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Iedere dag weer werken we er hard aan om samen met 
meer dan honderd partners en duizenden kinderen een 
droom werkelijkheid te maken: dat het normaal is dat 
kinderen meedenken met besluiten die hun leven aangaan.
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Over dit jaarverslag
1

Het werk van Missing Chapter Foundation draait om het creëren van nieuwe inzichten en 
maatschappelijke bewegingen, waarbij kinderen en volwassenen altijd in gesprek zijn en 
samenwerken. Daarom verdelen we onze activiteiten in de domeinen inzicht en actie. Uiteraard 
zijn deze twee strategische pilaren nauw met elkaar verbonden. 

Alles wat we bedenken, ontstaat door naar kinderen te luisteren én te observeren welke behoefte 
er leeft onder bestuurders. 

In dit jaarverslag doen we verslag van alle ontwikkelingen in 2017. Eerst staan we stil bij waar we 
vandaan komen (2009-2017), waar we nu staan (2017) en we delen onze droom voor 2025. In het 
jaarverslag staan we ook kort stil bij wat we gaan doen in 2018, als volgende stap richting het 
verwezenlijken van onze missie.

Veel leesplezier!

2009 - 2014

We ontwikkelden een methode voor dialoog tussen kinderen en bestuurders. We deden een 
proef met deze methode bij tien scholen en organisaties. Op basis van de lessen en successen 
van de proef ontwikkelden we programma’s (Raad van Kinderen, WaterSpaarders) en een aanpak 
om Nederland te overtuigen van de waarde en noodzaak van kind-inclusie. Steeds meer 
organisaties zien kinderen als gelijkwaardige stakeholders.

2015 - 2017 

Onze programma’s Raad van Kinderen en WaterSpaarders maakten een groei door, we startten 
een training voor dialoogleiders en we maakten de impact van kind-inclusie zichtbaar via acties, 
publicaties en evenementen (Raad van Kinderen Awardshow, WaterSpaarders, Deal van 5 Miljard). 
We ontwikkelden nieuwe concepten (Wij Denken Mee, Raad van Kinderen-gemeenteaanpak en 
GoDo). Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat kinderen meedenken over besluiten. Dat is 
te zien aan de groeiende groep van meer dan honderd toonaangevende partners, ambassadeurs 
en honderdduizenden kinderen. 

Leeswijzer

4



2018

We gaan veel communiceren en aandacht creëren voor de boodschap dat het normaal zou 
moeten zijn dat kinderen meedenken over besluiten. We helpen organisaties om uiteindelijk 
zelfstandig aan de slag te gaan met de adviezen van kinderen. Soms helpen en vertalen we een 
beetje, maar we zorgen er vooral voor dat de adviezen van kinderen niet vrijblijvend zijn en dat 
er echt iets mee gebeurt. Ook gaan we samen met kinderen meer maatschappelijke bewegingen 
creëren, waarbinnen zij de aanjagers zijn van een positieve maatschappelijke verandering, 
bijvoorbeeld op het gebied van gezond leven, energiebesparing en armoedebestrijding.

2025

Het serieus nemen van kinderen als gelijkwaardige gesprekspartners is niet langer bijzonder, het is 
normaal. We maken het verschil op allerlei terreinen: door de inzichten van kinderen worden 
besluiten meer toekomstgericht, kinderen zijn de aanjagers van positieve gedragsverandering 
binnen gezinnen en creëren nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals voor 
armoedebestrijding. We hopen als Missing Chapter overbodig te zijn. Als dat nog een brug te ver 
is, zijn we in ieder geval veel stappen verder. Onze rol is veranderd en in lijn met wat nodig is om 
onze droom te realiseren.
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Voorwoord
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Pedagoog Janus Korczak: ‘Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar de mensen van 
vandaag’. Dit is de basis van alles wat we doen.

Missing Chapter Foundation bestaat om op grote schaal te realiseren wat Lise (11) zo mooi onder 
woorden brengt: ‘Ik vind het heel leuk dat wij zelf advies mogen geven aan volwassenen. Die 
luisteren normaal gesproken niet heel goed naar ons, ze vinden ons vaak te jong. Volwassenen 
denken niet altijd aan kinderen bij het maken van nieuwe plannen. Maar wij hebben ook onze 
mening. En die doet ertoe.’

Missing Chapter brengt de opgewekte en frisse blik van kinderen samen met de realiteit van alle 
dag. Iedere dag weer werken we er hard aan om samen met meer dan honderd partners en 
duizenden kinderen een droom werkelijkheid te maken: dat het normaal is dat kinderen 
meedenken met besluiten die hun leven aangaan.

Om deze droom werkelijkheid te maken, bouwden we ook in 2017 samen met onze partners 
stevig door aan onze programma’s. Zo introduceerden we bijvoorbeeld de Nationale Raad van 
Kinderen tijdens de Raad van Kinderen Awardshow en ontwikkelden we samen met onze 
partners een plan om het actieprogramma WaterSpaarders te versterken en klaar te maken voor 
de toekomst. Daarnaast ontwikkelden we nieuwe programma’s die gericht zijn op 
gedragsverandering voor energie en gezondheid, zoals Evonturiers en GoDo. Ook werkten we 
aan een sterke en open organisatie, door het aantrekken van meer deskundige mensen en is er 
geïnvesteerd in onderzoek naar de impact van kind-inclusie en onze interventies. De conclusies 
en aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen, hebben we doorgevoerd in onze activiteiten. 

Het jaar 2017 was een jaar van investeren en zaaien. We zijn klaar om samen met de partners de 
volgende fase in te gaan. Niet met het doel onszelf groter te maken. Wel om verder te werken 
aan de groeiende beweging rondom kind-inclusie en te zorgen dat steeds meer organisaties zelf 
aan de slag gaan met het betrekken van kinderen. Door onze methode, instrumenten en kennis 
te delen en anderen in staat te stellen om vanuit ons gedachtegoed te gaan werken. Door de 
impact van wat we doen te onderbouwen, met feiten, cijfers en resultaten. We hopen zo steeds 
meer enthousiasme te creëren voor het betrekken van kinderen bij duurzame besluitvorming en 
acties.

Heel veel dank aan alle kinderen, partners, ambassadeurs, volgers, vrijwilligers en anderen voor 
de mooie samenwerking. We zijn trots op wat we in 2017 en voorgaande jaren met elkaar hebben 
bereikt.

Marloes van der Have
Algemeen Directeur
Missing Chapter Foundation

Laurentien van Oranje
Oprichter en Directeur
Missing Chapter Foundation
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Maar liefst 5.000 kinderen meldden zich in 2017 
voor de Nationale Raad van Kinderen, vol met 
ideeën waarover ze het Kabinet willen adviseren.



Gedachtegoed

Missie

Onze missie is om inclusie van kinderen in besluitvorming het nieuwe normaal te maken. We doen 
dat door het verrijken van beslissingen en maatschappelijke debatten, door ervoor te zorgen dat 
kinderen ook mogen meedenken én dat de volwassenen verantwoording aan hen afleggen over 
wat er met hun ideeën wordt gedaan. Want alleen dan voelen mensen zich serieus genomen. Aan 
de hand van actuele vraagstukken brengen wij kinderen en besluitvormers in gesprek om zo tot 
nieuwe inzichten en ideeën te komen. 

Aanpak

Missing Chapter Foundation helpt volwassenen om hun strategische vraagstukken aan kinderen 
voor te leggen. Kinderen leggen de essentie bloot en leren dat het zin heeft om mee te denken. 
Volwassenen leren loslaten en openstaan voor nieuwe denkrichtingen en oplossingen. 
Missing Chapter begeleidt alle stappen, is de vertaler tussen beide generaties en helpt partners 
om kind-inclusie zélf in praktijk te brengen.

