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VERANDERING CREËREN DOOR ZAKELIJKE EN SOCIALE AANPAK

ICS groeit door in 2012

Ondernemen en armoedebestrijding; ICS bracht die twee onderwerpen 
in 2011 al bij elkaar tot één geïntegreerde strategie. Sociaal ondernemen, 
kinderbescherming en goed ouderschap werden de drie pijlers. Tezamen 
hebben zij een duurzaam effect op de plattelandsgebieden in Azië en 
Afrika. In 2012 werd deze strategie verder geïmplementeerd. 

Directeur Ronald Messelink zag ICS in 2012 de 
 definitieve verschuiving maken van traditionele 
 ontwikkelingssamenwerking naar een ondernemende  
vorm van ontwikkeling: ‘Overigens zonder daarbij het 
goede van het verleden uit het oog te verliezen. ICS 
heeft als kindgerichte organisatie jarenlang projecten 
uitgevoerd op het gebied van onderwijs, water en 
gezondheid. Daar heeft ICS veel goede resultaten mee 
geboekt. Dit vormt de basis van onze huidige organi-
satie. We hebben kantoren in het veld en programma’s 
die rond het kind zijn georganiseerd. Programma’s die 
ook oog hebben voor de bredere context.’ 

Investics
‘Het verenigen van de wereld van ontwikkelingssamen-
werking met een nieuwe marktgerichte aanpak geeft 
ons de ‘best of both worlds’. Tegelijk vergt het een 
verandering in de organisatie. In 2012 nam die een 
vlucht door de oprichting van Investics; een holding-
maatschappij die een aantal van de social business 
activiteiten huisvest die ICS ontwikkelt. Opschaalbare 
en repliceerbare initiatieven. Initiatieven die winstge-
vend kunnen zijn en zorgen voor een blijvende verbe-
tering van de sociaal economische positie van rurale 
gemeenschappen. Vanuit dat principe is bijvoorbeeld 
Nafics ontstaan; een maishandelsbedrijf waarin we 
samenwerken met boerengroepen in West Kenia.’ 

Ondernemersbloed
‘Door Nafics krijgt ICS meer ondernemersbloed;  
met een ervaren Keniaanse ondernemer als 
 Managing Director. Hierdoor kan de business 
 opportunity die ICS heeft ontdekt, ook uitgroeien  
tot een volwaardig opererend en winstgevend bedrijf. 
Een onderneming als middel om de boeren in West 
Kenia meer voedselzekerheid en een betere afzet-
markt te bieden. Zo gaan ondernemen en sociale 
doelen optimaal samen. Dit is ook onze ambitie  
bij de waterondernemingen in Cambodja.’ 

Synergie
De kracht van ICS zit in de integratie van meerdere 
sociale ondernemingen in één regio met kind-
gerichte programma’s. Messelink vervolgt: ‘Nafics 
werkt bijvoorbeeld met boeren die tegelijkertijd ook 
onderdeel vormen van waterprojecten. Boeren wier 
kinderen profiteren van ons werk op het gebied van 
kindbescherming. Door in het gezin ook nog aan-
dacht te geven aan ‘Skillful Parenting’ creëert ICS 
een unieke synergie. Maar wel altijd vanuit een lokale 
context en behoefte; dus mais in Kenia, maar bijvoor-
beeld rundvee in Noord-Tanzania of water  
in Cambodja.’ 
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Dit is ICS in 2012
Visie

Mensen over de hele wereld zijn in staat en bereid  
om het welzijn van kinderen zeker te stellen en zelf 
verandering teweeg brengen.

Missie 

In samenwerking met mensen en hun organisaties, 
stimuleren we samenwerking bij initiatieven en  
ondernemingen die zorgen voor blijvend sociale  
en economische veranderingen, om zo het welzijn  
van kinderen en jongeren te verzekeren.

Geleerde lessen 2012
ICS heeft uiteraard ook lessen getrokken uit 2012.  
Zo werd na een uitgebreide analyse van de social 
business activiteiten in Suba (West-Kenia), gecon-
cludeerd dat de waardeketens onvoldoende in kaart 
waren gebracht aan de start van de projecten. ICS 
brengt deze les al in de praktijk door de huidige 
social business activiteiten met een gedegen analyse 
te onderbouwen. Voorts heeft ICS in 2012 geworsteld 
met het vinden van gekwalificeerde medewerkers 
voor haar programma in Cambodja. Hierdoor heeft 
ICS een achterstand opgelopen in het implemen-
teren van haar programma. In 2013 wordt hier een 
 inhaalslag gemaakt (zie vooruitblik 2013). Uiteraard 
heeft ICS meer lessen geleerd in 2012. Bij de project-
beschrijvingen die volgen, geven we op een aantal 
plaatsen de belangrijkste lessen aan. 
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Enkele resultaten van 2012
 u		In Cambodja hebben 775 boeren in 21 dorpen toegang  

tot rijstbanken met lage rentes.

 u		 In Kenia hebben 2.775 kinderen door training geleerd wat 
kinderrechten betekenen en hoe ze voor hun rechten kunnen 
opkomen. In Tanzania waren dat 13.912 kinderen. 

 u		 In Kenia hebben 2.170 boeren zaden en kunstmest  
ontvangen via een kredietsysteem.

 u		In Cambodja hebben 3.500 kinderen in 24 scholen,  
08 leerkrachten, 44 schoolhoofden en 11 bestuurders  
geprofiteerd van de Child Friendly Schools.

 u		In Meatu (Tanzania) is de maisproductie door de boeren die 
vanaf 2011 betrokken waren bij het project, verdriedubbeld. 
 
Meer resultaten van enkele uitgelichte projecten staan  
verderop in dit jaarverslag.



PROJECTEN 2012
Nederland

Amersfoort

ICS voerde in 2012 projecten 
uit in Cambodja, Thailand, Laos, 
Oeganda, Tanzania en Kenia. 
Deze projecten leunen allemaal 
op de vijf pijlers van ICS: 

u Sociaal ondernemen
u Kinderrechten
u Civic Driven Change
u Regionale Focus
u Geïntegreerde aanpak. 

In 2012 heeft ICS de projecten 
in Thailand, Oeganda en Laos 
beëindigd. 

De totale projectlijst staat 
op de volgende pagina’s 
weergegeven. Enkele van deze 
projecten hebben we uitgelicht 
in dit jaarverslag. 

Samenwerkingspartners ICS 2012
Nederland
SOS Kinderdorpen • Wereldkinderen • Wilde 
Ganzen • Context, international cooperation • 
Aflatoun • Child and Youth Finance International
Stichting Het Groene Woudt • Health[e]
Foundation • Bucon Industries BV • Arcadis

Tanzania
Adilisha • C-SEMA • Orkonerei Maasai Social 
Initiative (OMASI) • Mkombozi • MPDI (Monduli 
Pastoralist Development Initiative) • Ormame 
Dutch Orkonerei Social Initiative Limited (Dosi) 
• Emboret Dairy Cooperative Society limited • 

Orpul Limited • IOPA - Institute for Orkonerei 
Pastoralist Association • SAHVT - Simanjiro 
Animal Husbandry Vocational Training Centre

Kenia
The Green Forest Social Investment Trust 
(GFSIT) • CLAN (Child Legal Action Network)) 
• KAARC (Kenya Alliance for the Advancement 
of Children) • Rural Education and Economic 

TANZANIA

500 kinderen, 750 ouders/verzorgers 
zijn bewust gemaakt van rollen  
en verantwoordelijk heden met  
betrekking tot positief ouderschap.

OEGANDA

Er zijn 1.983 ‘peer educators’ 
ondersteund in het omgaan 
met moeilijke en sensitieve 
situaties op het gebied van 
kinderrechten.
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Nairobi

Vientiane

Bangkok

Phnom Penh

Kampala

Dodoma

Amersfoort

Orpul Limited • IOPA - Institute for Orkonerei 
Pastoralist Association • SAHVT - Simanjiro 
Animal Husbandry Vocational Training Centre

Kenia
The Green Forest Social Investment Trust 
(GFSIT) • CLAN (Child Legal Action Network)) 
• KAARC (Kenya Alliance for the Advancement 
of Children) • Rural Education and Economic 

Enhancement Programme (REEP)) • Fascobi) 
• Akukuranut Development Trust (ADT)) • 
KEWACTA (The Kenyan Woman and Child 
Transformation Agenda) • Action for Child 
Development trust (ACDT) • ILO Kenya

Cambodja
Commune Council Odar Meanchey • SST -  
Sor Sor Troung • CIDO • ECPAT Cambodia

Thailand Raks Thai • ECPAT
Oeganda Child Restoration Outreach (CRO)

Internationaal Parenting Africa Network (PAN) • 
The African Child Policy Forum (ACPF)

Netwerken Partos • Vereniging 
Fondsenwervende Instellingen (VFI)

CAMBODJA

In Cambodja hebben 775 
boeren in 21 dorpen toegang 
tot rijstbanken met lage 
rentes.

LAOS

In 2012 zijn een aantal activiteiten 
uitgevoerd om het project over 
te dragen aan lokale organisaties 
en de lokale overheid.

KENIA

2.170 boeren hebben zaden  
en kunstmest ontvangen via 
een kredietsysteem.
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THAILAND

306 migrerende jongeren, 
73 lokale ondernemers en 49 
lokale organisaties zijn bereikt 
met training en informatie over 
de rol die zij kunnen spelen bij 
veilige migratie van jongeren. 
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Vegetable Farming and Marketing
Partner: CIDO
 u		Project opgestart voor het verbeteren van inkomen 

door middel van efficiënte productie van rijst en 
biologische groenten op drie locaties.

 u	41 boeren zijn geselecteerd voor het project  
en getraind in rijstproductie en productie van 
 biologische groenten.

 u	41 boeren hebben leningen ontvangen waarvan 
40% al is terugbetaald.

 u	Opzetten van boeren vereniging met  
24 huishoudens als aandeelhouders. 

 u	Er zijn 48 handboeken gemaakt en gedistribueerd.

Chicken Farming
Partner: Sor Sor Troung  
 u	Er is een kippenboerderij opgericht die kuikens 

produceert van een verbeterd lokaal kippenras. 
Inmiddels zijn 250 huishoudens in vijf dorpen 
 gecontracteerd voor verdere productie.

 u		De kippenboerderij dient ook als onderzoeks- en 
trainingscentrum voor de lokale kippenhouders. 
Daarnaast wordt er lokaal voer geproduceerd. 
Veertig jongeren die niet meer op school zitten 
worden hierbij betrokken.

Sanitation Marketing
Partner: Sor Sor Troung
 u		Er is een passende methodologie geïntroduceerd 

om gemeenschappen bewust te maken van het be-
lang van toiletten in plaats van je behoefte doen in 
de natuur. Daarnaast biedt het project huishoudens 
toegang tot betaalbare toiletten door middel van 
flexibele betalingsregelingen.

 u		Er zijn 10 bewustwordingscampagnes uitgevoerd 
rondom sanitatie.

 u		91 huishoudens in negen dorpen nemen voorlopig 
deel aan het project. 

 u		Er zijn 80 toiletten gebouwd.

Community Water Entreprise
Partner: ICS Cambodia
 u		Vier nieuwe lokale water verkooppunten (in totaal 

16) in 21 dorpen.
 u		Zes potentiele franchises zijn geïdentificeerd  

en gescand voor uitbreiding van de water 
 onderneming naar twee nieuwe provincies. 

Community Multi-Purpose Bank 
Partner: ICS Cambodia
 u		Er zijn negen nieuwe satelliet rijstbanken  

opgericht. Dit zijn kleine rijstbanken die nog in  
de leerfase zitten. Zij worden hierin geholpen door  
de grotere succesvolle rijstbanken.

 u		In totaal hebben 775 boeren in 21 dorpen toegang 
tot rijstbanken met lage rentes.

 u		Introductie van nieuwe methodologie voor 
 efficiëntere rijstproductie bij 996 boeren.

 u		Introductie van organische mest voor het verbou-
wen van rijst. Grote interesse van de boeren. 
Gevolg: 300 boeren zijn gestopt met het gebruik 
van kunstmest.

Community Pig enterprise
Partner: ICS Cambodia
 u	Opzetten van project voor kleinschalige 

 varkenshouderij.
 u	Drie planningsessies georganiseerd en twee 

trainingscycli over het houden van varkens en 
management voor 67 geïnteresseerde boeren. 

 u	Eindresultaat: 29 boeren geselecteerd. Ze zijn   
allen begonnen met het vetmesten van biggetjes. 

Child Friendly Schools 
Partner: ICS Cambodia
 u	3500 kinderen in 24 scholen (vier nieuwe scholen 

in 2012), 108 leerkrachten, 44 schoolhoofden  
11 bestuurders hebben geprofiteerd van dit 
 project.

 u	Acht verschillende trainingen zijn georganiseerd 
over interactieve en kindvriendelijke leermethodes.

 u	Infrastructuur is verbeterd: het terrein van vier 
scholen is gerenoveerd, daken op twee scholen 
zijn gerepareerd, twee scholen kregen een nieuwe 
constructie met 12 klaslokalen, op negen scholen 
werd het gebied rodom school omheind, op vijf 
scholen werden in totaal 20 klaslokalen gereno-
veerd en acht scholen kregen nieuw meubilair.

 u	Door twee nieuw opgerichte lokale boekenwinkels 
(in 2011 opgericht) hebben nu 7645 leerlingen  
toegang tot betaalbaar schoolmateriaal. In 2012 
zijn nog twee nieuwe lokale verkooppunten  
opgericht. In totaal worden er nu met 29 verkoop-
punten 47 dorpen bereikt.

 u	In 2012 is het project afgerond.

CAMBODJA
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SKYE (Society of Khmer Youth Entrepreneurs)
Partner: ICS Cambodia
 u	Project opgestart voor het organiseren van 

 jongeren om gezamenlijk sociaal-economische 
problemen in hun omgeving op te lossen. 

 u	Er zijn vier lokale SKYE afdelingen opgezet met  
in totaal 101 leden (tussen de 17 en 18 jaar). 

 u	Er zijn vier actie-onderzoeken uitgevoerd om 
sociaal-economische problemen in de omgeving  
in kaart te brengen.

 u	Elke afdeling heeft drie tot vier business doelstel-
lingen geformuleerd en er zijn kleine ondernemin-
gen opgestart. Door middel van sociaal onder-
nemerschap werken de jongeren aan de eerder 
geïdentificeerde problemen.

Support to Commune Councils
Partner: ICS Cambodia 
 u	Lokale gemeenschapsraden (27 deelnemers in vijf 

gemeenschappen) ontvangen leiderschapstraining. 
Het doel is om burgerparticipatie te versterken en 
te verhogen.

Global Youth Partnership Project 
Partner: ECPAT (End Child Prostitution, Child  
Pornography and the Trafficking of Children for 
Sexual Purposes)
 u	ICS werkt sinds 2009 samen met ECPAT Thailand 

en ECPAT Cambodja in de implementatie van het 
Global Youth Partnership Project voor kinderen en 
jongeren die risico lopen op commerciële sexuele 
uitbuiting (YPP). YPP is een uniek programma dat 
de meest gemarginaliseerde kinderen en jongeren 
in risicosituaties betrekt door training en ontwik-
keling van leiderschapskwaliteiten in het opkomen 
voor eigen rechten en bescherming.

 u	ECPAT Cambodia werkte in YPP met 15 organisa-
ties in de Phnom Penh regio. Omdat ICS de focus 
heeft toegepitst op geografische gebieden in het 
noorden van Cambodja, is ervoor gekozen om  
de samenwerking met ECPAT Cambodja uit te 
faseren in 2012. In de uitfaseringsperiode is er 
geïnvesteerd in:
•  Versterken van de capaciteit van partnerorganisa-

ties in het werken met een verdunde versie  
van YPP binnen hun eigen programma’s.

•  Het ondersteunen van jongeren om manieren te 
vinden om hun activiteiten door te laten gaan 
zonder de financiële steun van ECPAT.

Community[e]Education in South-East Asia 
Partner: Health[e]Foundation
 u	Voor Cambodja zijn specifieke tools ontwikkeld 

en getest rondom Seksuele en Reproductieve 
Gezondheid. Deze zijn beschikbaar in een online 
database voor ‘trainers’ en jongeren .

 u	Er zijn vijf workshops geweest in Thailand en 
Cambodja voor in totaal 128 ‘learning facilitators’ 
en 1922 studenten. Thema’s waren onder andere: 
levensvaardigheden, sex en relaties tussen mannen 
en vrouwen en seksuele en reproductieve gezond-
heid.

Young Entrepreneurs Society in Saravane 
Partner: ICS Laos
 u	In 2012 zijn een aantal activiteiten uitgevoerd om 

het project over te dragen aan locale organisaties 
en de lokale overheid.

 u	Jongerengroepen hebben trainingen gehad in 
zakelijke vaardigheden.

Child Friendly Schools & Child Social and Financial 
Education  
Partner: ICS Sri Sa Ket
 u	Vijf lokale gemeenschapsorganisaties zijn 

 ondersteund om het project over te nemen.
 u	In 2012 is het project afgerond. 

Safe Migration for Youth 
Partner: Raks Thai
 u	Er zijn twee ‘drop-in centers’ gestart in het grens-

gebied tussen Laos en Thailand. Deze centra 
bieden informatie en trainingen voor jongeren 
rondom veilige migratie.

 u	Er zijn 306 migrerende jongeren, 73 lokale  
ondernemers en 49 lokale organisaties bereikt met 
trainingen en informatie over de rol die zij kunnen 
spelen rondom veilige migratie van jongeren.

 u	Er zijn 22 jeugdleiders getraind.
 u	2457 jongeren zijn bereikt met informatie en  

training rondom migratie.
 u	15 lokale overheidsinstellingen, vijf NGO’s, drie 

ziekenhuizen, 20 lokale leiders, 73 lokale onderne-
mers vormen samen een netwerk die het project 
verder gaat ondersteunen en opvolgen. 

 u	In december 2012 is het project afgerond.

In 2012 heeft ICS haar activiteiten  
in Laos afgerond/uitgefaseerd

In 2012 heeft ICS haar activiteiten 
in Thailand afgerond/uitgefaseerd

CAMBODJA / THAILAND

LAOS

THAILAND
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Child Rights in School Improvement Program
Partner: ACDT
 u	negen scholen nemen deel aan het project.
 u	op de scholen is de infrastructuur verbeterd op 

basis van actieplannen die de scholen gemaakt 
hebben.

Child Social and Financial Education 
Partner: ACDT
 u	Op 15 basisscholen worden minimaal één keer per 

maand kindvriendelijke lesmethodes toegepast op 
het gebied van sociale en financiële scholing.

Aflateen 
Partner: ACDT
 u	Binnen dit project leren jongeren sparen en om-

gaan met geld. Er is specifiek aandacht besteed 
aan de spaar en lening module. Als resultaat 
hebben drie jongeren groepen in minder dan 
drie maanden rond de 60.000 Keniaanse Shillings 
gespaard (ongeveer € 500).

Sexual Reproductive Health and Rights 
Partner: ACDT
 u	10 middelbare scholen nemen deel aan het 

 programma om de seksuele en reproductieve 
gezondheid van jongeren te verbeteren. 

 u	Er zijn 24 trainers getraind op het gebied van 
 seksuele en reproductieve gezondheid.

Child Protection, Skillful Parenting and Legal  
Protection
Partner: REEP (Rural Education and Economic 
 Enhancement Programme) 
 u	30 scholen zijn ondersteund bij het opzetten  

van ‘kinderrechten’ ruimtes (resource corners).
 u	301 gevallen van kindermisbruik zijn gerappor-

teerd en opgevolgd door ‘paralegals’.
 u	Op zes nieuwe scholen zijn bewustmakings-

campagnes georganiseerd over kinderrechten  
en kindbescherming.

 u	Rondom positief ouderschap zijn zes groepen  
van ouders georganiseerd in zes verschillende 
 districten. Ook zijn er twee gemeenschapsdebat-
ten georganiseerd met in totaal 150 deelnemers.

Beekeeping
Partner: ADT 
 u	Vijf groepen van in totaal 209 imkers doen mee 

aan het project.
 u	De 209 imkers hebben toegang tot krediet 

 faciliteiten, waardoor in totaal 622 bijenkorven  
zijn ingekocht.

 u	Het planten en verkopen van bomen is toegeno-
men als inkomstenbron. Het hout wordt verkocht 
voor het maken van de bijenkorven. Tot nu toe  
zijn 147.308 bomen geplant.

 u	Het economisch verkeer in het gebied is toegeno-
men. Oorzaak zijn de betalingen tussen de verschil-
lende spelers in de honing waardeketen; boeren 
die hout produceren, timmerlieden die de bijen-
korven maken, boeren die honing verkopen etc.

Child Protection, Skillful Parenting
Partner: The Kenyan Woman and Child 
 Transformation Agenda (KEWACTA)
 u	155 ouders en zorggevers hebben geleerd over 

positief ouderschap.
 u	3.433 ouders, zorggevers en jongeren zijn bereikt 

met informatie rondom kinderrechten, traditionele 
opvoedmethodes en kinderbescherming.

 u	293 kinderen hebben verschillende vormen van 
directe ondersteuning gekregen (medisch, zorg, 
juridische ondersteuning, onderwijsmateriaal, etc.)

 u	Er is een noodopvang voor kinderen en moeders.
 u	50 vrouwen zijn getraind in het geven van psycho-

sociale begeleiding van kinderen.
 u	Er zijn drie radioprogramma’s gemaakt over 

 positief ouderschap, kinderrechten en kinder-
misbruik en uitgezonden via community radio

Child Protection & Skillful Parenting
Partner: Fascobi
 u	Fascobi is een lokale organisatie (Community 

Based Organisation) en de enige die in Suba  
werkt aan kinderbescherming. 

 u	Er zijn 2.265 ouders en verzorgers begeleid in  
hoe ze hun kinderen (beter) kunnen opvoeden 
(skillful parenting).

 u	Er is bewustwording gecreëerd door gemeen-
schapsbijeenkomsten en radio over de rechten  
en verplichtingen van kinderen.

 u	Er zijn 40 leraren en zes schoolcomités getraind in 
het onderwijzen van levenslessen, kinderrechten 
en kindvriendelijke manieren van disciplineren als 
alternatief voor lijfstraffen. 

 u	Er zijn 15 gemeenschapsgroepen getraind in het 
geven van voorlichting en het monitoren hoe ze 
kinderen kunnen identificeren die gevaar lopen 
voor geweld, uitbuiting en mishandeling.

