Criteria voor financiële aanvraag bij Kerk in Actie Particulier Initiatief
Kerk in Actie kan in bepaalde gevallen financieel aan projecten bijdragen. Deze projecten moeten
voldoen aan een aantal voorwaarden. In dit document vindt u informatie over de
basisvoorwaarden, de landen, thema’s, aanvullende criteria en de aanvraagprocedure.

1. De basisvoorwaarden om partner te worden
✓ Uw organisatie is een Nederlands rechtspersoon
✓ Het project vindt plaats in één van de landen waar Kerk in Actie actief is, zie 2
✓ Het project sluit aan op de thema’s waar Kerk in Actie een focus op heeft, zie 3
✓ U werkt samen met een organisatie in het zuiden die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het project en die relevante ervaring heeft
✓ U hebt zowel een projectplan met realistische doelstellingen (SMART) als een begroting
✓ Uw organisatie is actief bezig met fondsenwerving en voorlichting
✓ U dient deze projectaanvraag op dit moment alleen bij Kerk in Actie in en niet tegelijk ook
bij Wilde Ganzen, Edukans of Cordaid.

2. Landenlijst
Kerk in Actie ondersteunt particulier initiatief in de volgende landen:
AFRIKA: Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Nigeria,
Oeganda, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan
AZIE: Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Myanmar, Nepal, Pakistan
EUROPA: Moldavië en Oekraïne
LATIJNS-AMERIKA: Bolivia, Brazilië, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua
MIDDEN-OOSTEN: Egypte, Irak, Israël en Palestijnse gebieden, Syrië
Vindt uw project plaats in een ander land? Wij helpen u graag met beantwoorden van vragen.
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3. Thema’s
3.1 Kinderen
Kerk in Actie ondersteunt projecten die erop gericht zijn dat kinderen zoveel mogelijk in hun
eigen gemeenschap kunnen opgroeien, als het kan bij hun eigen familie. Kerk in Actie kiest
nadrukkelijk voor kwaliteit en duurzaamheid en heeft een visie opgesteld op projecten voor
opvang van kinderen.
Kerk in Actie richt zich bij kinderprojecten vooral op kinderen in ontwikkelingslanden, die in zeer
moeilijke omstandigheden leven. Wij ondersteunen partnerorganisaties die niet alleen hulp
geven, maar vooral werken aan het bevorderen van de eigenwaarde van kinderen en daarbij
bepleiten dat de rechten van kinderen op verschillende niveaus (lokaal/regionaal, nationaal,
internationaal) worden gerespecteerd.
Richtlijnen voor kinderprojecten
Voor alle projectaanvragen zijn de basisvoorwaarden (zie hierboven) van toepassing. Verder zijn
voor kinderprojecten de volgende aanvullende richtlijnen van toepassing:
●

Participatie van kinderen en hun ouders bij de vormgeving van interventies is een
belangrijk aandachtspunt voor Kerk in Actie.

●

Er wordt gestreefd naar een voor de context zo normaal mogelijke situatie voor de
kinderen. Dat betekent dat kinderen voor zover mogelijk bij hun ouders, broertjes en zusjes
blijven, of begeleid worden om weer in familieverband te leven. Wanneer dat niet mogelijk
is, wordt gezocht naar een situatie die hierbij zo dicht mogelijk in de buurt komt: bij familie,
pleegouders in de gemeenschap waar de kinderen vandaan komen. Opvang in
kinderhuizen wordt zoveel mogelijk gemeden en is in de regel tijdelijk met het oog op
alternatieven.

●

Projecten moeten er op gericht zijn om de Rechten van het Kind te eerbiedigen. Projecten
zijn gericht op het welzijn, de weerbaarheid en waardigheid van kinderen (empowerment).

●

De focus voor ondersteuning van projecten is gericht op straatkinderen en kinderen die
slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, geweld of kinderarbeid.

●

Kerk in Actie geeft de voorkeur aan projecten die:
* uitgaan van de Rechten van het Kind.
* zich richten op opvang van kinderen in de eigen gemeenschap.
* een gelijke positie van meisjes bevorderen.

Heeft u vragen met betrekking tot projecten op het gebied van kinderen? U kunt hierover contact
opnemen met Petri Hofland: p.hofland@kerkinactie.nl.
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3.2. Steun rond andere thema’s
Soms zet Kerk in Actie ook tenders uit rond een bepaald onderwerp. U krijgt dan een aantal
weken de tijd om een project rond een bepaald thema in te dienen voor financiële steun. We
noemen dit ‘Spotlight Support’. Zo is er regelmatig een Spotlight Support waarbij u projecten voor
mensen met een verstandelijke beperking in ontwikkelingslanden kunt indienen.

3.3 Projecten vanuit plaatselijke kerken
Wanneer vanuit een plaatselijke kerk een ontwikkelingsproject is opgezet, dan is het ook mogelijk
om daarvoor advies en financiële ondersteuning bij Kerk in Actie Particulier Initiatief aan te
vragen. Kerk in Actie ziet uw inzet voor een particulier initiatief als een bijdrage aan wereldwijd
kerk zijn en het streven naar een rechtvaardiger wereld. Ook voor projecten op andere thema’s
dan kinderen is deze ondersteuning beschikbaar.

