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1. Achtergrond NICC
Stichting NICC, Netherlands International Cooperation Collection werd opgericht in juli 2017 en
beheert een verzameling van boeken, brochures, posters, foto’s, dvd’s, cd’s, USB-sticks,
documenten, infographics, voorwerpen, geografische kaarten e.d. rondom internationale
samenwerking en duurzame ontwikkeling. Het materiaal is afkomstig van organisaties als het
ministerie van Buitenlandse Zaken, SNV, Max Havelaar, NCDO, SID en Femconsult en van
individuen. Stichting NICC heeft geen winstoogmerk.
In een tijd waarin minder menskracht en middelen beschikbaar zijn voor duurzame ontwikkeling
en internationale samenwerking, bestaat er een toenemende behoefte aan reflectie op trends
en verschillende vormen van internationale samenwerking. Het veel omvattende materiaal van
stichting NICC dat ook een grote samenhang vertoont, qua sectoren en thema’s, met de
ervaringen uit het verleden is hierbij van belang en het kan als uniek cultureel erfgoed worden
beschouwd.

2. Opstartfase 2017-2018
Stichting NICC is begin 2018 operationeel geworden. De verzameling omvatte per eind 2019
meer dan 12.000 geregistreerde items, is ondergebracht in het International Institute of Social
Studies (ISS) in Den Haag. Aanvankelijk is met name aandacht besteed aan het ordenen,
catalogiseren en online beschikbaar stellen van de collectie, het opzetten van de website en het
inrichten van de administratieve organisatie. Dankzij een startsubsidie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken is de huisvesting voor een paar jaar gegarandeerd en zijn de benodigde
materialen aangeschaft.
NICC heeft ook enige ondersteuning gekregen van het ministerie via een detachering van een
medewerker voor enkele dagdelen per week t.b.v. de registratie van de collectie en d.m.v. een
contract van MetaMeta t.b.v. de inrichting van een website en andere opstartactiviteiten. NICC
heeft tot nu toe zelf geen betaalde staf in dienst. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
vrijwilligers en voor specifieke IT-gerelateerde taken wordt expertise ingehuurd.

3. Missie, visie, doelgroepen en doelen
Visie
Het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog tot heden kenmerkt zich als een uniek proces op
het gebied van internationale samenwerking met toenemende aandacht voor mondiale
duurzaamheid. Nederland vervulde volgens velen op een aantal terreinen een voortrekkersrol, zij
het vanuit een wisselend perspectief. Op basis van een collectie van ruim veertienduizend items,
verrijkt met de persoonlijke ervaringen van betrokkenen, wil stichting NICC dit proces
toegankelijk en inzichtelijk maken voor eenieder en bijdragen aan reflectie met focus op
intergenerationele kennisuitwisseling. De Sustainable Development Goals worden hierbij als
belangrijk referentiekader beschouwd. Stichting NICC pleit voor een toekomst waarin het
verleden van meerwaarde wordt.

Missie
Stichting Netherlands International Cooperation Collection wil bijdragen aan beleid en
activiteiten gericht op verduurzaming van ecosystemen, klimaatregimes, sociaaleconomische en
politieke systemen op basis van opgedane kennis en ervaring.
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Doelstellingen
Het doel van de stichting, zoals verwoord in de statuten, is om materiaal gerelateerd aan
Nederlandse internationale samenwerking gericht op globale duurzame ontwikkeling te
bewaren, toegankelijk te maken en te (laten) gebruiken, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelgroepen
De activiteiten van de stichting NICC zijn gericht op de beoogde gebruikers van de collectie,
beoogde samenwerkingspartners en in specifieke gevallen op breder publiek geïnteresseerd in
erfgoed en geschiedenis. Dit zijn:
1) organisaties en mensen die als beleidsmaker, consultant, ondernemer, diplomaat, vrijwilliger
e.d. betrokken zijn of waren bij internationale activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling
en/of armoedebestrijding;
2) studenten van het hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen en mid-career
professionals;
3) breder publiek geïnteresseerd in erfgoed en geschiedenis.
Directe samenwerking zal gezocht worden met organisaties met vergelijkbare databases en
beoogd gebruikersbestand.