KENIA
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Child Protection 
Partner: KAACR
 u	De kwaliteit van kind- en jeugdbeschermings-

diensten is versterkt door: 
Vier trainingen voor maatschappelijke werkers, 
overheidsfunctionarissen, politieagenten, medisch 
personeel en NGO personeel in het gebruik van 
protocollen voor kind- en jeugdbescherming en 
verwijzing naar specialistische diensten. Hierbij  
zijn 353 dienstverleners bereikt.

 u	Er zijn 210 ouders en verzorgers bereikt met infor-
matie rondom kinderrechten en kindbescherming.

 u	264 lokale leiders, leerkrachten en NGO personeel 
zijn getraind in lobby- en beleidsbeïnvloeding voor 
kinderrechten en kindbescherming.

Child Legal Protection  
Partner: CLAN (Children’s Legal Action Network)
 u	2775 kinderen zijn getraind in wat hun juridische 

rechten zijn.
 u	13 kinderen hebben juridische bijstand gekregen 

tijdens rechtszaken.

Combating Child Labour  
Partner: ILO/ICS
 u	In totaal zijn 1.825 kinderen geregistreerd voor  

het project:
•  800 kinderen zijn weggehaald van de plaats  

waar ze werkten en zitten weer op school.
•  Voor 1000 kinderen in de risico groep ‘kinder

arbeid’ zijn preventieve maatregelen uitgevoerd 
(acties richting werkgevers en verzorgers, 
 trainingen en bewustwording)

•  100 jongeren (1718 jaar) zijn beschermd tegen 
gevaarlijke werksituaties 

•  300 jongeren hebben beroepsopleidingen 
 gevolgd.

Village Solar Project 
Partner: Green Forest Social Investment Initiative
 u	150 extra huishoudens zijn voorzien van elektrici-

teit. In 2011 waren dat al 200 huishoudens.  
Eind 2012 hebben in totaal 350 huishoudens  
en vijf scholen elektriciteit. 

 u	80% betaalt hun maandelijkse bijdrage op continue 
basis waarmee de Village Solar Comittees  
de salarissen van de vrouwelijke ingenieurs en  
het onderhoud betalen. 

 u	De comités en vrouwen zijn getraind in financieel 
management en het installeren en onderhouden 
van de zonne-energie panelen.
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Beekeeping
Partner: Green Forest Social Investment Initiative 
 u	13 honing productiegroepen georganiseerd  

met 15-30 leden per groep. 
 u	De leden sparen samen, lenen aan elkaar  

kleine bijdragen en werken samen om de honing-
productie te verhogen. Ze zijn getraind in het 
organiseren, (financieel) managen, samenwerken in 
groepsverband en het houden van bijen. Ook zijn 
ze gelinkt aan micro krediet faciliteiten. 

 u	310 kleine boeren houden bijen en hebben met 
de verkoop van honing inkomen verdiend. Dit is 
vooral gebruikt om te betalen voor school, medi-
sche kosten, kleding en voedsel voor de kinderen 
en familie.

 u	Lokale timmermannen van bijenkorven hebben 
zich georganiseerd in Gwassi Artisan Development 
Group met 20 leden. 

 u	De timmermannen zijn getraind in (financieel)
management, marketing, record keeping, e.d. 
Zij verkopen bijenkorven aan de lokale boeren-
groepen en IFAD. De groep heeft eind 2012 een 
gezamenlijk bruto inkomen gegenereerd van zo’n 
€ 100.000.

 u	14 vrouwen zijn getraind in het maken van 
bijenpakken en hebben zich georganiseerd in 
een spaar- en leengroep. Ze hebben de pakken 
verkocht aan GFSI en Osienala waarmee ze zo’n € 
1560 hebben verdiend.

Girls Secondary Education 
Partner: Kagoro Girls Secondary School
 u	De Kagoro school is de enige middelbare school 

voor meisjes in de verre omgeving. 
 u	In 2012 gingen 118 meisjes hier naar school en 

ontvingen kwaliteitsonderwijs t/m klas drie.
 u	Het curriculum is versterkt o.a. met het Aflateen 

project, waarin de meisjes leren over hun rechten, 
over financieel onderwijs en hoe belangrijk sparen 
is. Ze worden gestimuleerd kleine ondernemende 
activiteiten te starten. 

 u	Er zijn nu sportklassen en dramalessen. Ook is 
er veel aandacht voor seksuele voorlichting, hun 
bescherming en life skills. Zo wordt er counseling 
geboden aan de meisjes door de lokale organisatie 
Fascobi (zie verderop). 

 u	De keuken en eetzaal zijn afgerond en in gebruik.

Agribusiness
Partner: ICS Busia/Kakamega
 u	73 (model)boeren zijn ondersteund om voorbeeld 

percelen op te zetten. 
 u	2170 lokale boeren hebben via een kredietsysteem 

zaden en kunstmest ontvangen.
 u	De productie is vijf keer zo hoog als in 2011.
 u	5380 lokale producenten zijn bewust gemaakt van 

de kansen in de waardeketen en aangesloten op 
voorlichtingsdiensten.

Community Radio
Partner: CRO 
 u	Drie ‘drop-in’ centra opgezet en in gebruik 

 genomen voor bevordering van kinderrechten.
 u	879 nieuwe kinderen getraind als ‘peer educators’.
 u	in totaal zijn 1983 ‘peer educators’ ondersteund in 

het omgaan met moeilijke en sensitieve situaties.
 u	In december 2012 is het project afgerond. 

Skillful Parenting
Partner: MPDI (Monduli Pastoralist Development 
Initiative)  
 u	Lokaal een ‘Early Childhood Centre’ (voorschool) 

opgezet.
 u	500 kinderen, 750 ouders/verzorgers bewust  

gemaakt van rollen en verantwoordelijkheden  
met betrekking tot positief ouderschap.

Child Protection & Skillful Parenting (Street  
Children) 
Partner: Mkombozi
 u	Zes lokale NGO partners getraind in kindparticipatie.
 u	13912 kinderen getraind in kinderrechten.
 u	45 leerkrachten, 20 religieuze leiders, 12 maat-

schappelijke werkers en acht politieagenten 
getraind op het gebied van kinderrechten.

 u	12 lokale (informele) kindbeschermingsstructuren 
opgezet en ondersteund.

 u	72 radioprogramma’s gemaakt en uitgezonden 
rondom kinderrechten en kindbesscherming. 

OEGANDA

TANZANIA

In 2012 heeft ICS haar activiteiten 
in Oeganda afgerond/uitgefaseerd
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Child Protection & Skillful Parenting 
Partner: Adilisha
 u	Drie discussiefora voor kinderen georganiseerd  

op drie scholen.
 u	35 gevallen van kindermisbruik gerapporteerd  

en opgevolgd.
 u	29 misbruikte kinderen ondersteund  

(medisch en financieel).

Integrated Dairy Development  
Partner: DOSI
 u	44 huishoudens hebben een cursus van vier  

trainingen gehad die verschillende onderdelen  
van het project aanpakten: productie van veevoer, 
het houden van een nieuwe ras koe, melkproductie 
etc. Deelname aan de cursus was tegelijkertijd een 
vereiste voor het lenen van een koe. 

 u	14 stieren zijn ingekocht en uitgeleend aan de  
44 deelnemende huishoudens. 

 u	25% van het melkvee heeft gekalfd en produceren 
al melk.

 u	Door de nieuwe aanpak en introductie van een 
nieuw melkvee ras is de melkproductie verhoogd, 
van 0,5-1 liter bij het oude ras tot 7-9 liter per dag 
met het nieuwe ras.

Child Helpline
Partner: C-SEMA
 u	Randvoorwaarden gecreëerd voor het opzetten 

van de kindertelefoon in Tanzania: 
72 overheidsfunctionarissen getraind, 38 lokale  
organisaties geïnformeerd en getraind en een data-
base opgezet rondom formeel kindbescherming.

Child Rights in School Improvement Program &
Child Social and Financial Education 
Partner: IOPA
 u	Lokale organisatie ondersteund in het implemen-

teren van een sociaal en financieel onderwijspro-
gramma op basisscholen.

 u	500 kinderen bereikt met training en bewustwor-
ding rondom sanitatie en hygiëne.

 u	20 toiletten op verschillende scholen werden gere-
noveerd en worden dagelijks schoongehouden.

 u	26 leraren werden getraind op het gebied van 
sociaal en financieel onderwijs

 u	18 leraren werden getraind op het gebied van 
hygiëne en veiligheid in en rondom school.
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Masaai Community Radio 
Partner: Ormame
 u	De organisatie die het radiostation runt, heeft vier 

verschillende trainingen gehad. Bijvoorbeeld op 
het gebeid van journalistiek, interviewtechnieken 
en het maken en presenteren van programma’s 
rondom sensitieve thema’s (HIV/aids, ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, kindermisbruik etc.)

 u	Er is nadruk gelegd op het belang van onderwijs 
voor meisjes. 40% van de Masai vrouwen zijn nu 
opgeleid.

 u	100 kinderen bezochten de radiostudio en leerden 
over radio maken.

Agribusiness
Partner: ICS Meatu
 u	210 boeren hebben landbouwtrainingen gekregen 

en via een kredietsysteem zaden en kunstmest 
ontvangen.

 u	De productie van mais is verdriedubbeld door  
de boeren die vanaf 2011 betrokken zijn bij het 
project. 

 u	In 2012 zijn 23 nieuwe groepen met 792 boeren 
gerekruteerd voor het project (nu in totaal 1002 
boeren).

 u	In 30 dorpen werden opslagfaciliteiten/magazijnen 
voor mais opgezet in samenwerking met de over-
heid.

Solar Enterprises 
Partner: ICS Meatu
 u	807 huishoudens ontvingen zonnepanelen.
 u	Acht vrouwelijke zonnepaneel ingenieurs kregen 

training.
 u	1614 kinderen profiteren van de zonnepanelen 

omdat ze nu na ‘s avonds kunnen lezen en schrijven 
en dus ook huiswerk kunnen maken. 

Early Childhood Development 
Partner: ICS Meatu
 u	Er worden vier ‘Early Childhood Development’ 

centra gerund door lokale organisaties. Zij zijn 
ondersteund op het gebied van: 
•  verbeterde infrastructuur (omheining, reparatie 

daken etc).
•  het ontwikkelen van een business plan en het 

opzetten van inkomen genererende activiteiten.
 u	24 zorggevers hebben kennis opgedaan over kind-

vriendelijk onderwijs en pedagogische methodes.

Child Social and Financial Education
Partner: ICS Meatu
 u	1925 kinderen van 25 scholen nemen via kinder-

clubs deel aan het project.
 u	103 leerkrachten en 72 leidinggevenden hebben 

trainingen gehad op het gebied van sociaal- en 
financieel onderwijs.

 u	op de 25 scholen zijn verschillende kleinschalige 
sociaal-economische activiteiten geïnitieerd 
Bijvoorbeeld: kippen houden, tuinen aanleggen, 
bijen houden en kunstwerken maken om te  
verkopen.

Youth Empowerment 
Partner: ICS Meatu
 u	50 jongeren zijn geselecteerd voor deelname aan 

het Meatu Youth Empowerment Programma dat  
in September 2012 van start ging.

 u	Deze jongeren zijn begonnen aan een basistrai-
ning van vijf maanden voor ondernemers. De 
training bestaat o.a. uit computertraining, Engels 
en basis bedrijfsvaardigheden.

Water
Partner: ICS Meatu 
 u	Er is een nieuw watersysteem gebouwd voor  

214 huishoudens.
 u	Er zijn twee ondergrondse tanks voor opslag van 

regenwater gebouwd voor twee scholen. Meer 
dan 800 kinderen maken hier gebruik van.
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INTERNATIONAL
Pan-African
Partner: PAN (Parenting in Africa Network)
Skillful Parenting
 u	20 organisaties maken gebruik van informatie-

materiaal en online tools voor ouderschaps-
programma’s. 

 u	Er zijn 19 nieuwe tools beschikbaar gesteld via de 
PAN website.

 u	Acht organisaties zijn getraind op het gebied van 
positief ouderschap. 

Pan-African
Partner: ACPF (African Child Policy Forum)
Research, Lobby and Advocacy on Child Wellbeing
 u	ACPF heeft als doel om kinderen op de publieke 

en politieke agenda te zetten voor de realisatie 
van hun rechten en hun welzijn. In 2012 is interlan-
delijke adoptie een centraal thema geweest in de 
International Policy Conference (IPC); ‘Intercounty 
Adoptions; Alternatives and Controversies’,  
georganiseerd door ACPF.

 u	Er is zijn verschillende lobby activiteiten rondom 
ethische adoptie georganiseerd richting Afrikaanse 
overheden en internationale adoptie organisaties. 

 u	Het Child Legal Protection Centre in Ethiopië is, 
met ondersteuning van overhead, heropend.

 u	Er is een verwijzingssysteem tussen 35 instellingen 
opgezet (overhead, NGO’s).

 u	Er zijn drie onderzoeken uitgevoerd rondom kinde-
ren met een handicap, gezinnen met veel kinderen 
en geweld tegen kinderen.

International
Partner: Aflatoun 
Child Social and Financial Education 
 u	In 11 nieuwe landen (totaal 92) zijn er met lokale 

partners onderwijsprogramma’s rondom sociale en 
financiële scholing gestart.

 u	Er zijn twee nieuwe curricula ontwikkeld voor  
sociaal en financieel onderwijs voor kinderen

 u	Het Aflateen project, spaarprogramma voor  
jongeren, is gestart in 16 nieuwe landen (nu totaal 
29 landen).

International
Partner: Child Finance
Child Friendly Banking 
 u	Om de toegang tot financiële diensten voor kinde-

ren te verbeteren, zijn twee nieuwe kindvriendelijke 
bankproducten ontwikkeld en getest. 

 u	In drie landen zijn ‘Child Finance’ projecten gestart.
 u	Er is een internationale bijeenkomst gehouden 

met 346 deelnemers uit 83 landen (beleidsmakers, 
overheden, banken, NGO’s ) en 70 kinderen uit  
40 countries landen. 

International
Partner: Context, international cooperation 
Capacity Strengthening on Social Business, Civic 
Driven Change and Social Return on Investment 
 u	Er is een Social Return on Investment (SROI) 

 training gegeven in Nederland en in Kenia.
 u	Het SROI handboek is herzien en herschreven  

en ligt begin 2013 klaar voor publicatie.
 u	Er zijn twee wetenschappelijke artikelen geschre-

ven over sociaal ondernemerschap. 



In 2012 startte ICS met het bedrijfsplan 
voor Nafics in Kenia. Nafics richt zich op 
de in- en verkoop van maïs van kleine en 
grote boeren en is een mooi voorbeeld 
van een social business die wordt opgezet 
door ICS.

Nafics: mais in Kenia 

Mais is het belangrijkste voedingsmiddel in Kenia.  
De totale consumptie van mais in Kenia bedroeg in 
2011 maar liefst 43 miljoen zakken van 90 kg op 43 
miljoen inwoners. De totale nationale productie van 
maïs was in 2011 echter 30 miljoen zakken mais. Er is 
in Kenia dus een tekort aan mais op de markt. Dit is 
opvallend, want mais maakt maar liefst voor 35% deel 
uit van de dagelijkse voeding in dit deel van Afrika. 
 
Om de kleine boeren waar ICS mee samenwerkt een 
(eerlijke en transparante) markt te bieden zet ICS 
Nafics Ltd op. Nafics is een Keniaanse groothandel in 
mais. De hoofddoelen van Nafics zijn om meer dan 
50% van de verhandelde mais in te kopen bij kleine 
boeren en om winsten te investeren in het bereiken 
van meer kleine boeren en in sociale projecten. In 
eerste instantie wordt er een markt opgezet voor mais 
maar op langere termijn ook voor andere gewassen 

die worden verbouwd door kleine boeren.  
Op deze manier zorgt Nafics voor een duurzame en 
positieve impact op de voedselzekerheid voor kleine-
re boeren in West Kenia. Bovendien wil Nafics boeren 
inzicht geven in de marktprijs voor mais zodat hun 
onderhandelingspositie in de markt versterkt. Nafics 
speelt in op de jaarlijkse prijscurve in de markt. Nafics 
koopt mais in tijdens het oogstseizoen, slaat het op 
en behandelt het. Zodra de marktprijzen hoog zijn, 
wordt de mais verkocht. Bovendien streeft Nafics naar 
het garanderen van een standaard kwaliteit voor de 
afnemers. De planning is om de eerste voorraad mais 
in te kopen in het oogstseizoen van augustus 2013. 
De verwachte omzet van deze business bedraagt in 
het eerste sales jaar rond de € 150.000,-.
 
ICS heeft in 2012 verschillende groepen boeren 
geselecteerd aan de hand van strenge criteria. Het 
gaat hier om geregistreerde en goed georganiseerde 
boerengroepen in West Kenia. Eind 2012 zijn dit 
ongeveer 2.000 boeren. In de loop van de komende 
jaren zal dit aantal groeien. ICS werkt samen met de 
boeren door hen te adviseren bij de productie van 
mais en door zaden en kunstmest beschikbaar te stel-
len op krediet. Het doel hiervan is om de productie 
significant te verhogen. Ook hier is het hoofddoel 
voedselzekerheid. Nafics en ICS vullen elkaar hierin 
aan. De boerengroepen van ICS zijn dan ook een  
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belangrijke doelgroep voor Nafics. Daarnaast wordt 
hier een koppeling gemaakt met een ander ICS pro-
ject; Skillful Parenting. Alle aangesloten boeren volgen 
workshops op het gebied van positief ouderschap. 
Op deze manier wordt er niet alleen in social business 
geïnvesteerd, maar ook in het welzijn van kinderen en 
de gehele leefomgeving van hele gezinnen. 

Geleerde lessen
Het werken met boeren en boerengroepen is voor ICS 
bekend terrein. Nieuw in 2012 was dat ICS zelf zaken 
als kunstmest inkocht en weer verkocht aan de boe-
ren. De logistieke afhandeling en de administratieve 
verwerking liepen nog niet altijd vlekkeloos. In 2013 
worden belangrijke verbeteringen doorgevoerd. 

Marije Tanis (Social Business Developer ICS) over Nafics:

‘In 2012 werkten we onze ideeën voor Nafics uit in een bedrijfsplan, lieten  
het plan door externe consultants lokaal toetsen op financiële haalbaarheid  
(met positieve conclusie) en vonden we een ervaren ondernemer uit de Keniaanse 
mais industrie die zelf mede investeert in het bedrijf Nafics en het gaat aansturen. 
Het was een goede start voor Nafics met uiteraard ook uitdagingen zoals het  
binnenhalen van de financiering en het bepalen van de risico’s voor Nafics.  
Voor 2013 is het hoofddoel om voldoende financiële middelen te garanderen  
en als gevolg daarvan het bedrijf lokaal op te bouwen en de eerste maïsvoor-
raden in te kopen van kleine en grotere boeren. Het inkopen zal plaats 
vinden tijdens de oogstmaanden in augustus en september.  
Ik kijk er erg naar uit!’
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Q  Mais inkopen door Nafics bij boeren  

in West Kenia, direct na het oogstseizoen 

(augustus - oktober). 

W  Nafics slaat ingekochte mais centraal op.

E  Nafics behandelt de mais zodat kwaliteit 

gewaarborgd kan worden.

R  Nafics verkoopt de mais aan klanten  

zoals industriële ‘millers’, scholen en  

supermarkten zodra de prijzen hoog zijn  

aan (maart - juli).

 De kern van  
het Nafics bedrijfsmodel:
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VERANDERING CREËREN DOOR ZAKELIJKE EN SOCIALE AANPAK

Social Return On 
Investment (SROI) 

SROI analyse Cambodja

In 2012 zijn binnen ICS verschillende SROI analyses 
gedaan van projecten. Lokale medewerkers van ICS 
hebben deze analyses doorgaans uitgevoerd. Zij 
hebben daarbij vooral gekeken naar de financiële 
duurzaamheid en wat de projecten opleveren voor 
de doelgroep. SROI analyses zijn uitgevoerd voor de 
volgende projecten: zonne-energie project Tanzania, 
Maisproject Tanzania, Maisproject Kenia, Honing-
project Kenia, Wateronderneming Cambodja, en 
de gemeenschapsbank in Cambodia. Op basis van 
deze analyses zijn aanbevelingen opgesteld voor de 
projectmanagers. De aanbevelingen zijn in rapporten 
en tijdens strategische workshops gedeeld.

Ook is er een aanzet gemaakt om de SROI analyses 
nog effectiever in te zetten: in plaats van een aparte 
analyse, worden de belangrijkste analyses uit een een 
SROI al tijdens de voorbereiding van een project ge-
daan. Zo worden de conclusies meegenomen in het 
bedrijfsplan. Deze worden, naast de geleerde lessen, 
verwerkt in een praktisch handboek. Dit handboek 
gaat in op SROI voor sociaal ondernemen. In 2013 
wordt dit boek uitgebracht.

SROI analyse: een voorbeeld
Een voorbeeld van sociaal ondernemen is de water-
onderneming die geïnitieerd is door ICS samen met 
een dorpsraad in het noordwesten van Cambodia. In 
dit gebied is geen schoon drinkwater beschikbaar.  
De bevolking kookt water of drinkt ongezuiverd 
water. Het koken van water is erg arbeidsintensief en 
reinigt het water niet volledig. Het drinken van onge-
zuiverd water leidt tot ziektes, zoals diarree.

In een nieuwe onderneming wordt water gefilterd, 
gezuiverd en daarna verkocht in jerrycans van twin-
tig liter. Er is een SROI analyse gedaan kort nadat 
een proef was opgezet. Hierbij is een breed scala 
aan methodes benut, waarbij soms met een groep 
 vertegenwoordigers van de verschillende stakehol-
ders is gewerkt. De dorpsbewoners zijn regelmatig 
betrokken in interviews en ‘value games’.

