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1. Inleiding
Bij de verhuizing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de invoering van ‘Het Nieuwe
Werken’ dreigden veel boeken, brochures, posters, foto’s, DVDs, CDs, documenten, infographics,
voorwerpen, geografische kaarten, e.d. rondom duurzame ontwikkeling en internationale
samenwerking, verloren te gaan.
De leiding van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking heeft daarom
themadeskundigen en beleidsmedewerkers gevraagd om hun werkkamers, bibliotheekruimtes
en vitrinekasten te screenen op informeel ‘erfgoed’.
Dit resulteerde in een verzameling van ruim 11.000 items. Deze collectie is inmiddels aangevuld
door andere organisaties zoals SNV, Max Havelaar en NCDO, en door personen die relevant
geachte zaken vanuit hun privébezit beschikbaar hebben gesteld.
Een aantal geïnteresseerde betrokkenen heeft medio 2017 een stichting opgericht om de
collectie te bewaren en te gebruiken.
De statuten van Stichting Netherlands International Cooperation Collection (NICC) passeerden
op 21 juli 2017. De drie oprichters werden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als
bestuursleden. Direct daarna werden tot dan toe verzamelde items overgebracht van het Min
BuZa-gebouw aan de Haagse Bezuidenhoutseweg naar een ruimte binnen het Institute of Social
Studies (ISS) aan de Kortenaerkade 12 in Den Haag.
De stichting diende een startsubsidieaanvraag in bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die
eind 2017 werd gehonoreerd. Begin 2018 is de nieuwe stichting gaan functioneren.
Bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen helpen bij het ordenen van het materiaal, het
opzetten van een website, e.d.
Dit beleidsplan concentreert zich op plannen vanaf begin 2018 tot en met eind 2019.
Vanuit het eerste strategische plan ‘Retrospective Glances into the Future’ is de
werkdoelstelling van de stichting geformuleerd.
‘Stichting NICC zet zich in om ervaringen met internationale samenwerking en duurzame
ontwikkeling transparanter en inzichtelijker te maken. NICC doet dat op basis van een collectie
documenten, boeken, objecten, beeldmateriaal en persoonlijke ervaringen verzameld door, voor
en met betrokkenen bij Nederlandse internationale samenwerking en duurzaamheid. Hiermee wil
NICC-projecten en initiatieven die een positieve of negatieve impact hebben gehad op mensen
over de hele wereld belichten. Op deze manier wil NICC een bijdrage leveren aan een
duurzamere en meer verbonden mondiale samenleving.’
Speciale focus 2019: In oktober 2019 is het precies 70 jaar geleden dat Nederland officieel met
OS begon. NICC wil dit jubileum aangrijpen om een serie activiteiten te initiëren met
verschillende partners, zoals het International Institute of Social Studies en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
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2. Missie/visie
Het tijdperk vanaf de tweede wereldoorlog tot heden kenmerkt zich wat Nederland betreft als
een unieke periode 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 tienduizend objecten, verrijkt met de persoonlijke
ervaringen van betrokkenen, wil Stichting NICC deze periode toegankelijk en inzichtelijk maken
voor eenieder.

Doelstelling
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 gebruiken, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.

Doelgroepen
NICC wil in de periode 2018 – 2019 de volgende doelgroepen bereiken.
1.

Organisaties, vrijwilliger, consultant, sociaal ondernemers, diplomaten, etc. betrokken bij
internationale activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en/of armoedebestrijding.

2.

Nederlandse en internationale studenten van het hoger beroepsonderwijs en
universitaire opleidingen en mid-career professionals, vooral uit Afrika, Azië, Latijns
Amerika en het Midden-Oosten

3.

Bij bepaalde tentoonstellingen en evenementen ook breder publiek, waaronder docenten
uit het voortgezet onderwijs en middelbare scholieren en in Nederland werkzame
expatriates en internationale bezoekers.

