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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
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 als toezichthouder. Met de samenstelling vergroot de stichting tevens
haar reikwijdte.

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

Bertil van Kaam (Voorzitter)
Matthijs Tellegen (Penningmeester)
Désirée van Gorp (Algemeen lid)
Alice van Romondt (Algemeen lid, met speciaal aandachtsgebied Cariben)

Taken
De Raad van Toezicht van Missing Chapter Foundation heeft drie taken en werkt volgens in 2017
vastgestelde statuten:
2. 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.
3. Het vervullen van een klankbordfunctie en inspiratie voor het bestuur.
4. Werkgever voor het bestuur.

Toezicht
De Raad van Toezicht bewaakt de bedrijfsvoering en kwam vanwege de uitdagingen in de COVIDcrisis in 2020 vaker (zestien keer) bijeen dan in andere jaren:
○
○
○
○
○
○

27 januari
19 maart
26 maart
2 april
17 april
23 april

○
○
○
○
○
○

28 april
30 april
4 juni
11 juni
22 juni
7 september

○
○
○
○

29 oktober
25 november
9 december
17 december

In de (digitale) vergaderingen werden o.a. de Jaarrekening 2020 en Jaarplan 2020 inclusief begroting
vastgesteld. Tussentijds hebben periodieke financiële calls plaatsgevonden op initiatief van de
Penningmeester met de vertegenwoordiging van het bestuur en de accountant Brittenburg.
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INLEIDING
De mate waarin en manier waarop we kinderen wel of niet erkennen in hun rol van burgers nu en later, raakt
aan fundamentele waarden van onze samenleving zoals gelijkwaardigheid en participatie. Hoe zorgen we
ervoor dat kinderen zich onderdeel voelen van de democratie? Bereiden wij onze kinderen nog wel optimaal
voor op een voor hen passende plek in de maatschappij? Dit zijn vragen die ons in 2020 dagelijks bezig
hielden en waar we handelingsperspectief op willen bieden. Juíst nu in een bewogen corona-periode ligt
polarisatie op de loer en staat het onderwijs onder druk.
Corona zet allerlei maatschappelijk kernthema’s die in feite al leefden in de samenleving op scherp. Denk
aan welzijn van mensen, saamhorigheid, maatschappelijke betrokkenheid van burgers, digitale inclusie,
(jongeren)inspraak en onderwijsvernieuwing.
De afgelopen tien jaar hebben we veel ervaring en inzichten opgedaan over wanneer kinderen zich écht
gehoord en gezien voelen en wat ervoor nodig is om te zorgen dat volwassenen hen serieus nemen, zonder
hun unieke ‘kind-zijn’ te ondermijnen. Als Missing Chapter en Young Crowds hebben we ieder op eigen
manier bijdragen geleverd aan burgerschapsvorming van kinderen. Missing Chapter onder meer via de
implementatie van een Raad van Kinderen binnen talloze organisaties, en Young Crowds via lesprogramma’s
op maatschappelijke thema’s.
Ook wij bewegen mee in deze nieuwe realiteit en hebben de crisis vanaf maart 2020 aangegrepen om
onszelf weer uit te vinden. Om weer te varen op de maatschappelijke impact die we willen en kunnen maken
in het onderwijs en in de samenleving breed, samen met en voor kinderen en volwassenen die invloed
hebben op hun leven en ontwikkeling.
Het jaar 2020 stond daarmee ook in het teken van een missie-gedreven krachtenbundeling tussen de teams
van Missing Chapter Foundation, onze dochteronderneming Young Crowds en zusterorganisatie Number 5
Foundation. Gezamenlijk onder één dak sinds juli 2020 bouwen we aan verdergaande versterking van deze
samenwerking en synergie, zodat we ons geheel kunnen richten op onze vernieuwde aanpak rondom
jongerenparticipatie en actief burgerschap in het onderwijs.
Ook in 2021 richten we ons op samenwerking met andere missie-gedreven organisaties die zich willen
inzetten voor onderwijsvernieuwing, en burgerschapsontwikkeling in de brede zin van het woord.
Het was een bewogen jaar. We zijn blij dat we ondanks alle veranderingen in het onderwijs kinderen hebben
kunnen bereiken. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van oude én nieuwe partners die in onze missie
geloven. En we zijn trots op de resultaten die we samen hebben behaald. We komen er sterker uit en zien
2021 met energie en overtuiging tegemoet.