Doelen 2019
In het werkplan voor 2019 formuleerde Stichting NICC de volgende doelen:
Bestuur, organisatie en financiën
❑ Voorbereiding en aanvragen ANBI-status
❑ Werven van fondsen voor het beter toegankelijk maken van informatie in en
rondom de collectie en de continuering van de Stichting.
❑ Donateursfonds (Friends of NICC) oprichten en donateurs werven.
Samenwerking
❑ Inventariseren van mogelijke samenwerkingspartners en het leggen van
contacten.
❑ Verbreden van het netwerk van de Stichting NICC op het gebied van
Internationale Samenwerking en duurzaamheid.
❑ Deelname aan minstens vier events van andere organisaties.
Collectie
❑ Het inrichten, organiseren en toegankelijk maken van de verzamelruimte van
de collectie.
❑ Inzetten van vrijwilligers en anderen voor het registreren, toegankelijk maken
en verrijken van de collectie.
❑ Voorbereidingen treffen voor het online zetten van de database van de
collectie.
❑ Onderzoeken of en zo ja hoe de NICC-database aan andere openbare
databases met informatie over Nederlandse internationale /
ontwikkelingssamenwerking gekoppeld kan worden.

Stichting NICC Jaarverslag 2019

pg 4

Communicatie
❑ Het opzetten van een ‘resource persons database’ met als eerste focus de
drie pilot-thema’s water, gender en voedsel.
❑ Het organiseren van faciliteiten in het kader van oral history, het
vastleggen van verhalen en portretten van betrokkenen bij Ontwikkelings - /
Internationale Samenwerking.
❑ Ontwikkelen van activiteiten in het kader van 70 jaar
ontwikkelingssamenwerking (OS).
❑ Het vastleggen van tijdlijnen met kantelpunten voor de drie pilot-thema’s.
❑ Bekend maken van de activiteiten van de organisatie.
❑ Inspelen op actualiteit als de collectie daarvoor waardevolle
achtergrondinformatie biedt.
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4. Activiteiten en output in 2019
Bestuur en financiën
Bestuur
In 2019 vergaderde het bestuur zes keer.
In april 2019 vond een bestuurswisseling plaats. Teun van Dijk
trad af als bestuursvoorzitter en Jaap Rooimans trad aan als
nieuw bestuurslid. Hij nam daarbij het penningmeesterschap
over van Janny Poley die zich naast Teddie Muffels vooral bezig
hield met de collectie en specifieke thema’s. Loukie Levert
combineerde het bestuurssecretariaat met het waarnemend
voorzitterschap.

Beleidsplan 2020 – 2024
Bij de bestuursvergaderingen lag de focus op het langere
termijn beleid en het toekomstperspectief van Stichting NICC.
Output van deze discussies was onder andere
het Beleidsplan 2020-2024. Speerpunten in dit 5jarenbeleidsplan ‘Voor een toekomst waarin het verleden telt’.
zijn toegankelijk maken en gebruik van de collectie, het
verrijken van de collectie met persoonlijke ervaringen en
financiering van de stichting.

ANBI-status
In het voorjaar van 2019 was aan alle verplichtingen voor het
aanvragen van de ANBI-status voldaan en werd die
aangevraagd. Stichting NICC kreeg op 6 juni 2019 met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de status van culturele
ANBI.

Comité van Aanbeveling
Stichting NICC mag zich verheugen in de steun van steeds meer
supporters. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Comité
van Aanbeveling waarvan de leden hebben aangegeven
stichting NICC een warm hart toe te dragen en zo nodig de
stichting NICC te ondersteunen. Leden ultimo 2019 zijn: Marc
Dierkx, Ton Dietz, Sjef Ernes, Loek Hermans, Ron Keller en Henk
Ovink. Het bestuur streeft nog naar meer diversiteit in de
samenstelling van dit comité.
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Fondsenwerving
Fondsenwerving
Na het in kaart brengen van doelgroepen, potentiële klanten en
partners is als onderdeel van het NICC beleidsplan 2020-2024
een fondsenwerving strategie opgesteld die uitgaat van een
viersporenbeleid:
1. Erfgoedfondsen benaderen.
2. Subsidievoorstellen formuleren t.b.v. fysieke en virtuele
tentoonstellingen en andere activiteiten.
3. Donateurs mobiliseren en Friends of NICC oprichten .
4. Crowdfunding voor specifieke projecten organiseren.

Friends of NICC
In het najaar van 2019 is Friends of NICC opgericht, de
infrastructuur georganiseerd en eind 2019 werd de doneerknop
op de website geactiveerd. In 2020 zal vol ingezet worden om
particuliere en bedrijfsdonateurs te werven.

Samenwerking
In 2019 is contact gelegd met een aantal organisaties actief op
het gebied van Internationale samenwerking. NICC heeft
presentaties gehouden voor beleidsmedewerkers van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Institute of
Social Studies (ISS), Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT),
African Studies Centre (ASC), Tinbergen Instituut, IHE Delft,
Huijgens Instituut, ITC Twente en NLandscape. Samenwerking
met deze organisaties is voorlopig vooral op het punt van
tijdlijnen, video-interviews en verwijzen naar elkaars collecties.

