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JAARVERSLAG
DE WERELD VAN HET FONDS
Het afgelopen jaar stond in het teken van de coronacrisis. Dit betekende voor alle sectoren die actief zijn in
internationale samenwerking dat er minder gereisd kon worden en dat lokale partners waarmee wordt
samengewerkt grotendeels aan huis gebonden waren. Voor het NWB Fonds betekende dit bijvoorbeeld dat
het in 2020 het gestarte KIWI- programma na een goede start omgeturnd moest worden naar een online
programma. Leeropdrachten uitvoeren in het buitenland zat er daarom niet in.

DIGITALISERING
De coronacrisis heeft echter ook laten zien dat niet kunnen
reizen niet betekent dat je niet aan internationale
samenwerking kan doen. Het digitaal werken heeft een
enorme vlucht genomen en heeft ook voordelen t.o.v. de
‘oude’ werkwijze. Door bijvoorbeeld regelmatiger kort
digitaal contact te hebben met een buitenlandse partner
leer je elkaar goed kennen en is er ook continuïteit
mogelijk. Verder is zichtbaar dat de drempel om een
bijeenkomst bij te wonen lager wordt, zeker als lokale
partners niet stad en land af hoeven te reizen om deze bij
te wonen. Veel Blue Deal projecten hebben laten zien dat
het kan en ook veel kansen biedt. In 2020 heeft het fonds,
onder andere binnen het KIWI-programma, een start
gemaakt met hoe we waterschappen kunnen helpen en
stimuleren om een nieuwe balans te vinden tussen afreizen
naar het buitenland en innovatieve vormen van digitale
samenwerking.

KLIMAAT

Blue Deal en het NWB Fonds
Sinds 2018 bestaat er een Blue Deal
programma. Dit programma is mede met
financiering van het NWB Fonds tot stand
gekomen en heeft als hoofddoelstelling 20
miljoen mensen helpen aan schoon,
voldoende en veilig water. Daarmee draagt
het Blue Deal programma actief bij aan de
Sustainable Development Goals (SDGs) en
loopt tot en met 2030. Het Blue Deal
programma is op dit moment de grootste
co-financier van de waterschapsprojecten.
Met de komst van de Blue Deal is er voor
waterschappen meer financiële ruimte
gekomen vanuit het Rijk om internationale
samenwerking vorm te geven. Het Rijk is nu
hoofdfinancier van de projecten waar het
NWB Fonds dat voor 2018 was. Dit heeft
logischerwijs invloed op de positie van het
fonds en hoe de beschikbare middelen
kunnen worden ingezet.

De afgelopen twee jaar heeft het NWB
Het fonds heeft een start gemaakt rondom het thema
Fonds haar beleid aangepast op deze
klimaat en duurzaamheid in relatie tot integraal
ontwikkelingen en besteedt het
waterbeheer. Wat kunnen waterschappen met hun
beschikbare budget nu vooral aan het
internationale projecten bijdragen aan het bestrijden van
versterken van de uitvoeringskracht van de
de klimaatcrisis? De waterschappen opereren
waterschappen, trainingen en het
internationaal onder de naam Dutch Water Authorities
verzilveren van nieuwe kansen en
samenwerkingen.
(DWA) en leveren op dit moment een grote bijdrage aan
het Blue Deal programma. De centrale vraag is hoe DWA
klimaatneutraal kan gaan werken of misschien zelfs
klimaatpositief kan worden. Er heeft in maart 2020, vlak
voordat de eerste coronamaatregelen van kracht werden, een succesvolle brainstorm met waterschappen
plaatsgevonden waarbij maatregelen zijn besproken die projecten zouden kunnen oppakken.

De brainstormactiviteiten in 2020 is met veel enthousiasme ontvangen door de waterschappen. Het is een
thema waar veel waterschappen al mee bezig zijn voor hun activiteiten in Nederland en de internationale
projecten zoeken naar manieren om het te implementeren in hun eigen projecten. Naast compenseren van
de CO2-uitstoot van de reisbewegingen is men nadrukkelijk op zoek naar hoe het kan bijdragen aan de
klimaatimpact van hun internationale projecten.
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De gesprekken laten zien dat er meer kennis opgehaald en gedeeld moet worden over het thema en
specifiek te werken aan een aantal best practices. Daarnaast wordt er gezocht naar de specifieke rol van
DWA t.o.v. hun lokale partners als het gaat om klimaatmaatregelen. Hoe ver reikt de invloed van
Nederlandse waterschappen? Hoeveel expertise hebben zij daarvoor in huis? En niet onbelangrijk, hoe
loopt de financiering?
In 2020 zijn de eerste stappen gezet om het onderwerp meer handen en voeten te geven via het Blue Deal
project in Ghana. Dit project is het eerste project waar actief klimaatmaatregelen zoals bosaanplant en
andere nature-based solutions worden gecombineerd met integraal waterbeheer. In 2021 wordt dit verder
vormgegeven om te kijken hoe het ook binnen andere projecten kan worden toegepast.

EEN MOOIE START. HET KIWI PROGRAMMA.
Het NWB fonds was erg enthousiast over de start van het KIWI programma begin 2020. Het idee van een
‘waterklasje’ was in 2019 uitgewerkt tot een breder programma (Kennismakings- en Introductieprogramma
Waterschappen Internationaal, KIWI) waarin waterschappers samen leren en oefenen om internationale
projecten van het waterschap op een hoogwaardige manier uit te kunnen blijven voeren. Een hechte groep
die onderling de verbinding zoekt op tal van thema’s rondom het internationale werk. De capaciteit van de
toekomst.
Nadat het programma goed en wel uit de startblokken was kon het beoogde programma, door de lock
down, in maart alweer in de prullenbak. Er is in samenwerking met de programmabegeleiders van het
KIWI-programma een online programma samengesteld. In 2020 hebben er 2 fysieke bijeenkomsten
plaatsgevonden en zijn er ruim 12 online sessies georganiseerd. Daaromheen hebben de deelnemers
allerlei opdrachten uitgevoerd binnen hun organisatie rondom het thema internationaal.
Het coronajaar heeft laten zien dat er digitaal een hoop mogelijk is en er ook de nodige tijd was om e.e.a.
uit te zoeken en plannen te maken voor de toekomst. In de tweede helft van 2020 heeft het NWB Fonds
zich ingezet om zoveel mogelijk projecten bereid te vinden om onderdak te bieden aan de 20 KIWI
deelnemers zodat zij actief bij konden dragen aan de inhoud van het ‘echte werk’. 2021 biedt naar
verwachting weer andere mogelijkheden en zal gekeken worden of delen van het oorspronkelijke
programma weer opgestart kunnen worden.