4. Aanvullende criteria
4.1 Kwaliteit organisatie aanvrager en visie op samenwerking
Bij de beoordeling van projectaanvragen kijkt Kerk in Actie niet alleen naar het project zelf, maar
ook naar de organisatie van de aanvrager, de relatie met de zuidelijke partner en de kwaliteit van
de communicatie over ontwikkelingssamenwerking.
●

Kerk in Actie streeft naar een gevarieerd partnerbestand met dynamiek, innovatie en
potentie. Kerk in Actie kiest er daarom voor om zowel samen te werken met organisaties
die nog maar net beginnen met ontwikkelingssamenwerking als met organisaties die al
jaren actief zijn.

●

Kerk in Actie werkt samen met Nederlandse organisaties die hun kwaliteit willen
verbeteren. De organisaties moeten het lokale management en de lokale staf van de
ontwikkelingsprojecten waar zij bij betrokken zijn versterken en ondersteunen om hun
kwaliteit te verbeteren (capaciteitsopbouw). De Nederlandse organisaties moet bereid zijn
hierover met Kerk in Actie in gesprek te gaan. Kerk in Actie biedt graag haar expertise
aan en geeft advies om de kwaliteit van de Nederlandse organisatie en de lokale partner
te verbeteren. De mate waarin organisaties hiervoor open staan is weegt mee in de
beoordeling.

●

Kerk in Actie kiest voor samenwerking met partners die langere tijd inhoudelijk
betrokken willen zijn bij de organisatie en het ontwikkelingsproces ter plaatse. Indien
mogelijk zal Kerk in Actie ook langere tijd inhoudelijk en financieel betrokken blijven bij het
werk van de partner. Een eerste contract met een Nederlandse partner duurt in de regel
één jaar. Een vervolgcontract kan meerjarig zijn. De financieringsrelatie is eindig. Kerk in
Actie wil voorkomen dat lokale organisaties (financieel) afhankelijk worden.

●

Het project moet lokaal geworteld zijn. Kerk in Actie kijkt bijvoorbeeld in hoeverre er bij de
opzet van het project wordt aangesloten bij lokale structuren. Door wie zijn de plannen
opgesteld? Bestaat het management uit lokale mensen? Voelt men zich lokaal eigenaar
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van het project? Draagt de doelgroep zelf bij aan het project? Worden er lokaal ook
fondsen geworven? Het is belangrijk dat de lokale doelgroepen zo actief mogelijk worden
betrokken bij de opzet en uitvoering van het project, zodat het niet iets van buiten is.
●

Kerk in Actie geeft prioriteit aan samenwerking met organisaties die innovatief werken.

●

Van de Nederlandse partner wordt verwacht dat die een goede exit strategie heeft. Er
moet nagedacht zijn hoe het werk doorgaat als de Nederlandse partner zich terugtrekt.

4.2. Uitgesloten van financiering
●

Studiereizen, studiebeurzen en stages zowel van Nederlanders als ook lokale mensen.

●

Adoptie of sponsoring van individuen.

●

Transport van goederen.

●

Noodhulpactiviteiten.

●

Kerk in Actie financiert geen losse bouwprojecten of aanschaf losse
kapitaalgoederen. Hieronder verstaan we aanvragen waarbij de begroting grotendeels of
geheel bestaat uit (ver)bouwkosten of aanschaf van kapitaalgoederen. Wij accepteren
dergelijke begrotingsposten uitsluitend, als ze onderdeel uitmaken van een breder
ontwikkelingsproject waarbij nadrukkelijk óók wordt geïnvesteerd in capaciteitversterking
van de lokale organisatie(s) en/of doelgroepen.

●

Exploitatiekosten van de aanvragende organisaties in Nederland.

●

Projecten die al uitgevoerd worden of zijn afgesloten.

4.3. Inzet van vrijwilligers
Regelmatig krijgt Kerk in Actie aanvragen voor projecten waarbij Nederlanders naar het land van
uitvoering reizen en bijvoorbeeld gedurende hun vakantie een paar weken meewerken in het
project. Vaak worden zij niet ingezet op hun specifieke deskundigheid. Voor inzet van vrijwilligers op
het project in het buitenland zijn er overwegingen, die meetellen in de beoordeling.
●

Kosten voor reis- en verblijfkosten van de Nederlandse groep en de organisatiekosten
van een dergelijke reis houden wij buiten de verdubbeling. Kerk in Actie kan wel bijdragen
in andere kosten die de lokale partner maakt voor de uitvoering van hun eigen project.