Collectie
Collectieruimte
Stichting NICC is met haar fysieke collectie gevestigd in het
International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Er is
rekening gehouden met veilige opslag (vocht, licht, etc.).
Bezoekers hebben drie dagdelen per week toegang en op
afspraak. Een groep vrijwilligers draagt hier wekelijks zorg
voor.
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Database in Google Sheets
De fysieke collectie omvat momenteel meer dan 14.000 items
waarvan er zo’n 13.000 geregistreerd zijn binnen Google
Sheets. Door de ANBI-status heeft Stichting NICC een gratis
businessaccount op Google Suite. Er is een invoerprotocol met
invulformulieren opgesteld en in werking gesteld. Ook is er een
concept collectieplan opgesteld waarin meer informatie over
de inhoud en achtergrond van de database is beschreven.

Vrijwilligers
Dankzij de vrijwilligers en een gedetacheerde medewerker van
het ministerie van Buitenlandse Zaken worden de collectie
Items ingevoerd, opgeschoond en de collectieruimte bemenst.
De NICC tijdlijnen worden samengesteld met de hulp van
vrijwilligers en ook bestuursleden werken op vrijwillige basis
mee aan structuur, opzet en database van de collectie.

Online Database ontsloten via website
Op 3 oktober 2019 is tijdens de 70jaar-OS- bijeenkomst de
database officieel online ontsloten en toegankelijk gemaakt
via de website van Stichting NICC.

Overname archieven
Stichting NICC heeft een deel van de archieven van de Society
for International Development (SID) en Femconsult aan haar
collectie toegevoegd. Ook zijn delen van een aantal
persoonlijke archieven in de NICC-verzameling opgenomen.

Koppelen van databases over internationale
samenwerking voor duurzame ontwikkeling
Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden. De
voorlopige conclusie is dat een verdere verkenning van
een digitaal netwerkproject extra menskracht en extra
fondsen vraagt.
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Resource Persons
Stichting NICC beschikt over een netwerk van
ervaringsdeskundigen op het gebied Nederlandse
internationale (ontwikkelings-)samenwerking. NICC heeft
een resource persons-database opgezet waarin deze
ervaringsdeskundigen geregistreerd staan. Deze personen
verrijken de collectie van NICC met hun kennis en
ervaringen, o.a. via persoonlijke interviews en persoonlijk
beeldmateriaal. Eind 2019 bestond deze lijst uit 55
betrokken deskundigen. Zij vervullen een sleutelrol in de
kennisoverdracht. Deze groep wordt ook benaderd voor
specifieke inhoudelijke vragen en voor het linken met
geïnteresseerden. NICC vervult hierbij een schakelrol. Via
de website, directe mailings en de NICC
netwerkbijeenkomsten wordt deze lijst continu aangevuld.