EVALUATIE BANGERPOLDER
In 2019 is gestart met de uitvoering van een evaluatie van het Bangerpolder pilot project in Indonesië. Dit
project vond haar oorsprong in het jaar 2001 en startte daadwerkelijk in 2006. Begin 2018 is het project, na
ongeveer 12 jaar, afgerond. Het was een relatief langdurig project voor een waterschap in het buitenland,
maar het heeft wel geleid tot een dijk, een gemaal en effectieve governance die het geheel toekomst
bestendig zouden moeten maken. Voor de 80.000 bewoners van de polder betekende dit een nieuw leven,
zonder de dagelijkse overstromingen. Ondanks (of juist vanwege) dit mooie resultaat heeft het NWB Fonds
in 2019 besloten om goed te evalueren wat de succesfactoren en risico’s bij een dergelijk project zijn, zodat
er ook generieke leerpunten gedestilleerd kunnen worden voor lopende programma’s in Indonesië, maar
vooral ook het Blue Deal programma als geheel.
In 2020 is de evaluatie opgeleverd en in het voorjaar gepresenteerd aan de samenwerkende
waterschappen die in Indonesië actief zijn. Dit heeft belangrijke lessen opgeleverd voor het vervolg in
Indonesië dat naar verwachting zal worden vormgegeven als toekomstig Blue Deal partnerschap. Verder is
de evaluatie ook besproken in de werkgroep en de commissie internationaal van de Unie van
Waterschappen. Continuïteit van projecten en de bemensing, goede aansluiting bij de lokale
vraag/problematiek en hoe samen te werken met de Indonesiërs zijn belangrijke aspecten uit de evaluatie.
De vervolgstappen zijn het benoemen van generieke leerpunten voor alle internationale projecten van het
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waterschap en hoe bijvoorbeeld de andere Nederlandse partners in het deltateam Indonesië het kunnen
gebruiken voor de gezamenlijke aanpak in Indonesië de komende jaren.

IMPACT VAN ONS WERK
Het jaar 2020 was ook een jaar van bezinning. Het was een geschikt moment om met de afgesloten
projecten door te praten over wat er nu precies zo onderscheidend is aan het werk dat de waterschappen
in het buitenland doen. Wat is nu precies de impact? Welk verschillen wordt er gemaakt?
Het NWB Fonds heeft met verschillende projecten gesproken over hoe het hen is vergaan en wat er nu
anders gaat dan voor de komst van de waterschappen. En dat is geen onbelangrijke vraag. Steeds vaker
moeten allerhande projecten in binnen- en buitenland verantwoording afleggen over de bestedingen. Dat
is in veruit de meeste gevallen terecht, maar geeft vaak weinig inzicht in de lange termijn impact van dat
werk.
De gesprekken hebben veel opgeleverd, maar ook duidelijk gemaakt dat het lastig is voor projectteams om
een vinger te leggen op wat er nu beter gaat dan pakweg tien jaar geleden. Soms betreft het hier
bescheidenheid over de bereikte resultaten, maar soms blijkt het simpelweg erg ingewikkeld om precies de
vinger te leggen op wat er voor de partners en hun lokale bevolking veranderd is. Twee voorbeelden
(Ethiopië en Burkina Faso) tref je aan in dit jaarverslag.
Daarnaast heeft de programmacommissie van het NWB Fonds uitgebreid stilgestaan bij hoe we beter over
het voetlicht kunnen brengen wat de waterschappen precies bereiken. De uitkomst hiervan is dat het NWB
Fonds actief wil stimuleren dat juist ook de lokale partner aan het woord is en vertelt over hun uitdagingen
en samenwerking met de Nederlanders. Voor het Blue Deal project in Burkina Faso is in 2020 toestemming
gegeven om pilot te starten waarbij communicatie vanuit het perspectief van de lokale partner tot stand
wordt gebracht.
Verder wil het NWB Fonds nader onderzoeken hoe draagvlak kan worden versterkt voor het internationale
werk van de waterschappen door actief met externen (of kritische internen) in dialoog te gaan. Wat vinden
ze van dat werk, welke gedachten leven er. Dit wordt in 2021 verder geconcretiseerd.

NIEUW VERVOLGPROJECT IN CENTRAAL-AMERIKA
De afgelopen jaren heeft het NWB Fonds een waterschapsproject in Nicaragua gefinancierd. De laatste fase
van het programma kon in 2019 niet goed worden uitgevoerd vanwege een verslechterde
veiligheidssituatie in het land. Het project heeft echter vanuit de bestaande relaties met de
koepelorganisatie in Centraal-Amerika de kans gezien om een regionaal programma te realiseren. Daarbij
wordt vanuit de overkoepelende agenda en bijbehorende (externe) financiering aan concrete projecten
gewerkt samen met lokale partners in verschillende landen in Centraal-Amerika.
Het is een veelbelovend plan dat buiten de Blue Deal opereert en het grootste deel van de financiering
(naar verwachting) zal ontvangen vanuit de Centraal-Amerikaanse investeringsbank. De waterschappen
worden dan één van de adviserende clubs naast (internationale) organisaties zoals het Global Water
Partnerschip (GWP), het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN). Door de kennis van het waterschap te combineren met de slagkracht van
dergelijke organisaties kan er een mooi resultaat geboekt worden.
Het NWB Fonds heeft in 2020 ingestemd met de uitvoering van de verkenningsfase en zal in 2021 een
besluit nemen over het vervolg.
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YOUNG EXPERT PROFESSIONALS AAN DE SLAG VOOR DE BLUE DEAL
Het YEP Programmabureau heeft de aanvragen voor 14 YEP'ers (Young Expert Professionals) goedgekeurd
van Blue Deal-partnerschappen. Dit betekent dat 14 jonge, gedreven waterprofessionals (3 uit Nederland,
11 uit de partnerlanden) zich gaan inzetten voor de Blue Deal. De YEP’ers gaan werken bij 7 verschillende
partnerschappen van de Blue Deal. Ze zijn verdeeld in twee groepen en beide gestart in 2020.
Het NWB Fonds co-financiert de YEP’ers in het Blue Deal programma voor €260.000,- per jaar (voor de
jaren 2020 en 2021). Hiermee kan een goede start gemaakt worden binnen de Blue Deal projecten en biedt
het de nodige continuïteit richting de buitenlandse partners. Naast de lokale YEP’ers zijn, ondanks de
coronacrisis, een aantal Nederlandse YEP’ers aan het werk in bijvoorbeeld Ghana en Kenia.

IMPULSPROJECTEN BLUE DEAL
Het NWB Fonds financiert sinds 2019 twee impulsprojecten voor het Blue Deal programmabureau.
Met het impulsprogramma Leren en Professionaliseren wordt het huidige trainingsprogramma van de Blue
Deal bekostigd en is er financiële ruimte om capaciteit in te huren om het onderlinge leren en verdere
professionalisering van het programma te bevorderen. Met name het trainingsdeel verloopt voorspoedig,
maar er is nog niet definitief zicht op hoe het Blue Deal programma, samen met de waterschappen, op de
lange termijn zelfstandig kan gaan zorgen voor een trainingsprogramma en het versterken van de
onderlinge kennisoverdracht en leercapaciteit.
Het impulsprogramma Communicatie heeft als doel om een aantal noodzakelijke tools te ontwikkelen
(zoals een goede online omgeving) en capaciteit in te huren die actief kon gaan werken aan het bevorderen
van het draagvlak rondom internationaal werk. Er zijn een aantal communicatietrainingen georganiseerd,
maar er ligt nog geen lange termijn aanpak.
Voor 2021 worden voor beide impulsen afspraken gemaakt over welke stappen er nog gezet kunnen
worden. In 2022 stopt de financiering vanuit het NWB Fonds, waarna het Blue Deal programma zelfstandig
de inzet zelf gaan organiseren.

