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ONS DOEL  
GROOTS DENKEN 
 

Het kind staat altijd centraal in ons beleid 
en in alles wat we doen.  
Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo, want 
we willen dat kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden volwaardig meedoen. 

SCHOOL



INVLOED  
VAN DE OMGEVING

De wereld om ons heen verandert en dat beïnvloedt ons 

werk. De belangrijkste factoren zijn:

>  De Covid-19 pandemie; 

 •  Op vrijwel alle aspecten is de kloof tussen kinderen 

zonder en met handicap toegenomen

 •  De digitale globalisering is versneld. Om mee te 

kunnen blijven doen is toegang tot de juiste 

communicatie middelen essentieel

>  Stagnatie van de implementatie van het VN-

verdrag Handicap en de Sustainable Development 

Goals in de landen waar we actief zijn

>  Machtsverschuivingen;

 •  Tussen organisaties uit het Globale Zuiden en 

Globale Noorden

 •  In regio’s en landen waar we werken, politiek en 

sociaal-economisch

>  Digitale en technologische ontwikkelingen;

 •  Tijd en plaats onafhankelijk werken

>  Wetgeving;

 •  Beperkingen die regeringen opleggen aan 

internationale NGO’s

 •  Bescherming gebruik persoonsgegevens

ONZE AANPAK  
PRAGMATISCH DOEN
 

Voor het bereiken van structurele verandering voor 

kinderen met een handicap op de lange termijn 

hanteren we de volgende uitgangspunten:

>  Het kind staat centraal in ons beleid en in alles wat we 

doen;

>  Onze aanpak sluit aan bij de Sustainable Development 

Goals van de Verenigde Naties;

>  Naast kwalitatief goede hulp aan individuele kinderen 

en gezinnen is ons werk gericht op structurele 

verbetering en systeemverandering. Zo profiteren 

uiteindelijk veel meer kinderen dan alleen de kinderen 

die we direct bereiken;

>  Onze programma’s en strategieën sluiten aan bij de 

behoeften van de doelgroep. We betrekken kinderen en 

jongeren met een handicap en/of belangenorganisaties 

van mensen met een beperking op verschillende 

niveaus in onze programma’s en organisatie;

>  We verzamelen, verrijken en creëren kennis op het 

gebied van revalidatie en inclusieve ontwikkeling van 

kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden en 

we verbinden kennisinstituten, beleidsmakers, en  

lokale uitvoerders met elkaar, zodat (zorg)systemen 

duurzaam verbeteren. Dit is onze rol als kennis-

makelaar;

>  We werken samen met verschillende internationale 

partners op het gebied van inclusieve ontwikkeling, 

zodat we samen meer en betere resultaten behalen  

om onze missie te verwezenlijken; 

>  We zetten sterker in op lobby & advocay om de 

belangen van kinderen met een beperking in 

ontwikkelingslanden op alle (politieke) niveau’s te 

behartigen, lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal;

>  We behouden en verbreden onze achterban die ons 

werk voor een groot deel financieel mogelijk maakt;

>  Onze medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken en 

beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en 

middelen om hun taak te vervullen.

We baseren ons op artikel 23 van het  

VN-verdrag Handicap:

Kinderen met een handicap moeten een 

volwaardig en behoorlijk leven kunnen leiden.  

Een leven dat hun waardigheid verzekert en 

daarnaast hun zelfstandigheid en deelneming aan 

de maatschappij bevordert. Een gehandicapt kind 

heeft recht op bijzondere zorg van de overheid.

Dit betekent dat kinderen met een handicap:

>  Kunnen deelnemen aan activiteiten en hun 

handicap mag hen er niet van weerhouden 

deel te nemen

>  Mee kunnen doen en zich betrokken voelen  

op school

>  Speciale zorg krijgen als ze die nodig hebben

>   Kunnen kiezen wat ze doen en inspraak 

hebben in keuzes in hun leven

Onze lange termijn doelen:

1. Het kind; holistische ondersteuning op maat

2.  De gemeenschap; structurele verbetering in 

de omgeving van het kind

3. Het land; de oorzaken van exclusie aanpakken

4. Een wereldwijde inclusieve samenleving

5. Steun voor onze missie
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ONZE  
RESULTATEN

We bekommeren ons al 40 jaar om kinderen en jongeren 

met een beperking die leven in ontwikkelingslanden. We 

hebben veel bereikt en we zijn nog niet klaar. Ondertussen 

verandert de wereld en passen we onze werkwijze daarop 

aan. Het ultieme streven is dat we over 40 jaar niet meer 

nodig zijn in onze huidige vorm. Die verandering gaat 

geleidelijk. Waar willen we staan in 2025?

In 2025:

>  ondersteunen we tussen de 70.000 en 75.000 kinderen 

per jaar

>  in 2025 werken we in 10 van de 30 landen met effectieve 

lokale netwerken

>  voeren we een duidelijke lobby agenda die is gericht op 

‘linking local to global’. Deze agenda is afgestemd met 

en sluit aan op de lobby agenda van LINC en onze 

strategische partner organisaties

>  zijn we een sterk merk met draagvlak in de Nederlandse 

samenleving

>  zijn we een deskundige en betrouwbare samenwerkings-

partner in het internationale werkveld

>  halen we een groter aandeel van onze inkomsten uit 

institutionele fondsenwerving

>  blijven we een goede werkgever, is ons personeels-

bestand diverser en hebben we de mogelijkheden en 

middelen om ons werk goed te doen

Flexibele werkwijze 

Onze omgeving verandert voortdurend. Daarom kiezen we 

voor een flexibele en pragmatische aanpak om onze 

resultaten te bereiken. Dat doen we volgens de ‘Theory of 

Change’-methode; een werkwijze voor planning, 

participatie en evaluatie waarmee we stapsgewijs sociale 

verandering kunnen bevorderen:

>  Het meerjaren beleidsplan vormt de basis; hierin staan 

onze lange termijn ambities en de hoofdlijnen van onze 

aanpak

>  Jaarlijks stellen we een jaarplan op met toetsbare 

doelen en maken we strategische keuzes: wat doen we 

wel en wat niet, wat doen we nu en wat later

>  Iedere 4 maanden beoordelen we of we nog op koers 

liggen, niet alleen op het gebied van tijd, geld en 

kwaliteit, maar ook op het gebied van samenwerken en 

draagvlak, intern en extern

>  Jaarlijks evalueren we intern en met het externe advies 

panel, het donateurspanel en de LINC stuurgroep of 

onze aannames nog kloppen, de omgeving is veranderd 

en of onze visie en doelen nog actueel zijn

>  Vervolgens stellen we het meerjaren beleidsplan bij 

waar nodig en begint de cyclus opnieuw. Zo blijven we 

wendbaar en kunnen we sneller inspelen op 

veranderende omstandigheden

Klik op de button  

of scan de QR-code  

om het filmpje over 

Sempeta te bekijken.

Het ultieme 
streven is dat we 
over 40 jaar niet 
meer nodig zijn in 
onze huidige vorm

https://www.youtube.com/watch?v=mB8GHZoTxgw
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MISSIE

Pragmatisch doen

2022
2025

2023
2026

2024
2027

MEERJAREN BELEIDSPLAN  
 

We gaan cyclisch werken en we evalueren 
intern en extern zodat we onderweg 
kunnen bijstellen. Op deze manier blijven 
we vanuit de missie werken en stappen 
vooruit maken.
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