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Partin is een Nederlandse

maatschappelijke brancheorganisatie

die zich inzet voor de belangen van

particuliere initiatieven werkzaam

binnen internationale samenwerking.

We gebruiken de volgende definitie

voor particulier initiatief: een groep

mensen verenigd binnen een stichting /

vereniging (en met de ANBI-status) die

op structurele wijze (niet eenmalig)

ondersteuning biedt aan een of meer

internationale projecten die bijdragen

aan armoedebestrijding en een betere

wereld. Internationale samenwerking is

daarbij hoofddoel.

Daarnaast kunnen ook particuliere

initiatieven die zich inzetten voor de

realisatie van de Duurzame

Ontwikkelingsdoelen (Sustainable

Development Goals) waar ook ter

wereld onder deze definitie vallen en

lid worden van Partin.

Zelfstandigheid, vrijwilligheid en

kleinschaligheid zijn drie belangrijke

kenmerken. Particuliere initiatieven

ontvangen geen directe financiële

steun van de overheid

(zelfstandigheid). 

Van vrijwilligheid is sprake als er

minder of gelijk aan 20% van de

medewerkers betaald zijn.

Kleinschaligheid kent een tweevoudige

invulling: er zijn minder dan 10

betaalde medewerkers betrokken bij

het particulier initiatief of het

jaarbudget bedraagt minder dan € 1

miljoen.

In 2015 werd naast de stichting ook

een vereniging Partin opgericht. Beide

organisaties zijn nauw met elkaar

verbonden. Daarom delen beide

organisaties dit meerjarig beleidsplan.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de

periode 2022 – 2026 en bouwt voort op

het beleidsplan 2017 – 2021 van de

vereniging en stichting Partin. De

relatie tussen beide organisatie is niet

veranderd ten opzichte van de

voorgaande periode. Dit beleidsplan is

mede tot stand gekomen op basis van

een uitvoerige ledenraadpleging. De

doelstellingen en verwachte resultaten

worden daardoor breed gedragen

binnen de vereniging.
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Partin valt of staat bij haar leden. Het

bestuur streeft daarom naar een meer

actieve betrokkenheid van leden. Het

bestuur streeft naar een cultuuromslag,

van een organisatie voor leden, naar

een vereniging van en door leden. In

2020 hebben een aantal belangrijke

veranderingen plaatsgevonden. Er is

een (vrijwel) geheel nieuw bestuur

aangetreden. Naast het bestuur staat

nu een betaald kernteam. We zijn

nauw gaan samenwerken met Wilde

Ganzen, met name in het project

'Wilde Ganzen Klein'. Door deze

samenwerking werd het mogelijk

betaalde medewerkers aan te stellen.

Het bestuur wil de continuïteit hiervan

waarborgen door verbreding van de

financiële basis. Partin zoekt daarom

naar partnerschappen.

Ook groei van het ledenaantal is een

belangrijk onderdeel van het beleid om

meer impact te bereiken. Daarbij staat

het versterken van het particulier

initiatief als zelfstandige sector binnen

internationale samenwerking centraal.

Het bestuur zal dit algemene

meerjarenbeleid jaarlijks concretiseren

in jaarplannen als onderdeel van het

jaarverslag. In het daaropvolgende jaar

wordt gereflecteerd op de behaalde

resultaten.
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Visie
Particuliere initiatieven vormen

gezamenlijk een belangrijke speler in

de wereld van internationale

samenwerking. De vereniging Partin

streeft naar meer erkenning van

particuliere initiatieven als relevante

speler binnen internationale

samenwerking door de zichtbaarheid

van de impact van particuliere

initiatieven te vergroten. Tevens wil

Partin een inspiratiebron voor

wereldburgerschap zijn.

Wereldburgerschap is de internationale

dimensie van betrokkenheid bij de

samenleving. De sector bestaat uit

zelfstandige organisaties die mondiaal

burgerschap vertalen in het verbinden

van kennis, ervaringen en

vaardigheden, zowel met buitenlandse

partnerorganisaties als met

Nederlandse particuliere initiatieven.

Door het actief samenbrengen en

verenigen van deze particuliere

initiatieven worden relevantie, kwaliteit,

kracht en draagvlak binnen de

samenleving zichtbaar en erkend.

Missie
Vereniging Partin is een Nederlandse

maatschappelijke brancheorganisatie –

zonder winstoogmerk - die zich inzet

voor de belangen van particuliere

initiatieven werkzaam binnen of gericht

op internationale samenwerking. De

vereniging bestaat uit particuliere

initiatieven werkzaam binnen

ontwikkelingsrelevante thema’s -

waaronder de Duurzame

Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de

Verenigde Naties - en projecten in

binnen- en buitenland.