De belangrijkste conclusie is dat de onderneming 
vanuit een financieel perspectief rendabel kan zijn,  
en ook een maatschappelijk meerwaarde kan bieden. 
De sociale resultaten worden behaald doordat dorps-
bewoners schoon drinkwater drinken. Zo kunnen zij 
tijd besparen doordat zij dagelijks geen water meer 
hoeven te koken. Voor sommige deelnemers is een 
belangrijk inzicht dat alleen sociale resultaten worden 
geboekt als de onderneming goed wordt gerund en 
voldoende flessen water worden verkocht. Ook is 
een advies om te kijken naar andere, kleinere flessen 
water omdat jerrycans van 20 liter door veel dorpsbe-
woners als onpraktisch worden ervaren.

Na de eerste analyse wordt de verkoop van flessen 
water daarom goed gemonitord. ICS kijkt naar de 
verkoop van de huidige jerrycans, maar ook naar de 
verkoop van kleinere en goedkopere flessen.  
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Wat is SROI?

Social Return on Investment (SROI) wordt 

 gebruikt om het maatschappelijk rendement  

te meten van een lokaal initiatief. Dit gaat verder 

dan alleen de financiële aspecten. In een SROI 

worden ook de sociale, economische en milieu-

aspecten meegenomen. Bij een SROI kijken de 

onderzoekers naar de maatschappelijke bijdrage 

én winst van alle spelers die betrokken zijn  

bij een initiatief. Denk aan dorpsbewoners,  

bedrijven of de lokale overheid. Het is daarom 

zaak om al deze spelers aan tafel te krijgen. 

Gezamenlijk wordt vervolgens onderzocht wat 

de verandering is en wat de maatschappelijke 

kosten en opbrengsten hiervan zijn. Een positief 

advies volgt wanneer de aanwezigen ervan over-

tuigd zijn dat de resultaten groter zijn dan de 

kosten. De analyse kan ook leiden tot het advies 

om een initiatief anders te organiseren en zo  

het  rendement te verhogen.

Zo wordt een succesvol ondernemersmodel ont-
wikkeld voordat deze op een grotere schaal wordt 
ingevoerd.

SROI is hierbij een continue proces. ICS gebruikt 
SROI om in gesprek te gaan met de betrokkenen 
en een goed zicht te krijgen op de zaken die zij 
belangrijk vinden. Nadat de analyse voor de eerste 
maal gereed is, wordt de analyse bijgesteld op basis 
van nieuwe informatie. Bijvoorbeeld de verkoop van 
flessen of het openen van een nieuwe vestiging waar 
water wordt verkocht. 
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ICS integreert 
social business 
met programma’s 
op het gebied 
van kinderrechten 
en goed ouder-
schap. De verhoging van het gezinsinkomen kán een 
verbetering betekenen voor de kinderen in het gezin. 
Als je dat zeker wilt weten, moet je programma’s voor 
kinderrechten koppelen aan programma’s voor social 
business. En dat is wat ICS doet: in West Kenia wer-
ken we aan een grootschalig maisproject (zie blad-
zijde …). Daarvoor werken we samen met 75 groepen 
boeren. In één groep zitten minimaal 35 boeren. ICS 
geeft hen trainingen over landbouw en financiën en 
werkt nu ook met hen aan positief ouderschap. In 
2012 heeft ICS in West Kenia vier ouderschap mo-
dules doorlopen met acht groepen boeren. Dit zijn 
in totaal 220 ouders. In Meatu (Tanzania) werkt het 
positief ouderschap programma met groepen die be-
trokken zijn bij het zonne-energie programma en een 
aantal boerengroepen; in 2012 totaal acht groepen. 
Dit zijn 208 ouders.

Verantwoordelijkheid voor de kind
ICS Child Protection medewerkster Maureen Buy 
werkt met de boeren in Kakamega aan Skillful Paren-
ting, oftewel goed ouderschap: “We laten ouders  
samen nadenken over wat zij goed ouderschap 
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SKILLFUL PARENTING

Boeren werken aan 
positief ouderschap 

“Voor veel boeren is dit een 
eye-opener. Praten met hun 
kinderen werd niet gedaan”

vinden en wat voor 
ondersteuning ze 
daarbij nodig hebben 
van elkaar. Dit doen 
we door te werken met 
ouders in steungroepen 

en met hen te praten over hun ouderlijke verantwoor-
delijkheden en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het 
gaat erom dat ouders zich trots en meer zeker voelen 
om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden. 
Hiervoor gebruiken we de ‘Proud2Parents’ handlei-
ding die we samen met Proud2B (een Zuid Afrikaanse 
organisatie met kennis op het gebied van skillful pa-
renting) hebben ontwikkeld. Met de groepen ouders 
wordt gewerkt op basis van vier uitgangspunten: 

 u		De rol en verantwoordelijkheid als een  
positieve en trotse ouder

 u		Zelfvertrouwen & bevestiging geven
 u		Effectieve communicatie thuis
 u		Waarden en discipline thuis

Situaties oplossen door te praten
Maureen vertelt over reacties van de boeren met 
wie ze gewerkt heeft. “We krijgen heel veel reacties 
waaruit je echt verbetering ziet. Voor veel boeren 
was  praten met hun kinderen namelijk helemaal niet 
zo gewoon. Zo was er een boerin die vertelde dat ze 
eerst nooit samen met de kinderen at. De kinderen 

HOE ONZE SKILLFUL PARENTING BENADERING WERKT 

Vertaling naar 

lokale situatie
Steungroep  
voor ouders

Lokale organisatie 
(Community Based 
Organization: CBO) 

Vertegenwoordiger

Lokaal leiderschap

Discipline & 
waarden

Communicatie

Rollen &  
verantwoorde

lijkheden

Gevoel van 
eigenwaarde & 

bevestiging

Familie 
budgettering

Kinder
bescherming
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Maaike Stolte (Manager Child Protection) 
over Skillful Parenting:

‘In december 2012 organiseerde ICS een Skillful Parenting 
introductie workshop in Cambodja. Het doel van de work-
shop was om te kijken hoe onze methode, om te werken 
aan positief ouderschap, aansluit bij de cultuur en context 
van Cambodja. De aanwezige organisaties bevestigen dat 
de methode een essentiële aanvulling is op hun werk met 
ouders en kinderen. Aan het eind van de workshop vroe-
gen we de deelnemers wat hun het meest was  
bijgebleven aan de workshop. 

Enkele voorbeelden waren: 
 u		  Kinderen vertalen liefde als tijd: de tijd die 

hun ouders samen met hen doorbrengen.
u  Ouders moeten zich realiseren dat zij zelf  

ook hun energie moeten opladen om meer  
en betere positieve aandacht aan hun 
kinderen te kunnen geven.

u  Als ouders niet de positieve 
 aandacht aan hun kinderen 
 geven gaan kinderen dit 
 ergens anders zoeken en 
dat kan ertoe leiden dat 
ze in contact komen met 
 negatieve invloeden.’
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aten in de keuken die buiten was en zij en haar man 
in het huis. Nu eten ze elke avond samen en praten 
over wat de kinderen overdag gedaan hebben. De 
kinderen voelen zich niet alleen beter, maar eten ook 
beter omdat het gezelliger is,“ zegt Maureen. “Ook 
was er een boer die nooit met zijn kinderen sprak en 
dacht dat straffen door middel van slaan de enige 
manier was om een kind op te voeden. Dat zit hier 
nog erg in de cultuur. Nu heeft hij geleerd hoe je ver-
schillende situaties op kunt lossen. Gewoon door te 
praten. Hij had zich nooit gerealiseerd dat de kinde-
ren net zo goed de verantwoordelijkheid van de man 
zijn en ze juist van hem kunnen leren. Het werken aan 
positief ouderschap was voor hem dus echt een eye-
opener. En met hem voor vele andere boeren. Dit 
blijkt ook uit dat de boeren inmiddels andere ouders 
stimuleren om ook te leren over positief ouderschap.”

ICS heeft een groep van zes partnerorganisaties ge-
traind in de Skillful Parenting Methode (REEP, Fascobi 
en Kewacta in West Kenia en Mkombozi, MPDI en 
Adilisha in Tanzania). In 2012 hebben deze partner-
organisaties met 492 ouders de vier basis modules 
doorlopen. De groepen ouders met wie deze part-
nerorganisaties werken, zijn vaak bestaande groepen. 
Groepen die bijvoorbeeld ook samenwerken aan het 
organiseren van kleuter- en peuteronderwijs (ECD) 
voor hun kinderen. 
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Schoon drinkwater 
voor Noordwest 
Cambodja

Hoe werkt zo’n investering?
De waterzuiveringsinstallatie is mogelijk gemaakt 
door investeringen van ICS en de rijstbank in Prasat 
Labouk. Deze rijstbank heeft de de lokale bevolking 
in Cambodja met behulp van ICS gebouwd. De 
rijstbanken konden deze investering doen dankzij 
het succes van de rijstleningen. ICS investeert in elf 
rijstbanken in Cambodja, om de rol van tussenperso-
nen te minimaliseren. ICS verschafte een lening voor 
de aanschaf van de waterzuiveringsinstallatie. Van de 
winst van de rijstbanken bouwde het management 
van de rijstbank een onderdak voor de installatie.  
De sociale onderneming brengt het gezuiverde water 
vervolgens tegen een betaalbare prijs op de markt. In 
2012 is er een omschakeling gemaakt in de afnemers 
van het gezuiverde water. Werd er in 2011 nog aan 
particulieren én lokale winkels verkocht, in 2012 is er 
alleen nog verkocht aan lokale winkels. Hiermee wordt 
lokaal ondernemerschap nog verder gestimuleerd. 

Wat levert het op?
De waterzuiveringsinstallatie levert schoon drinkwater 
op. Door schoon water is er minder kans op ziektes 
die door vervuild water veroorzaakt worden. Ook 
levert het waterzuiveringsbedrijf werkgelegenheid en 
dus inkomen op. Daarnaast kan, zodra de ICS lening 
is afbetaald, het bedrijf winst gaan maken. Die winst 
wordt geherinvesteerd in het bedrijf om zo verder 
uit te breiden en te innoveren. Het doel hiervan is 
om nog meer mensen toegang te geven tot schoon 
drinkwater. Dit zorgt voor minder ziektes. Het gevolg 
is dat er minder geld nodig is voor ziekenzorg en men 

Sinds september 2011 hebben 1600 
huishoudens in Beng en Kok Mon 
(Cambodja) toegang tot schoon drinkwater. 
Dit is dankzij het waterzuiveringsbedrijf 
dat ICS samen met de lokale gemeenschap 
gerealiseerd heeft in Prasat Labouk 
(Noordwest Cambodja). Dit bedrijf 
is een mooi voorbeeld van sociaal 
ondernemerschap vanuit een lokaal  
ontstaan initiatief. 



ICS JAARVERSLAG 2012 - DE FEITEN 23

Joyce Ridderhof  
(Social Business Developer ICS)  
over het waterbedrijf in Cambodja:

‘Het jaar 2012 was een belangrijk jaar voor 
het waterbedrijf in Prasat Labouk. Er zijn veel 
ervaringen opgedaan, er is veel geleerd. Het 
zal een goed praktijkvoorbeeld vormen voor 
lokale ondernemers, die graag zelf een wa-

terzuiveringsbedrijf opstarten 
in gebieden waar dat hard 
nodig is. Vanaf 2013 bie-
den we hen de mogelijk-
heid aan te sluiten bij ons 
franchiseconcept Hydrics. 
Op deze manier krijgen 
ook in andere gebieden in 
Cambodja mensen toegang 

tot schoon drinkwater. 
Gebieden waar  
dat tot op heden 
nog niet zo vanzelf-

sprekend is.’

een betere gezondheid heeft om te kunnen werken 
en dus geld te verdienen. Tegelijk met het schone 
water is er in 2012 ook een campagne gestart om 
mensen bewust te maken van de gevaren die het 
drinken van vervuild water met zich meebrengt. 

Hoe verder?
In 2012 is er voorwerk gedaan om in 2013 het franchi-
sebedrijf Hydrics op te zetten. Het doel is om met de 
steun van deze franchiseonderneming in 2013, naast 
het huidige waterzuiveringsbedrijfje, nog vier nieuwe 
waterzuiveringsinstallaties te bouwen. Elke installatie 
is een bedrijf op zich. Het doel is om daarmee steeds 
meer mensen te bereiken met schoon drinkwater.  
Dit gebeurt op een duurzame manier. 

Geleerde lessen
De lokale ondernemer is de sleutel tot het succes. Hij 
zal zich als franchisenemer volledig verantwoordelijk 
moeten voelen voor het succes van de onderneming. 
Bovendien moet hij ondersteund worden op de ter-
reinen waar zijn capaciteiten nog tekort schieten. Op 
basis van de lessen van 2012 zal ICS bij nieuwe fran-
chises op deze aspecten nog meer nadruk leggen. 

Wist u dat? In 2012…

…  zijn er 10466 twintig liter jerrycans  

met gezuiverd water verkocht. 

…  40% van de elektriciteit die nodig is voor  

het waterzuiveringsproces, komt van zonne-

energie (zonnepanelen). De rest wordt  

geleverd door middel van een generator.

…  is er een heldere scheiding gemaakt in de  

zuiverings-, vul-, en schoonmaakprocessen. 

Alles gebeurt nu in aparte ruimtes in plaats 

van in één ruimte.
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Alliantie Together4Change in 2012

Capaciteitsopbouw lokale organisaties
In 2012 werd veel aandacht besteed aan het verster-
ken van de implementatie capaciteit van de lokale 
organisaties in de landen waar Together4Change 
actief is. De nulmeting die in 2011 werd uitgevoerd 
omvatte ook een onderzoek per organisatie. In dit 
onderzoek zijn gebieden geïdentificeerd waarvoor 
verbetering nodig was. In 2012 zijn bij veel van de 
lokale partners trainingen en andere activiteiten geor-
ganiseerd met als doel om de capaciteit van de lokale 
organisaties te versterken. De implementatie van de 
concrete projecten is hierdoor op gang gekomen. 

Het werven van fondsen op lokaal niveau
In 2012 is in Kenia een fondsenwervingstraining 
georganiseerd voor lokale partners van ICS, Wereld-
kinderen en SOS Kinderdorpen. Het hoofddoel van 
deze training is om lokale partners te versterken in 
lokale fondsenwerving. De organisaties kunnen zo 
zelf meer lokale financiering zoeken. Bijvoorbeeld bij 
de corporate sector en bij een groeiende midden-
klasse in eigen land. Op deze manier zijn zij minder 
afhankelijk van buitenlandse financiering. Tijdens de 
training namen Wilde Ganzen en hun lokale partner 
Kenya Community Development Foundation (KCDF) 
het initiatief om de opgebouwde ervaringen op dit 
gebied te delen met de andere lokale partners bin-
nen Together4Change. 
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ICS en Together4Change

De alliantie Together4Change draait om het versterken van economische en 
sociale ontwikkeling. Door krachten te bundelen en kennis op v erschillende 
werkterreinen bij elkaar te brengen, kan het programma meer bereiken. 

ICS is penvoerder van de alliantie Together4Change. Deze alliantie werd  
in 2011 beloond met de toekenning van een subsidie van het Ministerie  
van Buitenlandse Zaken. Deze subsidie is voor vijf jaar (2011-2015). ICS 
werkt in de alliantie samen met SOS Kinderdorpen, Wereldkinderen en 
Wilde Ganzen en daarnaast nog een groot aantal lokale en internationale 
organisaties. 

Als penvoerder van de alliantie is ICS juridisch gezien ook de eindverant-
woordelijke organisatie voor de ontvangen subsidie. Het betekent onder 
andere dat ICS de directe gesprekspartner vormt van het ministerie en  
een coördinerende rol op zich neemt. 

 Deelnemers van de bijeenkomst van veertien  

lokale Together4Change partners Zuid Afrika

Together4Change bestaat uit:  
Wilde Ganzen, Wereldkinderen, SOS Kinderdorpen, ICS

Uitwisseling op het gebied van kinderbescherming
In november 2012 vond in Zuid Afrika een workshop 
plaats met veertien lokale Together4Change partners 
die actief zijn op het gebied van kinderbescher-
ming. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 
 Wereldkinderen en hun partner AIDS Foundation 
South Africa (AFSA). Het doel van de bijeenkomst is 
het delen van specifieke kennis en ervaring. Tijdens 
de bijeenkomst werd er speciale aandacht besteed 
aan een methodologie die ontwikkeld is door AFSA. 
Deze methodologie richt zich op het betrekken van 
alle actoren uit een dorp bij de zorg voor en bescher-
ming van kinderen. Dit heet ‘community dialogues’; 
men werkt hierbij aan draagvlak voor sociale verbete-
ring in de situatie van kinderen. 

 Voorbereidingen voor evaluaties
De Together4Change alliantie neemt deel aan een 
grote gezamenlijke evaluatie met andere allianties  
die ook subsidie krijgen van de overheid. Deze evalu-
atie wordt door externe partijen georganiseerd en 
uitgevoerd. In 2012 werden specifieke nulmetingen 
ten dienste van deze grootschalige evaluatie uitge-
voerd. Deze metingen waren in een aantal landen en 
bij een aantal lokale partners van Together4Change. 
Daarnaast heeft Together4Change voorbereidingen 
getroffen voor eigen evaluaties om van te leren, te 
reflecteren en voor het opbouwen van track records.
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In het Skillful Parenting programma (zie verderop 
in dit jaarverslag) werkt ICS met ouders aan hun rol 
in het bieden van bescherming aan hun kinderen. 
 Ouders denken na over risicovolle situaties, hoe zij 
die kunnen voorkomen en welke hulp ze kunnen 
krijgen in het geval van schending van de rechten 
van hun kinderen. Daarnaast werkt ICS ook aan het 
versterken van kind- en jeugdbeschermingsdienstver-
lening in de gebieden waar ook wordt geïnvesteerd 
in social business initiatieven.

In 2012 heeft ICS de manier van werken met kind- en 
jeugdbescherming verder uitgewerkt naar een sys-
teembenadering. Eén van de uitgangspunten is het 
niet op één specifiek probleem inzoomen (bijvoorbeeld 
straatkinderen), maar in de gemeenschappen waar ICS 
werkt alle kinderen en hun familie toegang geven tot 
kind- en jeugdbeschermingsdiensten. Deze diensten 
zijn door de overheid georganiseerd, maar hebben 
ondersteuning nodig op het gebied van capaciteitsver-
sterking en het organiseren van een verwijzingssysteem 
met andere dienstverleners zoals advocaten. 

Gespecialiseerde hulp
Op het moment gebeurt het veel dat kinderen die 
misbruik meemaken, hun situatie melden aan de 
dorpsoudste of ‘chief’. Dit dorpshoofd weet vaak niet 
wat een kind met zo’n vreselijk ervaring nodig heeft 
en zal de situatie proberen te sussen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door de dader te ‘veroordelen’ tot het 
afkopen van de situatie met een koe aan de familie 
van het misbruikte kind. ICS heeft als doel dat elk 
kind, en zijn/haar familie, in de gemeenschap naar 
een kind- en jeugdbeschermingsdienstverlener kan 
gaan. Een dienstverlener die het welzijn van het kind 
voor ogen heeft en begrijpt wat een kind in zo’n situ-
atie nodig heeft. Het is noodzakelijk dat deze dienst-
verlener weet hoe hij/zij het kind direct kan helpen 
of waar het kind naartoe kan worden doorverwezen 
voor gespecialiseerde hulp. Een kind dat misbruikt is 
heeft medische zorg nodig en de zaak moet gemeld 
worden bij de politie. Als de zaak voor het gerecht 
wordt gebracht, heeft een kind rechtshulp nodig. ICS 
investeert in de capaciteiten van de eerstelijns dienst-
verlener en van de gespecialiseerde diensten. 

KINDERBESCHERMINGSSYSTEEM

Ouders en kinderen 
toegang geven 
tot kind- en 
jeugdbescherming
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Partners in kinderbescherming 

In 2012 is ICS in Busia County (Kenia) begonnen met het implementeren 
van een gestructureerd kind- en jeugdbeschermingssysteem met een 
groep van partners en overheidsdiensten. De overheid wordt gesteund 
in het versterken van de coördinatie van het systeem en de kwaliteit van 
de dienstverlening door maatschappelijk werkers van district naar dorps-
niveau. De partners in dit project zijn: 

CLAN (Children’s Legal Action Network)
Organiseren kindvriendelijke rechtshulp op district niveau. Dit doen zij  
met een centrum waar kinderen en gezinnen rechtshulp kunnen vragen. 
Ook trainen zij 40 rechtshulpverleners (paralegals) op dorpsniveau. 

KAACR (Kenya Alliance for Advancement of Children)
Werkt met de gemeenschapsbesturen aan het verbeteren van hun rol in 
het organiseren van kind- en jeugdbescherming. Daarnaast werkt KAACR 
met 371 kinderen in groepen. In deze groepen wordt er gepraat over wat 
kinderen zelf kunnen doen om zichzelf en andere kinderen te behoeden 
voor gevaarlijke situaties. 

Childline Kenya
Deze partner is een voorstel aan het ontwikkelen om meldboxen neer te 
zetten in scholen in Busia County (Kenia). Kinderen en leerkrachten kunnen 
op deze manier anoniem misstanden melden. 

In Tanzania wordt de ontwikkeling om meer met kind- en jeugdbescher-
mingsystemen te werken in het eerste kwartaal van 2013 ingezet.

Beatrice Ogutu  
(Regionaal Programmamanager Kinderbescherming ICS, Afrika) 
over het Kinderbeschermingssysteem Busia (West Kenia): 

‘Door met verschillende overheidsinstanties (vanuit gezondheidszorg,  
onderwijs en politie) te spreken over hun rol in kinderbescherming,  
is de urgentie tot kwaliteitsverbetering en samenwerking duidelijker  
geworden. Men is nu gemotiveerd om dit systeem samen op  
te pakken.’
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ICS integreert op twee grote basisscholen in Kakamega 
het Aflatoun programma binnen het bestaande les-
programma. Om dit programma te kunnen uitvoe-
ren, moesten er op beide scholen extra klaslokalen 
gebouwd worden en op één school een bibliotheek. 
Op deze manier kunnen de Aflatoun lessen nog beter 
geïntegreerd worden binnen het lesprogramma en is 
er ruimte om nog meer kinderen onderwijs te bieden.