Laurentien van Oranje
Oprichter en Directeur-bestuurder
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GEDACHTEGOED
"Democratie is voor veel jongeren een vaag begrip", kopte Trouw op dinsdag 2 maart 2021. In het
onderwijs blijven de gesprekken erover volgens kinderen uit: 60 tot 70 procent van de kinderen geeft
volgens onderzoek aan nooit of enkele keren per jaar met hun leerkracht te praten over politiek en
samenleving. Nederlandse kinderen krijgen bovendien minder les in burgerschap dan veel kinderen in het
buitenland. In de zomer van 2021 zal een wet in werking treden, waarin wordt vastgelegd aan welke regels
het burgerschapsonderwijs moet voldoen.
Er is zowel noodzaak als momentum om burgerschap écht invulling te geven. Er bestaan veel initiatieven en
organisaties die erop zijn gericht om kinderen en jongeren op gelijkwaardige wijze mee te laten doen aan de
maatschappij. De vraag is: tellen die ook op, zodat ze echt het verschil maken? Lukt het om álle kinderen het
gevoel te geven dat zij ertoe doen?
We bouwen voort op het rapport “Bondgenoten in de Democratie – jongeren en bestuurders bouwen
samen” dat op 3 maart 2021 door zusterorganisatie Number 5 Foundation werd gepubliceerd. De
aanbevelingen en acties in dit rapport sluiten naadloos aan op de zorgwekkende uitdaging van de
‘disconnect’ tussen kinderen en jongeren en onze democratie. Het biedt ook voor Missing Chapter en Young
Crowds een geweldige kans om opgedane ervaring, netwerken en reputatie te verzilveren en dit groeiende
en urgente probleem – specifiek voor leerlingen in het basisonderwijs – structureel aan te pakken.

Missie
Onze missie is: “Kinderen en volwassenen werken als gelijkwaardige burgers aan een betere samenleving en
via het onderwijs jagen we actief burgerschap van kinderen aan.”
Door de urgentie van de huidige tijd zijn wij gemotiveerder dan ooit om te doen wat nodig is om ervoor te
zorgen dat kinderen in het basisonderwijs dat burgerschap écht ervaren. Het momentum van nu, recent
onderzoek en het rapport gepubliceerd door de Number 5 Foundation verscherpen onze visie op de wijze
waarop Missing Chapter en Young Crowds hieraan invulling gaan geven. Uitgangspunt is: “Burgerschap kun
je niet leren, dat moet je ervaren en kindparticipatie is de missing link.” (Hoogleraar Pedagogiek Micha de
Winter).