Visie

Hoe we leven, produceren en consumeren heeft gevolgen voor de aarde en voor hoe we met 
elkaar omgaan. Er komen steeds meer complexe vraagstukken bij. Van armoedebestrijding tot de 
energietransitie en van sociale ongelijkheid tot gezond leven en duurzaamheid. We willen 
oplossingen bedenken en beslissingen nemen die goed zijn voor de toekomst, maar zitten soms 
vast in risico’s, gevoeligheden, belangen en korte termijnwensen. We wíllen wel in kansen en 
oplossingen denken. Maar al die risico’s en vele belangen dan? Volwassenen zitten soms een 
beetje vast.

Kinderen kunnen besluitvormers helpen. Volwassenen hebben misschien meer kennis en ervaring, 
maar kinderen hebben creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen díe vragen te stellen die 
volwassenen op een ander spoor kunnen zetten. Het Internationale Verdrag van de Rechten van 
het Kind geeft kinderen bovendien ook het récht om mee te denken over vraagstukken die 
invloed hebben op hun leven.
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Kysha (11) 
“Ik hou heel erg van mijn mening 

geven en aan dingen mee doen.”



2017: het jaar in zicht

Inzicht / Raad van Kinderen

In 2017 is het programma Raad van Kinderen verder gegroeid en verstevigd. Met de Raad van 
Kinderen denken en praten kinderen mee met bedrijven en organisaties over dilemma’s die 
belangrijk zijn voor de toekomst. Het idee is dat organisaties naast een Raad van Toezicht en een 
Raad van Commissarissen ook standaard een Raad van Kinderen instellen die meedenkt met de 
organisaties. Besluitvormers leggen hun strategische vraagstukken - altijd met een 
maatschappelijke focus - aan kinderen voor. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn van een bank over 
hoe je jonge mensen verantwoord met geld leert omgaan, van een supermarkt hoe je ‘gezond 
boodschappen doen’ kunt stimuleren en van een gemeente hoe je armoede en eenzaamheid het 
beste kunt aanpakken. Vervolgens gaan de kinderen en volwassenen op een gelijkwaardige wijze 
samen in gesprek om nieuwe oplossingen te vinden. 

Een overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen binnen het Raad van Kinderen-programma in 
2017:

1. Inzicht

Binnen het domein ‘Inzicht’ organiseren wij de dialoog tussen kinderen en besluitvormers, zodat 
kinderen hun inzichten en ideeën kunnen delen. Dit doen we via een dialoogmethode waarbij 
kinderen en volwassenen als gelijkwaardige partners in gesprek gaan. 

Binnen het domein inzicht valt het programma Raad van Kinderen. Een overzicht van wat we in 
2017 hebben bereikt.

Groei, beweging en innovatie

2017 was het jaar waarin de Raad van Kinderen steeds meer wortel schoot in de samenleving en 
veel verschillende soorten organisaties, gemeenten, sectoren en provincies legden hun vraagstuk 
voor aan kinderen.

Het aantal partners van Missing Chapter Foundation, die het gedachtegoed van kind-inclusie 
omarmden en een Raad van Kinderen installeerden, steeg in 2017 naar ruim 70. Gedurende het 
jaar hadden wij gesprekken met ruim 40 nieuwe organisaties die overwogen om kind-inclusie 
toe te passen in hun organisatie. Een aantal partnerships eindigden na afloop van de standaard 
driejarige samenwerking met de Raad van Kinderen. Zij gingen zelfstandig aan de slag met het 
betrekken van kinderen.

Missing Chapter Foundation   10



Missing Chapter werkt aan de hand van een koninkrijksaanpak. Het Raad van 
Kinderen-programma in het Caribische deel van Nederland maakte een groeispurt door. In het 
verslagjaar 2017 installeerden 12 nieuwe partners een Raad van Kinderen. In totaal is er een 
community van 24 organisaties die frequent samenwerken met kinderen op de vijf eilanden: 
Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Vanaf medio 2017 zijn ook voor het eerst vijf gemeenten (Breda, Den Haag, Deventer, Groningen 
en Leiden) actief aan de slag gegaan om een Raad van Kinderen te installeren die adviseert over 
de armoedeaanpak in deze gemeenten. Tijdens deze pilot, die wordt ondersteund door het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkent ieder van de vijf gemeenten ook hoe 
zij in de stad het beste een eigen Raad van Kinderen kan opzetten om innovatieve oplossingen 
aan te dragen voor maatschappelijke thema’s, zoals het armoedevraagstuk. Tijdens deze pilot 
ontdekten we samen met de gemeenten wat een goede samenstelling is van de Raad van 
Kinderen binnen gemeenten, welke aanpak leidde tot een waardevolle opbrengst en met welke 
netwerken er een samenwerking kon ontstaan op lokaal niveau. De impact en inzichten zijn 
gemeten en opgeschreven en zullen in juni 2018 worden gepubliceerd. Op basis van deze 
inzichten volgen in 2018 steeds meer gemeenten het goede voorbeeld van de 5 
pilotgemeenten. De Raden van Kinderen binnen deze gemeenten boden de basis om 
wetenschappelijk vast te stellen welke positieve effecten de deelname aan de Raad van Kinderen 
heeft op gemeentelijk beleid en op de kinderen zelf. Deze onderzoeken werden uitgevoerd door 
Maurice de Greef, Prof. Hoogleraar Learning effects low skilled and illiterate learners, van de Vrije 
Universiteit Brussel, gelieerd aan de Universiteit Maastricht. 

Ook werd er een samenwerking tot stand gebracht tussen de Raad van Kinderen en het nieuwe 
Kabinet. Mede op initiatief van kinderen, CEO’s en ambassadeurs uit de Raad van 
Kinderen-community werd op 22 juni 2017 tijdens de Raad van Kinderen Awardshow het plan 
voor een Nationale Raad van Kinderen onthuld. Het idee: kinderen uit heel Nederland die het 
Kabinet op structurele en niet vrijblijvende wijze adviseren. Een belangrijke stap in de missie om 
het de normaalste zaak te maken dat kinderen meedenken over besluiten die hun leven nu en 
in de toekomst bepalen. Maar liefst 5.000 kinderen meldden zich met ideeën waarover ze het 
Kabinet zouden willen adviseren. Zorg, gezondheid, klimaat en de toekomst van het onderwijs 
stonden in de top 5. In mei 2018 zal het eerste live-gesprek plaatsvinden met 150 kinderen uit de 
Nationale Raad van Kinderen in de Efteling en zullen zij hun eerste adviezen formuleren rondom 
deze thema’s.

Impact zichtbaar maken

2017 was ook het jaar van de eerste Raad van Kinderen Awardshow. De Awardshow is een 
bijeenkomst, die de impact van kind-inclusie inzichtelijk maakt. Organisaties, scholen en natuurlijk 
Raden van Kinderen kwamen bij elkaar om ervaringen te delen en er werden Awards uitgereikt. 
De organisaties maakten samen met de kinderen een Raad van Kinderen Jaarverslag dat diende 
als inzending voor de Awards. Er werden in 2017 drie Awards uitgereikt: voor de 
gelijkwaardigheid in de samenwerking, de vernieuwende kracht van de ideeën en de 
zichtbaarheid van het resultaat. Een jury van dialoogleiders en experts op het gebied van kind-in-
clusie beoordeelde de inzendingen, waarna alle kinderen in Nederland werden uitgenodigd te 
stemmen op hun favoriet. Met ruim 10.000 stemmen kwamen er uiteindelijk 3 winnaars en 2 
‘unexpected winners’ uit de bus: Lidl Nederland samen met de Flevoschool uit Huizen 
(Innovatie Award), TUI samen met de Albert Schweitzer school uit Curacao (Buzz Award) en 
Centerparcs samen met basisschool het spectrum uit Rotterdam (Top Award). De unexpected 
winners waren: Interpolis samen met basisschool St.Caelia uit Berkel-Enschot en Essent samen 
met de basisschool Wittering.nl uit Rosmalen. 
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Onderzoek en ontwikkeling kwaliteitsstandaard 

