Altijd een goed project

samen kunnen we meer

Vermogensfondsen ontvangen veel aanvragen van particuliere initiatieven
(PI’s), die niet altijd aansluiten bij hun missie. Ook spreken aanvragers en
projectbeoordelaars vaak niet dezelfde taal. Daar kunnen soms misverstanden
en wederzijdse frustraties uit voortvloeien. Veel aanvragen worden dan ook
niet gehonoreerd, terwijl er wél veel kostbare tijd en moeite in is geïnvesteerd.
Partin heeft met het Amaryllisproject bewezen dat het anders kan.

Het Amaryllisproject

Uw fonds krijgt projecten voorgelegd die allemaal goed zijn en aansluiten bij uw missie. Zonder
noemenswaardige moeite van uw kant.
Aamaryllis is de codenaam voor een getrapt proces voor een efficiëntere en effectievere
samenwerking tussen vermogensfondsen (de projectfinanciers) en particuliere initiatieven (de
projectuitvoerders).

Proces in een notendop

1. H
 et vermogensfonds selecteert een aantal particuliere initiatieven op basis van hun
profielpagina op www.partin.nl , bijvoorbeeld op land, (en/of) thema (en/of) doelgroep.
De geselecteerde PI’s worden via Partin uitgenodigd om in één A4-tje aan te geven wat zij
met een zeker bedrag zouden kunnen realiseren binnen de criteria van het fonds (de Longlist);
2. H
 et fonds selecteert uit deze A4-tjes de projecten die hen het meest aanspreken (de
Shortlist);
3. P
 artin organiseert en faciliteert virtuele (online) bijeenkomsten voor de geselecteerde PI’s.
4. I n een periode van 6 tot 8 weken produceert elk van de deelnemers een complete aanvraag.
Door samen te werken onder begeleiding van een onpartijdige door Partin ingeschakelde
facilitator (die in verbinding staat met het betreffende vermogensfonds) leren de deelnemers
van elkaar en maken zij allen een individuele, maar uniforme aanvraag van hoge kwaliteit;
5. H
 et vermogensfonds selecteert uit deze aanvragen de allerbeste, waaronder het beschikbare
bedrag wordt verdeeld.

Kwaliteit is geborgd

Om de kwaliteit van de aanvragen te borgen is Partin een samenwerkingsverband aangegaan met
het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud
Universiteit. Zij zullen steekproefsgewijs aanvragen aan een kwaliteitscontrole onderwerpen en
hun bevindingen voorleggen. Aanvragen waarover twijfels bestaan, worden eveneens
beoordeeld door studenten van CIDIN, aangestuurd door Dr Sara Kinsbergen en Dr Lau
Schulpen, beiden experts op het gebied van duurzaamheidskwesties in het werk van particuliere
initiatieven.

Anonimiteit

Indien gewenst geschiedt het gehele proces tot aan toekenning anoniem, waardoor het
mogelijke afbreukrisico voor het fonds tot een minimum is beperkt (vandaar de projectnaam
Amaryllis: de codenaam van het eerste vermogensfonds in de pilot).

Voordelen voor het fonds

1. D
 oordat het fonds zelf de Longlist samenstelt (indien gewenst i.s.m. Partin), sluiten de
aanvragen sowieso aan bij het karakter van het fonds. Dit scheelt het schrijven en uitleggen
van afwijzingen en dus teleurstellingen en frustraties bij de aanvragers;
2. Het vervolgens beoordelen van een beperkt aantal A4-tjes en het samenstellen van de
“Shortlist” en het vervolgens beoordelen van een nóg beperkter aantal volledige en
uniforme aanvragen van goede kwaliteit, kost het fonds een fractie van de tijd die nodig zou
zijn geweest bij het beoordelen van een groot aantal compleet uitgewerkte, niet-uniforme
en vaak niet-matchende aanvragen van mindere kwaliteit.
3. Er worden goede kleinschalige projecten gerealiseerd die werkelijk het verschil maken voor
mensen in armoedegebieden.

U bespaart veel tijd bij het toekennen van de beschikbare fondsen, en de kwaliteit van
de aanvragen en de resultaatverantwoording is geborgd.

Foto uit rapportage van Hakuna Matata (bouw van een school door oud-leerlingen
van CET – beroepsopleiding voor jongeren in Burkina Faso)

Partin

Partin is de brancheorganisatie voor het particuliere initiatief. Onderlinge samenwerking,
kennisdeling en kwaliteitsverbetering zijn de speerpunten. Ca. 50% van de 34 miljoen
publieksinkomsten (René Bekkers, bijzonder hoogleraar Filantropische Studies, VU, Amsterdam)
van het PI komt voor rekening van de Partin-achterban. Daarmee is het aannemelijk dat het hier
om het meer ervaren PI gaat. Alle PI’s in onze achterban zijn ANBI geregistreerd.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen via
secretariaat@partin.nl of belt u met Ir. Erik Boerrigter: 06- 22218655.
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