Visie
Wij geloven in een samenleving waarin kinderen...
… zich echt onderdeel voelen. Niet alleen als toekomstige volwassen burgers, maar juist ook als
gelijkwaardige jonge burgers nú, zodat ze ervaren dat ook hun stem ertoe doet;
… op aantrekkelijke en positieve manier worden geactiveerd om na te denken over de wereld waarin ze
leven en hoe ze daaraan kunnen bijdragen;
… de kans en ruimte hebben zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past en ertoe bijdraagt dat
ze gelukkige, actieve en betrokken burgers zijn;
… op gepaste en laagdrempelige manieren de mogelijkheid krijgen om in aanraking te komen met de
manier waarop besluitvormers de samenleving vormgeven.
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HET JAAR IN ZICHT
2020: transitie en transformatie
Het jaar 2020 stond voor ons in het teken van transitie en transformatie. De transitie werd al eind 2019 door
Missing Chapter ingezet, vanuit onze wens om met een kleiner team minder uitvoerend en meer strategisch
te werken aan de invulling van onze missie. Door de impact van corona, de lockdown en de
maatschappelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan, kwam dit proces in een stroomversnelling terecht.
Het team is in korte tijd verkleind en we zijn samen met onze educatieve uitgeverij Young Crowds verhuisd
naar onze zusterorganisatie Number 5 Foundation. Deze verhuizing en het samen wonen en werken onder
één dak gaven ook richting aan de ontwikkeling van nieuwe proposities. Deze proposities zijn veel meer
gericht op onze nieuwe rol als expert en verbinder rondom kind- en jongerenparticipatie. De focus ligt op
het agenderen, aanjagen en activeren van partners en onze bredere community. De nieuwe proposities
leiden ook op een natuurlijke manier tot een verdergaande samenwerking tussen de verschillende teams.
Missing Chapter deelt een gezamenlijke visie met de ‘familieleden’, maar heeft ook een eigen specifieke
missie en expertise rondom kind- en jongerenparticipatie. De manier waarop Missing Chapter hieraan
invulling wil geven is in 2020 verder vormgegeven. Hieronder een schets van de belangrijkste ontwikkelingen
en activiteiten die in dit jaar hebben plaatsgevonden.

Van uitvoeren naar verbinden en aanjagen: LERENDE COMMUNITIES
Wij hebben de afgelopen jaren met heel veel partners gesproken over kind- en jongerenparticipatie. Ook
werkten we veel samen aan de uitvoering van deze participatie, via de methodieken van co-creatie en
dialoog. Nu is het tijd om zoveel mogelijk partijen met elkaar te verbinden, zodat niet steeds opnieuw het
wiel wordt uitgevonden. Want wij geloven in de kracht van samen leren. Zo zijn we samen met een aantal
toonaangevende onderwijsorganisaties en gemeenten lerende communities gestart: we delen onze
opgebouwde ervaring op het gebied van kind- en jongerenparticipatie en innovatie via dialoog.
Nieuwe proposities rondom lerende communities passen goed bij onze missie en de schaalbare invulling die
wij hieraan willen geven. Dit betekent ook dat wij steeds minder inzetten op individuele processen van
partners maar juist op verbinding. Wij menen dat duurzame impact pas echt tot stand komt wanneer
organisaties vervolgens zelf aan de slag kunnen gaan.

Vooruitblik: Pedagogisch Samenspel
In 2020 zijn wij onder de naam Pedagogisch Samenspel gestart met een lerende community vanuit drie
schoolbesturen. Doel is om participatie binnen de school als mini-maatschappij in de kern van de
organisaties en pedagogische aanpak te verankeren. Pedagogisch Samenspel gaat dan ook over alle lagen
van de organisatie: van bestuursniveau en het doorleven op praktijkniveau in de klas tot het betrekken van
partners in de omgeving en de communicatie met ouders. Waar wij in 2020 vooral de samenwerking tot
stand hebben gebracht en de kaders voor de community hebben neergezet, gaan we in 2021 verder
bouwen aan deze community. Daarnaast geeft deze manier van werken energie voor het verbinden van
andere partners, zoals gemeenten en woningcorporaties.
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Van fysiek naar (meer) digitaal: HYBRIDE SAMENWERKINGEN OP MAAT
De situatie rondom corona en de (gedeeltelijke) lockdown hebben direct invloed gehad op bestaande
samenwerkingen met partners en het onderwijsveld. Voor sommige partners betekende de lockdown (alleen)
een overgang van fysiek naar digitaal werken. Andere partners verkeerden of verkeren in zwaar weer óf
zagen juist nieuwe mogelijkheden om hun propositie te versterken. In combinatie met de ontwikkelingen
binnen Missing Chapter zelf, vroeg dit om een aanpak waarbij maatwerk in communicatief opzicht het
sleutelwoord is. Met elke partner is contact opgenomen en zijn afspraken gemaakt die passend zijn bij de
situatie waarin alle betrokken partijen zich bevinden. Deze zorgvuldige afstemming vroeg om een relatief
grote tijdsinvestering van het inmiddels sterk afgeslankte team.
We hebben ons dit jaar gespecialiseerd in online dialogen en co-creaties. Bijvoorbeeld over bewuste
voedselkeuze in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en over hoe
organisaties het verschil kunnen maken binnen maatschappelijke vraagstukken, in samenwerking met ABN
AMRO Verzekeringen.