In 2017 vond een kwalitatief onderzoek plaats in samenwerking met Bureau Wending onder de 
Raad van Kinderen-partners, waaronder bedrijven, overheidsinstanties en scholen. De 
aanbevelingen en inzichten uit dit kwalitatieve onderzoek en de gesprekken met kinderen, 
partners, ambassadeurs en vrijwilligers zijn ingezet om de methode en ons werk verder te 
verbeteren. Zo ontwikkelden we in 2017 diverse materialen en hulpmiddelen om scholen en 
organisaties verder te ondersteunen om kind-inclusie in de praktijk te brengen en de kwaliteit te 
bewaken. Bijvoorbeeld: kinderen die deelnamen aan de Raad van Kinderen ontvingen ter 
voorbereiding van de Raad van Kinderen dialoogsessie een presentatie- en dialoogtraining. We 
ontwikkelden een workshop en trainingsmodel om dialoogleiders op te leiden en de kwaliteit van 
de dialoogmethode verder te verdiepen. Ook ontwikkelden we in 2017 een format en handleiding 
voor een ‘Raad van Kinderen Jaarverslag’. We vroegen alle organisaties om samen met de 
kinderen een jaarverslag op te stellen. Het Raad van Kinderen Jaarverslag helpt om de resultaten 
van de Raad van Kinderen inzichtelijk te maken en beter te verankeren in betrokken organisaties. 
Organisaties maken het Jaarverslag samen met de kinderen, onder begeleiding van Missing 
Chapter. De eigen creativiteit van kinderen in woord en beeld staat daarbij centraal. Alle 
jaarverslagen komen terecht in een openbare gallery op www.rvkawards.nl. Ook zijn we gestart 
met de ontwikkeling van een ‘toolbox’, een digitaal platform met bijbehorende materialen, die 
organisaties en scholen in staat stelt om zelf aan de slag te gaan met kind-inclusie via de Raad van 
Kinderen. In 2018 wordt het prototype opgeleverd.

2. Actie

Binnen het domein ‘Actie’ vallen de actieprogramma’s, die voortkomen uit de adviezen van de 
Raden van Kinderen waarbij kinderen als ware change-agents aanzetten tot gedragsverandering. 
En zo samen in familieverband in actie komen voor een duurzame wereld en andere 
maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe behoren de programma’s WaterSpaarders, Evonturiers 
en GoDo. 

WaterSpaarders is een landelijke beweging met energiebesparing als doel. Kinderen en 
volwassenen komen samen in actie om de gemiddelde douchetijd in Nederland van 9 naar 5 
minuten terug te brengen. Thuis, op de sportvereniging of op vakantie. WaterSpaarders is een 
initiatief dat ontstaan is uit de Raad van Kinderen van Unilever, uitgegroeid tot een alliantie 
van organisaties: Unilever, Wereld Natuur Fonds, Missing Chapter Foundation, GROHE, Enexis 
Groep, KNVB, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Milieu Centraal, Scouting 
Nederland, Stayokay Hostels en Young Crowds.

Actie / WaterSpaarders

Missing Chapter Foundation   12 Bestuursverslag 2017



Groei beweging en het WaterSpaarders-scholenprogramma

In 2017 is de ambitieuze doelstelling geformuleerd om te komen tot een besparingspotentieel 
van 5 miljard liter warm water. Deze ‘Deal van 5 miljard’ is in december 2016 in het leven 
geroepen door 60.000 actieve jonge WaterSpaarders, met het voornemen 600.000 Nederlanders 
te inspireren om niet langer dan 5 minuten te douchen. Eind 2017 stond de teller op 3,6 miljard 
liter warm water. In 2018 wordt er samen met de partners en WaterSpaarders-kinderen gewerkt 
aan het halen van de doelstelling.

Aandacht voor energiebesparing

In het kader van het nieuwe partnership met de KNVB werd de Nationale WaterSpaarders Dag op 
12 oktober 2017 gevierd op ‘De Toekomst’, het jeugdcomplex van Ajax. Centrale boodschap was: 
‘Houd de aarde hoog, sluit je aan bij WaterSpaarders’. In samenwerking met de KNVB zijn we in 
2017 begonnen om 150 amateurvoetbalverenigingen en 5 eredivisieclubs te benaderen, om het 
‘maar 5 minuten douchen’ in praktijk te brengen. Met als droom alle sportverenigingen in 
Nederland. Wij blijven dit belangrijke partnership steeds inhoudelijk laden, zodat WaterSpaarders 
helpt om het draagvlak voor duurzaamheid binnen sportclubs groter te maken. 
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In 2016 vond de eerste Nationale Klimaattop plaats met als doel om het Klimaatakkoord van 
Parijs te vertalen naar Nederland. Ook organiseerde het Klimaatverbond op dezelfde locatie en 
tijd de KinderKlimaattop om kinderen mee te laten denken over oplossingen voor 
klimaatverandering. Hieruit ontstond het idee van de KinderklimaatDeal: een afspraak tussen een 
kind en een volwassene - op initiatief van het kind - waarbij acties worden afgesproken, die 
bijdragen aan een beter klimaat. De bijdrage van Missing Chapter aan de KinderklimaatDeal 
bestond in 2017 uit het WaterSpaarders-programma dat samen met Groene Voetstappen - een 
initiatief van het Klimaatverbond om wandelend naar school te gaan in plaats van met de auto - in 
2017 30,5 ton CO2 bespaarde.

In 2017 is stevig geïnvesteerd in de groei van 
de WaterSpaarders-beweging. Missing 
Chapter is in 2017 een samenwerking 
aangegaan met educatieve uitgeverij Young 
Crowds. Met deze samenwerking is het 
lesmateriaal van WaterSpaarders vernieuwd 
en is er naast groep 7/8 ook een module voor 
groep 5/6 bijgekomen. In 2017 is voor 2.000 
klassen lespakketten besteld. WaterSpaarders 
heeft als doel elke basisschool, alle kinderen 
en hun gezinnen in Nederland actie te laten 
komen voor WaterSpaarders en korter 
douchen. Door deze ontwikkeling van het 
scholenprogramma is het aantal

Eind 2017 stond de teller 
van WaterSpaarders op 
3,6 miljard liter warm 
water. De deelname van 
kinderen steeg in 2017 
met ca 134.000 naar 
170.000 kinderen.

aanmeldingen in 2017 verdubbeld naar 1.855 klassen, verloopt de logistiek richting de scholen 
beter en doen veel meer kinderen mee met WaterSpaarders. De deelname van kinderen steeg in 
2017 met ca 134.000 naar 170.000 kinderen. Het actieprogramma WaterSpaarders is inmiddels 
klaar voor een krachtige groeispurt in de komende jaren.
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Evonturiers is een landelijk scholenprogramma gericht op brede gedragsverandering rondom 
energiebesparing. Kinderen en hun families gaan aan de slag met verschillende manieren van 
energiebesparing thuis en in de wijk. Ze worden hierbij geholpen met lesmateriaal en concrete 
acties. Zo worden gezinnen op een laagdrempelige, interactieve en speelse manier gestimuleerd 
om verantwoord met energie om te gaan. Evonturiers is een initiatief van Missing Chapter en 
Enexis Groep.