SAMENWERKING MET NWB BANK
Het NWB Fonds staat op afstand van de NWB bank en opereert als zelfstandige stichting. Wel is het NWB
Fonds één van de manieren van de NWB Bank om invulling te geven aan hun beleid t.a.v. maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Bovendien wordt er door de bank ook veel waarde gehecht aan de
Sustainable Development Goals (SDG’s). De activiteiten van het fonds passen daar goed bij.
In 2019 en 2020 heeft het NWB Fonds de banden met de bank aangehaald. Er is actief contact gezocht met
de jongerennetwerk van de bank en heeft er een uitgebreide lunchsessie plaatsgevonden, waarbij meer
verteld is over de projecten in Vietnam en eSwatini. Gelet op het duurzaamheidsprofiel van de bank zoeken
we (ook de komende periode) actief de samenwerking op, met name op het vlak van financiering, klimaat
en duurzaamheid.

VERNIEUWDE WEBSITE
In 2019 is aangekondigd dat het NWB Fonds een nieuwe website (www.nwbfonds.nl) zou gaan
ontwikkelen. Dit is in 2020 gebeurt. Er ligt nu een goede basis voor de toekomst en kan verder gevuld
worden met actualiteiten en informatie. De website dient ook als middel om in de toekomst meer te
communiceren over het werk dat we samen met de waterschappen doen.

Pagina 6 van 31

KORT OVERZICHT AFGERONDE PROJECTEN IN 2020
In 2020 zijn een aantal oudere NWB Fonds projecten financieel afgerond. Hieronder staat een kort
overzicht van de afgesloten projecten. Voor een aantal projecten geldt een aanzienlijke onderbesteding. Dit
heeft te maken met het niet meer kunnen uitvoeren van activiteiten vanwege een veiligheidssituatie of
simpelweg omdat een groot deel van het project in de tussentijd Blue Deal financiering heeft ontvangen.
Afgeronde
projecten
Nicaragua

Toegekende
bijdrage
€ 293.781

Totaal
gerealiseerd
€ 176.207

Evaluatie
Bangerpolder
Indonesië

€ 39.800

€ 39.800

Burkina Faso,
Faso Koom

€ 300.000

€ 290.965

Vietnam,
Blue Dragon

€ 171.876

€ 72.411

Zuid-Afrika,
Kingfisher II

€ 299.965

€ 274.638

Het belangrijkste bij de aanpak van DWA in Nicaragua was
‘samenwerking’. De samenwerking met netwerkorganisatie RENOC en
ook de samenwerking tussen de verschillende waterschappen. Het
samenwerken met een netwerkorganisatie zorgt er voor dat de
Nederlandse expertkennis bij een grotere groep mensen terecht komt.
De activiteiten bestonden vooral uit interactieve workshops,
presentaties en conferenties. Elke keer op een andere locatie en met
andere thema’s. De interactieve sessies waren vaak gekoppeld aan
een veldbezoek. Centraal stond het governance thema. Door de
verslechterde veiligheidssituatie hebben niet alle activiteiten plaats
kunnen vinden. Dit verklaart ook de aanzienlijke onderbesteding.
In 2020 heeft het NWB Fonds samen met de ambassade in Jakarta een
evaluatie gefinancierd (beiden 50% van de totale kosten) voor het
reeds afgesloten Bangerpolder pilot project in Semarang Indonesië.
Het rapport bevat een heldere omschrijving van de verschillende fasen
en thema’s van het project en biedt een heel scala aan lessen voor de
toekomst – van heel praktisch tot strategisch.
Er zijn drie ‘Communite Local d’Eau’ (CLE's) opgericht die (het proces
van) integraal waterbeheer zullen versnellen. Met dezelfde reden zijn
er tien trainingsmodules ontwikkeld om de CLE's te ondersteunen en
de lokale trainers zijn getraind. De impact van goudwinning op het
watersysteem is beoordeeld. Met de mijnbouwsector zijn
besprekingen gevoerd over hoe de (negatieve) impact te verminderen
en hebben de waterschappen een werkrelatie met het ministerie van
mijnbouw opgebouwd. Waterkwantiteitsmonitoring is onderzocht en
vormt de basis voor gelijke en efficiënte watertoewijzing aan alle
gebruikers. De financiering van het programma is overgegaan in de
Blue Deal, maar ook van de Europese Unie en het Young Expertprogramma, zie ook het artikel op pagina 19)
Dit project diende als verkenningsfase voor het uiteindelijke Blue Deal
partnerschap. Er zijn een drietal missies uitgevoerd waarbij concrete
afspraken zijn gemaakt met Can Tho University, de People’s
Committee van Can Tho City, Hau Giang en Kien Giang en Royal
HaskoningDHV Vietnam. De universiteit en het bedrijf fungeren als
een belangrijke link tussen de inhoud van het werk en de lokale
pilotgebieden in de provincies waar de komende jaren gewerkt gaat
worden aan schoon, voldoende en veilig water. Hier is een groot deel
van het plan overgegaan in het Blue Deal project in Vietnam. De
uiteindelijke kosten vielen daarom voor het NWB Fonds lager uit.
Het Kingfisher II-programma was een bilateraal
samenwerkingsprogramma tussen Zuid-Afrika en Nederland, waarbij
Zuid-Afrikaanse Catchment Management Agencies (CMA's) werden
ondersteund in hun rol als regulator van watervoorraden en hun
verdere ontwikkeling als autonome entiteiten. Het programma was
een verlengstuk van het eerdere Kingfisher I Program (2013-2016),
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een overheidsprogramma dat werd uitgevoerd door het Ministerie
van Water en Sanitatie (DWS), de Nederlandse Vereniging van
Waterschappen (DWA) en de Bureau voor internationale
samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG
Internationaal).
Door de verkiezingen en de nieuwe president in Zuid-Afrika is een deel
van de beoogde decentralisatie deels on hold gezet waardoor het
oorspronkelijk plan voor het versterken van CMA’s is vertraagd of
deels onmogelijk is geworden. Desondanks is er wel het nodige bereikt
zoals bijvoorbeeld monitoring (gebruik satelliet data),
grensoverschrijdend waterbeheer en zgn. decision support systemen.