Vooruitblik: Train the trainer partnerschap
We ontwikkelden het partnerschap met de gemeente Hengelo in goed overleg van een Raad van Kinderen
naar een train-the-trainer aanpak, waarin de gemeente zelf meer regie heeft. We combineerden online
trainingen met raadsleden en medewerkers van de gemeente met praktische begeleiding ‘on the job’,
tijdens een corona-proof werksessie waarin de groepjes kinderen door trainees zelf werden begeleid. Deze
samenwerking is een goede testcase voor de nieuwe rol die Missing Chapter kan en wil nemen, bijvoorbeeld
binnen een lerende community van gemeenten.

Geïntegreerde proposities: YOUNG CROWDS - INSPELEN OP DE ACTUALITEIT
Het onderwijsveld kreeg twee keer te maken met een lockdown, in maart en in december, waardoor de
prioriteiten verschoven. Naast de inhoudelijke opdracht die scholen moesten vervullen, namen
randvoorwaardelijke taken zoals het maken van nieuwe roosters en het organiseren van voldoende digitale
middelen en personeel, meer ruimte in. Tegelijk werd ook de groep leerlingen die extra aandacht nodig had
meer zichtbaar: leerlingen werden soms letterlijk onzichtbaar omdat contact met de familie ontbreekt, er
onvoldoende digitale middelen beschikbaar waren of een veilige thuissituatie ontbrak. De focus ligt ook nu
nog op de zorg voor juist deze leerlingen, het inhalen van achterstanden en verschillende logistieke
uitdagingen.

Vooruitblik: Jongeren in tijden van corona en de lockdown
De samenwerking tussen Missing Chapter en Young Crowds werd geïntensiveerd. We maken zelf (digitale)
lesprogramma’s voor groepen 3 t/m 8 in het basisonderwijs die aansluiten op kerndoelen ‘oriëntatie op jezelf
en de wereld’, burgerschap, mediawijsheid en 21e-eeuwse vaardigheden. We zetten kinderen vanuit kennis
en bewustwording aan tot kritisch denken, helder communiceren en verantwoordelijk handelen. Onze eigen
lesmaterialen worden altijd ontwikkeld in co-creatie met kinderen zelf en getoetst met leerkrachten.
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Via het medium De Dag Vandaag hebben we verschillende initiatieven opgestart, waarmee we inspelen op
de actuele ontwikkelingen – ook binnen het onderwijs. De Dag Vandaag heeft tijdens de sluiting van de
scholen ingespeeld op het thuisonderwijs en bereikte hiermee een relatief grote groep van kinderen en
ouders. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een enquête over COVID-19 uitgezet, naar aanleiding van de
oproep van Mark Rutte in mei 2020.

Geïntegreerde proposities: NUMBER 5 - SAMENWERKEN AAN SYSTEMISCHE
VERANDERING
Tegen de eerder geschetste achtergrond zijn de meer traditionele samenwerkingen met scholen verminderd.
Dit is gedeeltelijk opgevangen door met flexibele en diverse groepen van kinderen en jongeren te werken;
zij nemen deel aan co-creaties en dialogen via individuele deelname, niet noodzakelijkerwijs via klassen. Niet
alleen kost het minder tijd voor deelnemers, het stimuleert ook een gevoel van autonomie onder de
kinderen en jongeren wat de impact van deelname voor hen ten goede komt. We zorgen er altijd voor dat
niet alleen meer gedreven en verbaal sterke kinderen meedoen, maar ook stille en teruggetrokken kinderen.
We bouwen zo aan een rijke, diverse en representatieve community van kinderen en jongeren.