Actie / Evonturiers

Energiebesparing in de buurt

Evonturiers wordt aangeboden op vier niveaus voor de basisschool (kinderen van 4 t/m 12 jaar). 
De kinderen ontdekken de invloed van hun eigen gedrag op energiebesparing aan de hand van 
aansprekende thema’s. Ieder niveau werkt met een eigen thema, zodat ze spelenderwijs bewust 
worden van energiegebruik. Zo krijgen de kleinsten van groep 1 en 2 les over energiebesparing 
met behulp van het thema ‘Op de boerderij’ en worden groep 7 en 8 meegenomen door het 
‘Huis van de Toekomst’, waar ze gewezen worden op de mogelijkheden om zelf energie te gaan 
besparen.

In 2017 vond de conceptontwikkeling van het scholenprogramma energiebesparing plaats en 
werd akkoord gegeven op de aanpak om de groepen onder te verdelen in vier niveaus, groep 
1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Ook werd een logo en een huisstijl ontworpen en de 
laatste hand gelegd aan de actiewebsite www.evonturiers.nl. Daarnaast werd in 2017 de lancering 
en uitrol van het programma voorbereid die in 2018 zal plaatsvinden

In 2018 wordt de uitrol van het lesmateriaal van Evonturiers gerealiseerd. Doelstelling is om met 
dit lesmateriaal in 2018 minimaal 60.000 leerlingen te bereiken.

GoDo helpt ouders en kinderen met een gezonde leefstijl. Het is een landelijke beweging die zich 
richt op voeding, beweging en ontspanning. GoDo is ontstaan uit de kernadviezen van de Raad 
van Kinderen van Albert Heijn en wordt in co-creatie met kinderen volgens het gedachtegoed van 
Missing Chapter vormgegeven. Het unieke van GoDo is dat kinderen thuis de aanjager zijn om 
het gedrag van hun hele gezin blijvend te veranderen. Daardoor is het een aanvulling op 
bestaande programma’s. 

Door middel van co-creatiesessies op scholen en BSO’s verspreid over heel Nederland, zullen tien 
groepen kinderen in het voorjaar van 2018 in hun klassen en thuis onderzoek doen. De hulpvraag 
zal zijn: Welke actie kan jou en je gezin helpen om structureel gezonder te leven en lekker in je 
vel te zitten? Eén van de winnende ideeën wordt in de zomer van 2018 omgezet in concrete actie 
door middel van gamification. Vanaf de zomer kunnen kinderen uit heel Nederland hun stem 
uitbrengen via het platform go-do.nl.

Actie / GoDo
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Tijdens de Nationale WaterSpaarders Dag 
werd de wereld vijf minuten hoog 
gehouden voor vijf minuten korter  
douchen.



Vooruitblik 2018

1. Inzicht / Raad van Kinderen

Groei, beweging en innovatie

We willen in alle haarvaten van de samenleving impact hebben. Daarom is het van belang dat er 
meer en verschillende soorten organisaties, gemeenten, topsectoren en provincies zich 
aansluiten bij de Raad van Kinderen. Het streven is om in 2018 het doel te bereiken dat 100+ 
organisaties een Raad van Kinderen instellen. In 2018 maken we ons er ook hard voor dat een 
Raad van Kinderen en de achterliggende methode voor kind-inclusie standaard onderdeel wordt 
van elke basisschool in Nederland. Zo leren alle kinderen meedenken vanuit hun vrije blik over 
verbeteringen op school, het curriculum en de omgeving van de school. Zo passen we actief 
burgerschap toe in de praktijk. De beweging groeit ook omdat we actief samenwerking zoeken 
met initiatieven van anderen die gericht zijn op de inclusie van kinderen. 

Impact en onderzoek

We gaan de impact en opbrengsten van de Raad van Kinderen-beweging inzichtelijker maken. 
Hoe helderder de impact, hoe groter de geloofwaardigheid en dus de urgentie voor 
besluitvormers om onze aanpak te omarmen. Dit doen we onder andere aan de hand van 
jaarverslagen van organisaties en hun Raden van Kinderen, wetenschappelijk onderzoek, 
enquêtes, interviews en evenementen zoals de Raad van Kinderen Awardshow op 6 juni 2018. 

Missing Chapter maakt in 2018 samen met PWC een start met het ontwerp van een onderzoek 
naar de Raad van Kinderen-methodiek. Dit helpt om verder invulling te geven aan de toolbox en 
de Raad van Kinderen Acadamy. Op basis van het onderzoek wordt ook bekeken welke effecten 
eventueel worden geboekt op de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Missing Chapter Foundation   16

Het streven is om in 
2018 het doel te 
bereiken dat 100+ 
organisaties een Raad 
van Kinderen instellen.

Om de collectieve impact van de Raad van 
Kinderen- community inzichtelijk te maken, 
worden vaker bijeenkomsten georganiseerd 
met onze partnerorganisaties en scholen. Op 
14 februari vond de eerste community-
bijeenkomst van 2018 plaats. Een tweede 
bijeenkomst staat gepland in september 2018. 
Tijdens onze community meetings delen de 
partners ervaringen en nemen we suggesties 
mee voor het aanscherpen van onze methode.
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2. Inzicht / Raad van Kinderen-gemeenteaanpak

We gaan in 2018 de impact en opbrengsten van de ‘Raad van Kinderen-gemeenteaanpak’ meten 
en opschrijven. We willen weten wat kinderen en volwassenen leren van de Raad van Kinderen en 
hoe de samenwerking bijdraagt aan een inclusieve samenleving. We onderzoeken hiervoor alle 
trajecten en werken samen met wetenschappers. We verzamelen alle ervaringen en uitkomsten 
en zetten ze om in een toolkit. Dit sluit nauw aan op de bredere kind-inclusie-toolkit, maar is op 
maat gemaakt voor een specifieke gemeenteaanpak. Impact maken we zichtbaar via een speciaal 
te ontwikkelen website, social media-kanalen, publicaties en events. In 2018 volgen steeds meer 
gemeenten het goede voorbeeld van de 5 pilotgemeenten. We werken er hard aan om een 
landelijk dekkend netwerk te realiseren, met in elke provincie in ieder geval één gemeente met 
een Raad van Kinderen.
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3. Inzicht / Nationale Raad van Kinderen 

Tijdens de eerste Raad van Kinderen Awarduitreiking op 22 juli 2017 in het Concertgebouw in 
Amsterdam, werd vanuit de Raad van Kinderen-community (zowel kinderen als volwassenen) 
bedacht om een Nationale Raad van Kinderen in te stellen. Het idee: een grote groep kinderen 
uit heel Nederland die het nieuwe Kabinet op structurele en niet vrijblijvende wijze adviseert. Een 
belangrijke stap in de missie is om het de normaalste zaak te maken dat kinderen meedenken 
over besluiten die hun leven nu en in de toekomst bepalen. De in 2017 aangekondigde De 
Nationale Raad van Kinderen komt voor eerst bij elkaar in 2018. Minister Hugo de Jonge, 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zal als eerste Minister advies ontvangen van de 
Nationale Raad van Kinderen over het thema ‘veilige thuissituatie’ en meer specifiek 
kindermishandeling.

1. Actie / Kidskracht 

In 2018 maakt het programma KidsKracht een ontwikkeling door. KidsKracht wordt een digitaal 
platform voor gezinnen, waarin alle actieprogramma’s van Missing Chapter gericht op 
gedragsverandering worden aangeboden, zoals WaterSpaarders, Evonturiers en GoDo. Binnen 
het KidsKracht-platform kunnen kinderen hun adviezen en ideeën ook doorontwikkelen naar 
concrete acties en projecten rond actuele vraagstukken in onze samenleving. Missing Chapter zal 
helpen om deze acties en projecten te realiseren en op te schalen. In deze acties en projecten 
spelen kinderen altijd een centrale rol als aanjagers voor gedragsverandering. KidsKracht wordt 
hiermee een belangrijke verbinder tussen de twee strategische pijlers van Missing Chapter: 
Inzicht en Actie. 