Partin versterkt het particulier initiatief

door het stimuleren van onderlinge

uitwisseling (integratie en

samenwerking), het aanbieden en/of

faciliteren van informatie, kennis en

advies (dienstverlening) en het streven

naar erkenning als zelfstandige,

relevante organisatie bij internationale

samenwerking (belangenbehartiging).
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Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn een

doorontwikkeling van die van het

vorige meerjarenbeleidsplan. In de

komende beleidsperiode willen wij die

samen met de leden opnieuw

doordenken en - indien nodig -

aanpassen. 

Ontmoeting, Samenwerking en
kennisdeling
Partin gaat uit van de kracht van

burgers. Burgers die veelal burgers

steunen en daarbij zelfredzaamheid en

samenwerking met andere

burgerinitiatieven binnen

ontwikkelingsprocessen en

maatschappelijke veranderingen

stimuleren. Door onderlinge

samenwerking tussen particuliere

initiatieven hier, daar en hier én daar

versterkt willen we wereldburgerschap

bevorderen. Ook willen we meewerken

aan het tot stand brengen van

duurzame ontwikkeling (SDG’s).

Ondersteuning
De leden van Partin zijn zelfstandige

actoren binnen internationale

samenwerking, die op eigen wijze

wereldburgerschap vorm geven.

Particuliere initiatieven zijn dynamische

organisaties die samen met hun

partnerorganisaties kwaliteit en

resultaten in al hun handelen

nastreven.

Partin ondersteunt haar leden door het

aanbieden van ‘gereedschappen en

trainingen’, het geven van informatie,

het faciliteren van onderlinge

kennisuitwisseling en aangaan van

verschillende samenwerkingsvormen

en het aangaan van maatschappelijke

discussies. De eigen rol van

particuliere initiatieven in Nederland en

binnen ontwikkelingsprocessen wordt

daarbij betrokken. 

Belangenbehartiging
De sector kenmerkt zich door

verscheidenheid aan inzet, vorm en

organisatie. Partin koestert deze

diversiteit, maar onderkent ook het

belang van de sector als geheel.

Partin volgt het nieuws op de voet,

ageert en reageert waar nodig.

Relevante wet- en regelgeving,

tendensen in de charitatieve wereld en

internationale samenwerking behoren

tot de aandachtsvelden. 

Deze aandachtsvelden zijn onder

andere de gevolgen van de anti witwas

wetgeving, de administratieve

gevolgen van o.a. nieuwe wetgeving

rond witwassen &terrorisme

financiering, ANBI status, UBO

(Ultimate Beneficiary Owner), WTMO

(Wet Transparantie Maatschappelijke

Organisaties) en WBTR (Wet Bestuur

en Toezicht Rechtspersonen). 

V I S I E  E N  M I S S I E
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Zichtbaarheid en communicatie
Particuliere initiatieven als

daadkrachtige en zelfstandige

burgerinitiatieven verdienen een

platform. Partin laat een breed publiek

kennis nemen van de grote variëteit en

inzet van particuliere initiatieven in

projecten buiten Nederland die ook hun

weerslag hebben op Nederland.

Daarbij wordt de kracht en relevantie

zichtbaar van burgers en

burgerinitiatieven. De site

KleineGoedeDoelen is hiervan een

duidelijke uiting, evenals onze

activiteiten op sociale media.

V I S I E  E N  M I S S I E
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Partin valt of staat bij haar leden. Het

bestuur streeft daarom naar een meer

actieve betrokkenheid van leden. Wij

werken aan een cultuuromslag van een

organisatie voor leden, naar een

vereniging van en door leden. In 2020

hebben een aantal belangrijke

veranderingen plaatsgevonden. Er is

een (vrijwel) geheel nieuw bestuur

aangetreden. Naast het bestuur staat

nu een betaald kernteam. We zijn

nauw gaan samenwerken met Wilde

Ganzen, met name in het project

'Wilde Ganzen Klein'. Door deze

samenwerking werd het mogelijk

betaalde medewerkers aan te stellen.

Het bestuur wil de continuïteit hiervan

waarborgen door verbreding van de

financiële basis. Partin zoekt daarom

naar partnerschappen.

Ook groei van het ledenaantal is een

belangrijk onderdeel van het beleid om

meer impact te bereiken. Daarbij staat

het versterken van het particulier

initiatief als zelfstandige sector binnen

internationale samenwerking centraal. 

Ontmoeting, samenwerking en
kennisdeling
Kennisdeling en samenwerking door

leden is een belangrijk speerpunt in de

komende jaren. Partin stelt zich als

doel om die samenwerking te

stimuleren en leden actief te betrekken

bij de opzet en de uitvoering van de

voornemens.