Vooruitblik: Kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA)
De samenwerking tussen Missing Chapter en Number 5 Foundation rondom de kinderopvangtoeslagaffaire
laat zien hoe geïntegreerde proposities tussen de familieleden een meer diepgaande en blijvende impact
kunnen hebben binnen de hele Nederlandse samenleving.
De strategische rol van Missing Chapter, en in het bijzonder onze oprichter Laurentien van Oranje, sterkt ons
in onze overtuiging dat participatie – ook van kinderen en jongeren – diepgaande verandering teweeg kan
brengen op het hoogste bestuurlijke niveau.

Cariben
Ook op Curaçao en Aruba is de COVID-pandemie helaas niet ongemerkt voorbij gegaan. De Raad van
Kinderen-trajecten die daar liepen, hebben vertraging opgelopen en zullen komend schooljaar een nieuwe
impuls krijgen. Tegelijkertijd is nu extra duidelijk geworden dat management vanuit Nederland voor trajecten
op de eilanden van het Koninkrijk niet efficiënt en effectief is, en dat lokale verantwoordelijkheid essentieel is
voor maximale impact. De komende maanden zullen daarom gebruikt worden om te onderzoeken op welke
wijze het programmamanagement op de eilanden lokaal uitgevoerd kan worden, zodat kindparticipatie ook
binnen het Caraibisch gebied van het Koninkrijk een vaste plek krijgt.
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ORGANISATIE
Connecting for Impact
De drie zusterorganisaties Young Crowds, Missing Chapter Foundation en Number 5 Foundation bevinden
zich sinds zomer 2020 onder één dak. Niet alleen zijn wij fysiek nu dichter verbonden, ook organisatorisch en
op missie-niveau maken wij in deze uitdagende tijd steeds slimmere verbindingen. Doel is dat we
organisatieoverstijgend kijken naar de impact die we tot stand kunnen brengen. Wij denken altijd vanuit het
‘wij’ gevoel, ook als het om onze ruime community van partners gaat, en zullen altijd verwachte én
onverwachte partners betrekken.
Missing Chapter Foundation is een stichting met een ANBI-status en CBF-keurmerk die in 2009 is opgericht
door Laurentien van Oranje. Sinds 2018 is Missing Chapter 100% eigenaar van de educatieve uitgeverij
Young Crowds. Deze heeft als gerenommeerde onderwijs-speler een uniek aanbod voor
burgerschapsonderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs. Met de aankoop door Missing
Chapter is Young Crowds de enige sociale onderneming in de uitgeverijsector. Wij geloven dat de
bundeling van visies klopt bij bijhorende vernieuwende proposities van Missing Chapter en Young Crowds.
Als ANBI-organisatie heeft Missing Chapter Foundation een transparante en goed functionerende
bestuursstructuur, zoals in de Statuten en het Bestuursreglement beschreven. Het bestuur van Missing
Chapter Foundation 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.
Tevens vallen wij als stichting onder het strikte CBF-keurmerk voor goede doelen mogen voeren als externe
normering van de ‘CBF-code goed bestuur’ die onder andere toeziet op verloning van bestuurders en
besteding van gelden.