Ethiopië,
Abbay en Rift
Valley Lake

€ 394.098
(€ 258.210
Abbay + €
135.888
RVL)

€ 254.147

Colombia,
CVC Cali

€ 271.755

€ 244.632

Eswatini,
SWID

€ 181.708

€ 135.430

Het vervolgproject onder de Blue Deal gaat verder op de plekken waar
wel vervolgstappen te zetten zijn t.a.v. het versterken van integraal
waterbeheer.
Wereld Waternet (WWn) heeft onder noemer DWA met deze
projecten bijgedragen aan de capaciteitsopbouw van het personeel
van Abbay Basin Authority (ABA) en Rift Valley Lake Basin Authority
(RVLBA) om de principes van IWRM voor het stroomgebied te
verankeren. Op basis hiervan heeft de ABA in 2014 (en RVLBA in 2016)
de Nederlandse waterschappen benaderd en WWn gevraagd om
ondersteuning bij capaciteitsopbouw van haar relatief jonge
organisatie. In 2014 hebben WWn en de ABA overeenstemming
bereikt over een Water Governance Agreement (WGA), waarbij RVLBA
in 2016 is aangehaakt. De overeenkomst beoogt het versterken van
het waterbeheer in het stroomgebied van de Abbay en Rift Valley
Lake. De samenwerking met de RVLBA verliep moeizaam waardoor
een deel van de beoogde activiteiten niet heeft kunnen plaatsvinden.
Dit verklaart ook de aanzienlijke onderbesteding.
Met dit programma hebben de Dutch Water Authorities samen met
het NWB Fonds een stevige basis gelegd voor een duurzame en
intensieve samenwerking van de Nederlandse waterschappen met
Colombia. Deze samenwerking heeft reeds een concrete vertaling
gekregen via het vervolgprogramma InspirAgua, het Blue Dealprogramma in Colombia. InspirAgua is binnen de Blue Deal een van de
grotere programma's. Inmiddels is een duurzame samenwerking tot
stand gekomen in 5 regio's in Colombia met 11 partnerschappen met
regionale waterbeheerders. Zowel aan Nederlandse als aan
Colombiaanse kant wordt door water-professionals met veel inzet en
betrokkenheid gewerkt aan dit inspirerende programma.
De naam SWID staat voor het Eswatini Water and Institutional
Development-project, een project dat medio 2018 van start ging en
dat begin 2020 is afgerekend. Het SWID-project staat niet op zichzelf,
maar fungeert als springplank voor het All Hands on Deck-project dat
loopt van 2020-2022 en mogelijk zelfs langer, tot eind 2030. Het
SWID-project heeft de basis gelegd (met trainingen en technische
ondersteuning) voor een Joint Operational Organisation (JOO) in
Eswatini die als gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie gaat
fungeren voor de 5 waterbeheerders in Eswatini. Vervolgstappen
(implementatie) zullen worden gezet binnen het Blue Deal programma
in Eswatini.
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VOORUITBLIK
Het komende jaar zullen waterschappen binnen DWA en de Blue Deal toewerken naar een herijkte
strategie en aanpak voor de komende jaren. Voor een groot deel zal het een voortzetting zijn van bestaand
beleid, maar met nieuwe accenten. Dit biedt ook voor het fonds een belangrijke kans om voor de langere
termijn een sterke positie te kiezen die voor al onze partners duidelijk is. In 2021 zal het bestuur van het
Fonds een strategie voor de komende jaren vaststellen. Ingrediënten daarvoor zijn:

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
De komende periode schenkt het fonds bijzondere aandacht aan het thema klimaat en duurzaamheid. Het
fonds wil projecten stimuleren om klimaatoplossingen en duurzaamheidsvraagstukken te combineren met
hun werkzaamheden rondom integraal waterbeheer. Met gerichte activiteiten en projecten kan het NWB
Fonds bijdragen aan mondiale klimaatdoelstellingen, integraal waterbeheer en sociaaleconomische
vooruitgang voor de mensen in de gebieden waar waterschappen actief zijn.

IMPACT
Daarnaast wil het fonds focussen op het verhaal van DWA. Antwoord vinden op de vraag: wat is de
toegevoegde waarde van DWA en hoe kan zichtbaarheid en impact vergroot worden? Belangrijk daarbij is
de ervaring van de buitenlandse partners en hoe zij de samenwerking ervaren. Bovendien hebben lokale
partners op tal van terreinen ook een hoop in te brengen waar waterschappen van kunnen leren.
Daarnaast wil het fonds graag een dialoog starten met relevante (externe) partijen rondom de projecten en
kennis en ervaring van buiten naar binnen halen.

DIGITALISERING EN SAMENWERKING
De coronacrisis heeft laten zien dat ondanks dat er meer op afstand gewerkt moet worden er wel degelijk
resultaten te behalen zijn. De dynamiek in de samenwerking met buitenlandse partners is hierdoor
veranderd en biedt ook kansen. Deze manier van werken zou voor onderdelen binnen projecten juist een
mooie uitkomst zijn en in sommige gevallen vliegbewegingen overbodig kunnen maken. Internationale
samenwerking vraagt echter ook om ontmoetingen en elkaar in de ogen kunnen kijken. Het NWB Fonds wil
DWA helpen met bijvoorbeeld leren en werken op afstand, digitalisering te versnellen en onderzoeken wat
de impact is voor projecten en hoe ze kunnen werken aan een vernieuwde en eigentijdse vorm van
internationale samenwerking.

UITVOERINGSKRACHT VERSTERKEN
Onderling leren, tijd maken voor belangrijke thema’s en impact vergroten vraagt ook om anders werken.
Daarnaast blijft het een uitdaging om voldoende capabele én inzetbare mensen te vinden die het
internationale werk uitvoeren. Het NWB Fonds wil de komende periode daarom actief op zoek gaan naar
hoe de uitvoeringskracht van de waterschappen versterkt kan worden.

KANSEN VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN VERGROTEN
Het is belangrijk om ook nieuwe en innovatieve samenwerkingsprojecten een kans te bieden zichzelf te
ontwikkelen en te bewijzen. Het NWB Fonds ziet dat projecten in toenemende mate verbinding moeten
leggen met nieuwe strategische partners en dat de rol van (externe) financiering steeds belangrijker wordt
nu er vooral wordt ingezet op implementatie en uitvoering. Het fonds wil deze samenwerkingen mogelijk
maken en de lessen die daaruit getrokken worden opschalen naar zoveel mogelijk internationale projecten
van de waterschappen.
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ORGANISATIE
Het NWB Fonds is in 2006 opgericht door de NWB Bank en de waterschappen met als doel het wereldwijd
bijdragen aan het verbeteren van waterbeheer. De activiteiten van het fonds, dat op afstand staat van de
NWB Bank, zijn gericht op het waarborgen van voldoende en schoon water in een omgeving die beschermd
is tegen overstromingen.
Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken co-financiert het NWB Fonds sinds de oprichting in
2006 internationale samenwerkingsprojecten (van overheid tot overheid) van de Nederlandse
waterschappen. Met de financiering vanuit het NWB Fonds helpen we waterschappen bij het
beantwoorden van de groeiende vraag naar hun expertise bij het oplossen van mondiale
watervraagstukken. Sinds 2014 opereren waterschappen gezamenlijk onder de naam Dutch Water
Authorities.
Het NWB Fonds is een vermogensfonds van en voor de waterschappen. Het totale stamvermogen van het
fonds is circa € 20,5 miljoen. Vanuit de rente-inkomsten op dit vermogen heeft het NWB Fonds jaarlijks
circa € 825.000,- beschikbaar voor de financiering en ondersteuning van internationale
samenwerkingsactiviteiten van de Nederlandse waterschappen. Sinds 2008 heeft het NWB Fonds een
ANBI-status met RSIN nummer 817.434.719.