Bestuursverslag 2017



Missing Chapter Foundation   18

2. Actie / Waterspaarders

Ons doel is om de WaterSpaarders-community te laten groeien naar 600.000 mensen, kinderen 
en hun gezinnen, die allemaal korter douchen om uiteindelijk 5 miljard liter warm water te 
besparen. Dit doen we door ons lesmateriaal uit te breiden voor het nieuwe schooljaar 2018/2019 
en 500 nieuwe klassen te werven. Ook leggen we de verbinding met verschillende sportclubs: 
samen met de KNVB motiveren we 150 amateurvoetbalverenigingen en vijf eredivisieclubs om 
maximaal 5 minuten te douchen. Wij blijven dit belangrijke partnership steeds inhoudelijk laden, 
zodat WaterSpaarders helpt om het draagvlak voor duurzaamheid binnen sportclubs groter te 
maken. 

Impact meten 

De resultaten van WaterSpaarders worden zichtbaar gemaakt, zodat heel Nederland ziet hoeveel 
het oplevert om korter te douchen. We gaan de impact van het lesprogramma op bewustwording 
en gedragsverandering meten. Ook onderzoeken we of we het effect van WaterSpaarders op 
gedragsverandering kunnen meten, evenals de rol van kinderen als voorstanders van 
energiebesparing. 

Aandacht voor energiebesparing 

Er komt een vijfde Nationale WaterSpaarders Dag. Op deze dag blikken we terug en delen we de 
resultaten van WaterSpaarders. We bereiken onze verschillende doelgroepen via een reeks 
communicatiemiddelen. Denk aan social mediacampagnes, de inzet van KidsReporters en 
WaterSpaarders-ambassadeurs en onze samenwerking met de KNVB.

WaterSpaardersplatform

Naast het lesmateriaal zetten we ook verschillende acties op met onze alliantiepartners om het 
programma verder in beweging te brengen. Om dit goed vorm te geven en te faciliteren gaan we 
de websites van WaterSpaarders, www.waterspaarders.nl en www.waterspaardersdeal.nl in 2018 
samenvoegen.
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3. Actie / Evonturiers 

In 2018 gaat Evonturiers (eerder Energiemonsters genoemd) van start: een landelijk 
scholenprogramma gericht op gedragsverandering rond energiebesparing. Kinderen en hun 
gezin gaan aan de slag met verschillende manieren van energiebesparing thuis en in de wijk. Ze 
worden hierbij geholpen met lesmateriaal en concrete acties. We betrekken hier 2.000 
basisschoolklassen bij: zo’n 60.000 kinderen met als doel dat zij de acties verder brengen in hun 
gezinnen.

Pilot in vijf wijken

We maken in 2018 een start met het uitleveren van lesmateriaal in alle groepen van het primair 
onderwijs. We monitoren, evalueren en verbeteren dit door middel van onderzoeken met 
kinderen en leraren. We zoeken vervolgens vijf ‘voorbeeldwijken’, waar kinderen vanuit hun rol van 
change-agents resultaten hebben geboekt en waar volwassenen het energiebesparende initiatief 
hebben opgevolgd. 

Impact meten 

De Evonturiers-website wordt in eerste instantie gelanceerd ter ondersteuning van het 
lesmateriaal, maar wordt in een volgende fase uitgebouwd tot een interactief platform voor jong 
en oud voor de hele wijk, waarop ook de impact van Evonturiers zichtbaar wordt gemaakt. Samen 
met partners zetten we een grootschalige landelijke actie op poten rondom energiebesparing. 

4. Actie / GoDo 

GoDo helpt ouders en kinderen met een gezonde leefstijl. Het is een landelijke beweging die zich 
richt op voeding, beweging en ontspanning. GoDo is ontstaan uit de kernadviezen van de Raad 
van Kinderen en wordt in co-creatie met kinderen volgens het gedachtegoed van Missing 
Chapter vormgegeven. Samen met alle betrokken kinderen laten we zien dat een gezonder en 
gelukkig leven heel goed mogelijk is als we ons ertoe zetten en volhouden. Iedereen - jong en 
oud - komt in actie vanuit eigen motivatie en een gevoel van urgentie om zich goed te voelen. 
Het unieke van GoDo is dat kinderen thuis de aanjager zijn om het gedrag van hun hele gezin 
blijvend te veranderen. Daardoor is het een aanvulling op bestaande programma’s. 
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Lancering september 2018

Met deze input wordt GoDo in september 2018 nationaal gelanceerd tijdens de Week van de 
Pauzehap van het Ik Eet Het Beter-scholenprogramma. GoDo zal van start gaan met een 
kerngroep van founding partners bestaande uit Missing Chapter, Albert Heijn en 
FrieslandCampina. Daarnaast werken het Voedingscentrum, Voeding Leeft, Jongeren op Gezond 
Gewicht en Gezonde School als kennispartners en maatschappelijke organisaties mee aan GoDo. 
Het scholenprogramma en de GoDo-community zullen vervolgens worden uitgebreid. 

Impact zichtbaar maken 

Na de lancering schrijven we de ervaringen van kinderen en gezinnen op, publiceren 
onderzoeksresultaten over de impact van GoDo en werken toe naar een jaarlijks nationaal 
communicatiemoment: een Nationale GoDo Dag. GoDo is een beweging, geen eenmalige 
campagne. De resultaten en opbrengsten van GoDo worden zichtbaar gemaakt zodat heel 
Nederland ziet wat positieve gedragsverandering oplevert. Elke stap telt. We meten de impact 
van het scholenprogramma en de acties op het gebied van bewustwording en gedragsverande-
ring. Daarbij leggen we de verbinding tussen GoDo en onderzoek op het gebied van gezondheid 
in Nederland. 

Start Go-Do.nl

Door middel van co-creatiesessies op scholen en BSO’s verspreid over heel Nederland, zullen tien 
groepen kinderen in het voorjaar van 2018 in hun klassen en thuis onderzoek doen. De hulpvraag 
zal zijn: Welke actie kan jou en je gezin helpen om structureel gezonder te leven en lekker in je 
vel te zitten? Eén van de winnende ideeën wordt in de zomer van 2018 omgezet in concrete actie 
door middel van een online spel. Vanaf de zomer kunnen kinderen uit heel Nederland hun stem 
uitbrengen via het platform go-do.nl.
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Missing Chapter Foundation kent als stichting een ANBI-status. Als ANBI-organisatie heeft 
Missing Chapter een transparante en goed functionerende bestuursstructuur, zoals in de Statuten 
en het Bestuursreglement beschreven. Het bestuur van Missing Chapter bepaalt het beleid en 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering. Ieder jaar 
publiceren wij onze jaarplannen en (financiële) jaarverslagen op onze website. De Missing 
Chapter-statuten en de ‘Code goed bestuur voor goede doelen’ zijn hierin leidend.
 
Missing Chapter is een gezonde organisatie met solide governance, financieel beheer en 
personeelsmanagement. We zijn de afgelopen jaren gegroeid, maar willen onze ‘lean and mean’ 
start-up mentaliteit en wendbaarheid behouden. Tegelijkertijd vraagt het aanjagen van een 
steeds grotere beweging en het waarmaken van ambities, om een professionele en 
waarde-gedreven organisatie. Dit is alleen mogelijk met een kwalitatief en krachtig team. Een 
team dat zich verenigt rondom een gedeelde passie en zich onderscheidt door een diversiteit aan 
inzichten, vaardigheden en achtergronden.

Team
Missing Chapter is een relatief jonge organisatie met een team van gedreven professionals. Het 
team is net als het werk van Missing Chapter intergenerationeel en divers. Een lerende organisatie 
waar medewerkers grotere werkervaring en jonge starters samen bouwen en werken. Het team, 
met 14,4 fte eind 2017, bestaat uit professionals met diverse achtergronden zoals, onderwijs, 
bedrijfskunde, economie, antropologie, communicatie en criminologie. 

