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Het afgelopen jaar was in alle opzichten een bijzondere rit. We hebben als vereniging een 
enorme veerkracht laten zien door onze weg te vinden in nieuwe digitale verbindingen. Zo 
hebben we een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen in onze vereniging die enkel 
vanachter hun beeldscherm andere Worldconnectors hebben kunnen ontmoeten. Samen 
zijn we de uitdaging aangegaan, en met alle 145 Worldconnectors die de vereniging nu rijk 
is, kijken we terug op een goed jaar.  

 

Round Tables  
Afgelopen jaar zijn er drie Round Tables 
georganiseerd. De eerste vond plaats op 23 
maart 2020 en was de eerste online Round 
Table en de eerste Round Table met Jan 
Bouke Wijbrandi als nieuwe voorzitter. 
Hoewel deze  Round Table initieel  in het 
teken stond van de Groeistrategie van het 
ministerie van EZK en het pleidooi om hierin 
de  SDGs als leidraad te nemen, ging de 
discussie grotendeels over de impact van 
Corona op de verschillende werkzaamheden 
rondom de verduurzaming van Nederland.  

De tweede Round Table !Verbinden met 
impact"#vond plaats op 15 juni. Deze Round 
Table ging meer over persoonlijke 
ontwikkeling en de verbinding-skills van de 
deelnemers te verbeteren. Tijdens deze 
Round Table werden er oefeningen gedaan 
om te leren luisteren, te coachen en kijken 
naar eigen privileges en positie.  

17 november vond de derde Round Table 
!Duurzaam Leiderschap"#plaats. De vraag die 
centraal stond was: Wat betekent duurzaam 
leiderschap voor jou? Hans Reus presenteerde 
de Round Table en gaf een aantal adviezen 
mee om duurzaamheid te verankeren in 
bedrijven. Verder spraken deze avond ook nog 
Alexander Rinnooy Kan, Serpil Tascioglu, 
Fokke Wientjes en Leendert van Bergeijk. Zij 
vertelden meer over de invulling van 
duurzaamheid in bedrijven.  

 

Dialoog op dinsdag  
In samenwerking met Earth Charter heeft dit 
jaar een serie van Dialogen op Dinsdag 
plaatsgevonden. Deze ging over de SDG#s in 
samenhang met Corona. De bedoeling was 
ook te reflecteren op de relatie tussen SDGs, 
met aandacht voor dilemma’s, mogelijk 
tegengestelde belangen en kansen. Tijdens de 
dialogen waren altijd twee inspiratoren 
aanwezig en ook luisteraars. De luisteraars 
reflecteerden en trokken conclusies aan het 
eind van iedere dialoog.  

De eerste Dialoog in deze serie ging over de 
relatie tussen SDG 1: Geen armoede en SDG 8: 
Eerlijk werk en economische groei. Het 
verband tussen !Decent work"#en 
$economische groei” werd gekoppeld aan het 
fenomeen !kwetsbare"#en !vitale"#beroepen 
en sectoren.  Daarbij waren Danielle Hirsch en 
Rob van Tulder aanwezig als inspiratoren. 
Luisteraars waren Marleen Selten en Ignaz 
Anderson.  

De tweede dialoog ging over SDG 2: Geen 
honger. Centraal stond welke maatregelen en 
partnerschappen essentieel zijn om de 
gevolgen van de crisis voor voedsel en voeding 
van mensen te ondervangen en hoe te 
bouwen aan een duurzaam voedselsysteem. 
Aan het woord kwamen Adri Papma, Teresa 
Fogelberg, Michel Scholte, Natascha Kooiman 
en Jan Pronk.  

De derde dialoog in deze serie ging over SDG 
12: Verantwoorde consumptie en productie. 
Deze dialoog ging voornamelijk in op de 
verantwoordelijkheid van bedrijven met 



betrekking tot de SDG#s. Tijdens deze derde 
Dialoog op Dinsdag werden we geïnspireerd 
door Thaddeus Anim-Somuah en Gerben van 
Straaten.  Er waren ook twee luisteraars in ons 
midden, Jetteke van der Schatte 
Olivier en Douwe van der Stroom.  

De vierde dialoog ging over de relatie tussen 
SDG 10: Het verminderen van ongelijkheid en 
SDG 15: Leven op het land. Belangrijk daarbij 
was hoe deze, ogenschijnlijke verschillende 
doelen zich tot elkaar verhouden. We werden 
geïnspireerd door Roel van den 
Sigtenhorst en Willem Ferwerda. Jan van de 
Venis was deze avond luisteraar.  

De vijfde dialoog ging over SDG 7: Betaalbare 
en schone energie en SDG 13: Klimaatactie. 
Het ging tijdens deze dialoog voornamelijk om 
de betaalbaarheid van de energietransitie en 
hoe om te gaan met klimaatdoelen. De 
inspiratoren waren William van Niekerk en Jan 
Pronk. Ashraf Hachhouch en Jan Bouke 
Wijbrandi luisterden en reflecteerden aan het 
einde.  