BESTUUR
Het bestuur richt zich op het reilen en zeilen van het Fonds en bepaalt het financieringsbeleid.
In 2020 is de bestuurssamenstelling ongewijzigd gebleven. In 2020 bestond het bestuur uit:
Bestuurder

Functie

Hein Pieper (voorzitter)

Dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel / vicevoorzitter Unie van
Waterschappen

Eisse Luitjens (secretaris)

Lid dagelijks bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Ron Walkier (penningmeester)

Voormalig directievoorzitter NWB Bank

René Grotenhuis

Voormalig directeur Cordaid

Hennie Roorda

Lid dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland

PROGRAMMACOMMISSIE
Het goedkeuren van projectvoorstellen en het toekennen van financiële bijdragen is in handen van een
programmacommissie en het programmabureau van de stichting. De samenstelling van de
programmacommissie is in 2020 gewijzigd. Judith Kaspersma heeft Cees van de Guchte opgevolgd. In 2020
was de samenstelling van de programmacommissie als volgt:
Lid programmacommissie

Organisatie

Annet Smits

Waterschap Zuiderzeeland

Sonja Bleeker

Hogeschool Van Hall Larenstein

Erwin de Bruin

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Judith Kaspersma

Deltares

Henk Wolven

Waterschap Hunze en Aa’s
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Het dagelijks beheer van het Fonds ligt bij het programmabureau, bestaande uit Bert van Boggelen
(directeur sinds 1 januari 2018) en Jasper Luiten (programmamanager sinds 1 april 2018).
Zij worden hierbij geassisteerd door Rishma Chedi (programmaondersteuning via de Unie van
Waterschappen) en Ger Manoch (financiële administratie).
De directeur heeft als leidinggevende van de Stichting NWB Fonds als ‘topfunctionaris zonder dienstbetrekking Wet Normering Topinkomens’ in 2020 een bezoldiging ontvangen van € 36.233,- voor 40 dagen
per jaar.

KERNCIJFERS
Balans

2020

2019

2018

2017

2016

Eigen vermogen

20.903

20.464

20.607

20.987

20.987

Stamvermogen

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

x € 1.000

Resultaten

2020

2019

2018

2017

2016

Rentebaten

825.125

825.291

825.508

832.640

842.302

Projectbijdragen

88.869

306.771

893.261

1.055.422

510.521

Bureaukosten

125.434

79.387

74.926

157.791

159.092

2017

2016

Projecten

2020

2019

2018

Nieuw

1

4

3

1

6

Lopend

6

10

15

15

11
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ETHIOPIË
AWASH BASIN
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Het NWB Fonds financierde de afgelopen jaren verschillende
internationale waterschapsprojecten. In 2020 heeft het fonds uitvoerig
gesproken met een aantal projecten over de impact van het internationale
werk van de waterschappen. Hieronder een gesprek met Rens Huisman
(waterschap Zuiderland) over het project in Ethiopië.
“ZONDER CONTINUÏTEIT GEEN IMPACT”
Rens Huisman is een veteraan op het gebied van internationaal waterschapswerk.
Als coördinator internationale samenwerking bij waterschap Zuiderzeeland leidde
hij een project in het Ethiopische Awash Basin om het waterbeheer in dat gebied te
stroomlijnen en te verbeteren. Terugblikkend stelt hij: “Impact vraagt continuïteit.”
Het stroomgebied van de rivier de Awash is het intensiefst gebruikte
stroomgebied van Ethiopië. Landbouw, industrie en circa 20 miljoen inwoners zijn
afhankelijk van water uit het Awash basin, een stroomgebied driemaal groter dan
Nederland. Het Water Governance Implementation Program (WGIP), dat zes jaar
liep en was opgezet onder auspiciën van Waterschap Zuiderzeeland en
gefinancierd door het NWB Fonds, was gericht op verbetering van het
waterbeheer in het gebied.
ORGANISATIE, SAMENWERKING EN EINDGEBRUIKERS
Het verbeteren van het waterbeheer is een breed geformuleerd doel voor een
internationale missie. Het wordt volgens Huisman al iets concreter door dit doel in
drieën te knippen. “Het draaide in dit geval om het verbeteren van de organisatie
van de RBA. Ook van belang was het versterken van de samenwerking met
relevante partijen, met name andere overheidsinstellingen. En als derde gaat het
er natuurlijk altijd om dat de watergebruikers een verschil merken. Dat laatste is
een lange termijn gevolg van de eerste twee elementen. En op het gebied van
organisatie en samenwerking hebben we meetbare stappen kunnen zetten.”

“Het project ging van start op vraag van een Ethiopische minister,” herinnert
Huisman zich. Voor het waterbeheer in het gebied zijn een River Basin Authority
(RBA) en regionale waterbureaus verantwoordelijk. “Maar het probleem was dat
de RBA alleen maar operationeel en lokaal dacht in plaats van coördinerend en op
stroomgebiedsniveau. Daarnaast waren verantwoordelijkheden tussen
verschillende betrokken overheden niet helder verdeeld. De RBA kon daardoor
geen overkoepelend waterbeleid voor het hele gebied uitzetten.”
Het gevolg daarvan was, aldus Huisman, dat er geen integraal waterbeheer kon
ontstaan. “Door een gebrek aan samenwerking werden beperkte middelen niet
efficiënt ingezet. Knelpunten waar de bevolking direct last van had, als
wateroverlast, watertekort en slechte waterkwaliteit, konden onvoldoende
worden aangepakt.”
GEBREK AAN BEKENDHEID
Volgens Huisman wordt ieder startend project in het buitenland gekenmerkt door
een gebrek aan context. “In de zes jaar van het project, heb ik keer op keer
ontdekt dat je tegen problemen aanloopt waarvan je het bestaan echt nooit had
vermoed. Pas terwijl je bezig bent, begrijp je de problematiek goed en kun je een
bijdrage leveren aan het oplossen ervan. Daarom ligt de meerwaarde van dit soort
projecten echt in de langjarige verbintenis.”
Al bij begin van het project was geconstateerd dat een gebrek aan bekendheid een
van de problemen van de RBA was. ”Maar hoe diep dat probleem zat, merkten we
pas na verloop van tijd. Stakeholders, met name op federaal niveau en in andere
sectoren als de landbouw of industrie, wisten eenvoudigweg niet van het bestaan
of vaker niet van de precieze verantwoordelijkheden af.”
Om de samenwerking tussen de RBA en andere Ethiopische overheden en
stakeholders te verbeteren en zodoende ook de bekendheid te vergroten, werd
binnen het WGIP een ‘Waterakkoord’ geïntroduceerd. Die samenwerking was ook
nodig om een binnen het project opgezet stroomgebiedsbeheerplan uit te kunnen
voeren.