Missing Chapter werkt samen met een Raad van Kinderen van leerlingen van groep 7 van de OG 
Heldring school. De kinderen houden de organsiatie continu een spiegel voor, ze houden ons 
scherp en zorgen dat we zelf doen wat we organisaties adviseren: onszelf niet te serieus nemen, 
samenwerken, vertrouwen, fouten durven maken, op ons doel afgaan maar ook ons eigen plan 
durven loslaten. Zij herinneren ons er constant aan dat we er niet voor onszelf zijn en dat wij ook 
maar een deel van de oplossing hebben.

  Organisatie
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  De Commissie Wijffels heeft in 2005 het advies ‘Goed bestuur voor goede doelen’ uitgebracht, 
sinds 2007 wordt het advies als code met CBF keur als officieel keurmerk toegepast.
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Governance

Missing Chapter heeft een transparante en goed functionerende bestuursstructuur, zoals in de 
Missing Chapter-statuten en het Bestuursreglement beschreven. In 2016 is er een 
statutenwijziging doorgevoerd. Marloes van der Have en oprichter Laurentien van Oranje zijn 
directeur-bestuurders. Zij vormen samen de directie; Marloes heeft de dagelijkse leiding en 
Laurentien richt zich op innovatie, het leiden van dialogen en het trainen van anderen daarin. In 
hun functie van Directeur ontvangen zij een vergoeding die past binnen de VFI-beloningsregeling 
voor directeuren. Deze regeling zet standaardnormen neer voor beloning en is gebaseerd op 
de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen. 

De vier leden van de Raad van Toezicht spelen een toonaangevende rol in hun vakgebied. Ze zijn 
begaan met maatschappelijke thema’s, zijn zeer verbonden met de inhoud van ons werk en 
bevatten het ondernemende DNA van de organisatie. Vanuit deze verbinding spelen ze een 
bijzonder constructieve en kritische rol. Met de samenstelling vergroot de stichting tevens haar 
reikwijdte. Het volgende hoofdstuk bevat het verslag van de Raad van Toezicht. 
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In het 2017 installeerden 12 nieuwe partners in het 
Caribische deel van Nederland een Raad van Kinderen. 
Er is een community van 24 organisaties die vaak 
samenwerken met kinderen op de vijf eilanden: 
Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In 2017 installeerden 12 nieuwe partners in het
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Verslag Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht zet zich belangeloos in voor Missing Chapter Foundation. Geen van de 
leden van de Raad van Toezicht heeft conflicterende nevenfuncties. De Raad van Toezicht is 
samengesteld uit:

 • Bertil van Kaam (Voorzitter)
 • Matthijs Tellegen (Penningmeester)
 • Désirée van Gorp (Algemeen lid)
 • Alice van Romondt (Algemeen lid)

Taken

De Raad van Toezicht van Missing Chapter heeft drie taken:
 
1. Het uitoefenen van toezicht op het bestuur en de organisatie, op drie manieren:
 
 • Houdt het bestuur bij beleidsvorming en de uitvoering van taken toezicht op het 
  belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke 
  functie van de stichting?
 • Heeft het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging gemaakt van de 
  belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn?
 • Strookt uitvoering van het beleid met de vastgestelde en goedgekeurde 
  beleidsplannen en beleidsuitgangspunten? De Raad van Toezicht maakt daarbij 
  afspraken met het bestuur over de ijkpunten die worden gehanteerd.

2. Het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur.

3. Het vervullen van het werkgeverschap voor het bestuur.

In de Raad van Toezicht-vergadering van 21 december 2017 zijn Bertil van Kaam, Matthijs 
Tellegen en Désirée van Gorp herbenoemd voor de tweede termijn. Tevens is vanaf 21 december 
2017 Alice van Romondt toegetreden als extra lid van de Raad van Toezicht. Met haar kennis en 
expertise van het Caribisch gebied kan zij een grote bijdrage leveren aan onze werkzaamheden 
op de overzeese eilanden en de invulling van de Raad van Kinderen Koninkrijksaanpak.
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Klankbord
Het bestuur gebruikt de Raad van Toezicht ook als klankbord. Dit is van onschatbare waarde om 
de validiteit en lange termijn waarde van nieuwe concepten te toetsen aan onafhankelijke en 
betrokken perspectieven. 

Benoeming
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal één lid en maximaal vijf leden. Bij de samenstelling van 
de Raad van Toezicht en het Bestuur wordt er naar gestreefd dat: 
 
 • er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines  
  aanwezig zijn;
 • juridische, financiële, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden zijn 
  vertegenwoordigd;
 • de leden van beide organen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch 
  opereren; en 
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het   
  Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een 
periode van maximaal vijf jaar maar zijn herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het 
reglement voor de Raad van Toezicht. Aftreden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht 
vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur vast of er een 
vacature is. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad zelf in 
overleg met het Bestuur. 

Toezicht
De Raad van Toezicht bewaakt de bedrijfsvoering en kwam in 2017 vier keer bijeen:
 • 12 april
 • 19 juni
 • 11 september
 • 13 november

In de vergaderingen werden o.a. de Jaarrekening 2016 en Jaarplan 2017 inclusief begroting 
vastgesteld.
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Financieel overzicht 2017

Missing Chapter publiceert haar jaarcijfers op 1 juli van ieder jaar op de website. Hieronder vindt u 
een toelichting op de cijfers van 2017.

Staat van baten en lasten

Bestuursverslag 2017
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Toelichting

Het verslagjaar 2017 kenmerkte zich als een investeringsjaar, waarbij de lopende programma’s wer-
den opgeschaald en verdiept. Net als in vorige jaren werd veel belang gehecht aan kostenefficiënt 
handelen, waardoor de uitvoeringskosten zo laag mogelijk bleven en de baten zo veel mogelijk ten 
goede kwamen aan de doelstellingen van Missing Chapter Foundation.
 

Bestuursverslag 2017
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Baten 2017

Missing Chapter wordt net als voorgaande jaren in 2017 grotendeels uit private middelen 
gefinancierd (€1.943.493). In mindere mate dragen overheidsinstellingen (€273.940), fondsen en 
stichtingen (€82.113) met financiële giften bij aan de realisatie van de missie van Missing Chapter 
en de algemene doelstellingen van de programma’s. 

Alle giften aan Missing Chapter worden gedaan uit vrijgevigheid. Dat betekent dat er geen op 
geld waardeerbare tegenprestatie tegenover staat. Partners doen een algemene gift aan Missing 
Chapter. In 2017 werden die besteed aan programma’s zoals Raad van Kinderen, WaterSpaarders, 
Energiemonsters (in 2018 Evonturiers genoemd) en GoDo. Dankzij de giften kunnen wij werken aan 
onze missie: kind-inclusie ‘het nieuwe normaal’ te maken.

De som van de baten bedroeg in 2017 €2.299.546. 
Dat betekende een stijging van €856.929 ten 
opzichte van de baten in 2016. Deze stijging komt 
voornamelijk voort uit het feit dat meer bedrijven, 
gemeenten en overheidsinstellingen zich hebben 
aangesloten bij de beweging van Missing Chapter. 
In 2017 konden 22 organisaties als partner worden 
toegevoegd, 8  in Nederland en 14 in de Cariben. In 
Nederland waren dat onder andere UWV, Schiphol 
Group, Danone en de Dierenbescherming. In de 
Cariben waren dat onder andere Caribbean 
Netherlands Science Institute, Healthcare Foundation 
Caribbean, Orco Bank en Tourism Corporation 
Bonaire.