Wat is Aflatoun nu precies?
Aflatoun is gebaseerd op een combinatie van sociale 
en financiële onderwijsthema’s: Rechten en Verant-
woordelijkheden, Sparen en Uitgeven, Plannen en 
Budgetteren (administratie over inkomsten en uitga-
ven), Sociaal en Financieel ondernemerschap (kinde-
ren starten op school een ‘bedrijfje’) en Zelfbewustzijn 
en Ontdekking. Deze thema’s worden op een speelse 
manier aan de kinderen overgebracht. 

Sociaal en financieel 
onderwijs voor 
kinderen in West Kenia 

Zelfs als een kind in Kakamega (West 
Kenia) onderwijs volgt, is het nog 
onvoldoende voorbereid om zijn of haar 
economische situatie te veranderen 
zodra hij/zij volwassen wordt. Want hoe 
doorbreek je de vicieuze cirkel als je in 
armoede geboren wordt en geen kennis 
hebt over hoe je het beste met geld om 
kunt gaan? Dit kan door het sociaal en 
financieel lesprogramma van onze partner 
Aflatoun. 
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Kippen houden
Het klinkt heel leuk; een kind dat op school een 
bedrijfje opzet. Maar hoe dan? In een klein groepje 
leren de kinderen bijvoorbeeld om voor kippen te 
zorgen. Ze leren hoeveel kippen ze kunnen houden, 
hoeveel het voer kost en wat de eieren moeten kos-
ten als ze deze gaan verkopen. Ze leren zo om met 
geld om te gaan, te sparen en kosten te overzien.  
Ze zijn goed voorbereid op de toekomst en heb-
ben een voorbeeldfunctie voor andere kinderen 
in hun gemeenschap. 

Talitha Hammer 
(Medewerker Social 
Business ICS) over 
sociaal en financieel 

onderwijs: 

‘Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met 

kinderen te leren bewust 
met geld om te gaan. ICS 
heeft daarin een goede 
partner aan Aflatoun. Het 
lesprogramma is niet al-
leen erg leerzaam, maar 
ook gewoon erg leuk  
voor kinderen’. 
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Fondsenwerving & Communicatie 

In 2012 is ICS actiever gaan werven onder vermo-
gensfondsen en via institutionele fondsenwerving.  
Zo steunden dit jaar een combinatie van Nederlandse 
en internationale vermogensfondsen het werk van 
ICS. Bijvoorbeeld de Achmea Foundation. Naast de 
Nederlandse markt, wordt dus ook de internationale 
markt een steeds belangrijker speelveld. Daar hoort 
bij dat de contacten met nationale en internationale 
serviceclubs versterkt worden ten behoeve van de 
ICS projecten. Ook is een aantal voorstellen inge-
diend bij de Nederlandse en Europese overheid.  
ICS ziet in de publiek private samenwerking een 
 belangrijke kans liggen voor haar toekomst en zal  
zich hierin steeds verder specialiseren. 

Project Fondsenwerving; RAISE
Fondsenwerving wordt de komende jaren steeds 
 belangrijker voor ICS. Een overkoepelend project is 
opgezet om te werken aan een cultuurverandering 
waarbij fondsenwerving en sales meer en meer een 
vast onderdeel van het werk worden. Het project 
kreeg de naam RAISE; waarbij de letters een 
 acroniem vormen voor de belangrijkste onderdelen 
van de fondsenwerving. Het komende jaar krijgen 
 medewerkers de kans om gezamenlijk en individueel 
hun vaardigheden te verbeteren ten aanzien van 
fondsenwerving. De nadruk ligt op projectmatige 
fondsenwerving waarbij structuur (overzicht, software-
systeem, verkoopbare projecten) en inzicht (donoren, 
persoonlijke kwaliteiten) geboden wordt om de 
cultuurverandering teweeg te brengen.

Waterproject in Cambodja
Voor de verdere opschaling van het waterproject 
heeft ICS een donatie ontvangen van de Eureko 
Achmea Foundation met een waarde van € 99.900,- 
verdeeld over 3 jaar. Door deze gift is het mogelijk 
om lokaal waterbedrijfjes op te starten in een fran-
chisemodel. Hierdoor kan ICS zorgen voor schoon en 
veilig drinkwater voor de lokale gemeenschappen op 
een ondernemende manier.

Rotary Laren-Blaricum: dineren en doneren
Rotaryclub Laren-Blaricum organiseerde op zondag  
1 juni 2012 voor de zevende keer een dorpsdiner.  
Vijf keer was de opbrengst hiervan voor ICS. Ruim 
750 gasten dineerden in witte kledij aan fraai gedekte 
tafels op de Brink in Laren. Het leverde in totaal ruim 
€ 30.000,- op. Hiermee draagt Rotaryclub Laren-
Blaricum bij aan de opschaling van het waterpro-

ject in Noord Cambodja. Onder meer doordat met 
deze  opbrengst twee nieuwe waterbedrijven in het 
franchise model opgestart kunnen worden.  
De opbrengst is mede mogelijk gemaakt door 
NCDO, Rotary Phnom Penh en Wilde Ganzen. 

Dam tot Damloop
In 2012 deed ICS weer mee aan de Dam tot Dam-
loop. Helaas liepen er uiteindelijk slechts 12 hardlo-
pers voor ICS mee. Voor een kleine organisatie als 
ICS blijkt deze vorm van fondsenwerving niet goed  
te werken. Daarom is de beslissing genomen om 
vanaf 2013 niet meer mee te doen aan de Dam tot 
Damloop. In 2012 werd er gelopen voor schoon 
drinkwater in Cambodja. Deze actie bracht rond de  
€ 1400,- op. 

Van Kindambassadeurs naar Child Reporters
In 2012 maakte ICS een start met de Child  Reporters; 
kinderen die filmen bij projecten van ICS. Het doel 
hiervan is om donateurs te laten zien waar hun 
donaties naartoe gaan. Het steunen van ICS wordt 
hierdoor leuker voor de donateur. Deze start werd 
gemaakt door middel van vier dagen training van  
zes Child Reporters uit verschillende regio’s in  
West Kenia. 

Al jaren steunen donateurs bij ICS een kind-
ambassadeur(s). Deze donateurs noemen wij 
 Hulp ouders. Kansen voor kinderen nemen alleen 
maar verder toe als we niet alleen direct het kind 
steunen, in de vorm van boeken of een uniform, 
maar vooral ook oog hebben voor zijn of haar 
omgeving. Enkele jaren geleden heeft ICS de focus 
verbreed: van alleen een kindambassadeur naar een 
kindambassadeur en zijn of haar gemeenschap. Dit 
is in lijn met de strategie van ICS om niet alleen het 
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kind te ondersteunen, maar het kind én zijn of haar 
omgeving. Daarnaast verlaagt deze andere aanpak 
de administratieve lasten van ICS; de één op één 
relatie van Hulpouders met Kindambassadeurs vergt 
 administratief veel werk door de post en het verwer-
ken van gegevens per kind.

In 2012 is er een enquête gehouden onder onze 
Hulpouders. De enquête ging over de toekomst 
van het Hulpouderschap. Hier hebben we positieve 
reacties op gekregen. Een ruime meerderheid van de 
Hulpouders wil over naar de Child Reporters als dit 
de administratieve lasten en kosten verlaagt bij ICS. 
Tevens bieden de Child Reporters ICS nieuwe moge-
lijkheden voor fondsenwerving.

Communicatie is essentieel. Hierdoor kan ICS 
 donateurs laten weten wat er met hun geld gebeurt 
in Afrika en Azië. Wordt het goed besteed en hebben 
de mensen waarvoor het is er ook werkelijk profijt 
van? De Child Reporters brengen dit in beeld. Zij 
 maken de communicatie naar onze donateurs helder 
en leuker. In 2012 zijn enkele Hulpouders al overge-
stapt op de Child Reporters. Zij konden kiezen voor 
een nieuwsbrief per post, met verhalen van de Child 
Reporters, of per e-mail, met video’s. De reacties die 
we op de nieuwsbrief krijgen van deze groep Hulp-
ouders zijn positief. In 2013 wordt dit voortgezet.  
Er worden dan ook Child Reporters opgeleid in de 
buurt van onze projecten in Tanzania en Cambodja. 

Investics: ICS B.V.
ICS heeft in 2012 ICS B.V. opgericht. Deze B.V. zet 
vanaf 2013 onder de naam Investics verschillende 

bedrijven op in onze programmagebieden. Bijvoor-
beeld het waterbedrijf Hydrics Ltd. en het maisbedrijf 
Nafics Ltd. 
 
In 2012 werd het logo ontworpen voor Investics  
(zie onderstaand). In 2013 wordt ook de Investics 
website gemaakt. 

Klachten 
In 2012 is de klachten procedure binnen ICS herzien 
volgens planning. Daarnaast is een aanpassing ge-
maakt in de customer relations database (Pluriform). 
Hierbij worden klachten meteen geregistreerd onder 
de specifieke relatie. In februari 2013 zal de klachten 
procedure volledig worden gekoppeld aan Pluriform.

Er waren dit jaar negen klachten. Deze gingen  
vooral over foutieve boekingen en de financiële 
 administratie van donaties. Alle klachten zijn binnen 
de bepaalde termijn afgehandeld. 

Er is ook gekeken naar de opzeggingen en de reden 
voor opzegging. Verschillende mensen herkennen 
zich niet meer in het nieuwe ICS. De reden van 
 opzegging wordt ook vastgelegd in Pluriform maar  
niet als zodanig geregistreerd als klacht. 

 Child Reporters
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Sinds 2010 voert ICS in Noord-Tanzania het Integra-
ted Dairy Development Program (IDDP) uit. Met IDDP 
richt ICS zich op het versterken van de economische 
positie van traditionele Masai-herders in Simanjiro. Dit 
doet IDDP door het bieden van toegang tot diverse 
producten en diensten om de productie van de 
veeteelt van de Masai te verbeteren. IDDP heeft niet 
alleen een economische impact, leidend tot voedsel-
zekerheid, maar ook juist de sociale impact op  
de positie van met name Masai-vrouwen is enorm.

De voedselzekerheid van de inwoners van Simanjiro 
staat onder een constant toenemende druk. Door 
droogtes en een dalende beschikbaarheid van land 
kunnen de Masai hun vee, traditioneel de hoeksteen 
van hun bestaan, steeds moeilijker economisch 
rendabel krijgen. Daarbij komt nog eens dat koeien 
veelal als een status bezit worden gezien, dan als 
een economisch bezit. Dit, opgeteld bij gebrek aan 
voldoende kennis en ervaring, leidt tot lage produc-
tiviteit en slechte toegang tot de markt van vlees- en 
melkproducten. De Masai cultuur en erger, hun voort-
bestaan op zich, wordt hierdoor bedreigd. 
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Om de productiviteit te verbeteren investeert ICS 
daarom op meerdere vlakken van de waardeketen  
in vlees- en melkproducten in Simanjiro. IDDP richtte 
zich daarbij in 2012 vooral op het organiseren van 
Masai in boerengroepen (coöperaties); de eerste 
 coöperatie groeide in 2012 naar 500 leden. Deze 
leden ontvingen via IDDP vervolgens een startpak-
ket van inputs, die men tegen gunstige tarieven 
terugbetaalt aan ICS. Dit pakket bestaat onder meer 
uit toegang tot medicijnen en zaden voor veevoer. 
Maar ook uit koeien van een verbeterd ras (door een 
uitgekiend fokprogramma). 

Koeienstallen
Waar Masai traditioneel als herders rondtrekken over 
de vlaktes, richt IDDP zich op het geven van kennis 
over zogenaamde ‘zero’ en ‘semi-grazing’ units; 
koeien op stal waar voedsel aanwezig is. Zeer 
gebruikelijk in de westerse wereld, absoluut onge-
bruikelijk in de traditionele opvattingen van Masai. 
Toch weet ICS hierin doorbraken te forceren. In 2012 
hebben de boeren de eerste units gebouwd en 
werden resultaten zichtbaar. Een lokale agrarische 

ZUIVEL-PROGRAMMA IN NOORD-TANZANIA HELPT MASAI

Integrated Dairy  
Development Program (IDDP)
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school werd daartoe voorzien van een speciaal 
curriculum. Dit is mede ontwikkeld door het 
 Nederlandse Prinsentuin College. Extension officers 
van IDDP brachten vervolgens tweewekelijks bezoe-
ken aan de boeren, om hen te helpen bij het imple-
menteren van de nieuwe technieken. Tevens werd 
een start gemaakt met het vetmesten van koeien, 
met een hogere vleesopbrengst per koe als resultaat. 

Een stap verder in de keten is IDDP actief in het 
bouwen en runnen van zogenaamde ‘milk collection 
points’. In 2012 bouwde IDDP een milk collection 
centre, gebruikmakend van een container. Deze werd 
vervolgens verhuurd aan de coöperatie met water-
voorzieningen. Via dit inzamelingscentrum zijn de 
boeren in staat hun melk via hun coöperatie efficiënt 
door te verkopen aan lokale melkverwerkingsfabrie-
ken, zogenaamde Engitengs. 

Marleen Hasselerharm 
(Manager Social Business ICS) 
over IDDP Tanzania: 

‘De kracht van het Simanjiro programma 
en het werk van IDDP, zit in de brede 
aanpak op sociaal en economisch vlak. 
Om die aanpak effectief te kunnen uit-
voeren heb je veel ervaring nodig in het 
werken met communities. Die ervaring 
heeft ICS. En met name door de ervaring 
van dr. Moses Neselle die veearts is. Hij 
heeft specifieke technische kennis over 
de kansen en mogelijkheden in de regio, 
en zelf is hij ook een Masaai. Dr. Neselle 
heeft in samenwerking met de gemeen-
schappen het programma ontwikkeld, iets 
waar ik erg trots op ben. Dat is de kracht 
van ontwikkeling; vanuit de communities 
werken aan verandering! Dr. Neselle heeft 
veel ervaring in het samenwerken met 
mensen en het organiseren van boeren in 
coöperaties. Ik heb hem leren kennen als 
een visionair, die tegelijk erg praktisch kan 
denken en handelen. Een ideale combi-

natie voor ons als ICS. 
 

Wat we in de afgelo-
pen jaren ook geleerd 
hebben is hoeveel 
tijd het kost om op 
deze manier mensen 

te helpen. Het zijn 
geen simpele projec-
ten die ICS uitvoert. 

Dat vergt geduld en 
vasthoudendheid. 
Tegelijk zien we dat 
de veranderingen 
daarmee ook heel 
erg verankerd zijn 
in de mensen waar-
mee we werken.’ 
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In 2013 richt ICS haar pijlen op de verdere uitbouw van haar activiteiten  
in Kenia, Tanzania en Cambodja en zal daarbij vooral focussen op de 
volgende punten: 

Q Vijf product-marktcombinaties 
ICS gaat zich in 2013 verder focussen op de vijf product- 
marktcombinaties die in 2012 gedefinieerd werden: 
u Agribusiness
u Water
u Youth Entrerpreneurship
u Child Protection
u Skillful Parenting

W  Sociaal ondernemen vanuit investeerders perspectief 
In de ontwikkeling van haar social business cases gaat ICS, vanuit  
Investics, zich meer en meer toeleggen op het schrijven van ‘invest-
ment proposals’ voor potentiele investeerders. ICS werkt hiervoor aller-
eerst aan het uitbouwen van haar netwerk met relevante investeerders 
in binnen- en buitenland. Naast het sociale einddoel van de projecten 
legt ICS in deze investment proposals vooral ook de nadruk op de 
geprognotiseerde ROI (return on investment), de marktpotentie en het 
management van het project. Door de verdere verdieping van kennis- 
en relatienetwerken op deze vijf gebieden kunnen ICS en Investics zich 
specialiseren en daardoor meer toegevoegde waarde bieden. 

E Sociale programma’s: educatie, kinderbescherming, kinderrechten 
en ouderschap

 De programma’s rondom Child Protection en Skillful Parenting worden 
in 2013 met een aantal bestaande partners, maar ook met enkele nieu-
we partners uitgevoerd. Kinderbescherming en kinderrechten blijven 
onveranderd hoog op de agenda staan. Daarvoor zal ICS programma’s 

Groei, focus en professionalisering

VOORUITBLIK 2013 EN VERDER
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uitvoeren in het veld en direct samenwerken met 
lokale organisaties. Maar ook door via organisa-
ties als The African Child Policy Forum (ACPF) 
aandacht te vragen voor kinderrechten bij 
nationale overheden. Goed ouderschap oftewel 
‘Skillful Parenting’ is een belangrijk speerpunt 
in 2013. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar 
partners die zich kunnen identificeren met deze 
programma’s en deze kunnen financieren. Door 
middel van trainingen, het opzetten van centra 
en het versterken van de capaciteit van profes-
sionals, werkt ICS met lokale bevolkingen aan 
opvoedondersteuning. Daardoor krijgt het kind 
een betere kans op een mooie toekomst.  
In 2013 investeert ICS in het ontwikkelen van 
modules op ‘family budgettering’ en ‘bescher-
ming van kinderen’. 

R Cambodja: groei versnellen 
 In 2013 zal ICS de projecten in Cambodja in een 

verdere versnelling brengen. Na de vernieuwin-
gen op personeelsgebied in 2012, wordt in 2013 
een ad interim Country Director aangetrokken. 
Het voornaamste doel van deze tijdelijke Coun-
try Director is om het programma verder op te 
schalen en aan te haken bij de lokale marktpo-
tentie. Ook zal hij of zij het lokale team verder 
ontwikkelen en vormgeven. 

T Afrika: verder bouwen aan opschaling
 In 2013 gaat ICS in haar Afrikaanse social busi-

ness programma’s verder op de ingezette weg 
naar opschaling. Nafics, het maisbedrijf in West-
Kenia, gaat het aantal boeren waarmee wordt 
samengewerkt in coöperatieve vorm vergroten 

van ruim 4.000 in 2012 naar 10.000 in 2013. In 
Tanzania wordt op dezelfde basis een agribusi-
ness project doorontwikkeld. Deze is gericht op 
het vormen van boerencoöperaties en het verho-
gen van de landbouwproductie. Schaalgrootte is 
hierbij een belangrijke voorwaarde. 

Y Samenwerking via co-creatie en financierings-
vormen

 In 2013 gaat ICS de samenwerking met partners 
verder verstevigen. Fondsen, het bedrijfsleven, 
Public Private Partnerships, het Private Sector 
Investeringsprogramma, en co-creatie met de 
lokale bevolking moeten deze coöperatie gaan 
versterken. In samenwerking met Agentschap 
NL wil ICS toegevoegde waarde creëren voor 
zowel de lokale bevolking als het Nederlandse 
bedrijfsleven. Door jarenlange ervaring in het 
veld heeft ICS een bewezen track record in het 
bij elkaar brengen van boerengroepen en vooral 
het selecteren van de juiste personen voor het 
juiste plan. 

U Meer focus op business development  
en fundraising

 In 2013 gaat ICS voor alle regio’s sterker inzetten 
op business development. Gedurende het jaar 
worden op elk van de vijf product-marktcombi-
naties nieuwe plannen ontwikkeld. Ook wordt 
via het interne project RAISE een verdere profes-
sionalisering op het gebied van fondsenwerving 
aangebracht. RAISE legt zich primair toe op het 
ontwikkelen van vaardigheden en structuren op 
het gebied van zakelijke fondsenwerving (bedrij-
ven, fondsen, overheden en investeerders). 
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ICS in cijfers

InTERnATIOnAl OFFICE
(THE nETHERlAnDS)

REGIOnAl OFFICES

PROGRAM OFFICES

PME* & Quality

Fundraising &
Communications

Regional Finance &
Operations Africa

Regional Finance &
Operations Asia

Office Support

Finance, ICT & HRM

Organogram ICS
(in het Engels i.v.m. toegankelijkheid alle medewerkers ICS)

Supervisory Board

Executive Director

Program management 
Child Protection

Program management 
Social Business

RPM**) Child
Protection Africa

RPM Child
Protection Asia

RPM Social
Business Africa

RPM Social
Business Asia

Program office
Samraong

Program office
Kakamega

Program office
Meatu

Program office
Simanjiro

* PME: Planning, Monitoring & Evaluation

** RPM: Regional program management
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ORGANISATIE

Interne organisatie
De programma’s staan centraal in de organisatiestruc-
tuur van ICS. De twee programmamanagers (Social 
Business en Child Protection) in Nederland vormen 
samen met de algemeen directeur, de manager 
 financiën en de manager fondsenwerving & commu-
nicatie het management team (MT), dat de strate-
gische richting van ICS bepaalt. 

In Afrika en Azië zijn de regionale programma-
managers verantwoordelijk voor de aansturing van 
alle activiteiten die in de regio worden onderno-
men. Hiertoe heeft ICS per regio een regiokantoor 
en vervolgens voor het programma Social Business 
 programmakantoren in de verschillende gebie-
den waar ICS actief is. In Afrika is het regiokantoor 
gevestigd in Nairobi, Kenia. Programmakantoren zijn 
gevestigd in Kenia (Kakamega) en Tanzania (Meatu en 
Simanjiro). Daarnaast is ICS werkzaam in Suba district 
in west Kenia. Hier heeft ICS geen eigen programma-
kantoor, maar wordt het programma volledig uitge-
voerd door een aantal partners. Het regiokantoor in 
Azië is medio 2012 verhuisd van Ubon Ratchathani in 
Thailand naar Siem Reap in Cambodja. In Cambodja 
is tevens een programmakantoor gevestigd in 
Samraong in de provincie Oddar Meanchey. Begin 
2012 zijn in Azië de programmakantoren in Laos en 
Thailand gesloten.

Op alle niveaus in de organisatie worden de program-
ma’s ondersteund op het vlak van onder andere finan-
ciën, HR en fondsenwerving door stafmedewerkers.

Om de activiteiten binnen Afrika en Azië op elkaar 
af te stemmen, vormen de regionale programmama-
nagers samen met de regionale manager finance & 
operations een regionaal managementteam (RMT). 
Dit RMT heeft geen besluitvormingsmandaat, maar 
speelt wel een belangrijke rol in de coördinatie in de 
regio. Om ook op internationaal niveau coördinatie 
en afstemming te organiseren, kwamen het MT en de 
RMT’s in 2012 eenmaal bijeen in een internationale 
managementteam meeting.

ICS streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken 
van lokale medewerkers binnen de regio- en pro-
grammakantoren. Met name in Cambodja is dit lastig 
gebleken, mede vanwege de historie van het land. 
Eind 2012 waren hier dan ook vier expatriate mede-
werkers werkzaam. Deze personen zijn afkomstig uit 
de Filippijnen en Nederland.