Pagina 17 van 31

WATERAKKOORD EN STROOMBEHEERGEBIEDSPLAN
Het ‘Waterakkoord’ is geënt op het Nederlandse model, maar toegesneden op de
lokale noden en behoeften. “Een afvaardiging van de RBA is op bezoek geweest in
Nederland en we hebben laten zien wat een waterakkoord op kan leveren. De
ervaring van de waterschappen, de bereidheid projecten te ondersteunen en de
bereidheid anderen een blik in de keuken te gunnen, hebben hier dus het verschil
gemaakt. Dat geldt zeker ook voor het stroomgebiedsbeheerplan dat is opgesteld
om de opgaven in het stroomgebied te coördineren”
Naast het waterakkoord en het stroomgebiedsbeheerplan, werden ok concrete
resultaten behaald op het gebied van regulering. Er is een begin gemaakt met
registratie en het uitgeven van vergunningen. “Bijeffect van deze stappen was dat
het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn van de RBA groeide. Dat lijkt misschien
moeilijk meetbaar, maar dat gegroeide zelfvertrouwen gaf een enorme boost aan
de kwaliteit van hun werk en aan hun overtuigingskracht richting hun
partnerorganisaties. Hun aanpak werd later niet voor niets aan andere RBA’s ten
voorbeeld gesteld. ”
JE PLEK KENNEN
“Het is geen slechte oogst, en wij waren daar een klein stukje van,” concludeert
Huisman bescheiden. Om succesvol te zijn in internationaal werk moet je volgens
hem echt je plek kennen en dat betekent dat je luistert, ondersteunt en probeert
je partner te laten ‘shinen’. “Het heeft kans van slagen als projecten zijn opgezet
rond een vraag vanuit het gebied zelf. Daarnaast is continuïteit van extreem hoog
belang. Als je structurele impact wilt hebben, dan zul je langer in een gebied
aanwezig moeten zijn.”
Vanuit de Nederlandse waterschappen is een nieuwe benadering ingebracht.
Huisman noemt dat de, Nederlandse waterschapservaring. Hij bedoelt daarmee
dat problemen niet alleen operationeel of technisch worden benaderd, maar
integraal. “Dus we kijken ook institutioneel, met oog voor samenwerkingspartners
en het belang van beheer & onderhoud. Binnen dit project vonden wij het
bijvoorbeeld belangrijk dat er overeenkomsten met andere overheden werden
gesloten om informatie te delen en monitoringsgegevens uit te wisselen. Dat

gebeurt inmiddels. Door middelen te bundelen kan zo, zonder extra investeringen,
toch een grote slag op het gebied van waterkwaliteit worden geslagen. Dat brengt
het weer een stuk dichterbij dat de gebruikers van het water de voordelen van het
project zullen gaan merken.”
DE IMPACT OP HET WATERSCHAP
“Internationaal waterwerk kan het verschil tussen leven en dood maken,” heeft
Huisman ervaren. “Conflicten over schaars water steken steeds vaker de kop op
en ook misoogsten door droogte en overstromingen creëren reële risico’s.” Dat
maakt het volgens hem zinvol dat de waterschappen wereldwijd actief zijn en dat
ze via de Blue Deals bijvoorbeeld proberen om miljoenen mensen van voldoende
en schoon water te voorzien. “Zo laten waterschappen zien dat ze hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”
“Je waterschapsorganisatie wordt ook sterker van een project als Awash,” daar is
Huisman zeker van. Tijdens de werkbezoeken werken de collega’s nauw samen
met elkaar, met mensen van andere waterschappen en met lokale
waterbeheerders. “Dat verruimt je blik enorm. De perceptie is vaak dat het
vakantiereisjes zijn. Maar collega’s die een keertje mee zijn geweest, zul je dat
nooit meer horen zeggen. Het is hard werken, heel hard werken. Je leert er ook
echt veel waar je in je Nederlandse werkzaamheden iets aan hebt.”
FLEXIBELER
Wie in het buitenland wil slagen, is gedwongen om zich open te stellen voor de
ander. “Je wordt flexibeler,” zo verwoordt Huisman het. “Je realiseert je beter dat
dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn, dat voor je gesprekspartner helemaal
niet hoeven zijn. Ook voor waterschappers in hun Nederlandse werk zijn dat
belangrijke ervaringen. Ik zelf was bijvoorbeeld altijd voorzichtig en wilde het
liefste elk project al helemaal geregeld hebben voor ik eraan begon. In Ethiopië
heb ik geleerd dat dat niet altijd kan en ook niet altijd nodig is om tot goede
resultaten te komen.”

Pagina 18 van 31

BURKINA FASO
FASO KOOM
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Waarom gaan Nederlandse waterschappers naar andere landen om lokale

een aantrekkelijk vehikel voor zowel internationale samenwerking als

autoriteiten te helpen? Wat doen ze daar en waarom is het belangrijk? Het NWB

investeringen.”

Fonds financierde de afgelopen jaren verschillende internationale
waterschapsprojecten.

HET BEGIN

Met Henk Wolven (adviseur buitenland Hunze en Aa’s) en Henk Post

Maar eerst nog even het begin. Dat is in dit specifieke geval nog niet eens zo

(buitenlandcoördinator bij Waterschap Drents Overijsselse Delta) analyseren we

eenvoudig. Dit is een verhaal met meerdere vertrekpunten. We zouden

het programma Faso Koom om nut, noodzaak en impact onder de loep te nemen.

kunnen beginnen in de jaren zeventig, toen zowel Henk Wolven als Henk Post

De conclusie: langlopende, duurzame internationale programma’s behalen

via de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) voor het eerst in Burkina Faso

concrete resultaten voor de bevolking van het betreffende land, kunnen een vehikel

kwamen.

vormen voor economische investeringen en kunnen een springplank zijn voor het
verkrijgen van financiering voor meer waterprojecten door (inter)nationale
geldverstrekkers. Verder hebben opgedane buitenlandse ervaringen een positieve
invloed op het waterschapswerk in Nederland..

WAT IS FASO KOOM?
Vier Nederlandse waterschappen en vijf waterautoriteiten uit Burkina Faso
werken sinds 2013 samen in het project Faso Koom. Een naam die niet
toevallig gekozen is, zo benadrukt Henk Post. “Veel van het waterschapswerk
in het buitenland begint bij communicatie. Mensen weten niet wat je komt

Het is ook te verdedigen om te beginnen bij een verzoek om ondersteuning
van de Burkinese waterminister aan Henk Post, zo’n 13 jaar geleden. We
kunnen het verhaal verder van start laten gaan in 2011, want toen kwam er
voor het eerst Europese financiering in het spel. Deze financiering was gericht
op het zogeheten capacity building, met andere woorden het
professionaliseren van de waterautoriteiten. Het verhaal kan ook beginnen in
2015 toen het project met financiering door het NWB-fonds werd uitgebreid
naar uiteindelijk vier Nederlandse waterschappen en min of meer de vorm
aan begon te nemen die het de afgelopen jaren heeft gehad.

doen, zeker bij een onderwerp als waterbeheer dat in eerste instantie weinig

Uit deze opsomming mag duidelijk worden dat de geschiedenis van Faso

tastbaar lijkt.”