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn en SDG 
6: Schoon water en sanitair stonden centraal 
in de zesde dialoog. Tijdens deze dialoog 
waren Frans Versteeg en Roos Marieke 
Oosting de inspiratoren. Ankie Peterse 
luisterde en reflecteerde op wat zij hoorde. Zij 
spraken over de rol van onderwijs op dit 
gebied en het belang van schoon water en wat 
mensen zelf kunnen doen om daaraan bij te 
dragen.  

De zevende dialoog ging over SDG 4: 
Kwaliteitsonderwijs en SDG: 14 Leven in het 
water. Inspirator Giuseppe van der Helm 
stelde de vraag hoe we het onderwijssysteem 
kunnen veranderen.  Inspirator Li An Phoa 
benoemde hoe leven met water en drinkwater 
met elkaar zijn verbonden. Ook werd 
besproken hoe er voor ‘water’, zowel 
drinkwater als recreatie water, een holistisch 
beleid gemaakt kan worden. Caroline van 
Leenders en Emma van der Steen luisterden 
en reflecteerden op wat ze gehoord hebben.  

In de achtste dialoog werden SDG 5: 
Gendergelijkheid en SDG 16: Vrede, Justitie en 
Sterke publieke diensten behandeld. Simone 
Filippini en Peter Knip inspireerden deze 
dialoog en vroegen hoe er omgegaan moest 
worden met het bereiken van meer gender 
gelijkwaardigheid en wat de rol van lokale 
overheden in het aanbieden van publieke 
diensten is. Luisteraars waren Jan Pronk en 
Ralien Bekkers.  

De negende en laatste dialoog ging over SDG 
17: Partnerschap om doelstellingen te 
behalen. Het doel van deze bijeenkomst was 
het benadrukken intergenerationaliteit, het 
onderzoeken wat succesvolle 
partnerschappen zijn en de belangrijkste 
highlights van de dialogen omzetten naar 
actie. Tijdens deze dialoog spraken Louise Vet, 
Awraham Soetendorp, Ralien Bekkers en 
Sandra van Beest.  

 

Als conclusie van deze hele dialoogserie is een 
publicatie geschreven door Veronique 
Swinkels. Deze is te vinden op onze website.  

 

 
 
 
  



Werkgroepen 
In 2020 zijn er verschillende resultaten 
geboekt met de werkgroepen die actief 
waren. Hieronder een overzicht van de 
verschillende werkgroepen en hun resultaten.  

Werkgroep Toekomstige generaties: Sinds 
2019 ontvangt deze werkgroep meerdere 
externe subsidies om haar werkzaamheden te 
betalen. Voor 2020 heeft de werkgroep een 
eigen jaarverslag op haar website 
gepubliceerd. Formeel valt de werkgroep nog 
onder de Worldconnectors maar we nemen 
deze middelen niet mee in onze financiële 
verantwoording. Per 1 januari 2021 is het Lab 
Toekomstige Generaties een zelfstandige 
stichting, die is ontkoppeld van de 
Worldconnectors. 

Werkgroep Inclusiviteit: De werkgroep 
inclusiviteit richt zich op het waarborgen en 
bevorderen van inclusiviteit in de 
samenleving. Om dit te bereiken heeft de 
werkgroep zich als doel gesteld om 1) dialoog 
en langdurige duurzame verbindingen binnen 
de samenleving te vergroten en om 2) 
enerzijds algoritmische bias aan te pakken en 
anderzijds te bekijken hoe inclusieve 
algoritmes kunnen bijdragen aan een 
inclusieve samenleving. De werkgroep heeft 
dit jaar haar doelen en plannen concreter 
gemaakt om het idee in de praktijk te kunnen 
brengen. Twee casussen zijn uitgewerkt om 
als pilots op te pakken: 1) inzetten van 
inclusieve kunstmatige intelligente om tot 
inclusievere schooladviezen te komen in het 
basisonderwijs en 2) aanpakken van de 
aanwezige bias in digitale selectiesystemen 
binnen de arbeidsmarkt. 

Werkgroep Spotlight: In verschillende landen 
wordt, naast de officiële landelijke 
rapportage, door het maatschappelijke 
middenveld en actieve burgers een SDG-
rapportage opgesteld, een zogeheten SDG-
spotlight report. Hierin wordt gekeken of er 
voldoende impact wordt gerealiseerd op de 
wereldwijde SDG-agenda. Vanuit deze analyse 
worden aanbevelingen gedaan. Dit jaar heeft 

ook Worldconnectors in samenwerking met 
Building Change, Global Goals Accelerator en 
Earth Charter ook zo'n rapport opgesteld. Dit 
is in 2021 voltooid en gepresenteerd.  
 

Werkgroep SDG Professional: De werkgroep 
SDG professional probeert de verbinding te 
leggen tussen enerzijds het onderwijs en 
anderzijds het bedrijfsleven en de overheid 
teneinde studenten beter toe te rusten om 
ingezet te worden in het bedrijfsleven en de 
overheid zodat de SDG’s bevorderd kunnen 
worden. In 2020 organiseerde de werkgroep 
een workshop tijdens de SDG Action Day 
samen met het KIT. Tevens organiseerde de 
werkgroep een lunchsessie met gemeentelijke 
en provinciale bestuurders met als voorzitter 
Jan van Zanen. Tot slot is het SDG Traineeship 
van start gegaan met behulp van externe 
financiering. Dit initiatief is opgezet door 
Worldconnector Jetteke van der Schatte 
Olivier en wordt ondersteund vanuit de 
werkgroep. 