Samenwerkingspartners
NICC wil in de periode 2018 – 2019 met de volgende partners samenwerken.
a. Organisaties en personen die internationaal gericht en/of actief zijn of waren
b. Kunstacademies en opleidingen m.b.t. communicatie, collectiegebruik en -beheer
c. Andere collecties

Strategie
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
❑ relevant materiaal zoals boeken, posters, kaarten, compact discs (CD's), digital
versatile discs (DVD's), voorwerpen en dergelijke te verzamelen, in bruikleen te
nemen, te registreren, beschikbaar te stellen en in te zetten ten behoeve van
lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, rondleidingen en dergelijke;
❑ delen van de verzameling als studiemateriaal ter beschikking te stellen op locatie, via
een website, of in bruikleen te geven aan derden;
❑ deel te nemen aan door derden georganiseerde evenementen; video-interviews en
verslagen, digitale nieuwsbrieven en publicaties te verzorgen
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❑ het bevorderen van samenwerking met andere organisaties en/of personen die
materiaal gerelateerd aan Nederlandse internationale samenwerking gericht op
globale duurzame ontwikkeling verzamelen en bewaren en/of gebruiken;
❑ het verkrijgen en beheren van gelden ter instandhouding en benutting van de
collectie;
❑ het ondernemen van al datgene, zulks in de ruimste zin des woord, wat kan
bijdragen aan het bereiken van de doelstelling.
❑ Een pool van internationaal ervaren ‘resource persons’ opbouwen en
beheren.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
In 2018 -2019 richt de strategie van Stichting NICC zich vooral op:
❑ het inrichten, organiseren en toegankelijk maken van de verzamelruimte van
de collectie;
❑ het inzetten van vrijwilligers en anderen voor het registreren, toegankelijk
maken en verrijken van de collectie;
❑ het online zetten van de database van de collectie;
❑ het koppelen van de NICC-database aan andere openbare databases met
informatie over Nederlandse internationale / ontwikkelingssamenwerking;
❑ 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 historie het vastleggen
van verhalen en portretten van betrokkenen bij Ontwikkelings- /
Internationale Samenwerking;
❑ het ontwikkelen van activiteiten in het kader van 70 jaar
ontwikkelingssamenwerking (OS);
❑ het vastleggen van tijdlijnen met kantelpunten voor de drie pilot-thema’s;
❑ het werven van fondsen voor het beter toegankelijk maken van de collectie
en de continuering van de Stichting;
❑ het 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;
❑ bekend maken van de activiteiten van de organisatie;
❑ inspelen op de actualiteit als de collectie daarvoor waardevolle
achtergrondinformatie biedt.
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3. Plannen 2018 - 2019
Activiteiten van de organisatie
Organisatie, inrichting en officemanagement van de verzamelruimte van het NICC vragen in de
opstartfase de nodige aandacht. De activiteiten van de organisatie zullen zich dan ook in de
loop van 2018 daar vooral op richten. Voor 2018 – 2019 zijn de volgende concrete werkdoelen
geformuleerd.
❑ Openstellen van de verzamelruimte voor het verder inventariseren, registreren en
ordenen van de collectie voor tenminste twee en een halve dag per week.
❑ Huishoudelijk regelement voor de Stichting opstellen.
❑ Collectieplan formuleren met uitgangspunten voor de huidige collectie en verwerving van
toekomstige collectie items;
❑ Fondswervingsplan maken op basis van een drie sporen beleid: 1. Minstens Euro 25.000
in de erfgoed sfeer zien te verwerven, waarmee het grootste deel van de
organisatiekosten voor een jaar kan worden gedekt; 2. Thematische projecten
formuleren, waarbij in begrotingen 7,5% wordt opgenomen ter dekking van algemene
kosten van de stichting; en 3. Een kring van betrokkenen op zien te bouwen die periodiek
of via bijvoorbeeld legaten financieel bij willen dragen aan de stichting.
❑ Uitvoeren van het fondswervingsplan;
❑ Vrijwilligersplan opstellen voor het werven, inzetten van en communicatie met
vrijwilligers.
❑ Uitvoeren van het vrijwilligersplan;
❑ Een volgens de ANBI-status en de EU-privacy richtlijnen ontworpen website ontwikkelen,
waarop de doelstellingen, werkplannen, collectiedatabase, resource persons database,
beeldmateriaal, persoonlijke ervaringen en interviews in de Nederlandse en Engelse taal
toegankelijk worden gemaakt.
❑ Aanvragen ANBI-status;
❑ Activiteiten in het kader van 70 jaar ontwikkelingssamenwerking (OS);
❑ Database NICC opschonen en online toegankelijk maken via de website;
❑ Koppelen van de database aan andere openbare databases met informatie
over Nederlandse internationale / ontwikkelingssamenwerking
❑ Tenminste twee bijeenkomsten per jaar organiseren in de Verzamelingsruimte van NICC.
❑ Deelname aan tenminste twee ‘events’ van andere organisaties per kalenderjaar.
❑ Per kalenderjaar twee tijdlijnen online gezet over een onderwerp binnen een van de
NICC-pilot-thema’s of op een algemener thema (Nederlandse Internationale
Samenwerking).
❑ Een ‘resource persons’ database met tenminste 100 betrokkenen.
❑ Organiseren van multimedia faciliteiten voor het opnemen van interviews en portretten.
❑ Tenminste drie interviews per kalenderjaar met ‘betrokkenen/ ervaringsdeskundigen’
georganiseerd en opgenomen.