Koom verschillende belangrijke momenten heeft gehad. Cruciaal is in elk

Faso Koom betekent in de meest gesproken lokale taal ‘water van het
vaderland’. “Met die naam hebben we een belangrijk deel van onze impact
gerealiseerd: een effectief netwerk van samenwerkende waterbeheerders in
Burkina Faso. De naam is bekend, staat voor betrouwbaarheid en is daarmee

geval de fascinatie van Post en Wolven voor het land Burkina Faso en voor
het waterbeheer. En ook het antwoord dat Henk Post gaf toen de Burkinese
waterminister hem vroeg om de waterautoriteiten in Burkina Faso te
ondersteunen.
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VERWACHTINGEN
Hij stelde toen namelijk een wedervraag, die de manier van werken van het
programma al zou kenschetsen: ‘Wat verwachten jullie dan van de expertise
uit Nederland, waar hebben jullie wat aan?’ Dat leidde tot een lijst met 30

beheergebieden van de vijf betrokken Burkinese waterschappen. De
Europese Unie heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in een programma rond
mensenrechten en water. Dat heeft geleid tot een toetsingskader over de
eerlijke verdeling van water. Dat is concrete impact.”

onderwerpen, die in het definitieve projectvoorstel teruggebracht werd tot 6

Rond de zes punten uit het oorspronkelijke projectplan zijn volgens Wolven

punten: riviermodelering, wateremissies in de dorpen, waterbeheerplan,

en Post concrete resultaten behaald. Zo is er is een waterbeheerplan, zijn er

monitoring van de waterkwaliteit en -kwantiteit, water en goudwinning en

opleidingsprogramma’s voor lokale watercomité ’s over de omgang met

communicatie.

water, wordt de watervoorziening rond de hoofdstad Ouagadougou

Gevolg was een breed opgezet programma waarbij waterschappen uit
Nederland werden gekoppeld aan lokale waterautoriteiten in Burkina Faso
om samen als ‘trekker’ van een onderwerp te functioneren. De Nederlandse
waterschappen ondersteunen, faciliteren en coachen. Het is aan de Burkinese
autoriteiten zelf om de ontwikkelde plannen tot uitvoering te brengen.
Henk Post haalde Henk Wolven erbij. Wolven was de drijvende kracht achter
de zoektocht naar andere Nederlandse waterschappen die mee wilden doen,
naast WDOD en Hunze en Aa’s ook Aa en Maas en WereldWaternet. Deze
uitbreiding was nodig om ook aan Nederlandse zijde voldoende menskracht
en middelen op te brengen om in Burkina Faso een verschil te kunnen maken.
STRUCTUUR
Het grijpt op een bepaald moment in elkaar, zo vatten Post en Wolven
samen. Wolven: “Dit soort internationaal werk is echt een kwestie van de
lange adem, van vertrouwen opbouwen, van mensen leren kennen. Nu staat
er in Burkina Faso een structuur die gebruikt kan worden om te investeren,

aangepakt en is lokale kennis over de waterproblemen rond goudwinning
zichtbaar gestegen. Overigens is bij de goudwinning een concreet project
voor het hergebruik van opgepompt grondwater uit de mijn voor
tuinbouwirrigatie in voorbereiding.
“Bundel je deze ontwikkelingen, dan zie je dat de stap naar integraal
waterbeheer wordt gemaakt,” vat Post samen. “Dat klinkt misschien niet zo
sexy als je het hebt over impact. Het betekent wel dat meer mensen toegang
hebben tot water en dat waterproblemen worden aangepakt. Denk aan het
monitoren van de waterkwaliteit. Kortom: het maakt wel een direct verschil
in de levensomstandigheden van mensen in een van de armste landen ter
wereld.”
BESCHIKBAARHEID VAN WATER
Ook in de omgang met een van de grootste, structurele problemen die
Burkina Faso bedreigt, de beschikbaarheid van water, levert Faso Koom een
belangrijke bijdrage. De oorzaken van het gebrek aan water zijn divers, van

om concrete verbeteringen te bereiken voor de 20 miljoen mensen in de
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klimaatverandering tot erosie door landbouw en veehouderij. Er moet steeds

willen organiseren. Door te kijken naar hun manier van werken, maar zeker

dieper geboord worden om nog tot het grondwater te komen.

ook door te luisteren naar de vragen die ze stellen over onze aanpak. Ze

Als oplossing zijn zoetwaterbassins gebouwd, maar die slibben na verloop van
tijd dicht. Post: “Dus werken wij samen met Nederlandse baggeraars om dat
slib weg te halen en vervolgens te gebruiken als primaire grondstof. Een
duidelijk voorbeeld van aid & trade. Het internationale waterproject Faso
Koom heeft de naam, het netwerk en de kennis opgebouwd. Bijvoorbeeld de
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laat nu een
haalbaarheidsstudie doen om mogelijk te investeren in dit project.”
WATERSCHAPSWERK PROFITEERT
Faso Koom heeft overduidelijk een grote impact gehad op Wolven en Post.
Post, in 2018 door de Burkinese overheid nog onderscheiden voor zijn
verdiensten, woont een aantal maanden per jaar in het land en ook Wolven

wilden bijvoorbeeld weten waarom een waterbeheerplan een looptijd van
slechts vijf jaar heeft of waarom economisch sociale componenten niet in
zulke plannen worden meegenomen. Als je daarover na gaat denken, wordt
je echt beter in je eigen waterschapswerk.”
HET VERVOLG
Het project Faso Koom heeft zich de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen
dankzij de financiering door het NWB-fonds. Met de komst van de Blue Deal
financiering krijgt Faso Koom nu de kans zijn activiteiten voor een lange
periode voort te zetten. Wolven: “Tot 2030 kunnen we, met onze Burkinese
partners , verder werken aan klimaatadaptatie en een effectief integraal
waterbeheer dat geworteld is in lokale overheidsstructuren.”

voelt zich nauw verbonden met het programma. Maar de effecten gaan veel
verder dan de persoonlijke levenssfeer alleen. Volgens Post en Wolven staat
het als een paal boven water dat de Nederlandse waterschappen onder de
vlag van Dutch Water Authorities en de waterschappers als medewerkers
profiteren van het internationale werk.
“Internationaal werk verrijkt je blik. Het leert je anders te kijken naar je eigen
werk,” zegt Wolven. “We kunnen ook echt veel leren van de manieren
waarop andere landen hun waterbeheer oppakken. Denk aan de omgang met
de gevolgen van klimaatverandering. Daar worstelt iedereen mee. Ook in een
land als Burkina Faso zijn waardevolle lessen op te halen, zeker als je kijkt
naar de manier waarop ze inspraak en overleg met de belanghebbenden
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JAARREKENING
DE FINANCIËN VAN HET FONDS
Het (stam)vermogen van het NWB Fonds bestaat uit giften van de NWB Bank, intentioneel tot een bedrag van maximaal € 25.000.000. In de periode 2007 – 2017 is dit in vier stappen opgebouwd tot
€ 20.500.000. De laatste storting was € 500.000 in 2014. Het stamvermogen is sinds 3 mei 2016 belegd
in een perpetuele AT1 lening aan de NWB Bank. De rente op deze hybride belegging bedraagt 4,025%
per jaar met een rentevast periode van 15 jaar. Hiermee zijn de jaarlijkse inkomsten uit het vermogen
van het NWB Fonds voor de komende 15 jaar zeker gesteld op € 825.125.
Voor huisvesting, faciliteiten en bemensing van het bureau werkt het NWB Fonds samen met de Unie
van Waterschappen (UvW). De kosten worden verrekend volgens het stelsel van “kosten voor gemene
rekening”.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Activa