Samenwerking en kennisdeling kan

plaatsvinden door middel van fysieke

bijeenkomsten, via webinars of andere

online bijeenkomsten. Ook de partners

van onze leden zullen bij dergelijke

bijeenkomsten worden betrokken.

Partin wil de samenwerking en

kennisdeling stimuleren door het

organiseren van:

- Partindag(en), (met veel gelegenheid

voor informele contacten);

- Themadagen, bijvoorbeeld aan de

hand van SDG's (Sustainable

Development Goals / Duurzame

Ontwikkelingsdoelen).

- Landendagen (met lokale

partnerorganisaties en

zusterorganisaties in Europa);

D O E L S T E L L I N G E N
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- Fondsenwerving en

subsidieaanvragen (onder andere

Wilde Ganzen Klein en

'bloemenfondsen'.);

- Intervisie sessies (dilemma

bespreken; kritisch kijken naar jezelf

en naar elkaar);

- Ledeninspraak sessies (kritisch

volgen en adviseren van het Partin

bestuur);

- Kennisuitwisseling met andere

brancheorganisaties in Europa.

Bovenstaande activiteiten zullen leden,

team en bestuur gezamenlijk

organiseren. Om dit mogelijk te maken

zullen werkgroepen worden ingesteld.

Per activiteit zal steeds worden

bekeken welke vorm het meest

geschikt is (fysiek, online, peer-to-

peer, webinar. e.a.).

Delen van de bovenstaande punten

zijn in aanzet gerealiseerd en zullen

worden voortgezet of uitgebouwd.

Ondersteuning
Partin biedt ondersteuning bij het

streven naar kwaliteitsverbetering van

de leden. Kwaliteitsverbetering kan

zowel betrekking hebben op de interne

organisatie van een stichting of

vereniging, als op de kwaliteit van de

projecten (of dienstverlening) van deze

organisaties.

 

De ondersteuning die Partin biedt

bestaat uit:

- voorzien in informatiebehoefte van de

leden

- bieden van concrete organisatorische

ondersteuning

Toolkits KleineGoedeDoelen
Om de kwaliteit van de organisatie te

verbeteren is vaak concrete informatie

nodig. Om hierin te voorzien zijn op de

website KleineGoedeDoelen toolkits

beschikbaar met voor het particulier

initiatief relevante onderwerpen. In de

komende periode zullen deze nog

worden uitgebreid, op basis van

gebleken behoefte. De behoefte zal

naar voren komen tijdens

ledenbijeenkomsten en via de rubriek

'vragen' op de website

KleineGoedeDoelen.

Inzet Erasmusstudenten (‘I do project’)
In 2020 is een pilot begonnen in

samenwerking met de Rotterdam

School of Management van de

Erasmus universiteit. In dit project

zetten studenten hun deskundigheid in

ten behoeve van Partin leden. In het

studiejaar 2021-2022 zal de pilot

omgezet worden in een aantal

keuzevakken voor de studenten, zodat

ook in de komende jaren Partin leden

ondersteund zullen worden. 

D O E L S T E L L I N G E N
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De onderwerpen waarop de studenten

ingezet worden zijn o.a.

naamsbekendheid, verbetering PR en

communicatie; fondsenwerving; interne

structuur en procedures; financieel

management; projectmatig onderzoek

en advies.

Belangenbehartiging
De onderwerpen in deze paragraaf zijn

grotendeels een voortzetting van het

tot nu toe gevoerde beleid. Wij blijven

ontwikkelingen op maatschappelijk en

politiek gebied volgen en waar nodig

opkomen voor de belangen van Partin

leden.

Lobby
Partin onderhoudt contacten met

overheidsinstanties om invloed uit te

oefenen op voor de leden relevante

wet- en regelgeving. Voorbeelden

hiervan zijn:

Belastingwetgeving (ANBI);

Geefwet (het aftrekbaar houden van

giften);

Erkenningsregeling (SBF en CBF);

wetgeving verband houdend met de

EU-AML en FATF (witwassen en

terrorisme financiering).

Ook in de komende beleidsperiode zal

Partin alert blijven en actie

ondernemen op voor de leden

relevante onderwerpen.

Verder blijven we contacten

onderhouden met grote organisaties en

blijven we deelnemen aan overleg in

de sector internationale samenwerking

en met overige charitatieve

instellingen. Waar mogelijk en relevant

wordt er gezocht naar partners uit het

bedrijfsleven.

Zichtbaarheid en communicatie
We blijven de activiteiten van Partin en

onze leden onder de aandacht brengen

van de Nederlandse burger de

overheid en het bedrijfsleven. Dit doen

we onder andere via de website

KleineGoedeDoelen en sociale media

zoals Facebook, LinkedIn, Twitter,

Instagram, e.a.