Voorbeelden van te ondernemen activiteiten
Thematische tijdlijnen
Teneinde meer inzicht te krijgen in benodigde menskracht en financiën voor projecten worden
in 2018-2019 een aantal thematische ‘tijdslijnen’ geproduceerd op specifieke onderwerpen: een
binnen WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) toegespitst op waterpompen; een binnen het
thema gender, waarschijnlijk rondom belangrijke internationale beleidsbijeenkomsten met
Nederlandse inbreng, en een op internationale samenwerking in algemenere zin.
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70 jaar OntwikkelingsSamenwerking (OS)
In oktober 2019 is het precies 70 jaar geleden dat Nederland officieel met OS begon. NICC wil
dit jubileum aangrijpen om een serie activiteiten te initiëren met verschillende partners, zoals
het International Institute of Social Studies en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Te denken
valt aan tentoonstellingen, debatten, discussies, kunst-installaties, interactieve tijdlijnen e.d.

4. Organisatie
Stichting NICC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers KvK 69255490;
RSIN-nummer 857804893. Het ligt in de bedoeling om in de periode 2018-19 de ANBI-status aan
te vragen. Bij het opstellen van de statuten van de Stichting is daarmee rekening gehouden.
Ook het ontwerp van de website biedt de mogelijkheid om de verantwoording volgens de ANBIstatus te laten plaatsvinden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting NICC bestaat uit vier personen:
Teun van Dijk, voorzitter;
Loukie Levert, bestuurssecretaris;
Janny Poley, penningmeester;
Teddie Muffels, algemeen bestuurslid.

Bureau
Momenteel zijn er bij NICC via MetaMeta – een social enterprise gericht op internationale
duurzame ontwikkeling – twee medewerkers parttime werkzaam in opdracht van het DGIS
(Directoraat Generaal Internationale Samenwerking) en onder aansturing van het bestuur van
Stichting NICC.

5. Financiën
Stichting NICC heeft mede dankzij de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de
steun van het Institute of Social Studies en Meta Meta een budget voor de periode 2018 – 2019
opgesteld.
Additionele fondsen wil stichting NICC werven op basis van een drie-sporen-beleid:
1. Erfgoedfondsen benaderen teneinde institutionele steun te vragen en/of
projectvoorstellen in te dienen gericht op behoud en goed beheer van de collectie.
2. Subsidievoorstellen formuleren t.b.v. fysieke en virtuele tentoonstellingen en andere
activiteiten, waarbij systematisch 7,5% organisatiekosten wordt opgenomen in project
begrotingen.
3. Donateursfonds (Friends of NICC) oprichten en donateurs werven.
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Begroting 2018 -2019
2018

2019

Inkomsten
Donaties
Legaten

-

-

Totaal inkomsten

-

-

Uitgaven
Huisvesting
Organisatie
Personeel, incl. reiskosten
Vrijwilligers, incl. reiskosten
Communicatie
Onvoorzien

3.000
6.340
2.440
2.000
-

3.000
2.240
2.000
2.000
-

Totaal uitgaven

13.780

9.240

Saldo van inkomsten en
uitgaven

-13.780

-9.240

Begroting (in €)
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