31-12-2020

31-12-2019

EUR

EUR

Vaste activa
Leningen u/g

20.500.000

20.500.000

Vlottende activa
Vorderingen

550.168

662.791

Liquide middelen

773.014

771.566

Totaal activa

1.323.182

1.434.357

21.823.182

21.934.357

Passiva

Eigen vermogen
Stamvermogen

20.500.000

20.500.000

Continuïteitsreserve

100.000

100.000

Algemene reserve

303.027

-136.106

Exploitatieresultaat

610.822

439.133

21.513.849

20.903.027

Kortlopende schulden
Crediteuren

8.588

30.884

Overige schulden

300.745

1.000.445

Totaal passiva

309.333

1.031.330

21.823.182

21.934.357
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie

Begroot

Realisatie

2020

2020

2019

Projectbijdragen

-88.869

-657.292

-306.771

Exploitatiekosten

-125.434

-150.203

-79.387

-214.303

-807.495

-386.158

Rentebaten

825.125

825.125

825.291

Exploitatieresultaat

610.822

17.630

439.133

Lasten

Financiële baten en lasten

In de jaarrekening worden de projectbijdragen toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben. Als bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht van de lopende projecten opgenomen met de
toegerekende bedragen per project over de looptijd.
In de toelichting op de staat van baten en lasten is specificatie per project opgenomen.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN
PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen Richtlijn voor de jaarverslaglegging
van het NWB Fonds (zoals deze luidt vanaf 1 januari 2017).
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de afzonderlijke balanspost anders is vermeld, worden de
activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
De baten en lasten worden tijdsevenredig toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Hierbij wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balansrekening wordt gehouden
met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen,
dan wel betaald. Baten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
Financiële vaste activa. De leningen zullen tot de vervaldag worden aangehouden.
Vorderingen en overlopende activa. Deze vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een
jaar.
Liquide middelen. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van
het Fonds.
Stamvermogen. Dit is het totaal van de ontvangen schenkingen van de NWB Bank (en eventuele andere
schenkingen of nalatenschappen). Ontvangsten van de NWB Bank (en eventuele andere schenkingen of
nalatenschappen) worden direct ten gunste van het stamvermogen gebracht en lopen derhalve niet via
de staat van baten en lasten.
Continuïteitsreserve. Op 31 mei 2010 heeft het bestuur € 100.000 van het eigen vermogen afgezonderd
om onverwachte kortlopende verplichtingen tijdelijk te overbruggen of om calamiteiten op te vangen.
Algemene reserve. Deze is opgebouwd uit de resultaatbestemmingen van afgesloten boekjaren en is vrij
besteedbaar binnen de doelstelling van het NWB Fonds.
Kortlopende schulden. Dit zijn alleen de kortlopende schulden die binnen twaalf maanden na de
balansdatum kunnen worden opgeëist. Langer lopende schulden (toegezegde financiële bijdragen voor
het tweede en derde jaar of eventueel nog latere jaren) worden vermeld bij de “niet in de balans
opgenomen verplichtingen”.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Financiële positie
2020

2019

Mutatie

21.513.849

20.903.027

0

Vaste activa

20.500.000

20.500.000

0

Netto werkkapitaal

1.013.849

403.027

610.822

Crediteuren

8.588

30.884

-22.296

Overige schulden

300.744

1.000.445

-699.701

Beschikbaar

309.332

1.031.329

-721.997

Vorderingen

550.168

662.791

-112.263

Liquide middelen

773.014

771.566

1.448

1.323.182

1.434.357

-111.176

Middelen op lange termijn
Eigen vermogen

Vastgelegd op lange termijn

Middelen op korte termijn

Aangewend voor

De perpetuele AT1 lening van € 20.500.000 aan NWB Bank per 3 mei 2016 heeft een onbepaalde
looptijd en een vaste rente van 4,025%.
De vorderingen ad € 550.168 hebben betrekking op nog te ontvangen rente NWB Bank € 547.829, en
debiteuren € 2.339.
Overige schulden (€ 300.744) heeft voor € 286.032 betrekking op toegezegde, maar nog niet
uitbetaalde projectbijdragen en het overige op nog te ontvangen rekeningen voor accountantskosten
ad € 5.000 en salariskosten € 9.712 van programmamanager 4e kwartaal 2019 en administrateur juni
tot en met december 2020.
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor projectfinanciering voor een bedrag van
€ 345.787 (verschil tussen “toegekend” en “toegerekend”). Dit heeft betrekking op 2021 en verder.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Specificatie van de projectbijdragen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

12/03

Aa en Maas – Egypte

-96.713

14/02

Ethiopië Abbay

-4.063

15/05

Colombia - CVC Cali

-7.074

15/06

WVS, Vietnam-SCFC 2

15/07

Nicaragua 2016-2019

-117.574

16/02

Burkina Faso - Faso Koom

-9.035

16/03

Indonesië - DWA-Indonesia

16.474

16/04

WF-Mozambique Estamos Juntos

16/05

Ethiopië - RVLBA

-135.888

17/01

Zuid-Afrika - Kingfischer II

-25.327

18/01

eSwatini – SWID

-46.278

103.833

18/02

Vietnam - Blue Dragon

43.776

11.931

18/03

Kenia

13.698

19/02

Blue Deal film

30.000

19/04

Blue Deal Impulsproject leren en
professionaliseren

73.500

19/05

Blue Deal Impulsproject Communicatie

80.000

19/08

KIWI

19/09

KIWI programma (Waterprof)

118.788

84.000

19/10

Evaluatie Bangerpolder (Hydrocapacity)

29.987

15.000

34.467

-60.958
58.927

73.445

65.898

65.898
59.800

24.500

6.970

19/11
20/02

59.417

9.950
5.000

YEP Bijdragen Blue Deal YEP 2020-2021

71.583

88.869

258.292

306.771
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SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN
Realisatie

Begroot

Realisatie

2020

2020

2019

Bureau

114.779

120.258

67.673

Financiële administratie

2.936

12.240

3.807

Bestuur en programmacommissie

4.000

Congressen, symposia en netwerkdagen

1.000

Reis- en verblijfskosten

1.208

3.000

1.474

Communicatie, websites, publicaties

324

1.600

Accountantskosten

5.000

5.000

5.422

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

605

605

605

Overige kosten

582

2.500

407

125.434

150.203

79.387

Specificatie financiële baten en lasten

Rente perpetuele AT1 lening

Realisatie

Begroot

Realisatie

2020

2020

2019

825.125

825.125

825.125

825.125

825.125

825.125

De exploitatiekosten zijn € 24.769 onder de raming gebleven.
De bureaukosten zijn in 2020 hoger dan in 2019. Dit heeft te maken met tijdelijke meerkosten voor de
inzet van de programmamanager.
Voor Bestuur en programmacommissie is € 0 uitgegeven aan vacatiegelden.
In 2016 is overgestapt op een perpetuele AT1 lening met een vast jaarlijks rendement van 4,025%.
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BIJLAGE: OVERZICHT FINANCIERING LOPENDE
PROJECTEN
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