Bestuur 	
In het begin van 2020 kondigde co-voorzitter 
Erik Thijs Wedershoven zijn aftreden als 
voorzitter aan. De Worldconnectors zijn Erik 
Thijs zeer erkentelijk voor zijn actieve rol als 
co-voorzitter. Hij droeg per april deze rol over 
aan de nieuwe co-voorzitter, Jan Bouke 
Wijbrandi. Sander van #t Foort is geïnstalleerd 
als nieuwe penningmeester. Lynn Zebeda en 
Jamila Meischke hebben aangegeven in 2021 
hun bestuursfuncties neer te leggen. Het 
Bestuur zal door middel van een rooster van 
aftreden de continuïteit waarborgen.  

De samenstelling van het bestuur op 1 januari 
2021 was als volgt: 

Co-voorzitter: Jan Bouke Wijbrandi  

Penningmeester: Sander van ‘t Foort  

Secretaris: Rachida Talal-Azimi 

Bestuursleden: Veronique Swinkels, Lynn 
Zebeda en Jamila Meischke. 



Op 1 januari 2021 waren er vacatures voor 
een Young Worldconnectors en een tweede 
co-voorzitter. Deze hopen we in 2021 te 
vervullen. 

Het bestuur vergaderde in 2020 negen keer 
een verhoogde frequentie t.o.v. 2019. Dit had 
te maken met het aantal activiteiten en de 
hoeveelheid vraagstukken dat ter bespreking 
voor kwam.  

De groeiende samenwerking tussen de 
Worldconnectors, onder meer in de dialogen 
op Dinsdag, hebben aanleiding gegeven tot 
gesprekken op bestuursniveau over 
verregaande samenwerking met de Stichting 
SBI/Earth Charter Vrienden. 

Leden en ALV  
In 2020 is Worldconnectors van 125 leden 
gegroeid naar een leden aantal van 140.   
We streven ernaar eind 2021 160 leden rijk te 
zijn.  
 
De ledencommissie bestond in het jaar 2020 
uit Sander van ’t Foort, Rachida Talal-Azimi, 
Simone Filipinni, Erik Thijs Wedershoven en 
Teresa Fogelberg. 

 

In 2020 heeft er twee keer een Algemene 
Ledenvergadering plaatsgevonden. De eerste 
was in maart en tijdens deze vergadering zijn 
Jan Bouke Wijbrandi en Sander van ’t Foort 
ingestemd als nieuwe bestuursleden.  
Tijdens de ALV 17 november is het jaarplan 
voor 2021 besproken en Jamilah Meischke als 
nieuw bestuurslid verwelkomd.  

Staf en stagairs  
Coördinator van Worldconnectors in 2020 was 
Ilyes Manchkor. 
 
Ook waren er in 2020 een aantal stagiaires. 
Dat waren Emma Broholm, Geerte Rietveld en 
Kirsten de Mik.  
 
Financiën 
De Vereniging Worldconnectors is een ANBI, 
heeft geen winstoogmerken en is financieel 

volledig zelfstandig. Alle inkomsten in 2020 
zijn volledig ten goede gekomen aan de 
activiteiten die gericht zijn op het doel van de 
Vereniging Worldconnectors.  

In 2020 genereerde Worldconnectors 27.750 
euro aan inkomsten via ledencontributies en 
schenkingen van partnerorganisaties. Er was 
nog een beginsaldo van 11.925 euro.  Dit 
bracht de beschikbare middelen in 2020 op 
een 39.675 euro.  De uitgaven van de 
vereniging waren in 2020 26.123 euro. Het 
overgrote deel hiervan werd besteed aan 
vergoedingen voor de coördinator en de 
stagiaires. De overige uitgaven werden 
besteed aan kantoorkosten en voor de 
organisatie van de Round Tables en een 
gebruik van digitale middelen. We sluiten 
2020 af met een nog te incasseren bedrag van 
8900 euro en een positief saldo van 6,289 
euro. 

Afgelopen jaren heeft Worldconnectors 
samengewerkt met IONA aangaande de 
financiën. Dit jaar zal Worldconnectors zich 
loskoppelen van IONA en een eigen 
bankrekening krijgen. Worldconnectors kijkt 
zeer positief terug op de jarenlange 
samenwerking met IONA en is hier zeer 
dankbaar voor.  
 
Contact    
Het Bestuur en coördinator Ilyes Machkor 
danken de leden en partners van harte voor 
hun vertrouwen, actieve inzet en financiële 
bijdrage in 2020. Wij kijken ernaar uit om onze 
samenwerking in 2021 voort te zetten. 

www.worldconnectors.nl  
Roundtable@worldconnectors.nl 

Koninklijk Instituut voor de Tropen 
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1092 AD Amsterdam 