Organisatie en medewerkers 

Nederland: Een nieuwe uitvalsbasis
In 2012 werd de in de afgelopen jaren ingezette 
verandering bevestigd door een verhuizing van het 
Nederlandse kantoor van Nunspeet naar Amersfoort. 
Een licht en modern ingericht pand, met Het 
Nieuwe Werken als uitgangspunt. Open ruimte die 
samenwerking bevordert in combinatie met enkele 
afgesloten ruimtes voor vergaderingen en skype- of 
telefoongesprekken. En goed bereikbaar voor bezoe-
kers, op loopafstand van Amersfoort Centraal Station. 

Eind 2012 telde het Nederlandse kantoor 17 mede-
werkers. Enkele nieuwe functies werden gecreëerd 
om de strategie en doelen van ICS voor de komende 
2 jaar verder te ondersteunen. Dit betrof een Social 
Business Developer en een HR Officer. Voor deze 
posities zijn de twee nieuwe collega’s aangetrokken. 
Helaas namen we ook afscheid van drie collega’s. 
Redenen: vanwege langdurige ziekte, de kans bij 
een andere organisatie een nieuwe uitdaging te kun-
nen oppakken en verhuizing naar het buitenland. 
Om dit op te vangen is één nieuwe medewerker 
aangetrokken, voor het overige is het vertrek intern 
opgevangen. 

Diverse medewerkers volgden een training of een 
opleiding in het kader van hun functie. Daarnaast 
heeft ICS sinds 2007 ieder jaar een CIDIN Trainee; 
een tijdelijke medewerker die tegelijkertijd een  studie 
volgt aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2012 
was dit voorlopig voor het laatst. Twee collega’s 
 gingen in 2012 met zwangerschapsverlof. Hun verlof 
werd grotendeels intern opgevangen.

ICS heeft in 2012 gewerkt met twee reguliere vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers werken op oproepbasis. Zij 
hebben weer een waardevolle toevoeging geleverd 
aan ons werk. Op administratief gebied hebben zij 
zich ingezet door het invoeren van de resultaten 
van de enquête die gehouden is onder Hulpouders. 
Ook bij de verwerking van de jaarlijkse kerstpost 
voor Hulpouders, hebben de vrijwilligers belangrijke 
ondersteuning gegeven. Zij hebben administratie 
ingevoerd en de juiste kaarten bij de juiste brieven 
gevoegd. Daarnaast heeft één vrijwilliger voor ICS 
een onderzoek gedaan in Cambodja voor een periode 
van twee maanden. Dit onderzoek richtte zich op de 
waardeketen van één van de social business projec-
ten van ICS in Cambodja. 
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In 2012 zijn de eerste stappen gezet in de richting 
van een meer strategische aanpak van de perso-
neelszaken. Voor alle medewerkers zijn duidelijke 
functiebeschrijvingen gemaakt en is gedefinieerd 
welke competenties benodigd zijn voor het succesvol 
uitoefenen van de functie. Daarnaast hebben alle 
medewerkers, in overleg met hun leidinggevende, 
doelen gesteld voor het volgende jaar. Hierdoor is 
het voor iedereen duidelijker wat hij of zij bijdraagt 
aan de algemene doelen van ICS. 

Afrika: Verdere versteviging van de ICS activiteiten
ICS Afrika heeft kantoren in Kenia (West Kenia en 
Nairobi) en Tanzania (Meatu en Arusha). Het kantoor 
in Arusha is geopend in 2012. Hoewel ICS haar acti-
viteiten in Oeganda heeft beëindigd, heeft dit geen 
gevolgen gehad voor ICS medewerkers; ICS werkte 
in Oeganda met partners en had hier geen eigen 
kantoor. 

Net als in Nederland hebben alle medewerkers dui-
delijke functiebeschrijvingen gekregen en is gedefi-
nieerd welke competenties zij moeten bezitten om 
hun functie succesvol uit te voeren. En ook hier is een 
start gemaakt met het stellen van persoonlijke doe-
len. Hierdoor is het voor elke medewerker duidelijk 
welke bijdrage hij of zij levert aan ICS. 

In 2012 verlieten op het regiokantoor in Nairobi en 
op de programmakantoren in Meatu en Kakamega 
ieder één medewerker de organisatie. Beide posities 
op de programmakantoren zijn in 2012 opnieuw 
ingevuld, de positie op het regiokantoor wordt begin 
2013 ingevuld.

In 2012 is het kantoor in Arusha geopend, waardoor 
een drietal nieuwe posities zijn ingevuld. Vanwege de 
ontwikkelingen op het vlak van business development 
en de behoefte aan nieuwe competenties in de regio 
is de positie van regional finance & controls manager 
geopend op het regiokantoor. Eind 2012 is de nieuwe 
manager aangesteld en zal februari 2013 starten in 

deze nieuwe positie. Verder wordt de nieuwe positie 
van accounts & operations team leader vanaf februari 
2013 ingevuld door de voormalige regional finance & 
operations manager in Afrika. 
Over het geheel was werving en selectie een behoor-
lijke uitdaging. De meeste geschikte kandidaten 
stelden hogere salariseisen dan wat ICS kon bieden. 
Voor beide financiële vacatures zijn meerdere selec-
tierondes geweest voordat er een goede kandidaat 
was gevonden. 

Verschillende medewerkers volgden een training  
of een opleiding in het kader van hun functie. 
3 vrouwelijke medewerkers gingen met zwanger-
schapsverlof, 1 mannelijke medewerker nam ouder-
schapsverlof op. Hun verlof werd intern opgevangen. 

Azië: Focus op Cambodja
In 2012 zijn de activiteiten in Laos en Thailand 
beëindigd en is de focus voor Azië verlegd naar 
Cambodja. Halverwege het jaar werd daarom het 
Aziatische regiokantoor verplaatst van Thailand naar 
Cambodja en werd het kantoor in Laos gesloten. In 
Cambodja was al langere tijd een programmakantoor 
in Samraong ter ondersteuning van de activiteiten de 
provincie Oddar Meanchey. De regionale programma 
manager Social Business is met het regiokantoor 
meeverhuisd van Thailand naar Cambodja, de ove-
rige medewerkers van het regiokantoor in Thailand 
hebben afscheid genomen van ICS. 

Voor verschillende functies op het regiokantoor is het 
sinds de verhuizing naar Cambodja moeilijk geble-
ken om goede lokale staf te vinden en te behouden. 
Daarom zijn in 2012 enkele tijdelijke expatriate mede-
werkers aangetrokken om de ontstane ‘gaten’ te vul-
len. Deze medewerkers hebben echter de expliciete 
opdracht gekregen om jonge, lokale medewerkers te 
coachen en voor te bereiden op een zelfstandige rol 
in ICS. Dit wordt ondersteund door een talentontwik-
kelingsprogramma dat in 2013 zal starten. In het pro-
grammakantoor in Samraong, in de provincie Oddar 

Aantal betaalde medewerkers op 1 januari: 31
Aantal betaalde medewerkers op 31 december: 33
Verloop in 2012:  9% (3 medewerkers)
Aantal stagiairs: 8
Aantal vrijwilligers: 4
Man-vrouw ratio: 50%-50%
Leeftijd:  oudste 54; jongste 25;  

gemiddelde leeftijd 39,5
Ziekteverzuim:  onbekend;  

geen langdurig ziekteverlof

Aantal betaalde medewerkers op 1 januari: 15
Aantal betaalde medewerkers op 31 december: 17
Aantal FTE op 31 december: 14,2
Verloop in 2012: 19% (3 medewerkers)
Aantal stagiairs: 1
Aantal vrijwilligers: 3
Man-vrouw ratio: 40%-60%
Leeftijd:  oudste 48; jongste 29;  

gemiddelde leeftijd 37,5
Ziekteverzuim:  6,2 %; waarvan  

3,2% zwangerschap gerelateerd 

MEDEWERKERS ICS NEDERLAND MEDEWERKERS ICS AFRIKA
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Meanchey, is van verschillende medewerkers afscheid 
genomen omdat zij onvoldoende functioneerden. 
Hierdoor was er een relatief groot verloop. Een lokale 
financiële medewerker uit het programmakantoor 
is overgeplaatst naar het regiokantoor vanwege zijn 
goede bijdrage en gebleken potentieel. 

Ook in Cambodja is begonnen met het maken van 
duidelijke functiebeschrijvingen voor alle mede-
werkers en het vaststellen van de bijbehorende 
competenties. 

Er zijn geen medewerkers met zwangerschapsverlof 
gegaan.

Lerend vermogen
ICS vindt het belangrijk voortdurend te leren van het 
eigen werk en van ontwikkelingen binnen en buiten 
de organisatie. Dit gebeurt zowel op individueel 
niveau als op organisatieniveau: 

Op organisatieniveau is begin 2012 een leeragenda 
opgesteld in samenwerking met Context, interna-
tional cooperation, die gericht is op enerzijds het 
begrijpen van de verwevenheid van economische 
emancipatie en welzijn van kinderen en anderzijds de 
rollen die NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) 
als ICS kunnen spelen in sociaal ondernemerschap. 

Daarnaast zijn in 2012 enkele interne verbeterprojec-
ten gestart die op terreinen als fondsenwerving en 
personeelszaken (HR) kijken naar verbeterpunten en 
hoe deze te bewerkstelligen. Training van medewer-
kers is vaak een onderdeel van deze projecten. 
Op individueel niveau volgden afgelopen jaar diverse 
medewerkers één of meerdere cursussen en/of een 
opleiding, variërend van praktische trainingen tot 
masteropleidingen. In 2012 is 2,7 % van de totale 
organisatiekosten besteed aan opleiding en ontwik-
keling, in Nederland, Afrika en Azië. Hieronder vielen 
ook individuele en teamcoachingtrajecten. 

Kwaliteitshandhaving binnen de organisatie 
Voor ICS betekent kwaliteitsmanagement het zorg-
dragen voor een effectieve en efficiënte besteding 
van de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve 
van de geïdentificeerde projecten en programma’s. 
Dit omvat zowel de uitvoerende organisatie voor het 
implementeren van programma’s als de ondersteu-
nende organisatie (Financiën, Office Support, HR etc.) 

Kwaliteit is verbonden met het dagelijks werk en is 
een integraal onderdeel van de activiteiten van ICS. 
In het compacte kwaliteitshandboek van ICS staan 
procedures voor kwaliteitsmanagement en werkpro-
cessen beschreven. De verantwoordelijkheden en 
taken zijn daarbij gespecificeerd. Verschillende onder-
steunende systemen worden door ICS toegepast voor 
het documenteren van de processen op een uniforme 
wijze. ICS maakt bijvoorbeeld gebruik van SharePoint 
als projecten database. Ook de kantoren in Afrika en 
Azië hebben toegang tot en maken actief gebruik 
van dit systeem. In 2012 zijn verschillende activiteiten 
ondernomen om het kwaliteitsmanagementsysteem 
van ICS door te trekken naar de lokale kantoren 
in Kenia, Tanzania en Cambodja. Er zijn trainingen 
verzorgd en er is gewerkt aan aanpassingen in de 
processen om te voorzien aan de context specifieke 
werkomgeving. 

ISO-certificering
ICS heeft sinds 2008 een ISO certificering, waarbij 
het kwaliteitshandboek de basis vormt voor de ISO-
audit. Begin 2012 is een opvolgaudit uitgevoerd 
door certificeringsbureau KIWA. Voorafgaand aan 
de externe audit voert ICS jaarlijks een interne audit 
uit. Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van het 
onderhouden en het verder ontwikkelen van het 
kwaliteitssysteem. Het auditteam toetst of ICS de 
gemaakte afspraken volgt. De processen binnen de 
organisatie worden doorgelicht om verbeterpunten 
te ontdekken. N.a.v. de interne audit in 2012 zijn een 
aantal verbeterpunten geïdentificeerd. Een aantal 
kunnen meteen worden aangepast, waar andere 
meer aandacht nodig hebben. Zo zal bijvoorbeeld 
het projectmatig werken en de herziening van de 
jaarplanningsproces aandacht krijgen in 2013. 

Andere normen
Door zowel de buitenwacht als door ICS zelf, in 
het bijzonder de Raad van Toezicht, zijn een aantal 
normen opgelegd in termen van bestedingen aan 
fondsenwerving, beheer en administratie en directie-
beloningen. Dat geldt ook voor het beleid omtrent 
beleggingen en treasury. Door zich te conformeren 
aan deze normen, wordt ICS continue gedwongen 

Aantal betaalde medewerkers op 1 januari: 31
Aantal betaalde medewerkers op 31 december: 27
Aantal stagiairs: 0
Aantal vrijwilligers: 3
Man-vrouw ratio: 80-20
Leeftijd:  oudste 53; jongste 25;  

gemiddelde leeftijd 36
Ziekteverzuim: 0,4 %

MEDEWERKERS ICS AZIË
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zich te verantwoorden over gemaakte keuzes en de 
inzet van de beschikbare middelen aan verschillende 
kostenposten. Daarnaast is in de jaarrekening een 
uitgebreide toelichting op de directiebeloning opge-
nomen in overeenstemming met het sectorbreed 

ingevoerde format. Hiermee conformeert ICS zich 
aan de afspraken binnen de sector om zo transparant 
mogelijk te rapporteren over de beloning van haar 
bestuurder(s).

RISICOMANAGEMENT

ICS heeft een risicoregister ingevoerd om de risico’s 
van de organisatie gestructureerd in kaart te brengen. 
Dit risicoregister wordt regelmatig met de Raad van 
Toezicht besproken. De belangrijkste geïdentificeerde 
risico’s zijn:

De grote afhankelijkheid van overheidsfinanciering 
vormt het belangrijkste risico voor de organisatie. De 
Nederlandse overheid financiert 60% van de ICS acti-
viteiten via het Medefinancieringsstelsel (MFS). ICS 
nam in 2012 dan ook tal van maatregelen om tot een 
bredere financiële basis te komen. Er is door middel 
van training geïnvesteerd in de capaciteit van mede-
werkers om fondsen te werven. De eerste vruchten 
daarvan werden zichtbaar. Zo heeft ICS tal van nieuwe 
relaties ontwikkeld met (potentiële) financierders. In 
2012 is de Eureko Achmea foundation gestart met de 
financiering van een ICS waterproject in Cambodja. 
Eind 2012 zijn projectvoorstellen ingediend bij ver-
schillende partijen. Inmiddels heeft een Amerikaanse 
foundation aangegeven ICS te willen financieren. 
Andere partijen zullen in de eerste maanden van 
2013 beslissen over de voorstellen. 

Ook in 2013 zal fondswerving onverminderd hoog  
op de agenda staan. 
 
Een tweede risico ligt op het terrein van human 
resource management. Vooral in het social business 
programma heeft ICS nog niet alle competenties in 
huis die zij nodig heeft. Met name in Cambodja wor-
stelt ICS om goede lokale mensen te vinden.  
Voor de korte termijn werkt ICS nu met expats om  
de voortgang van de programma’s niet in gevaar te 
laten komen. In 2013 start een talent development 
programma om de benodigde vaardigheden en com-
petenties te ontwikkelen. 

Een derde belangrijk risico betreft de beheersing van 
de nieuwe bedrijfsmatige activiteiten, zoals het in- en 
verkopen van kunstmest. Dit type activiteiten vraagt 
om een andere wijze van beheersing dan de traditio-
nele NGO activiteiten. In 2012 is al een slag gemaakt 
op dit vlak, ook in 2013 zal ICS intensief aandacht 
besteden aan het ontwikkelen van verbeterde proces-
sen en procedures op dit gebied. 

FINANCIEEL BEHEER 

Het beleid van ICS met betrekking tot het beheer van 
fondsen en reserves en beleid omtrent beleggingen 
wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening. In 
2012 zijn er op een aantal onderdelen aanpassingen 
doorgevoerd in het treasurystatuut, waarin ICS haar 
beleid omtrent beleggingen, fondsen en reserves 
uiteen heeft gezet. De belangrijkste wijziging is de 
bepaling van hoogte van de continuïteitsreserve. De 
oude bepaling was gedateerd en is aangepast, waar-
bij een ondergrens is geïntroduceerd (minimaal de 
kosten van de werkorganisatie van ICS over 6 maan-
den) en de bovengrens is aangepast in maximaal de 
kosten van de werkorganisatie over 18 maanden.

Een aantal jaren geleden heeft ICS het huisbankier-
schap ondergebracht bij het huidige ABN AMRO 
Mees Pierson. Destijds hebben wij de selectie 
van onze huisbankier verricht op puur financi-
ele criteria. Door het groeiende besef dat ICS als 

maatschappelijke organisatie ook zorgt dient te 
 dragen voor een verantwoord beleggen van haar 
overtollige middelen, heeft ICS in het financieel 
statuut vastgelegd dat de partijen waarbij ICS haar 
gelden onderbrengt ook getoetst worden op moreel 
ethische criteria. Aangezien ICS niet participeert 
in aandelen of beleggingsfondsen, maar ‘slechts’ 
spaarproducten afneemt, heeft het Financiële Audit 
Committee van ICS in 2012 uitgesproken dat binnen 
de huidige relaties hier geen pro-actieve toetsing op 
plaatsvindt. Als blijkt dat de huidige bankrelaties niet 
verantwoord met de haar toevertrouwde middelen 
omgaat, verbindt ICS hier gevolgen aan. Mocht ICS 
op zoek gaan naar een nieuwe (huis)bankier, dan 
wordt dit mede op basis van ethische criteria uitgezet.
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In 2012 heeft ICS haar missiegerelateerde investe-
ringen verder uitgebreid. In zowel Kenia, Tanzania 
als Cambodja zijn leningen verstrekt aan boeren 
en ondernemers. Met deze leningen, die renteloos 
werden verstrekt, zijn een aantal kleinschalige onder-
nemingen gestart en boeren in staat gesteld om 
kunstmest en zaden te kopen. Een deel van de lenin-
gen is inmiddels weer terugbetaald.

De bestaande lening aan Green Forest Social 
Investment Trust (GFSI) wordt conform aflossings-
schema afgelost. Met deze lening is de Trust in staat 
geweest de nodige infrastructurele investeringen te 
doen in het afgelegen gebied in Kenia waar zij haar 
werk doet.

In 2012 heeft ICS een nieuwe vennootschap opge-
richt, ICS B.V., waarin zij 100% van de aandelen bezit. 
Deze B.V. zal de merknaam Investics voeren en zich 
voornamelijk toeleggen op het deelnemen in bedrij-
ven die de komende jaren opgericht zullen worden in 

onze programmagebieden. Met de belastingdienst 
is overeengekomen dat deze constructie, waarbij 
Stichting ICS 100%-aandeelhouder is in ICS B.V. waar-
borg biedt om de ANBI-status voor Stichting ICS ook 
in de toekomst te behouden. 

Al sinds een aantal jaren bezit ICS aandelen in 
ORMAME in Tanzania. Door deze participatie heeft 
ICS invloed kunnen uitoefenen op het beleid van 
ORMAME en haar kunnen bewegen tot een organisa-
tieverandering om tot betere resultaten in haar pro-
gramma’s te komen. Voorlopig blijven deze aandelen 
in het bezit van Stichting ICS.

Over de periode 2008 tot en met 2011 heeft ICS de 
volgende rentebaten behaald:

2008 2009 2010 2011 2012

€ € € € €

Netto resultaat 
liquide middelen

150.075 98.828 66.340 110.691 112.233

VERANTWOORDINGSVERSLAG

Als houder van het CBF-keurmerk voor goede doelen 
moet ICS invulling geven aan drie principes: 
1) scheiding tussen de functies toezicht houden, 

besturen en uitvoeren; 
2) optimale besteding van middelen;
3) optimale relaties met belanghebbenden.
ICS onderschrijft het belang van duidelijkheid, trans-
parantie en verantwoording en past de richtlijnen uit 
de Code Goed Bestuur dan ook toe voor haar eigen 
organisatie. 

Het eerste principe: 
Scheiding tussen de functies toezicht houden, bestu-
ren en uitvoeren
ICS heeft de bestuurlijke en toezichthoudende functie 
volledig gescheiden. ICS kent een Raad van Bestuur 
en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur 
bestaat uit één persoon; Ronald Messelink. Hij is 
verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. 
De Raad van Toezicht ziet vanuit zijn functie toe dat 
het bestuur en de uitvoering plaatsvinden binnen de 
kaders die hiertoe gesteld zijn. Bij benoemingen voor 
de toezichthoudende en bestuurlijke organen van 
ICS, gelden criteria van professionaliteit, relevante 
kennis en ervaring, betrokkenheid en netwerken. 
Nevenfuncties mogen niet leiden tot conflicterende 
belangen en moeten bij voorkeur van toegevoegde 
waarde te zijn.

Taak en werkwijze van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 1 directeur/
bestuurder. 

De directeur is belast met het besturen van de 
 stichting en legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht. De directeur heeft in het bijzonder tot taak 
het strategisch beleid, de algemene coördinatie en 
de externe representatie. Daarnaast is hij verantwoor-
delijk voor de inhoudelijke en administratieve kwali-
teitsbewaking en het personeelsbeleid. De directeur 
brengt aan het eind van ieder kwartaal verslag uit 
aan de Raad van Toezicht en vergadert wekelijks met 
het Management Team, bestaande uit de Finance 
manager, de programmamanager Social Business, de 
programmamanager Child Protection en de manager 
Fondsenwerving & Communicatie. De leden van het 
Management Team zijn verantwoordelijk voor de 
beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. 
Besluiten van de directeur worden zoveel mogelijk in 
het Management Team meegenomen en vervolgens 
vastgelegd. 
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Bezoldiging Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, 
de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste 
evaluatie was in 2011.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en 
de vaststelling van de beloning volgt ICS de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede 
Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). 
De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaarte-
criteria een maximumnorm voor het jaarinkomen.  
De weging van de situatie bij ICS vond plaats door 
de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 395 punten met een maximaal jaarin-
komen van € 98.257 (fte/12 maanden).

Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante wer-
kelijke jaarinkomen van de Raad van Bestuur bedroeg 
in 2012 voor Ronald Messelink € 84.624 (1,0 fte/12 
maanden). Deze beloning bleef binnen  
de VFI-maxima.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging 
wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting 
op de staat van baten en lasten. 

u		Nevenfuncties van Ronald Messelink in 2012: 
 -  Bestuurslid bij Stichting Global Call to action 

Against Poverty (GCAP).
 - Bestuurslid bij Stichting SOMO.

Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te 
 houden op het beleid van de Raad van Bestuur  
en op de algemene gang van zaken. 

Het toezicht strekt zich uit tot: 
a) realisatie van de doelstellingen van de Stichting; 
b)  de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan 

de activiteiten; 
c)  de opzet/werking van de interne systemen voor 

risicobeheersing en controle; 
d)  de financiële verslaglegging. 

De Raad van Toezicht kwam in 2012 zes keer bijeen. 
Na ieder kwartaal zijn de inhoudelijke en financiële 
rapportage uitgebreid besproken. In 2012 zijn de 
 statuten van ICS aangepast en is een directie- en 
Raad van Toezicht reglement vastgesteld. Ook heeft 
de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehouden.  
In 2012 zijn geen leden toe- of afgetreden.
De Raad van Toezicht heeft een financiële auditcom-
missie samengesteld die toezicht houdt op de finan-
ciële zaken en verslaglegging, het administratieve 
systeem en de controlemechanismen. De leden van 
deze commissie kwamen in 2012 vier keer samen.
De Raad van Toezicht wijst ook een accountant aan 
die de boekhouding van ICS controleert. Elke drie 
jaar wordt de accountant geëvalueerd op zijn of haar 
prestaties. In 2012 heeft de financiële auditcom-
missie een evaluatie gevoerd en een tender bij 4 
accountantskantoren uitgezet. Na vergelijking van de 
diensten van de verschillende kantoren heeft de Raad 
van Toezicht PricewaterhouseCoopers wederom aan-
gesteld als accountant. PricewaterhouseCoopers doet 
verslag aan de Raad van Toezicht en de directeur.
De leden van de Raad van Toezicht worden voor een 
periode van vier jaar benoemd en mogen maximaal 
twee periodes zitting nemen in de raad. De Raad van 
Toezicht telde gedurende 2012 vijf leden. De leden 
van de Raad van Toezicht zetten zich op vrijwillige 
basis voor ICS in. Zij kunnen wel onkosten vergoed 
krijgen, zoals reiskosten. Een overzicht van de kosten 
van de Raad van Toezicht is te vinden in de jaarreke-
ning op pagina 70.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam/functie RvT/Lid Commissie Zittingsperiode Nevenfuncties

J.M. de Vries
voorzitter/ lid financiële 
 auditcommissie

2010 - 2014 - Voorzitter RvT Haagse Hogeschool
- Voorzitter Bestuur Jeugdorkest
- Lid Bestuur Residentie Orkest
- Voorzitter Nederlandse Poolcommissie
-  Lid Egyption Dutch Advisory Panel on 

Water management
- Voorzitter auditcomite Ministerie van Financien

S. W. Bruinsma
vicevoorzitter

2005 - 2013 - Incidenteel werkzaam als verkiezingswaarnemer voor de Europese Unie

J. van der Veen
algemeen lid

2010 - 2014 - Lid van de Raad van Toezicht van Wellant College 
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R.R. van Kessel-Hagesteijn
algemeen lid

2011 - 2015 - Zakelijk directeur Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC)
- Directeur Maatschappij- en Gedragswetenschappen NWO
 - Directeur NWO/WOTRO (NWO-onderdeel voor onderzoek in  

en met ontwikkelingslanden)
 - Vrijwilliger Stichting Upendo Daima
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Teeuw Fonds
- Lid Comité van Aanbeveling ZOLEON, fondsenwerving voor kankeronderzoek, 

regio West Nederland

C.J. Kuijvenhoven
voorzitter Financiële  
auditcommissie

2011 - 2015 - voorzitter pensioenfonds productschappen
- voorzitter Raad van Commissarissen Alfa Accountants
- voorzitter Raad van Commissarissen Actor
- voorzitter Audit Committee SAZAS (verzekeraar)
- voorzitter Stichting Data communicatie
- lid Raad van Toezicht Hortus Bulborum, 
- voorzitter raad van vennoten grondbank glastuinbouw (SGN)
- lid bestuur Hoogheemraadschap Delfland
- lid Raad van Toezicht Meervoud (onderwijsinstelling)
- lid Raad van Toezicht Protestants-christelijk Onderwijs Westland
- voorzitter deelraadsvergaderingen gemeente Hoek van Holland
- penningmeester Koninklijke Maatschappij voor Tuin- en Plantkunde
- sportverenigings- en kerkelijke activiteiten

Het tweede principe: 
Optimale besteding van middelen
ICS hanteert een uitgebreid instrumentarium om  
de effectiviteit en de efficiëntie van haar bestedingen 
te monitoren.

Strategisch meerjarenplannen en budgetten
Voor de periode 2011-2015 heeft ICS een meer-
jarenplan vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor 
specifieke jaarplannen en budgetten voor ieder 
 individueel jaar. De meerjaren- en jaarplannen 
 worden continue gemonitord door middel van  
een kwartaal- en jaarrapportage. 

Interne monitoring
Om beter inzicht te krijgen in de voortgang van  
haar programma’s en het bereiken van haar resul-
taten, is de interne monitoring binnen ICS verder 
 aangescherpt in 2012. De invoering van scorecards 
en managementrapportages is verder doorgezet, 
waardoor het management meer inzicht krijgt in  
zijn planning en de voortgang hierop.
Ieder kwartaal wordt de voortgang van de projec-
ten en de ondersteunende processen gemonitord 
en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast hanteert ICS 
een aantal financiële kengetallen met bijbehorende 
normen. 

Externe monitoring
De rechtmatigheid van de bestedingen van ICS en 
de verantwoording hiervan wordt jaarlijks door onaf-
hankelijke accountants gecontroleerd. Hierdoor is ICS 
in staat verantwoording af te leggen aan haar dona-
teurs, partners en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Jaarlijks vindt een externe audit plaats door 
KIWA om het ICS-kwaliteitssysteem te toetsen aan  
de eisen van ISO-certificering.

De programma’s van ICS worden inhoudelijk getoetst 
door externe evaluatoren. ICS neemt daartoe deel 
aan de gezamenlijke evaluaties in het kader van MFS 
II (Medefinancieringsstelsel II) die door de branche-
organisatie Partos wordt georganiseerd. De meeste 
allianties die MFS II-subsidie ontvangen nemen hier-
aan deel. Op die manier worden op systematische 
wijze de door MFS II gesubsidieerde programma’s in 
de periode tot en met 2015 geëvalueerd. Aangezien 
ICS ook waarde hecht aan het evalueren van pro-
gramma’s die niet onderdeel zijn van de steekproef 
van de gezamenlijke evaluaties, zal ICS in dezelfde 
periode ook haar eigen evaluaties organiseren. Zo 
kan ICS verantwoording geven over de resultaten van 
haar programma’s en hieruit lessen voor de toekomst 
te trekken. Aangezien evaluaties pas zinvol zijn als er 
al een track record is opgebouwd zullen de eerste 
evaluaties plaatsvinden halverwege de periode 2011-
2015, dus in 2013. Derhalve hebben in 2012 geen 
evaluaties plaatsgevonden. 
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Anticorruptie- en sanctiebeleid
ICS heeft een uitgewerkt, in stappen vastgelegd 
anticorruptie- en sanctiebeleid. Dit beleid is zowel 
van toepassing op de eigen organisatie als op de 
projecten die worden uitgevoerd door de partneror-
ganisaties. Naast de eigen financiële verantwoordin-
gen, laten partnerorganisaties die financiering van 
ICS ontvangen hun rapportages controleren door een 
onafhankelijke accountant. Ook worden zij geregeld 
bezocht door medewerkers van ICS. 

Uitoefenen anti-corruptiebeleid 2012
In 2012 is er een intern onderzoek geweest op één 
van de programmakantoren, aangezien er aanwijzin-
gen waren voor onregelmatigheden op dit kantoor. 
Uit dit onderzoek is inderdaad gebleken dat een 
aantal procedures niet zijn gevolgd en zijn maatre-
gelen ter verbeteringen genomen. Overigens is niet 
gebleken dat er fraude heeft plaatsgevonden. 

Ook heeft ICS samen met een mede-subsidiever-
strekker besloten tot het uitvoeren van een fraude-
onderzoek bij een partner in Afrika. Uit dit onderzoek 
kwamen onregelmatigheden naar voren die hebben 
geleid tot interne maatrelen bij deze partner. 

Uitoefenen sanctiebeleid 2012
In een aantal gevallen voldeden partnerorganisaties 
niet aan de overeengekomen afspraken en procedu-
res. In die gevallen is het sanctiebeleid toegepast. 
Een aantal partnerorganisaties stelden rapportages 
niet conform afspraak beschikbaar aan ICS, of waren 
niet in staat om conform planning hun activiteiten uit 
te voeren. Daarom heeft ICS de bijdragen aan hun 
projecten uitgesteld. 

Het derde principe: 
Optimale relaties met belanghebbenden
ICS behoort tot de middelgrote ontwikkelings-
organisaties in Nederland. Relaties met samen-
werkingspartners, donateurs en donoren zijn voor  
ICS van groot belang. 
Particuliere donateurs en de fondsen en bedrijven 
die ICS ondersteunen, vormen het maatschappelijk 
draagvlak voor de organisatie en haar projecten. Een 
open en eerlijke communicatie vindt ICS dan ook 
belangrijk. Voor communicatie met de donateurs zet 
ICS diverse media in, waaronder nieuwsbrieven en de 
website www.ics.nl. 

Daarnaast hecht ICS belang aan een goede rela-
tie met de Nederlandse overheid. Deze finan-
ciert momenteel circa 82% (gecorrigeerd voor de 
afdrachten aan de alliantiepartners bedraagt dit 
percentage 73%) van de activiteiten van ICS via het 
Medefinancieringsstelsel (MFS). Een belangrijk deel 
van de uitvoering van de projecten van ICS vindt 
plaats door partners. Vanuit het belang om tot opti-
male resultaten te komen, is het onderhouden van 
een goede relatie met deze partners van evident 
belang. Daarvoor worden geregeld bezoeken afge-
legd aan deze partners, waarbij de kantoren in Afrika 
en Azië een belangrijke rol spelen. 

ICS trekt veel op met haar partners in het doorontwik-
kelen van nieuwe programma’s. Al sinds jaren gebeurt 
dit met Stichting Het Groene Woudt in de social 
businessinitiatieven in Kenia en Tanzania. In 2012 
heeft ICS een aantal publiek-private partnerschappen 
opgestart om samen bijvoorbeeld waterprojecten 
in Afrika te ontwikkelen en uit te werken. Verder is 
in 2012 samen met onze lokale partners het Skillful 
parenting programma verder vorm gegeven. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
na resultaatverdeling 31 december 2012 31 december 2011

€ €

Activa

1. Materiële vaste activa 377.989 131.915

2. Financiële vaste activa 331.279 182.826

3. Vorderingen 3.048.479 532.138

4. Liquide middelen 2.217.868 4.042.782

Totaal activa 5.975.614 4.889.661

Passiva

5. Reserves en fondsen

 Continuïteitsreserve 981.899 901.862

 Bestemmingsreserves 561.677 401.824

 Totale reserves 1.543.576 1.303.686

 Bestemmingsfondsen 229.624 245.392

 Totale fondsen 229.624 245.392

 Totaal reserves en fondsen 1.773.200 1.549.078

6. Voorzieningen 18.762 33.393

7. Kortlopende schulden 4.183.652 3.307.190

Totaal passiva 5.975.614 4.889.661

Jaarrekening 2012
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

BATEN

8 Baten uit eigen fondsenwerving 1.929.659 2.055.225 1.811.217 2.765.000

9 Baten uit acties derden 116.308 200.000 247.255 250.000

10 Baten uit subsidies overheden 10.577.740 10.016.941 8.365.233 9.991.180

11 Rentebaten en baten uit beleggingen 112.233 50.000 110.691 85.000

12 Overige baten 71.107 20.000 23.637 95.000

Totale baten 12.807.047 12.342.166 10.558.033 13.186.180

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

13 Structurele hulp 11.481.066 11.368.906 9.513.715 12.098.729

14 Voorlichting 191.296 163.361 230.350 178.483

11.672.362 11.532.267 9.744.065 12.277.212

Besteed aan werving baten

15 Kosten eigen fondsenwerving 239.909 329.750 240.387 368.835

16 Kosten acties derden 56.700 35.174 38.935 28.138

17 Kosten verkrijging subsidies overheden 221.270 188.440 201.855 222.825

517.879 553.364 481.177 619.798

Besteed aan beheer en administratie

18 Kosten beheer en administratie 392.684 341.442 385.887 289.170

Totale lasten 12.582.925 12.427.073 10.611.130 13.186.180

Saldo 224.122 -84.907 -53.097 0

Bestemming van saldo

Continuïteitsreserve 80.037 0 -98.138 0

Bestemmingsreserves 159.853 -84.907 -200.351 0

Bestemmingsfondsen -15.768 0 245.392 0

224.122 -84.907 -53.097 0
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KASSTROOMOVERZICHT 2012
2012 2011

Ref € €

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN 224.122 -53.097

Aanpassingen

- Afschrijvingen 1 98.193 71.690

- Koersverschil boekwaarde begin boekjaar 1 -116 304

- Mutatie voorzieningen 6 -14.631 -10.810

83.445 61.183

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 3 -2.516.341 161.928

- Kortlopende schulden 7 876.462 -3.030.536

-1.639.878 -2.868.608

Operationele kasstroom -1.332.312 -2.860.522

Investeringen in materiële vaste activa 1 -344.150 -47.790

Investeringen in financiële vaste activa 2 -148.453 57.174

Investeringskasstroom -492.603 9.384

Toe-/afname liquide middelen in boekjaar 4 -1.824.915 -2.851.138

Stand liquide middelen per 1 januari 4.042.782 6.893.920

Stand liquide middelen per 31 december 2.217.867 4.042.782

De liquiditeitspositie neemt met bijna 1,8 miljoen euro af. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2012 een aanmer-
kelijk lager voorschot is ontvangen dan van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor per ultimo 2012 
een vordering van 2,1 miljoen euro in het kader van MFS op de balans staat. Een andere oorzaak voor de afne-
mende liquiditeit zijn de relatief hoge investeringen in zowel materiële als financiële activa in 2012.
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen
De jaarrekening 2012 is opgesteld conform de 
 Richtlijn voor de jaarverslaggeving van Fondsen-
wervende Instellingen.
In de jaarrekening zijn de financiële gegevens van 
Stichting ICS te Amersfoort, tezamen met de gege-
vens van de regionale kantoren te Nairobi, Kenia 
(Afrika) en Siem Reap, Cambodja (Azië) geconsoli-
deerd opgenomen.

Eind 2012 is ICS B.V. opgericht. Deze vennootschap 
is een 100%-dochter van Stichting ICS. Aangezien 
er nog geen activiteiten hebben plaatsgevonden 
in deze vennootschap en de omvang van ICS B.V. 
verwaarloosbaar is, heeft er geen consolidatie plaats-
gevonden. Deze jaarrekening is derhalve de vennoot-
schappelijke jaarrekening van Stichting ICS.  

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar.

Grondslagen van waardering

Vreemde valuta
Activa en passiva in vreemde valuta worden tot euro’s 
herleid tegen de geldende koersen per balansdatum. 
Gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en 
koersverliezen komen ten gunste of ten laste van het 
jaar waarin deze zijn ontstaan.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van 
de geschatte economische levensduur bepaalde 
afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. 

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande 
percentages:
ICT 25-50%
Overige inventaris 11-20%
Vervoermiddelen 25%
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijds-
gelang afgeschreven. 

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde, of lagere marktwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, voor zover nodig rekening houdend met 
mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waar-
van de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen 
een geschatte gemiddelde koers conform de waarde-
ringsgrondslagen van ICS. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 
deelnemingen is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld 
heeft plaatsgevonden. 

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en bestedingen worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
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Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fonsenwerving worden in het alge-
meen verantwoord in het verslagjaar waarin de giften 
en contributies zijn ontvangen. Baten uit nalaten-
schappen worden opgenomen in het boekjaar waarin 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten van fondsen en bedrijven worden opgeno-
men in het boekjaar waarin de gift door de gever is 
toegezegd.

Baten uit acties derden
De inkomsten uit acties van derden worden verant-
woord in het jaar waarin de actie heeft plaatsgevon-
den voor zover de omvang van de daaruit voortvloei-
ende bate betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten uit subsidies overheden
Baten uit subsidies worden verantwoord in het jaar 
waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord  
worden in de staat van baten en lasten.

Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de betref-
fende activa en passiva. 

Overige baten
De overige baten worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn ontvangen.

Lasten
De bestedingen worden verdeeld over de doelstel-
lingen: 
1.  Doelstellingen

u	Structurele hulp;
u	Voorlichting.

2. Werving baten
u	Eigen fondsenwerving;
u	Acties derden;
u	Gezamenlijke acties;
u	Verkrijging subsidies overheden.

3. Beheer en administratie

De publiciteits- en communicatiekosten worden toe-
gerekend aan de doelstelling Voorlichting en kosten 
werving baten op basis van een procentuele inschat-
ting per kostensoort. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis 
van de verwachte economische levensduur. 
De overige kosten worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent 
dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruit-
betaalde c.q. nog te betalen posten. 

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de 
doelstellingen, werving baten en beheer en adminis-
tratie, op basis van de volgende bedrijfseconomische 
criteria:
De personeelskosten worden verdeeld op basis van 
een schatting van gewogen fulltime eenheden (ftes) 
dat de medewerkers van ICS aan een activiteit heb-
ben besteed. De term gewogen houdt in dat een 
fulltime eenheid van een relatief dure kracht, even-
redig zwaarder meeweegt in de verdeling van de 
personeelskosten.
De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op 
basis van een schatting van de feitelijk bestede ftes 
aan een activiteit. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
ICS beoordeelt op iedere balansdatum of er aan-
wijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali-
seerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een 
bijzondere waardevermindering is sprake als de boek-
waarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waarde-
vermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toege-
nomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord.

Pensioenen
Het Nederlandse kantoor van ICS heeft een toege-
zegd-pensioenregeling op basis van middelloon. Dit 
is een pensioenregeling waarbij aan de werknemers 
een pensioen wordt toegezegd, waar de hoogte 
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
De pensioenregeling wordt in de jaarrekening 
verwerkt als zou sprake zij van een toegezegde-bij-
drageregeling. De verschuldigde premies worden als 
last verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor 
zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, 
wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Activa
De activa worden in hun geheel aangewend voor de bedrijfsvoering van ICS.

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
2012 2011

€ €

Boekwaarde per 1 januari 131.915 156.118

Koersverschil boekwaarde begin boekjaar 116 -304

Investeringen 344.150 47.790

476.181 203.604

Afschrijving 98.193 71.690

Boekwaarde per 31 december 377.989 131.915

Cumulatieve aanschaffingswaarde 628.098 484.869

Cumulatieve afschrijvingen 250.110 352.954

Boekwaarde per 31 december 377.989 131.915

De materiële vaste activa bestaan voor een belangrijk deel uit auto’s die in de verschillende landen waar 
ICS werkt ter beschikking staan aan haar medewerkers ten behoeve van de implementatie en monitoring 
van de projecten van ICS en haar partners. In 2012 is in de regio’s fors geïnvesteerd in nieuwe auto’s (totaal 
circa 190.000 euro); tevens is in zowel Nederland als regio’s geïnvesteerd in inventaris en ICT in verband met 
 verhuizing van kantoren.

2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
31 december 2012 31 december 2011

€ €

Deelneming Orkonerei Mass Media Ltd 0 0

Deelneming ICS B.V. 0 0

Lening Green Forest Social Investment Trust 120.000 180.000

Leningen aan sociale ondernemers 114.145 2.826

Leningen aan boeren en boerengroepen 97.134 0

331.279 182.826

In 2009 heeft ICS een deelneming verworven in Orko-
nerei Mass Media Ltd (ORMAME) van 20%. 
ORMAME is gevestigd in Terrat, Tanzania en maakt 
onderdeel uit van het Omasi-initiatief waarbinnen 
ICS een van de investeerders is. ORMAME is opge-
zet als een social business en ontplooit commerciële 
activiteiten, waardoor in ieder geval een deel van 
haar activiteiten door eigen inkomsten gefinancierd 
kunnen worden.
Voorlopig heeft ICS nog geen aandelenkapitaal 
gestort; de actuele waarde van de aandelen bedraagt 
ook nihil. Eind 2012 is een besloten vennootschap, 
ICS B.V., opgericht die onder de handelsnaam 
Investics gaat investeren in diverse social business-
projecten in ICS programmagebieden. ICS B.V. is 

statutair gevestigd te Amersfoort, Stichting ICS is 
100% aandeelhouder. Stichting ICS heeft geen kapi-
taal gestort, het eigen vermogen is per einde 2012 
nihil. 

In 2009 heeft ICS een lening verstrekt aan Green 
 Forest Social Investment Trust (GFSIT). GFSIT is 
 gevestigd in Magunga, Kenia en maakt onderdeel  
uit van het Suba Green Forest Initiative. De lening is 
verstrekt om GFSIT in staat te stellen een aantal infra-
structurele werkzaamheden uit te voeren ter voor-
bereiding van haar activiteiten in het Suba-district in 
Kenia. De lening wordt in 5 jaar afgelost; er wordt 4% 
rente berekend. 
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Het verloop van de lening is als volgt:

2012 2011

€ €

Boekwaarde per 1 januari 180.000 240.000

Aflossing 60.000 60.000

Boekwaarde per 31 december 120.000 180.000

Vanaf 2011 zijn een aantal leningen verstrekt aan sociale ondernemers in het programmagebied van ICS in 
Cambodja. Deze leningen worden gebruikt als startkapitaal om bijvoorbeeld een boekwinkel te openen, of een 
waterfilterinstallatie aan te schaffen. Per einde 2012 staan er nog 8 leningen open. Aflossing op deze leningen 
varieert tot maximaal 2015. Er wordt geen rente in rekening gebracht; tevens zijn geen zekerheden gesteld. 