In 2017 ontving Missing Chapter geen donatie van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Het jaar viel 
tussen twee donatieperiodes in, waardoor in dit verslagjaar geen bijdrage van de NPL is geboekt. 
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Lasten 2017 

De Som van de lasten bedroeg in 2017 €2.384.109 en is opgebouwd uit de posten ‘Kosten 
beheer en administratie’, ‘Wervingskosten’ en ‘Besteed aan doelstellingen’. Het beleid van 
Missing Chapter Foundation is zoveel mogelijk giften direct te besteden aan de uitvoering van de 
doelstelling. Binnen post ‘Besteed aan doelstellingen’ vielen in het verslagjaar zes programma’s: 
WaterSpaarders, Energiemonsters, Code Oranje, GoDo, Raad van Kinderen en KidsKracht. Ook 
de post ‘Communicatie’ viel onder de doelstellingskosten.

Hieronder lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe van de post ‘Besteed aan 
doelstellingen’.

De omvang van het Raad van Kinderen-programma en daarmee ook de lastenpost van dit 
programma is in 2017 toegenomen tot €1.281.726. De lasten van dit programma komen 14% uit 
boven begroting. Dit heeft er onder andere mee te maken dat we in 2017 zijn gestart met het 
ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor het in praktijk brengen van kind-inclusie. Er is 
geïnvesteerd in het onderzoeken, monitoren en inzichtelijk maken van de impact van de 
programma’s met behulp van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De aanbevelingen hieruit zijn 
terug te vinden in de publicaties over onze programma’s. Er is ook besloten om organisaties en 
Raden van Kinderen te ondersteunen bij het maken van een openbaar jaarverslag over hun 
samenwerking. Zie pag. 10 voor meer toelichtingen over de ontwikkelingen binnen het Raad van 
Kinderen programma in 2017.

Het programma WaterSpaarders is met de werkelijke 
lasten van €550.298 t.o.v. de begrootte lasten van 
€398.731, 38% boven begroting uitgekomen. Dit is het 
gevolg van het besluit om in 2017 te investeren in de 
vernieuwing en opschaling van het 
WaterSpaarders-scholenprogramma.Er is een 
samenwerking gestart met educatieve uitgeverij Young 
Crowds. Samen met hen is gewerkt aan nieuwe 
lesmaterialen, digitaal en paper-based, een vernieuwde 
website en de WaterSpaarders Deal-campagne om veel 
scholen en kinderen te bereiken. Door deze 
ontwikkelingen is het aantal aanmeldingen in 2017 
verdubbelt naar 1.855 klassen, verloopt de logistiek 
richting de scholen beter en is er een nieuw 
groeiperspectief voor WaterSpaarders voor de komende 
jaren. Zie pag. 12 voor meer uitleg over de 
ontwikkelingen binnen WaterSpaarders in 2017. 
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We hebben ons in 2017 gericht op de ontwikkeling van een aantal nieuwe programma’s 
rondom actuele thema’s. Er is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het programma Code 
Oranje en de opstart van Evonturiers, beiden een nationaal gedragsveranderingsprogramma 
gericht op energiebesparing. Bij beide programma’s is een verschil te zien in de werkelijke lasten 
t.o.v. de begrootte lasten. De investering die in beide programma’s is gedaan kon worden 
gerealiseerd doordat er gealloceerd budget beschikbaar was vanuit het bestemmingsfonds van 
voorgaande jaren. Ook is gestart met de ontwikkeling van GoDo, de lasten van dit programma 
zijn ver onder budget gebleven omdat in 2017 vooral is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 
strategie en het betrekken van nieuwe partners en er is besloten de daadwerkelijke 
ontwikkelkosten te verschuiven naar 2018. De begrotingen voor deze programma’s zijn sluitend, 
met onderliggende ondertekende contracten en financiële bijdragen. 

In de post communicatie is te zien dat er €183.531 is geïnvesteerd in dit domein. Er is onder 
andere geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en verschillende 
uitingen waaronder verslagen, brochures en korte films. Ook is een eenmalige investering gedaan 
in een geheel nieuwe eigentijdse website met meer ruimte voor beeld, video, publicaties en de 
aansluiting op social media-berichten. Ook is geïnvesteerd in mediarelatie management, vooral 
ten aanzien van de Raad van Kinderen  Awardshow.

Het gemiddeld aantal vaste FTE’s van Missing Chapter groeide in het verslagjaar van 12 naar 
14,04 FTE. Daarmee bleven de vaste personeelslasten van €637.555 binnen begroting. 
De behoefte aan professionele inzet voor het managen van groei en complexiteit van de 
programma’s, leidde in het verslag jaar tot een toename van inhuur van expertise. Doordat we de 
groei en ontwikkeling van de programma’s wilden bevorderen was het noodzakelijk om 
externe expertise binnen te halen om dit te verwezenlijken. Daarom is deze kostenpost 
gestegen, €617.321 ten opzichte van budget €320.269. Er is hiermee bewuste geïnvesteerd in de 
voorbereidingen op verdere ontwikkeling in 2018. De kostenpost voor inzet van externe inhuur 
was bedoeld als een tijdelijke oplossing en is inmiddels (Q1 2018) fors afgebouwd en waar nodig 
vervangen door expertise binnen het vaste team.

Saldo baten en lasten

De totale Som van de lasten nam in het verslagjaar 2017 meer toe dan de totale Som van de 
baten met een negatief saldo van €85.056 als gevolg. Dit saldo markeert de toegenomen 
dynamiek binnen de programma’s en de bijbehorende professionaliseringsslag die daarbij komt 
kijken. Ook was de organisatie van de Awardshow niet gebudgetteerd. Tot slot onderstreept het 
dat 2017 zich laat kenmerken als investeringsjaar. 

Reserves

Missing Chapter is afhankelijk van baten en giften en wil haar middelen doelgericht en efficiënt 
inzetten om haar doelstelling te halen. Dit betekent dat Missing Chapter ook een reservering 
opbouwt die wenselijk is voor de steun aan die doelstelling. Missing Chapter hanteert hier een 
Continuïteitsreserve conform de richtlijn van de Commissie Herkströter. Als uitgangspunt is 
hiervoor genomen dat de stichting nog 2 maanden haar werkzaamheden uit kan voeren, kan 
communiceren en haar activiteiten kan afwikkelen zonder funding indien dit nodig zou zijn. Zie 
voor meer informatie pagina 13 van de Jaarrekening.
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De Continuïteitsreserve bedraagt eind 2017 €220.000 en is bedoeld voor de dekking van korte 
termijn risico’s - met name de huurverplichtingen en betaling van salarissen - en een deel buffer,  
zodat Missing Chapter ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteits-
reserve is in 2017 afgenomen t.o.v. 2016 (toen € 460.000). In de beginjaren van Missing Chapter 
was het belangrijk dat de continuïteitsreserve hoog was toen wij een startende organisatie waren 
en momenten van minder inkomsten moesten kunnen overbruggen. Ondertussen zijn wij uitge-
groeid tot een meer stabiele organisatie met een groot aantal samenwerkingsovereenkomsten en 
partners waardoor het financiële risico lager wordt en we onze reserves kunnen terugbrengen.

Het Bestemmingsfonds is gevormd doordat partners van Missing Chapter een specifieke beste-
ding hebben gekoppeld aan hun giften. Eind 2017 bedraagt dit saldo € 594.773. Deze post is 
toegenomen omdat we in 2017 te maken hadden met giften die voor meerdere jaren werden 
gereserveerd en die verspreid over meerdere jaren worden besteed aan de uitvoering van toege-
wezen programma’s en activiteiten. 

Als Bestuur hebben we besloten dat het restsaldo ten laste van de overige reserves is gebracht.

Beleggingsbeleid

Missing Chapter Foundation belegt niet. 