Vergroten zichtbaarheid (expertise;

best practices).

In de communicatie ligt het accent op:

- wereldburgerschap;

- het realiseren van duurzame

ontwikkeling (SDG's);

- particuliere initiatieven als betrokken,

gepassioneerd, doelgericht,

pragmatisch, kosten-efficiënt en

effectief (door directe betrokkenheid

van burgers en hun netwerken dragen

PI veel bij aan het draagvlak voor

internationale samenwerking. Ze

onderscheiden zich hiermee van grote

organisaties.

D O E L S T E L L I N G E N
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- de slagvaardigheid van het PI, dat

zich ontwikkelt als een lerende entiteit

en nieuwe projecten oppakt onder

leiding van en in samenwerking met

thema experts en het Nederlands

bedrijfsleven. Voor een goede en

continue communicatie is het

belangrijk dat de hele organisatie

betrokken is. 

D O E L S T E L L I N G E N
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Partin wil een vereniging zijn van, door

en voor leden. Het realiseren van een

actieve rol van leden is een speerpunt

in dit meerjarenplan.

De huidige vereniging wordt geleid

door het bestuur, bestaande uit

voorzitter, penningmeester, secretaris

en twee leden, elk met hun eigen

portefeuilles. Daarnaast is er de

directeur (0,6 FTE) en twee

medewerkers (samen 0,6 FTE) die de

meeste dagelijkse activiteiten

uitvoeren.

Een vast team van betaalde

medewerkers is noodzakelijk voor het

waarborgen van de continuïteit van de

organisatie. Door de samenwerking

met Wilde Ganzen is de financiële

basis versterkt. Echter, voor stabiliteit

en financiële zekerheid is

samenwerking met meerdere partners

noodzakelijk.

Om (grote) donateurs aan te trekken is

het project Vrienden van Partin gestart.

Met deze Vrienden en met meerdere

strategische partnerschappen willen

we de organisatorische stabiliteit en

financiële continuïteit waarborgen. Ook

zal de - betaalde – dienstverlening aan

niet-leden via KleineGoedeDoelen

worden uitgebreid.

Stichting Partin
De vereniging Partin is voortgekomen

uit de Stichting Partin. Om

organisatorische redenen is besloten

om vanaf 2016 door te gaan als

vereniging. De Stichting is blijven

bestaan en heeft als doelstelling de

uitvoering van specifieke projecten met

eigen fondsenwerving. De Stichting

heeft de ANBI-status. Het bestuur van

de Stichting bestaat geheel uit

bestuursleden van de Vereniging.

V E R E N I G I N G  E N  S T I C H T I N G  
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2022 2024 2026

BATEN    

Totaal baten 150.500 201.000 268.500

Contributies 24.500 27.000 27.000
Baten van bedrijven 18.000 23.000 25.000
Ontvangen van organisaties
zonder winststreven

90.000 133.000 198.500

Overige baten particulieren 13.000 13.000 13.000
Baten als tegenprestaties voor
de levering van producten

5.000 5.000 5.000

Financiële baten 0 0 0

LASTEN    
Wervingskosten 2.000 2.000 2.000
Kosten beheer en administratie 31.200 41.200 61.300
Doelbestedingen 117.300 157.300 203.700
Totaal baten 150.500 200.500 267.000



De kosten stijgen in de komende jaren

omdat we willen werken aan een

redelijke beloning voor het team. Het

bestuur is van mening dat Partin zich

in de komende beleidsperiode moet

ontwikkelen van een vrijwilligersclub

naar een stabiele professionele

organisatie. Per saldo willen we tijdens

de beleidsperiode 2022-2026 groeien

van een organisatie met een begroting

van circa 150.000 euro naar eentje met

een begroting van ruim 250.000 euro.

Dit blijkt ook uit de toenadering door

Wilde Ganzen, die een vergoeding ter

beschikking stelt om betaalde krachten

bij ons werk te betrekken. Daarnaast

gaan wij de komende jaren werken aan

een verbreding van het aantal

financiers en supporters van Partin.

Ook willen wij stappen zetten in de

verkoop van toolkit aan niet-leden via

KleineGoedeDoelen.

Het bestuur van Partin blijft als

vrijwilliger actief voor Partin. Voor de

stabiliteit en continuïteit van de

organisatie is een betaald team met

een redelijk salaris onontbeerlijk. Het

beoogde tarief voor de teamleden

houdt het midden tussen de betaling bij

overheid en grote

ontwikkelingsorganisaties enerzijds en

vrijwilligersorganisaties anderzijds.
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