
 

Debbie Middendorp and Gita Pelinck We Inspire - Empower - Connect 1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Beleidsplan:  
6 Degrees Academy for Women 

Oktober 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:  

6 Degrees Academy for Women 
Spotvogellaan 56, 2566PM Den Haag, The Netherlands 

Email: 6degreesacademyforwomen@gmail.com  Tel: +31 651450824  



 

Debbie Middendorp and Gita Pelinck We Inspire - Empower - Connect 2 
 

Inleiding 
De Stichting 6º Academy for Women (6dafw.org) bevordert empowerment van 
vrouwen in ontwikkelingslanden door activiteiten, projecten en programma’s op te 
zetten en uit te voeren die de materiële en immateriële onafhankelijkheid van 
vrouwen in ontwikkelingslanden ten goede komen en die ook de economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen in deze landen op een positieve manier 
beïnvloeden. Hierbij is de verbinding met lokale netwerken en organisaties altijd de 
essentiёle basis.     
 

Missie 

6 Degrees Academy for Women biedt vrouwen toegang tot women empowerment 
services die voorbij maatschappelijke en culturele verwachtingen gaan waardoor 
vrouwen financieel onafhankelijk worden en hun levensomstandigheden en die 
van hun families verbeterd worden. 
Vrouwen die deelnemen aan een project/programma van Stichting 6º Academy 
for Women, worden gestimuleerd zelf ook onderdeel van het netwerk te worden 
en ook weer verbinding met andere vrouwen in hun lokale gemeenschappen te 
maken om hen vervolgens dezelfde mogelijkheden en kansen te bieden via het 
Pay-It-Forward principe, waarbij de vrouwen die geld verdienen een deel van hun 
inkomen in een fonds storten. Dit fonds wordt gebruikt om weer opleidingen voor 
andere vrouwen te verzorgen. 
 
Door niet alleen praktijkgerichte (korte) vakopleidingen aan te bieden die zijn 
afgestemd op de lokale behoeftes, mogelijkheden en culturele context maar ook 
ondersteuning te bieden bij het vinden van een baan of starten van een eigen 
onderneming en langdurige monitoring, krijgen onze initiatieven het benodigde 
draagvlak in de lokale gemeenschappen zodat onze initiatieven ook op de langere 
termijn impact zullen hebben. We richten ons vooral op vakopleidingen die 
culturele en sociale barrières doorbreken, wat de sociale en economische balans 
ten goede komt.  

Doelstelling  

De komende 3-5 jaar (2018-1922) richten de activiteiten zich op Nepal. Het doel is 
om in Nepal in de periode 2018-2020 40-60 vrouwen in specifieke vaardigheden te 
trainen en aan een passende baan of eigen kleine onderneming te helpen. In 2018 
werden de eerste twee projecten opgestart die op basis van vooraf vastgestelde 
criteria (zie bijlage - project proposal template) zijn gekozen. Deze projecten 
worden uitgevoerd door lokale partners in Nepal in samenwerking met 6º 
Academy for Women. Deze projecten financieren we met eigen fundraising 
activiteiten (acties op scholen, charity events en auctions, crowdfunding, etc.) en 
deels met financiële bijdragen van donoren en corporate sponsoren met een focus 
op vrouwen in ontwikkelingslanden.  
 

We Inspire - Empower - Connect. 
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Ambitie 2030 

6º Academy for Women ambieert naast de genoemde doelstelling in dit 
beleidsplan diverse organisaties te adviseren en bij elkaar te brengen voor het 
opzetten en uitvoeren van sociale projecten en social enterprises in Nepal en 
andere landen waar 6º op den duur actief is. In 2030 willen wij 750 vrouwen 
hebben opgeleid en aan werk hebben geholpen en 50 social enterprises hebben 
opgezet gerund door vrouwen, waarmee de totale sociale impact 12.000 is.  

 
Onze activiteiten 

De activiteiten die 6º Academy for Women uitvoert zijn: 
 

1. Faciliteren van korte praktische vakopleidingen gericht op lokale behoeften. 
2. Aanbieden van business training programma’s om eigen kleine 

ondernemingen op te zetten. 
3. Jobmatching tussen potentiёle werknemer en werkgever na afronding van 

de trainingsprogramma’s.  
4. Matchmaking tussen organisaties die duurzaam en sociaal 

ondernemerschap stimuleren en realiseren.  
 