Oral history
De verrijking van de collectie bestaat voor een deel uit de
koppeling van collectie-items en -onderwerpen aan de
persoonlijke ervaringen van betrokkenen. In het ISS is
inmiddels een eenvoudige audiovisuele studio ingericht
voor het maken van video-opnamen.
De interviews worden gebruikt in de tijdlijnen maar zijn
ook via een zoekmenu op onderwerp te bekijken
––––
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70 jaar OS
Op 3 oktober 2019 was het 70 jaar geleden dat Nederland
de eerste financiële bijdrage overmaakte aan de
Verenigde Naties voor technische assistentie aan minder
ontwikkelde landen; de start van Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking. Stichting NICC besteedde
hieraan uitgebreid aandacht tijdens een bijeenkomst in
het International Institute of Social Studies. De in
werkingstelling van de zoekmachine van Stichting NICCcollectie op de website vond daarbij plaats. Ook waren er
presentaties over Stichting NICC en over ervaringen vanuit
het verleden gekoppeld aan moderne technologie. De
bijeenkomst was ook de start van de tijdlijn ‘70 jaar OS’
die op 3 oktober 2020 gelanceerd wordt.
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Tijdlijn 70 jaar Ontwikkelingssamenwerking
Voor deze tijdlijn is in 2019 een werkgroep samengesteld
voor het vaststellen van de verschillende invalshoeken.
Uitgangspunt wordt het beleid van bewindspersonen voor
Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1949. Via
beleidsdocumenten, onderzoek en digitaal beschikbaar
beeldmateriaal maar vooral ook via interviews met
betrokkenen wordt deze tijdsperiode belicht. De eerste
interviews voor deze tijdlijn hebben in 2019
plaatsgevonden.
Tijdlijnen en digitale tentoonstellingen
In samenwerking met thema-experts is er een serie
tijdlijnen over prominente onderwerpen uit de Nederlandse
internationale samenwerking gestart. De tijdlijnen vormen
een overzicht van de veranderingen die rondom het
betreffende thema hebben plaatsgevonden. Interviews,
bijdragen van experts, collectiemateriaal en thematische
video’s vormen de basis van de tijdlijnen. Het voornemen
om tijdlijnen op drie pilotonderwerpen te produceren lukte
niet geheel. De tijdlijnen waren vooral op het gebied water
en de financiële sector. Tijdlijnen op de thema’s gender en
voedsel zijn verschoven naar een nader tijdstip.
Eind 2019 stonden specifieke tijdlijnen over handpompen,
Fayoum Egypte, Nederland en de EBRD en Jemen & water
online ( https://stichtingnicc.nl/door-de-tijd/tijdlijnen/) en
digitale tentoonstellingen over Jemen en Landscaping.
https://stichtingnicc.nl/door-de-tijd/tentoonstellingen/ )
Website
www.stichtingnicc.nl is afgelopen jaar sterk uitgebreid. Een
tweetalige indeling is begin 2019 operationeel geworden.
De focus ligt nu op het creëren van inhoud voor de site in
de vorm van nieuwsberichten, uitgelichte items uit de
collectie, beeldmateriaal, OS tijdlijnen en mogelijkheden
om NICC-initiatieven en/of Stichting NICC zelf te
ondersteunen.
De promotie van de website is gestart vanaf het moment
dat de collectie via de website doorzoekbaar werd.
Eind 2019 is de website zo ingericht dat bezoekersanalyse
kan plaatsvinden. Dat zal vanaf januari 2020 plaatsvinden
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Nieuwsbrief
Na het online zetten van de collectie-zoekmachine is
Stichting NICC gestart met het uitgeven van nieuwsbrieven
en het opbouwen van een lezersbestand.
Op de website en ook via andere communicatiematerialen
wordt opgeroepen om zich op de digitale nieuwsbrief te
abonneren.

Sociale Media
Stichting NICC heeft een eigen Vimeokanaal.
Daarnaast is er een NICC-Facebookpagina geopend.
Ook is Stichting NICC aanwezig op Linkedin Stichting
NICC.
Het vimeokanaal wordt gebruikt om de door NICC
geproduceerde video interviews te plaatsen. Daarnaast
worden – indien auteursrechtelijk mogelijk - ook video’s uit
de collectie getoond. Op de website van Stichting NICC en
op tijdlijnen worden deze op verschillende plaatsen
ingebed.
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5. Organisatie
Stichting NICC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers KvK 69255490;
RSIN-nummer 857804893. Met terugwerkende kracht per januari 2019 is Stichting NICC de
status van culturele ANBI toegekend.

Bestuur
Het bestuur van de stichting NICC bestond eind 2019 uit vier personen:
Loukie Levert, bestuurssecretaris en waarnemend voorzitter;
Jaap Rooimans penningmeester;
Janny Poley, algemeen bestuurslid;
Teddie Muffels, algemeen bestuurslid.

Bureau
In 2019 werd Stichting NICC een aantal maanden ondersteund door MetaMeta, een social
enterprise gericht op internationale duurzame ontwikkeling. Drie medewerkers van MetaMeta
waren op parttime basis werkzaam in opdracht van het DGIS (Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking) onder aansturing van het bestuur van Stichting NICC.
Het oorspronkelijk contract uit 2018 werd begin 2019 budgetneutraal verlengd tot maart 2019.
Vanaf januari 2019 is overleg gevoerd over een bescheiden uitbreiding van dit contract. In april
2019 werd de verlenging toegezegd. Eind 2019 is het contract uiteindelijk vastgesteld.
In 2019 hebben medewerkers van MetaMeta op vrijwillige basis Stichting NICC ondersteund bij
het vastleggen van video portretten en het verder uitbouwen van de website.
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6. Lijst van gebruikte afkortingen
ANBI
EBRD
IHE Delft
ISS
ITC Twente
MetaMeta
MinBZ
NCDO
OS
RSIN
SID
SNV

Algemeen Nut Beogende Instelling
European Bank for Reconstruction and Development
IHE Delft Institute for Water Education
International Institute of Social Studies
University of Twente's Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
MetaMeta Advisory Consulting Services
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling
Ontwikkelingssamenwerking
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
Society for International Development
SNV Netherlands Development Organisation
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