Team
In 2020 is het team teruggebracht tot de kernexpertise, met behoud van bestaande ervaring en specifieke
kennis. In het huidige team zijn diverse competenties vertegenwoordigd, zowel op het gebied van
pedagogiek, jeugdjournalistiek en kindparticipatie als strategie, training en communicatie.
De verscheidenheid in achtergronden en expertise helpt ook in de rolverdeling binnen projecten. Ons DNA
kenmerkt zich door maatschappelijke gedrevenheid en een ondernemende en proactieve houding. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit nodig is om de volgende fase van Missing Chapter | Young Crowds tot een succes te
maken. Als team blijven we werken aan de verdere professionalisering en financiële stabiliteit van de
organisatie.
We hebben de pool van freelancers teruggebracht tot een kernteam dat de aangescherpte missie, co-creatie
aanpak en proposities van Missing Chapter | Young Crowds intrinsiek omarmt. Zo zijn ze in feite onderdeel
van het team, maar zijn ze geen permanente belasting op het team in deze coronatijd met voortdurende
onzekerheid. We willen wendbaar en flexibel blijven.
We begonnen het jaar met 12,97 FTE gemiddeld in Q1 en sluiten het jaar af met 3,80 FTE gemiddeld in Q4.
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Governance
De directie van zowel Missing Chapter Foundation als Young Crowds staat onder de verbindende en
visionaire leiding van oprichtster Laurentien van Oranje. Zij gelooft in de empowerment van het team om de
hernieuwde koers vorm en inhoud te geven met relevante proposities en partnerschappen.
Zij overlegt maandelijks met de Raad van Toezicht over strategische, financiële en operationele
aangelegenheden. De leden van de Raad van Toezicht spelen ieder 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 organisaties. Hiermee spelen ze een bijzonder constructieve
rol.

Bedrijfsvoering
Het afgelopen jaar hebben we aangegrepen om onze bedrijfsvoering te versimpelen en verder structureren
om wendbaar te zijn voor de toekomst. Dit kwam onder andere tot uiting in een nieuwe cloud-oplossingen
die passen bij huidige ontwikkelingen en het vormgeven van de financieel-administratieve werkzaamheden
met onze huisaccountant. Het financieel inzicht is verbeterd door gestructureerd te werken met omzet- en
liquiditeitsprognoses.

Young Crowds
Sinds juli 2018 is Young Crowds onderdeel van Missing Chapter Foundation, met behoud van eigen
identiteit. Young Crowds en Missing Chapter Foundation vinden elkaar in het uitgangspunt dat kinderen en
volwassenen als gelijkwaardige burgers werken aan een betere samenleving en we jagen actief burgerschap
van kinderen aan via het onderwijs.