SWOT Analyse 

Sterktes 
- Een vernieuwend concept dat 

bestaande netwerken en 
initiatieven verbindt en versterkt. 

- Hoogwaardige kennis en 
ervaring bestuur en adviseurs 

- Toegang tot groot netwerk voor 
expertise, geld en andere 
middelen. 

- Multicultureel team verspreid 
over meerdere landen, 
waaronder Azië. 

Zwaktes 
- Het bestuur opereert vanuit 

Nederland.  
- Taal en cultuurverschillen. 
- Lange termijn financiering. 
- Het moeten vertrouwen op 

lokale partners en hun 
integriteit. 

Kansen  
- Een nieuw aansprekend initiatief 

waar mensen zelf een 
praktische bijdrage aan kunnen 
leveren. 

- Uit eigen veldonderzoek is 
gebleken dat veel vrouwen in 
ontwikkelingslanden een vak 
willen leren en zelf ondernemer 
willen worden. 

- Er zijn potentiële partners die op 
zoek zijn naar betekenisvolle 
projecten om te 

Bedreigingen 
- Veel bestaande NGO’s actief in 

Nepal waardoor 6 Degrees zich 
zal moeten onderscheiden. 

- Culturele en sociale barrières 
(culturele stigma’s) zijn moeilijk 
te slechten. 

- Lokale politieke, culturele en 
klimatologische ontwikkelingen. 

- Het samenstellen, aansturen en 
behouden van lokale teams met 
dezelfde focus, normen en 
waarden. 
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ondersteunen/in te investeren. 
- Er bestaat al een groot aantal 

(lokale) initiatieven waarbij 
aangesloten kan worden. 

 

6º Academy for Women anticipeert op haar zwaktes door te werken met lokale 
Nepalese partners, die al een track-record hebben met het opzetten en uitvoeren 
van soortgelijke projecten. Partners worden door het bestuur persoonlijk 
geselecteerd tijdens fact finding missies en na het voeren van uitvoerige gesprekken 
met partijen die met deze organisaties werken of hebben gewerkt. Er vindt 
regelmatig communicatie plaats (Skype, Whatsapp, email) over de voortgang en 
bijsturing van de projecten. De voortgang van projecten kan worden gevolgd op de 
website en via social media. De lange termijn financiering van de stichting is een van 
de belangrijkste aandachtspunten. De stichting heeft financiële expertise 
aangetrokken waaronder op het gebied van fondsenwerving om op lange termijn 
de financiering te kunnen waarborgen. De bedreigingen zijn onderkend en worden 
voortdurend tegen het licht gehouden om met adequate oplossingen te komen. 

 
Huidige situatie 

De Stichting 6º Academy for Women is opgericht op 14 december 2017.  
Voorafgaand aan de oprichting werd in oktober 2017 tijdens een fact-finding missie 
in Nepal de strategie getoetst bij vrouwen in verschillende regio’s en 
omstandigheden en werd contact gelegd met potentiële lokale partners en NGO's 
waarmee samengewerkt kan gaan worden in verschillende projecten. Tijdens de 
veldbezoeken aan een aantal dorpen werd gesproken met meer dan 100 vrouwen. 
Op basis van van deze gesprekken konden de eerste vakopleidingen worden 
geselecteerd en kwam de behoefte naar praktische business training en de 
noodzaak van matchmaking tussen werknemer en werkgever duidelijk naar voren. 
De Stichting 6º Academy for Women wil optreden als faciliterende organisatie die 
ideeën ontwikkelt, mensen en organisaties verbindt en processen begeleidt. 
 
In 2018 heeft het bestuur beide projecten bezocht om ook met eigen ogen de 
voortgang te volgen, bij te sturen en waar nodig voor extra ondersteuning te 
zorgen. Het bestuur zal in ieder geval een of twee per  jaar naar Nepal afreizen om 
de projecten te bezoeken.        
 