2012 2011

€ €

Boekwaarde per 1 januari 11.578 0

Verstrekte leningen gedurende boekjaar 102.567 16.718

114.145 16.718

Aflossing in boekjaar 0 5.140

Openstaand saldo per 31 december 114.145 11.578

Af: kortlopend deel opgenomen onder Vorderingen 0 8.752

Boekwaarde per 31 december, langlopend deel 114.145 2.826

In 2012 zijn in Kenia en Tanzania leningen verstrekt aan 
boeren en boerengroepen. Deze leningen worden ge-
bruikt om kunstmest en zaden aan te schaffen, of solar 
panels te kopen. Daarnaast zijn in Cambodja leningen 
verstrekt om varkens te kopen.

Per einde 2012 staan er nog enkele honderden relatief 
kleine leningen open. Aflossing vindt doorgaans plaats 
tijdens de oogstperiode in Afrika; in Azië is de looptijd 
van de leningen langer. Er wordt geen rente in rekening 
gebracht; tevens zijn geen zekerheden gesteld.

2012

€

Boekwaarde per 1 januari 0

Verstrekte leningen gedurende boekjaar 150.363

150.363

Aflossing in boekjaar 53.229

Openstaand saldo per 31 december 97.134

Af: kortlopend deel opgenomen onder Vorderingen 0

Boekwaarde per 31 december, langlopend deel 97.134
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4. LIqUIDE MIDDELEN
31 december 2012 31 december 2011

€ €

Kas 4.938 5.820

Bankrekeningen 738.643 1.011.020

Spaarrekeningen 1.160.575 2.725.943

Vaste deposito’s 313.712 300.000

2.217.868 4.042.782

De liquide middelen zijn beperkt opneembaar voor een bedrag van € 313.712. 
In 2012 is een relatief laag voorschot ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met 
onderbesteding in de Together4Change-alliantie over 2011. Hierdoor is de stand van de liquiditeit tegen  
het eind van 2012 fors teruggelopen.

3. VORDERINGEN
31 december 2012 31 december 2011

€ €

Waarborgsommen 118.636 17.273

Te ontvangen MFS II subsidie 2.100.681 0

Te ontvangen rente 20.385 26.317

Te ontvangen van fondsen en uit acties derden 547.429 286.303

Te ontvangen nalatenschappen 101.088 80.267

Vooruitbetaalde inputs voor agrarische projecten 20.435 0

Vooruitbetaad ten behoeve van toekomstige businesses 41.956 0

Vooruitbetaalde pensioenpremies 764 4.227

Voorschotten aan personeel 41.366 461

Kortlopend deel leningen aan sociale ondernemers 0 8.752

Diversen 55.738 108.538

3.048.479 532.138

Eind 2012 heeft ICS termijncontracten afgesloten voor het afdekken van valutarisico’s op de Keniaanse 
shillings. Als onderdeel van deze transactie is een deposito gestort van circa 88.000 euro. In verband met 
een verlaagd voorschot over 2012 heeft ICS nog een vordering van ruim 2 miljoen op het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in het kader van MFS II. Gedurende 2012 heeft ICS haar social business activiteiten verder 
vormgegeven. Als onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld watertechnologie en zaden ingekocht, die in 2013 
worden aangeboden aan ondernemers en boeren.
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BELEGGINGSBELEID ICS 
Het beleggingsbeleid van ICS is onderdeel van het 
Financieel Statuut van ICS. De laatste versie van dit 
statuut is in april 2012 goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht van ICS. In haar beleggingsbeleid heeft 
ICS vastgelegd dat de som van de continuïteitsreser-
ve en de bestemmingsfondsen altijd liquide beschik-
baar moeten zijn, dan wel op redelijke termijn dan 
wel tegen een redelijke boeterente opeisbaar zijn. 
Ingeval ICS een (tijdelijk) overschot aan liquide mid-
delen tot haar beschikking heeft, is het toegestaan dit 
overschot te beleggen voor een bepaalde periode. 
Maximaal 50% van dit overschot mag worden belegd 
in obligaties met een triple-A status. 

Het beleggingsbeleid van ICS voorziet in de moge-
lijkheid om missiegerelateerde investeringen aan 
te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van leningen of 
aandelen ten behoeve van social businesses. Het 
maximumbedrag aan toegestane missiegerelateerde 
investeringen is gelijk aan de stand van de bestem-
mingsreserve Structurele hulp. 

Toepassing van beleggingsbeleid door ICS in 2012 
Eind 2012 bedraagt de cumulatieve hoogte van de 
continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen ruim 
1,1 miljoen euro. Het totale bedrag aan kasgeld en 
direct opeisbare bank- en spaarrekeningen bedraagt 
eind 2012 ruim 1,9 miljoen euro. Hiermee blijft ICS 
binnen de kaders van haar vastgestelde beleid. In 
2003 is besloten een deel van de overtollige mid-
delen te beleggen in een deposito van € 300.000. 
Gezien de stand van de liquide middelen in 2012 kan 
worden gesteld dat dit belegde bedrag niet direct 
aangewend hoeft te worden door ICS. Er is echter 
ook geen aanleiding de beleggingsportefeuille uit te 
breiden, of te beleggen in obligaties. 
Het totale bedrag aan missiegerelateerde investerin-
gen bedraagt eind 2012 € 331.279. Dit valt ruim bin-
nen de gestelde bandbreedte, aangezien de hoogte 
van de bestemmingsreserve Structurele hulp eind 
2012 € 561.677 bedraagt. 

Treasurybeleid ICS 

Het treasurybeleid van ICS is onderdeel van het 
Financieel Statuut van ICS. De laatste versie van dit 
statuut is in april 2012 goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht van ICS. In het treasurybeleid zijn ICS’ 
principes op het gebied van cash- en treasuryma-
nagement vastgelegd. 
Basisprincipe is dat op het vlak van treasury ICS prio-
riteit geeft aan risicomijding ten koste van opbrengst-
maximalisatie. 

ICS heeft als beleid om haar liquiditeit te spreiden 
over verschillende banken om afhankelijkheid en 
liquiditeitsrisico’s te minimaliseren. ICS gaat alleen 
in zee met banken die een goede, betrouwbare 
reputatie hebben. Voor vreemde valuta die voor ICS 
programma-uitvoering relevant zijn en een bepaalde 
mate van volatiliteit kennen sluit ICS valutafuture-
contracten af. 

ICS betracht terughoudendheid in het verstrekken 
van zekerheidsstellingen en garanties. De Raad van 
Toezicht van ICS moet expliciet goedkeuring verlenen 
aan tal van treasurygerelateerde besluiten zoals het 
verstrekken van zekerheidsstellingen en garanties 
en het aangaan of aanpassen van bankrelaties. Als 
onderdeel van haar cash management verstrekt ICS 
aan haar regio- en programmakantoren voorschotten 
die gemaximeerd zijn tot liquiditeitsbehoefte van één 
kwartaal. Kasbetalingen en voorschotten aan perso-
neel dienen zoveel mogelijk beperkt te worden; voor 
voorschotten aan lokaal personeel zijn specifieke re-
gelingen rond afrekening en terugbetaling getroffen. 
Binnen de bandbreedte van het treasurybeleid en 
rekening houdend met het minimaliseren van risico’s 
zoekt ICS naar mogelijkheden om een zo efficient 
mogelijke mix te realiseren van liquiditeiten beschik-
baar in kas, op bankrekeningen en (vaste) depositos. 

Toepassing van treasurybeleid door ICS in 2012 
ICS doet in Nederland zaken met 3 gerenommeerde 
banken (ABN AMRO, Rabobank en ING). Dit aantal 
wordt nog steeds als voldoende spreiding aange-
merkt. Het overgrote deel van ICS’ liquide middelen 
staat uit bij ABN AMRO, dit wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt doordat MFS-middelen via ABN 
AMRO-rekeningen lopen. 
In 2012 heeft ICS gebruik gemaakt van valutafuture-
contracten voor de inkoop van Amerikaanse dollars in 
verband met haar activiteiten in Cambodja. Eind 2012 
zijn voor risicobeheersing op de Keniaanse shillings 
valutatermijncontracten afgesloten. 
In 2012 is een bankgarantie ter grootte van € 13.712 
afgegeven in verband met de huur van het nieuwe 
kantoor in Amersfoort. Voor deze bankgarantie is 
toestemming verleend door de Raad van Toezicht. 
Gedurende 2012 heeft ICS gemiddeld één tot twee 
maanden aan liquide middelen voorgefinancierd aan 
haar regio- en programmakantoren. 
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Passiva
5. RESERVES EN FONDSEN

Vermogensbeleid ICS 
In overeenstemming met de Richtlijnen voor 
Fondsen wervende Instellingen (Richtlijn 650) kent  
ICS een aantal verschillende reserves en fondsen,  
te weten: 
u	Continuïteitsreserve 
u	Bestemmingsreserves 
u	Overige reserves 
u	Bestemmingsfondsen 

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve dient als buffer voor het 
geval er toekomstige calamiteiten plaatsvinden. De 
continuïteitsreserve bedraagt maximaal het bedrag 
gelijk aan de kosten van de werkorganisatie van ICS 
voor 1,5 jaar en bedraagt minimaal het bedrag gelijk 
aan de kosten van de werkorganisatie van ICS in 
Nederland voor 6 maanden. Hiermee wordt voldaan 
aan de eisen van VFI in het kader van de Code Goed 
Bestuur. 

Bestemmingsreserves 
ICS streeft ernaar budgetneutraal te werken, waarbij 
inkomsten en bestedingen tijdens een boekjaar in 
evenwicht zijn. Ingeval er overschotten of tekorten 

worden gerealiseerd over een boekjaar dan kunnen 
deze toegevoegd, respectievelijk onttrokken worden 
aan deze reserves met dien verstande dat een derge-
lijke mutatie voldoende onderbouwd kan worden in 
het licht van de doelstelling van een van deze reser-
ves. ICS kent één bestemmingsreserve in het  kader 
van haar doelstelling Structurele hulp.  
Eventuele tijdelijke tekorten of overschotten worden 
door ICS onttrokken, respectievelijk toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve, voor zover deze  tekorten/
overschotten zijn veroorzaakt door onder-/overbe-
stedingen aan deze doelstelling. Ingeval  tekorten/
overschotten zijn veroorzaakt vanwege een andere 
reden dan worden deze onttrokken, respectievelijk 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer 
subsidies of giften door donors zijn geoormerkt voor 
een specifiek project of programma-onderdeel en 
de subsidies of giften nog niet volledig zijn besteed 
per einde boekjaar. ICS stelt zich ten doel de looptijd 
van deze fondsen zoveel mogelijk te beperken, wat 
afhankelijk is van de voortgang van het project en 
specifieke eisen van de donor. 
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Reserves
31 december 2012 31 december 2011

€ €

Continuïteitsreserve 981.899 901.862

Bestemmingsreserves 561.677 401.824

1.543.576 1.303.686

Continuïteitsreserve
Het verloop van deze reserve is als volgt:

2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 901.862 1.000.000

Overschot, respectievelijk tekort boekjaar 80.037 -98.138

Stand per 31 december 981.899 901.862

Toepassing van vermogensbeleid op de continuïteitsreserve door ICS in 2012.  
Op basis van de berekening  volgens het vermogensbeleid zou de stand van de continuïteits reserve vastgesteld 
moeten worden op  minimaal € 685.000 en maximaal ongeveer € 2.055.000. 
ICS zit ongeveer 3 ton boven de minimale hoogte, waarmee haar reserve voldoende omvang heeft.

Bestemmingsreserves
31 december 2012 31 december 2011

€ €

Bestemmingsreserve Structurele hulp 309.277 401.824

Bestemmingsreserve Structurele hulp - revolving fund 252.400 0

561.677 401.824

Met ingang van 2012 is begonnen met het opzetten van een revolving fund, waardoor Stichting ICS in staat 
is boeren(groepen), lokale ondernemers en social businesses een lening te verstrekken. Om de risicos van 
deze leningen te beheersen en tevens liquiditeit vrij te spelen om te verstrekken heeft ICS hier een specifieke 
 reserve binnen de bestemmingsreserve Structurele hulp opgezet.  
Het verloop van de bestemmingsreserves over 2012 is als volgt:

2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 401.824 606.817

401.824 606.817

Af: onttrokken vanwege uitfasering ten laste van reserves 92.547 200.351

Af: toegevoegd aan ‘overige reserves’ 0 4.642

309.277 401.824

Bij: toevoeging aan revolving fund 252.400 0

Stand per 31 december 561.677 401.824
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Fondsen

Bestemmingsfondsen

In verband met een aantal projecten in Cambodja en Tanzania zijn fondsen geworven in 2011 en 2012. Deze 
fondsen zijn in meer of mindere mate nog niet uitgegeven in 2011 en zullen in 2013 worden aangewend bij de 
implementatie van de projecten waarvoor geworven is. 

31 december 2012 31 december 2011

€ €

Bestemmingsfonds Structurele hulp 229.624 245.392

Het verloop van dit bestemmingsfonds is als volgt:
2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 245.392 0

Af: besteed aan projecten tijdens boekjaar 232.727 0

12.665 0

Bij: bestemde baten, te besteden aan projecten  
in volgend boekjaar 216.959 245.392

Stand per 31 december 229.624 245.392

Toepassing van vermogensbeleid door ICS in 2012   
De looptijd van het bestemmingsfonds voor betreffende projecten is tot uiterlijk 31 december 2013. 

6. VOORZIENINGEN 

Het kantoor van ICS in Azië heeft voor haar vaste personeel een voorzieningen opgebouwd. Aan medewerkers 
wordt een bedrag uitgekeerd wanneer zij uit dienst treden. Deze voorziening heeft overwegend een langlopend 
karakter.

2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 33.393 44.203

Mutatie in het boekjaar -14.631 -10.810

Stand per 31 december 18.762 33.393

In 2012 zijn de kantoren in Thailand en Laos gesloten. Hierdoor zijn de voorzieningen voor de medewerkers in 
deze landen volledig vrijgevallen. 
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7. KORTLOPENDE SCHULDEN 
31 december 2012 31 december 2011

€ €

Vooruitontvangen MFS II subsidie 0 1.163.527

Bijdragen aan partnerorganisaties 3.721.510 1.791.066

Crediteuren 240.229 132.127

Loonheffing 27.481 24.078

Opbouw verplichting bij uitdiensttreding 41.791 65.258

Vakantiegeldverplichting 34.247 28.202

Vakantiedagenverplichting 32.059 24.971

Accountantskosten 27.163 49.853

Consultancykosten 9.508 9.142

Diversen 49.664 18.965

4.183.652 3.307.190

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. Voor het verloop van de subsidie 
verwijzen we naar de beschrijving onder Vorderingen; de openstaande  bijdragen aan partnerorganisaties zijn 
gelinkt aan het verlaagde voorschot. Door achterblijvende bestedingen bij partners heeft ICS nog een aantal 
grote bedragen openstaan in haar administratie. 

De toename in de post ‘diversen’ wordt met name veroorzaakt door een investering in een 
waterfilteringsinstallatie, waarom de tweede termijn van circa € 18.000 nog verschuldigd was per einde 
boekjaar.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Belangrijke financiële rechten

Subsidie
In 2010 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
ICS, als penvoerder van samenwerkingsverband To-
gether4Change, MFS II subsidie toegekend voor de 
periode 2011 - 2015. Van de totale toegezegde sub-
sidie van maximaal € 46.384.275 is voor de periode 
2013 tot en met 2015 is nog een bedrag  
van € 27.582.290 beschikbaar.

Belangrijke financiële plichten

Together4Change-samenwerkingsverband
Voortvloeiend uit de subsidie verstrekt in het kader 
van MFS II is ICS als penvoerder van Together4Chan-
ge een aantal langlopende verplichtingen aangegaan 
met de volgende partners:

 Looptijd tot en met 2013 - 2015

€

Alliantiepartners

Wilde Ganzen  31 december 2015 2.729.439

SOS Kinderdorpen  31 december 2015 7.052.732

Wereldkinderen  31 december 2015 1.972.740

Samenwerkingspartners

Context  31 december 2015 617.717

ACPF  31 december 2015 1.746.722

Aflatoun  31 december 2013 72.049

Child and Youth Finance  31 december 2015 946.675

Health(e)Foundation  31 december 2013 98.033

15.236.107

Lokale partners USD

SST  31 december 2014 69.298

CIDO  31 december 2014 69.245

138.543

Naast subsidies zijn met een tweetal partners leningsovereenkomsten overeengekomen, waarbij de volgende 
bedragen zijn toegezegd voor de nabije toekomst:   

 Toegezegde leningen  

tot en met 

2013 - 2014

USD

Lokale partners

SST  31 december 2014 54.624

CIDO  31 december 2014 56.655

111.279

Met de alliantiepartners is reeds in 2009 een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen. De aan hen 
 toegezegde bedragen zijn begin 2011 vastgesteld op basis van de MFS II subsidiebeschikking. Met de 
 samenwerkingspartners zijn de contracten in 2011 afgesloten. Met een aantal lokale partners zijn meerjarige 
contracten afgesloten in 2012. 
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Huurverplichtingen
ICS Nederland
Het kantoor van ICS in Amersfoort wordt gehuurd op 
basis van een huurcontract dat afloopt d.d. 30 juni 
2021. De jaarlijkse huurlasten bedragen € 40.900 
(prijspeil 2012).

ICS Azië
Het regiokantoor in Siem Reap, Cambodja wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract dat afloopt 
d.d. 30 april 2014. 
Het programmakantoor in Samrong, Cambodja wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract dat afloopt 
d.d. 30 juni 2013. Het totale huurbedrag voor beide 
kantoren in Azië voor 2013 bedraagt circa € 6.800.

ICS Afrika
Het regiokantoor in Nairobi, Kenia wordt gehuurd 
op basis van een huurcontract met een looptijd tot 
en met 30 september 2017. Het programmakantoor 
in Kakamega, Kenia wordt gehuurd op basis van een 
huurcontract dat d.d. 31 december 2012 afloopt. 

Het programmakantoor in Mwanhuzi, Tanzania wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract dat d.d. 31 
december 2012 afloopt. 
Het programmakantoor in Arusha, Tanzania wordt 
gehuurd op basis van een huurcontract dat d.d. 31 
december 2012 afloopt. Het totale huurbedrag voor 
de kantoren in Afrika bedroeg in 2011 circa € 52.544.

Bankgarantie
In verband met de huur van het kantoor in Amersfoort 
is in 2012 een bankgarantie afgegeven ter grootte 
van € 13.712.

Valutatermijncontracten
ICS heeft valutatermijncontracten afgesloten voor 
de Keniaanse shillings. Uit deze contracten vloeit de 
verplichting voort om in 2012 ten bedrage van  
€ 880.725 aan Keniaanse shillings aan te kopen. 
 Hiervoor is een deposit van 10% (€ 88.072) betaald  
in 2012, deze is verantwoord onder de vorderingen  
in de balans.

Vervaldatum Wisselkoers Contractbedrag in euro Contractbedrag in vreemde valuta

Keniaanse shillings

15 januari 2013 110,15 205.266 22.610.000

15 maart 2013 111,51 277.374 30.930.000

17 juni 2013 112,43 203.238 22.850.000

16 september 2013 113,49 142.832 16.210.000

15 januari 2013 115,35 52.016 6.000.000

880.725 98.600.000
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

8. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Mailings 112.720 175.000 172.353 100.000

Donaties en giften

Hulpouders / Kindambassadeurs 583.973 617.500 693.077 600.000

Schoolkinderfonds 88.529 100.000 108.693 100.000

Overige donaties en giften 72.715 207.500 53.775 150.000

745.217 925.000 855.545 850.000

Nalatenschappen 95.725 50.000 64.443 50.000

Overige baten

Fondsen en bedrijven 975.997 905.225 718.876 1.765.000

Totale baten uit eigen fondsenwerving 1.929.659 2.055.225 1.811.217 2.765.000

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2012 licht gestegen ten opzichte van 2011.   
  
De groei wordt met name verklaard door de groei in fondsenwerving onder fondsen en bedrijven, met name 
door uitbreiding van het aantal donoren.
De particuliere giften geven op alle onderdelen, met uitzondering van nalatenschappen, een forse terugval 
zien. Dit is te verklaren doordat het aantal donateurs dat ICS ondersteunt is afgenomen, onder andere doordat 
er kindambassadeurs zijn uitgefaseerd (met name Oeganda) en het gewijzigde profiel van ICS.   
  
9. BATEN UIT ACTIES DERDEN

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Acties Rotary (incl. premie Wilde Ganzen/
NCDO)

116.308 200.000 247.255 250.000

Totale baten uit acties derden 116.308 200.000 247.255 250.000

In 2012 heeft er één grote actie plaatsgevonden door de Rotary ten behoeve van ICS. Deze actie werd 
 verdubbeld door Wilde Ganzen. Daarnaast zijn er nog bedragen ontvangen in verband met acties uit 
 voorgaande jaren.     

10. BATEN UIT SUBSIDIES OVERHEDEN
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II) 10.491.802 9.822.309 8.310.183 9.891.180

International Labour Organisation (ILO) 83.777 62.000 17.154 0

Overheidssubsidie India 0 32.632 0 0

Overige subsidies 2.160 100.000 37.896 100.000

Totale baten uit subsidies overheden 10.577.740 10.016.941 8.365.233 9.991.180
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De bestedingen aan de programma’s zijn in 2012 fors gegroeid. Hierdoor is de toerekening van MFS II subsidie 
in 2012 ook flink gegroeid ten opzichte van 2011.      
De overige subsidies zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Er zijn diverse subsidie-aanvragen die 
ultimo 2012 nog uitstaan, deze hebben in 2012 nog geen resultaatseffect gesorteerd.    
 
11. RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Rentebaten 112.233 50.000 110.691 85.000

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen 112.233 50.000 110.691 85.000

De hoge rentebaten zijn evenals in 2012 veroorzaakt door relatief hoge bankstanden in 2012. Reden hiervoor 
is het late opvragen van voorschotten door partners. De verlaging van het MFS-voorschot eind 2012 heeft hier 
(nog) geen invloed op gehad. 
 
In 2012 is € 4.800 rente berekend over de lening aan Green Forest Social Investment Trust.
Van de ontvangen rente is een bedrag van € 83.263 toe te rekenen aan MFS II. Dit is de ontvangen rente op de 
vooruitontvangen subsidie van het Ministerie.