●

In hoeverre vindt er verstoring plaats van de lokale arbeidsmarkt? Nederlanders moeten
door hun werkzaamheden geen werk innemen van lokale arbeidskrachten. Het werk dat
de Nederlanders gaan doen is vrijwilligerswerk. Het zou dus ook bij de buitenlandse
organisatie vrijwilligerswerk moeten zijn. We vragen daarom ook wat er zou gebeuren als
de Nederlanders niet zouden komen meehelpen.

●

Voorkom het uit handen nemen van de eigen verantwoordelijkheid van de lokale partner
en de doelgroep. Waarom wordt het werk niet lokaal uitgevoerd? Moeten de
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Nederlanders helpen omdat er lokaal niet voldoende draagvlak is? Dit kan gevolgen
hebben voor de duurzaamheid van het project.
●

Reizen kunnen draagvlak versterken. Als mensen uit Nederland met de lokale bevolking
samenwerken leren ze elkaar kennen. Er zijn ook andere manieren om elkaar te
ontmoeten. Dus we vragen naar de reden waarom er meegewerkt wordt en welke
ontmoetingen verder ingebouwd zijn.

●

We vragen ook naar de invulling van het voor- en na traject. Worden de ervaringen van
de vrijwilligers in een groter verband gezet? Hoe wordt voorkomen dat de deelnemers
(door onvoldoende kennis van de lokale situatie) terugkomen met verhalen over wat de
lokale bevolking allemaal niet goed doet? Kerk in Actie kan hierover meedenken en wil
graag draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken.

Kerk in Actie let extra op de lokale partner. Is deze in staat om een groep te ontvangen en
ontmoetingen mogelijk te maken? Wordt de lokale partner niet te veel belast? Vraagt de lokale
partner om ondersteuning of willen Nederlanders graag helpen?

4.4. Communicatie over het project
Als uw aanvraag toegekend wordt, vragen wij u om in al uw publieksuitingen (zoals nieuwsbrief,
website, informatieavonden) te communiceren over uw samenwerking met Kerk in Actie. U kunt
daarbij gebruik maken van het logo van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/logo). We verwachten
dat u folders en andere zaken in verband met het project naar Kerk in Actie stuurt of dat u Kerk in
Actie hiervan op de hoogte brengt. Vraag naar onze Richtlijnen Communicatie bij onze
medewerkers: particulierinitiatief@icco-cooperation.org of 030-692 7982.

5. Aanvraagprocedure
5.1. Projectaanvraag
Als uw aanvraag voldoet aan de basis criteria, het land en thema en verdere criteria, dan kunt u
een korte projectaanvraag indienen via het formulier ‘Financiële projectaanvraag’. Dit document
vindt u op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief). Stuur het op naar
particulierinitiatief@icco-cooperation.org en vergeet de bijlagen niet. Besef dat het geen garantie
is dat uw aanvraag gehonoreerd wordt, ook als u aan alle criteria voldoet.

5.2. In behandeling nemen
Binnen twee weken na indienen van uw formulier ‘Financiële projectaanvraag’ ontvangt u bericht.
Wij kijken eerst of uw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet. In de meeste gevallen volgt er
daarna een gesprek met de relatiebeheerder van Kerk in Actie, die u nog om aanvullende
informatie vraagt of u verzoekt om een volledige projectaanvraag in te dienen.

5.3 Aanvraag toekennen
Als Kerk in Actie alle benodigde informatie heeft ontvangen, als er een inhoudelijke discussie is
gevoerd en er een helder beeld van het project is ontstaan, neemt Kerk in Actie een besluit over
uw financieringsaanvraag. Dit is mede afhankelijk van de snelheid waarmee u de gevraagde
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aanvullende informatie kunt leveren. Als uw project goedgekeurd wordt, stelt Kerk in Actie een
contract op. Dit kan enkele weken in beslag nemen. De gemiddelde tijd tussen indienen en
goedkeuring is ongeveer 6 weken.

5.4. Duur van een contract
In principe wordt met organisaties die voor het eerst een aanvraag bij Kerk in Actie indienen een
contract voor maximaal een jaar afgesloten (en voor een bedrag van maximaal € 20.000). Indien
de relatie daarna wordt voortgezet, kan worden gekozen voor een langere contractperiode. Deze
kan echter nooit langer zijn dan 4 jaar.

5.5. Verwachtingen
Wat kunt u van Kerk in Actie verwachten?
Tijdens de looptijd van onze samenwerking kunt u van Kerk in Actie het volgende verwachten:
●
●
●
●

Advies
Uitwisseling met andere partners en deskundigen
Uitnodigingen voor inhoudelijke bijeenkomsten
Waar dat behulpzaam is: contacten met ons netwerk in het land van uitvoering.

Wat verwachten we van u?
●

●
●
●

U bent als contractpartner de aanspreekpersoon van Kerk in Actie. U bent
verantwoordelijk voor het slagen van het project. U stuurt rapportages over het project
naar Kerk in Actie.
U communiceert naar uw achterban en organiseert activiteiten om de steun voor uw
project en voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten.
U noemt Kerk in Actie als partner in uw publieksuitingen.
U stuurt persberichten en andere publicaties naar Kerk in Actie.
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