Vrijwilligersbeleid

Het betrekken van vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten van de stichting gebeurt op 
projectbasis. Bij evenementen van de projecten zijn vrijwilligers zeer welkom. Vrijwilligers 
ontvangen voor hun werkzaamheden zoals bestede uren geen vergoedingen. Wel worden 
gemaakte directe onkosten zoals reiskosten conform wettelijke bepalingen vergoed. 

Conclusie

Het Jaar 2017 was een jaar van investeren en zaaien, vooral binnen de programma’s Raad van 
Kinderen en WaterSpaarders. De investeringen beginnen reeds hun vruchten af te werpen in de 
vorm van nieuwe partnerships en aantoonbare impact op kind-inclusie. Het jaar 2017 was 
daarmee voor Missing Chapter een stap voorwaarts richting Nederland als voorbeeldland voor 
kind-inclusie.
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Vooruitblik en begroting 2018

Mede dankzij ons werk, in nauwe samenwerking met anderen, staat kind-inclusie hoger op de 
agenda en leeft het onderwerp meer in organisaties en in de samenleving. Missing Chapter 
Foundation is een continu lerende organisatie. Door de voortgang die we maken willen we onszelf 
daarom ieder jaar tegen het licht blijven houden en onszelf vragen blijven stellen. Bijvoorbeeld, 
wat is ervoor nodig om de investeringen, inspanningen en resultaten van de afgelopen jaren te 
verzilveren? Welke vervolgstappen zijn nodig om de missie te bereiken? En hoe zorgen we ervoor 
dat ons initiatief duurzaam is en we tegelijkertijd waarborgen dat onze doelstelling nooit is dat we 
onszelf in stand houden? Want we zijn er om een probleem op te lossen, dus streven we ernaar 
onszelf uiteindelijk overbodig te maken.

Toelichting op de begroting 2018

De begroting 2018 is opgesteld op basis van een aantal centrale principes:
 
1. Missing Chapter heeft een gezonde financiële basis met voldoende reserve om de vaste  
 lasten van de stichting te kunnen dragen en onze ambities van 2018 waar te kunnen 
 maken.
2. Een belangrijk deel van de baten worden als ‘geoormerkt’ behandeld in de begroting. Dit  
 betekent dat de hieraan gekoppelde activiteiten en projecten alleen doorgang vinden   
 indien de baten daadwerkelijk toegezegd zijn. Alleen dan zullen er ook kosten worden   
 gemaakt.
3. Het budget van ieder van de programma’s is zodanig opgebouwd dat het zwaartepunt bij  
 de daadwerkelijke doelstelling ligt.

Het ambitieniveau voor 2018 is hoog. Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke trends in 
de begroting van 2018.

Baten

De Som der baten voor 2018 is begroot op €2.906.346. Dit is een stijging van 26% ten opzichte 
van de gerealiseerde baten van 2017, €2.299.546. Deze groei wordt onder andere onderbouwd 
door onze inhoudelijke doelstellingen voor 2018 op pag. 16. 
Van het totaalbedrag aan baten in 2018 voorziet Missing Chapter dat zij 30% nog zal moeten wer-
ven in het lopende boekjaar. Dit is in het verleden een realistisch percentage gebleken. 

In 2018 ontvangt Missing Chapter een donatie van de Nationale Postcodeloterij (NPL). Wij kunnen 
hierdoor investeren in de ontwikkeling van onze organisatie en ondersteuning van de 
programma’s. De overige baten in 2018 zijn afkomstig van onze private en publieke partners. De 
grootte van de giften verschilt, van €5.000 tot €320.000, afhankelijk van de inhoud van het 
partnership. 
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Lasten

De Som der lasten voor 2018 is begroot op €2.892.153. Dit is een stijging van 21% ten opzichte 
van de lasten in 2017. 2018 zal een jaar zijn van voortgaande professionalisering van de 
organisatie en intensivering van onze programma’s. 

De begrootte lasten besteed aan doelstellingen (€2.845.296) stijgen in 2018 eveneens met 21% 
t.o.v. van actuals van 2017. De onderbouwing daarvan vindt u in het hoofdstuk ‘Vooruitblik 2018’ 
op pagina 16. Samengevat intensiveert ons reguliere Raad van Kinderen-programma met het 
aantrekken van meer partners, met het actief worden van de Nationale Raad van Kinderen en de 
uitbreiding van de gemeente-aanpak. Ook werken we in 2018 verder aan de ‘Raad van Kinderen 
Acadamy’, met een digitaal platform, toolbox en de mogelijkheid voor het volgen van workshops.
Voor de Raad van Kinderen binnen het Koninkrijk sluiten de baten en lasten nauw op elkaar aan. 
Voor de inzet van Raad van Kinderen op de BES-eilanden krijgen wij een subsidie van Unicef in 
samenwerking met het ministerie BZK. 

Wat betreft onze actieprogramma’s worden onder andere WaterSparen, GoDo en Evonturiers in 
2018 verbonden aan het programma ‘Kidskracht’. De programma’s Watersparen en Evonturiers 
vergden in 2017 flinke investeringen in on en off line lesmateriaal en worden in 2018 verder 
uitgerold. De programma’s GoDo en B’tje stonden in 2017 in het teken van planvorming en 
werving van partners en krijgen in 2018 verder hun beslag. Dit vinden we terug in de begroting 
over 2018. De reserves uit 2017 zijn meegenomen naar 2018 en de kosten voor deze 
programma’s worden hiermee gedekt. 

Binnen de programma’s zijn er twee gebieden waarop meer geïnvesteerd wordt het komende jaar. 
1) er is budget gereserveerd voor kwalitatief onderzoek om de impact van onze programma’s aan 
te tonen en mogelijke verbeterpunten te identificeren. 2) er is meer budget beschikbaar gemaakt 
voor communicatie en marketing om de resultaten van onze programma’s breed uit te dragen 
via onder andere websites, professioneel filmmateriaal en het bouwen van een online communi-
ty. Ook kent het Raad van Kinderen-programma in 2018 een groot evenement: op 6 juni worden 
voor de tweede keer de Raad van Kinderen Awards uitgereikt.

De personeelskosten in 2018 stijgen. Dit is een bewuste keuze. Deze stijging is gebaseerd op 
een aantal zaken. Groei van het team, van gemiddeld 14,04 fte’s in 2017 naar begroot 17,28 fte’s 
in 2018. Er komt zowel versterking binnen het Raad van Kinderen-team, als uitbreiding van het 
managementteam en er wordt geïnvesteerd in ondersteunende functies, zoals een communicatie 
manager en een financieel specialist. De professionaliteit en complexiteit van de projecten en 
organisatie vereisen dit. Daarentegen worden de lasten van extern projectmanagement 
substantieel verlaagd met 27%. Dit is conform beleid om minder gebruik te maken van externe 
professionals, door benodigde expertise zo veel mogelijk binnen een dienstverband aan te 
trekken. Hierbij staat het beleid centraal, dat wij altijd zorgvuldig met personeelskosten omgaan. 
De verwachte stijging van personeelskosten gaat gepaard met een evenredige stijging van de 
kantoorkosten, bestaande uit onder andere kantoorbenodigdheden, ICT, telefonie en abonne-
menten. 
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                 Begroting 2018 

Baten:

- Baten uit eigen 
  fondsenwerving                  2.906.346

Som der baten          2.906.346

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
  -   WaterSpaarders         234.564
  -   B’tje          360.804
  -   GoDo          436.388
  -   Evonturiers           72.406
  -   Raad van Kinderen               1.465.090
  -   Communicatie           276.044
      
            2.845.296

Werving baten

- Kosten eigen 
  fondsenwerving              6.150

                   6.150

Beheer en administratie 

- Kosten beheer en
  administratie               40.707

Som der lasten           2.892.153

Resultaat                    14.193

Begroting 2018
De wereld van morgen maken 
we samen. Vandaag.
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&
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