12. OVERIGE BATEN

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Verkoop activa 61.211 20.000 0 0

Overige baten 9.896 0 23.637 95.000

Totale overige baten 71.107 20.000 23.637 95.000

In 2012 heeft ICS door verkoop van afgeschreven activa de nodige boekwinsten behaald.
Daarnaast heeft ICS agrarische benodigdheden verkocht aan boeren in met name Afrika. De kostprijs van deze 
transacties is verwerkt in de projectbestedingen.     



ICS JAARVERSLAG 2012 - DE CIJFERS62

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Structurele hulp Voorlichting Subtotaal

MODEL C - 2012 Programma A Programma B Programma C subtotaal

13A 13B 13C 13 14

€ € € € € €

Bijdragen aan derden 5.065.087 2.433.627 982.719 8.481.433 0 8.481.433

Bijdragen aan eigen 
projecten

2.229.771 255.170 809 2.485.750 0 2.485.750

Kosten publiciteit en 
communicatie

0 0 0 0 99.771 99.771

7.294.858 2.688.797 983.528 10.967.183 99.771 11.066.954

Operationele kosten

Salarissen 193.990 56.623 6.353 256.967 43.854 300.821

Sociale en pensioenlasten 47.733 13.933 1.563 63.230 10.791 74.020

Overige personeelskosten 27.227 7.947 892 36.066 6.155 42.221

Reis- en verblijfskosten 29.361 7.074 776 37.211 7.254 44.465

Kantoorkosten 51.392 12.382 1.358 65.132 12.696 77.828

Afschrijvingen 13.990 3.371 370 17.730 3.456 21.186

Bestuurskosten 1.821 439 48 2.307 450 2.757

Inhuur derden 24.828 5.982 656 31.466 6.134 37.600

Algemene kosten 2.979 718 79 3.775 736 4.511

393.320 108.468 12.094 513.883 91.525 605.408

Totale lasten 7.688.178 2.797.265 995.623 11.481.066 191.296 11.672.362

Percentage bestedingen
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

Totale bestedingen aan doelstellingen als  
een % van de totale baten

91,1% 93,4% 92,3% 93,1%

Totale bestedingen aan doelstellingen als  
een % van de totale lasten

92,8% 92,8% 91,8% 93,1%
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Besteed aan werving baten Kosten 

beheer en 

adminis-

tratie

Totaal 

werkelijk 

2012

Totaal 

begroot 

2012

Totaal 

werkelijk 

2011

Totaal 

begroot 

2013

Eigen 

fondsen-

werving

Acties 

derden

Verkrijging 

subsidies 

overheden

subtotaal

15 16 17 18

€ € € € € € € € €

Bijdragen aan derden 0 0 0 0 0 8.481.433 8.339.129 6.782.879 7.563.333

Bijdragen aan eigen 
projecten

0 0 0 0 0 2.485.750 2.647.786 2.320.649 4.044.104

Kosten publiciteit en 
communicatie

100.267 3.483 6.801 110.551 0 210.322 227.202 330.675 231.893

100.267 3.483 6.801 110.551 0 11.177.505 11.214.117 9.434.204 11.839.330

Operationele kosten

Salarissen 72.074 26.944 113.571 212.589 194.788 708.198 676.720 562.314 747.591

Sociale en pensioenlasten 17.735 6.630 27.945 52.310 47.930 174.260 151.761 134.507 181.466

Overige personeelskosten 10.116 3.782 15.940 29.837 27.339 99.396 37.600 106.447 53.500

Reis- en verblijfskosten 9.377 3.744 13.460 26.581 28.950 99.995 68.676 59.480 104.537

Kantoorkosten 16.412 6.554 23.559 46.525 50.671 175.024 103.800 115.655 113.552

Afschrijvingen 4.468 1.784 6.413 12.665 13.793 47.644 31.600 26.120 50.254

Bestuurskosten 581 232 835 1.648 1.795 6.201 10.200 98.359 8.500

Inhuur derden 7.929 3.166 11.382 22.477 24.480 84.556 105.700 112.084 56.350

Algemene kosten 951 380 1.366 2.697 2.937 10.146 26.900 -38.040 31.100

139.642 53.217 214.469 407.328 392.684 1.405.420 1.212.956 1.176.926 1.346.850

Total expenses 239.909 56.700 221.270 517.879 392.684 12.582.925 12.427.073 10.611.130 13.186.180

Operationele kosten

De meest significante afwijkingen van de werkelijke 
operationele kosten in 2012 ten opzichte van de 
begroting kennen de volgende oorzaken:
Door (niet-begrote) versterking van office support en 
het aantrekken van een HR-medewerker zijn de per-
soneelskosten hoger dan begroot in 2012. Aangezien 
een deel van de versterking van office support via 

een extern buro werd ingekocht zijn ook de overige 
personeelskosten significant hoger.
Afschrijvingen en kantoorkosten zijn vooral hoger 
door de verhuizing van ons kantoor naar Amersfoort. 
Er is geïnvesteerd in nieuwe ICT en inventaris en 
tegelijkertijd zijn er ook de nodige eenmalige kosten 
geweest.
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13. STRUCTURELE HULP

13 A. Programma A: ‘Investment in Social and Economic Change’
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Bijdragen aan derden

SOS Kinderdorpen 2.235.790 2.235.790 1.972.918 2.218.878

Aflatoun 147.050 147.050 222.050 72.049

Child & Youth Finance International 600.000 600.000 217.919 557.081

Health[e]Foundation 98.033 100.260 98.033 95.806

Context 207.000 207.000 214.433 207.000

Lokale partners ICS in Kenia 1.055.640 750.595 893.219 650.000

Lokale partners ICS in Tanzania 681.767 600.000 153.675 300.000

Lokale partners ICS in Oeganda 0 0 59.693 0

Lokale partners ICS in Cambodja 39.807 0 69.814 100.000

5.065.087 4.640.695 3.901.754 4.200.814

Bijdragen aan eigen projecten

Implementatie projecten in projectgebieden

Projecten ICS in Kenia 781.165 620.793 515.820 768.220

Projecten ICS in Tanzania 745.428 661.707 759.035 1.308.220

Projecten ICS in Cambodja 569.851 910.386 464.987 896.319

Projecten ICS in Thailand 46.270 34.907 58.833 0

Projecten ICS in Laos 26.017 0 80.944 0

2.168.731 2.227.792 1.879.619 2.972.760

Overige bijdragen aan eigen projecten

T4C linking & learning / evaluaties 5.666 38.500 245.573 332.500

Curriculum ontwikkeling 0 30.600 11.550 0

Learn4Work 0 0 10.000 0

TVET 0 1.500 5.918 0

Trainingen en opleidingen 18.636 8.400 14.050 10.000

Missies, veldbezoeken en overig 36.739 31.500 28.477 34.672

61.040 110.500 315.568 377.172

2.229.771 2.338.292 2.195.187 3.349.932

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 393.320 289.085 297.339 359.932

7.688.178 7.268.072 6.394.280 7.910.678

Er is aanzienlijk meer besteed dan begroot. Hierbij dient te worden aangetekend dat dit vooral voor onze 
 activiteiten in Kenia en Tanzania geldt; in Cambodja komt het programma wat langzamer op gang. 
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13 B. Programma B: ‘Child Protection’
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Bijdragen aan derden

Wereldkinderen 837.372 837.372 185.133 829.032

The African Child Policy Forum (ACPF) 932.064 1.028.343 845.272 633.772

Lokale partners ICS in Kenia 314.990 360.000 201.057 370.000

Lokale partners ICS in Tanzania 199.106 290.000 140.981 350.000

Lokale partners ICS in Oeganda 70.000 50.000 70.051 0

Lokale partners ICS in Cambodja 0 150.000 0 175.000

Lokale partners ICS in Thailand 80.095 0 137.855 0

2.433.627 2.715.715 1.580.349 2.357.804

Bijdragen aan eigen projecten

Implementatie projecten in projectgebieden

Projecten ICS in Kenia 92.350 107.379 83.083 158.350

Projecten ICS in Tanzania 58.374 91.818 58.258 158.350

Projecten ICS in Cambodja 0 0 0 144.044

Projecten ICS in Thailand 77.493 58.786 101.382 0

228.217 257.984 242.723 460.744

Overige bijdragen aan eigen projecten

T4C linking & learning / evaluaties 1.619 11.000 72.227 95.000

Opleidingen 2.162 26.010 5.695 2.000

Missies, veldbezoeken en overig 23.172 9.000 3.697 12.368

26.952 46.010 81.620 109.368

255.170 303.994 324.343 570.112

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 108.468 82.102 98.247 119.587

2.797.265 3.101.811 2.002.939 3.047.503

In 2012 zijn de uiteindelijke toezeggingen aan partners significant lager uitgevallen. Er zijn geen nieuwe 
 partners gecontracteerd in 2012, wat name in. Tanzania en Cambodja wel gebudgetteerd was.
Voor 2013 zijn hier inmiddels wel stappen gezet om het programma door te laten groeien.
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 13 C. Programma C: ‘Action for Children’
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Bijdragen aan derden

Wilde Ganzen 982.719 982.719 1.058.624 1.080.715

Bijdragen aan eigen projecten

T4C linking & learning / evaluaties 809 5.500 43.273 48.060

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 12.094 10.804 14.600 11.773

995.623 999.023 1.116.497 1.140.548

14. VOORLICHTING
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Druk- en portikosten direct mail  
en Weldoen/CC

44.201 24.350 32.956 24.000

Advertenties 10.362 10.500 2.101 10.000

Website 3.679 3.000 17.959 5.000

Radio en televisie 1.225 1.871 7.514 1.500

Stands en events 1.393 12.784 1.379 1.400

Brochures 4.072 2.907 5.168 3.000

Relatiedatabase 15.382 4.500 132 5.000

ICS' positionering en branding 0 0 13.490 0

Inhuur derden 9.280 0 53.755 3.000

Overig 10.176 8.250 10.322 16.668

99.771 68.160 144.777 69.568

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 91.525 95.201 85.573 108.915

191.296 163.361 230.350 178.483

In 2012 waren de kosten voor voorlichting substantieel lager dan in 2011. Dit komt voornamelijk door de kos-
ten van de positionering en rebranding van ICS (met bijbehorende aanpassing van de website) en vervanging 
in verband met zwangerschapsverlof in 2011.
Wel waren met name de kosten van de relatiedatabase significant hoger, dit vindt haar oorzaak in de imple-
mentatie van Pluriform in 2012.    
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15. EIGEN FONDSENWERVING
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Druk- en portikosten direct mail  
en Weldoen/CC 44.201 56.816 32.956 56.000

Advertenties 10.362 24.500 2.101 10.000

Website 1.577 7.000 7.697 5.000

Radio en televisie 2.859 4.365 17.532 3.500

Stands en events 2.090 29.828 2.069 5.600

Brochures 1.745 6.783 2.215 3.000

Relatiedatabase 15.382 10.500 132 15.000

ICS' positionering en branding 0 0 21.853 0

Inhuur derden 13.920 0 7.679 27.000

Overig 8.131 19.250 12.424 37.225

100.267 159.042 106.657 162.325

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 139.642 170.708 133.730 206.510

239.909 329.750 240.387 368.835

Doordat de kosten van publiciteit en communicatie over zowel voorlichting als eigen fondsenwerving worden 
verdeeld sluit de analyse van de verschillen tussen 2011 en 2012 voor kosten van eigen fondsenwerving aan bij 
de analyse van de kosten voor voorlichting. Aangezien de kosten voor vervanging zwangerschapsverlof in 2011 
werd toegerekend aan voorlichting worden de lagere kosten aan de website en positionering in 2012 gecom-
penseerd door hogere kosten in verband met implementatie Pluriform in 2012.

Percentage eigen fondsenwerving
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

Kosten eigen fondsenwerving als een 
 percentage van baten uit eigen fondsenwerving 12,4% 16,0% 13,3% 13,3%

Het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) hanteert een norm van 25% als maximaal percentage 
eigen fondsenwerving. De Raad van Toezicht conformeert zich aan deze norm voor ICS.  
ICS anticipeerde op een hoger eigen fondsenwervings percentage in 2012, aangezien werd voorzien dat er 
fors meer geïnvesteerd moest worden in fondsenwervingsactiviteiten. Deze investering is lager uitgevallen dan 
begroot. ICS is dan ook tevreden dat zij ruim binnen de norm van 25% is gebleven.
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16. ACTIES DERDEN
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Stands en events 3.483 0 3.448 0

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 53.217 35.174 35.487 28.138

56.700 35.174 38.935 28.138

In 2012 heeft ICS veel tijd geïnvesteerd in het onderhouden van relaties met diverse Rotary-organisaties. 
 Hierdoor is de toerekening van de operationele kosten in 2012 fors toegenomen.

17. SUBSIDIES OVERHEDEN
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

Inhuur derden 0 0 2.380 0

Overig 6.801 0 5.863 0

6.801 0 8.243 0

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 214.469 188.440 193.612 222.825

221.270 188.440 201.855 222.825

ICS heeft in 2012 een aantal voorstellen ingediend in het kader van diverse subsidieregelingen van  
de Nederlandse overheid. Dit verklaart de hogere toerekening van de operationale kosten in 2012.

18. BEHEER EN ADMINISTRATIE
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

€ € € €

Kosten publiciteit en communicatie

ICS' positionering en branding 0 0 48.278 0

Inhuur derden 0 0 15.358 0

Overig 0 0 3.913 0

0 0 67.549 0

Operationele kosten

Doorbelasting conform Model C 392.684 341.442 318.338 289.170

392.684 341.442 385.887 289.170

Percentage eigen fondsenwerving
Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2012 2012 2011 2013

Kosten beheer en administratie als % van de 
totale lasten 3,1% 2,7% 3,6% 2,2%
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De Raad van Toezicht heeft een norm vastgesteld van 
5% voor dit percentage. Hiervan mag slechts in inci-
dentele gevallen afgeweken worden, met afdoende 
toelichting te beoordelen door de Raad van Toezicht.

In verband met de versterking van het team in 
Nederland, met name door het aantrekken van een 
HR-medewerker en op office support, zijn de doorbe-
lastingen van operationele kosten flink toegenomen in 
2012 ten opzichte van begroting. Hierdoor is het per-
centage van deze kosten ook boven 3% uitgekomen. 
Dit percentage valt ruim binnen de norm van 5%.

Toerekening kosten aan doelstellingen, werving 
baten en beheer en administratie
De toerekening van operationele kosten van ICS wor-
den aan de doelstellingen, kosten werving baten en 
kosten beheer en administratie toegerekend op basis 
van een schatting van verdeling van bestede tijd van 
de medewerkers van ICS. 
Voor de berekening van de toerekening van de ope-
rationele kosten werkt ICS met het format zoals deze 
is voorgeschreven door de Vereniging van Fondsen-
wervende Instellingen (VFI).
ICS past het format niet geheel conform de richtlijnen 
van VFI toe, in afwijking op deze richtlijnen past ICS 

de volgende principes toe:
u	ICS wijst de kosten van de regio- en program-

makantoren in Afrika en Azië direct toe aan de 
doelstelling ‘Structurele hulp’. 

u	Voor de operationele kosten in Nederland 
onderscheidt ICS twee typen kosten, namelijk 
personeelskosten (salarissen, sociale lasten, 
pensioenlasten en overige personeelskosten) en 
overige operationele kosten (reis- en verblijfskos-
ten, kantoorkosten, afschrijvingen, bestuurskosten, 
inhuur derden en algemene kosten).

Personeelskosten worden toegewezen op basis 
van de schatting van bestede tijd aan de doelstel-
lingen, werving baten en beheer en administratie en 
houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per 
medewerker. Hiermee doet ICS recht aan het feit dat 
toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde 
activiteiten een specifieke expertise behoeven, wat 
zich vertaalt in de kosten van deze medewerkers.
Voor de overige operationele kosten wordt deze 
methode niet toegepast. Deze kosten worden toe-
gewezen op basis van geschatte bestede uren per 
activiteit, zonder daarbij rekening te houden met het 
verschil in salaris tussen medewerkers.
In 2012 is met de volgende percentages gewerkt:

Doelstellingen Werving baten

Beheer en 

administratie Totaal

Personeelscategorie Structurele hulp Voorlichting Eigen fondsen-

werving

Acties derden Werving 

 subsidies

Algemeen directeur 26% 4% 12% 5% 15% 38% 100%

Programmamanagers 82% 0% 5% 0% 13% 0% 100%

Programmamedewerkers 96% 0% 0% 0% 4% 0% 100%

Kwaliteit & PM&E 21% 0% 0% 0% 55% 24% 100%

Office support 7% 15% 8% 0% 3% 67% 100%

Financiën & HR 12% 5% 6% 1% 7% 69% 100%

Fondsenwerving & 
communicatie 5% 20% 28% 16% 8% 23% 100%

Gemiddelde toewijzing van kosten:

Personeelskosten 36% 6% 10% 4% 16% 28% 100%

Overige operationele 
kosten 37% 7% 10% 4% 13% 29% 100%
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BEZOLDINGEN RAAD VAN BESTUUR

In 2012 bestond de Raad van Bestuur van ICS uit een algemeen directeur, de heer Ronald Messelink.  
De salarissen van de Raad van Bestuur zijn ingeschaald op basis van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren 
(BBRA). ICS hanteert in haar jaarrekening het format van ‘Verantwoord Directiebeloning’, welke is vastgesteld 
door de VFI.

R.D.D. Messelink

algemeen directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) onbepaald

  Uren 36

  Parttime percentage 100%

  Periode 1 januari - 31 december

Bezoldiging

Jaarinkomen

  Brutosalaris 78.356

  Vakantiegeld 6.268

Totaal jaarinkomen 84.624

SV lasten (werkgeversdeel)

  Werkgeversdeel sv premies 8.919

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

  Bijtelling privégebruik bedrijfsauto 8.225

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

  Pensioenpremies t.l.v. werkgever 9.929

Overige beloningen op termijn

  Aanvulling op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2.340

Totale bezoldiging 2012 114.036

Totale bezoldiging 2011 *) 58.779

*) Betrof een periode lopend van 13 juni tot en 31 december.

Het jaarinkomen van de directeuren ligt binnen het maximum van de VFI-beloningsregeling.  
 

Bezoldigingen Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, behoudens een vergoeding  
voor werkelijk gemaakte kosten in het kader van hun functioneren als toezichthouder.
Het totale bedrag aan uitgekeerde onkostenvergoedingen bedroeg in 2012 € 1.009 (2011: € 3.538).  
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht.
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Aantal medewerkers
In 2012 had ICS 69,7 werknemers -in full time eenheden- in dienst (2011: 77,4 fte’s)  
die als volgt over de regio’s zijn verdeeld:

Werkelijk Werkelijk

2012 2011

ftes ftes

Nederland

Algemeen directeur 1,0 0,5

Programmamanagers 1,9 2,0

Programmamedewerkers 2,8 2,1

Office support medewerkers 2,1 1,8

Kwaliteits- en PM&E-medewerkers 1,7 2,0

Financiële en HR-medewerkers 2,1 1,8

Fondsenwerving & communicatie medewerkers 3,1 2,2

14,7 12,4

Afrika

Regionaal kantoor 13,0 13,0

Programmakantoren 20,0 18,0

33,0 31,0

Azië

Regionaal kantoor 9,0 7,0

Programmakantoren 13,0 27,0

22,0 34,0

Totaal aantal medewerkers 69,7 77,4

Amersfoort, 18 april 2013

R.D.D. Messelink
Algemeen Directeur
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting ICS

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 45 tot en met 71 opgenomen jaarrekening 2012 van
Stichting ICS te Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
per 31 december 2012 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening.
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noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting ICS per 31 december 2012 en van het resultaat over
2012 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse
Raad voor de Jaarverslaggeving.

Mededeling betreffende het jaarverslag
Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het
jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag."

Utrecht, 22 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. W.A. van Ginkel RA
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MEERJARENBEGROTING 2011 - 2015
Begroot (origineel) Werkelijk Begroot (aange-

past)

Begroot Projectie

2011 - 2015 2011 - 2012 2013 2014 - 2015 2011 - 2015

€ € € € €

BATEn

Baten uit eigen fondsenwerving 9.540.000 3.740.876 2.765.000 4.005.000 10.510.876

Baten uit acties van derden 1.140.000 363.563 250.000 645.000 1.258.563

Subsidies van overheden 46.684.274 18.942.973 9.991.180 17.834.355 46.768.508

Rentebaten en baten uit beleggingen 250.000 222.924 85.000 100.000 407.924

Overige baten 0 94.744 95.000 0 189.744

Totaal baten 57.614.274 23.365.080 13.186.180 22.584.355 59.135.615

lASTEn

Bestemd aan doelstellingen

Structurele hulp 53.015.909 20.994.781 12.098.729 20.532.266 53.625.776

Voorlichting 831.419 421.646 178.483 328.901 929.029

53.847.329 21.416.427 12.277.212 20.861.167 54.554.806

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 1.822.267 480.296 368.835 720.358 1.569.489

Kosten acties derden 90.454 95.636 28.138 36.109 159.883

Kosten verkrijging subsidies overheden 765.207 423.125 222.825 304.896 950.846

2.677.929 999.057 619.798 1.061.364 2.680.219

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 1.657.067 778.571 289.170 661.824 1.729.565

Totaal lasten 58.182.324 23.194.055 13.186.180 22.584.355 58.964.590

RESULTAAT -568.050 171.025 0 0 171.025
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Colofon

ICS Nederland
Investing in Children and their 
Societies (ICS)
Smallepad 32
3811 MG Amersfoort
Tel. +31(0)33 30 30 250
E-mail: info@ics.nl
www.ics.nl

ICS Azië
ICS Asia headoffice
D-19 angkor shopping arcade.
Siem Reap, Cambodia
Tel: + 855 (0)63 763 528
E-mail: ics.cambodia@icsasia.org
http://www.ics.nl/home-en-US 

ICS Africa 
Regional office ICS Africa 
Gold Rock Park, Mombasa Road 
next to Tuffsteel complex
P.O. Box 13892-00800
Nairobi, Kenya
Tel. +254 (20) 206 3015/17/18
Fax +254 (20) 206 3013
E-mail: icsro@icsafrica.org
www.ics.nl/home-en-US/
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SWIFT FTSBNL2R
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