Activiteiten en budget van de organisatie 2018-2019 

      
PILOT PROJECT: DRIVERS PROGRAMME IN KATHMANDU -  
A BRILLIANT FAILURE 
 
Budget: Euro 6,500 
Duur: Maart 2018 - Oktober 2019 
 
Resultaten: 
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•10 kandidaten geselecteerd 
•8 kandidaten hebben de training volbracht 
•8 kandidaten hebben hun theorie-examen gehaald en 3 praktijkexamens afgelegd  
•4 kandidaten zijn geslaagd en hebben hun officiële rijbewijs.  
 
Impact: 
Meer zelfvertrouwen en geloof in hun eigen toekomst.  
 
Lessons learnt: 
•Kandidaat- en partnerselectie is essentieel 
•Het is bevorderlijk dat alle kandidaten uit dezelfde community komen. 
•Betrokkenheid en commitment van de lokale community en overheid is heel 
belangrijk. 
 
PROJECT II: WILDLIFE GUIDE PROGRAMME CHITWAN 
 
Budget: Euro 10,875 
Start: November 2018 
 
In samenwerking met: 
  - Chitwan National Park 
  - Nepal Trust for Nature Conservation 
   - Sapana Village Social Impact  
 
Resultaten tot nu toe: 
•16 kandidaten zijn geslaagd en hebben hun officiële licentie 
•15 kandidaten werken in hotels, lodges of als freelance natuurgids 
•1 kandidaat heeft besloten om verder te gaan studeren 
•4 dames willen graag een eigen natuurgidsen kantoor opzetten 
•Wij gaan samen met hen een business plan maken en gaan hen ondersteunen in 
het opzetten van een kantoor 
•Totale impact op huishoudens: 75  
 
 
 
 
 
 

Beoogde activiteiten en budget van de organisatie 2019-
2021  

 
Project 1: Chitwan - Tuk/Tuk and Jeep Drivers Training - 20 kandidaten 
 
Benodigd budget: EUR 12.000 
 
Project 2: Chitwan/Bardia – Tweede natuurgidsen project - 15 kandidaten  
 
Benodigd budget: EUR 12.000  
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Project 3: Chitwan - Opzetten natuurgidsen kantoor  
 
Benodigde budget: EUR 5.000  
 
Project 4: Chitwan - Trainen van 20 vrouwen voor opzetten en runnen van 
zeepfabriek  
 
Benodigde budget: EUR 40.000  
 

Organisatie      

KvK nummer:   70311781 
Fiscaal nummer (RSIN):  858253653 
Postadres:    Spotvogellaan 56, 2566 PM, Den Haag 
Website:    www.6dafw.org 
E-mail:    6degreesacademyforwomen@gmail.com.  
Facebook:    6DegreesAcademyforWomen 
LinkedIn:    6-degrees-academy-for-women 
      

Bestuur      

Het bestuur van 6º Academy for Women bestaat uit 4 personen: 
Voorzitter:    Gita Pelinck (oprichter) 
Vice-voorzitter:   Debbie Middendorp (oprichter) 
Secretaris:    Chantal Heutink 
Penningmeester:   Marco Jan de Swart 
 
De voorzitter en vice-voorzitter vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur is 
onbezoldigd. Bestuursleden krijgen uitsluitend onkosten vergoed. 
 

Werknemers 

De stichting heeft geen werknemers in dienst en maakt gebruikt van vrijwilligers.  
 
 
 

Financiën 

De boekhouding zal volgens de geldende regels en wettelijke vereisten worden 
gedaan.  
      

Het werven van gelden 

De projecten zullen worden gefinancierd met fundraising activiteiten en bijdragen 
van donoren en sociale investeerders die een focus en passie hebben om de 
omstandigheden van vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren.  
 
Donateurs en strategische partners worden op de hoogte gehouden via de 
website, social media, nieuwsbrieven en tijdens bijeenkomsten.  
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Beheer en besteding van het vermogen     

6º Academy for Women beoogt op een zo kort mogelijke termijn een bescheiden 
maar toereikend vermogen op te bouwen en zorgvuldig te beheren om de 
continuïteit van de stichting te waarborgen.  
 
 