Krachtenbundeling van expertises
Young Crowds is een uitgeverij voor het primair en voortgezet onderwijs, gespecialiseerd in het thematisch
burgerschapsonderwijs en met een focus op maatschappelijke thema’s. Young Crowds werkt aan educatieve
innovatie en concentreert zich met de themalessen op het middag-onderwijs. Onze kennis en ervaring
dragen bij aan inspiratie, creativiteit, vernieuwing en vervagende grenzen tussen vakken, vaardigheden en
leerinhouden. De stof gaat altijd in op het ‘waarom’ van het aanleren van vaardigheden. Weten wat je
interesses zijn, zien we als een belangrijke voorwaarde om te (blijven) leren. Leerlingen willen zelf uitvinden.
Daar stelt Young Crowds ze toe in staat, door ervaringsgericht leren centraal te stellen: zo ontdekken ze het
zelf. Materialen worden daarom ontwikkeld samen met kinderen en jongeren.
Young Crowds heeft toegang tot bijna alle basis- en middelbare scholen in Nederland en beschikt over de
contactgegevens van ruim 30.000 leerkrachten en docenten. Daarnaast hebben we een het platform ‘De
Dag Vandaag’ waarmee we 175.000 tot 200.000 kinderen per dag bereiken en daarmee direct in de klas
komen. In 2020 ontwikkelden wij onze nieuwe propositie rondom De Dag Vandaag als ons Flagship
Programma, om kinderen aan te zetten tot actief burgerschap met maatschappelijke thema’s en de SDGs als
uitgangspunt.
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De Dag Vandaag
Kinderen komen via allerlei kanalen in aanraking met maatschappelijke onderwerpen en debatten - televisie,
YouTube en social mediakanalen zoals Instagram en TikTok. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze
hiermee om kunnen gaan, wat waar en niet waar is, wat ze zelf vinden van bepaalde maatschappelijke
onderwerpen en wat het met hen doet. Er zijn mensen binnen en buiten het onderwijs die zich zorgen maken
dat kinderen te jong met maatschappelijke vraagstukken worden geconfronteerd. Onderzoek laat echter zien
dat dit juist belangrijk is. Zoals het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam: ‘Natuurlijk is nieuws volgen
hartstikke goed voor kinderen. Ze worden er een betere nieuwsconsument van. Ze leren zich te informeren
bij verschillende bronnen en krijgen een idee wat er in de wereld te koop is.’ Het blijkt ook dat kinderen
behoefte hebben aan het uitwisselen van emoties. Het onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat
leerkrachten en ouders samen met kinderen naar het nieuws kijken. ‘Kinderen kunnen naar aanleiding
daarvan hun mening geven, en belangrijker, ze kunnen hun verhaal kwijt en emoties ontladen.’[1]
Onze online agendatool voor leerlingen in het basisonderwijs De Dag Vandaag is het ideale platform om
burgerschapsontwikkeling in het onderwijs concreet te maken. Aan de hand van actuele gebeurtenissen
maken klassen kennis met maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, mediawijsheid, vrijheid, democratie
en kinderrechten. De Dag Vandaag slaat de brug tussen de leefwereld van kinderen en volwassenen. Het
platform legt de nadruk op het bevorderen van burgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden. De zeventien
werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDGs) vormen het kader waarbinnen de
redactie werkt. Daarnaast sluiten de onderwerpen zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen en lesstof in het
basisonderwijs. De redactie behandelt onderwerpen aan de hand van de actualiteit, een themakalender en
speerpunten van scholen. Voor de inhoud van De Dag Vandaag werken we nauw samen met kinderen en
docenten. De Dag Vandaag werkt daarnaast samen met partners. Want indachtig het zeventiende VNWerelddoel (versterken van mondiaal partnerschap) geloven we in de kracht van samenwerking. Voor De
Dag Vandaag is het daarbij van wezenlijk belang dat de doelen van partners aansluiten bij onze eigen missie
en visie. Dit platform is momenteel een Young Crowds programma, maar beweegt zich in de
doorontwikkeling steeds meer naar een missiegedreven platform met vertaling van gedachtengoed van
Missing Chapter en ontsluiting van het Missing Chapter netwerk. De verdiepingsslag op de maatschappelijke
thema’s vindt plaats aan de hand van door Young Crowds gecreëerde content.

Resultaten Young Crowds
De jaaromzet van €523.279 is gehalveerd ten opzichte van 2019. Dit is een gevolg van heel veel
thuisonderwijs in combinatie met lagere wervingsresultaten vanwege de COVID-crisis. Inmiddels hebben we
nieuwe strategische partners tot onze community weten te voegen en hebben we volledig vertrouwen in
onze nieuwe propositie.
De bruto marge van 25,8% is verslechterd ten opzichte van vorig jaar ondanks strikte kostenbeheersing.
2020 kent uiteindelijk een verlies van €60.241. Dit is het gevolg van de afschrijving van grote hoeveelheden
incourante voorraden. Hierdoor begint 2021 met een opgeschoond bestand van waaruit weer opgebouwd
kan worden.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Financiële introductie van 2020
De ambitie van Missing Chapter is – evenals in voorgaande jaren – niet om te groeien in omzet, maar om op
een slimme manier impact te maken en zoveel mogelijk van de baten te besteden aan de missie. 2020 stond
voor Missing Chapter in het teken van bouwen aan een nieuwe, kleinere organisatie, samen met onze
dochteronderneming Young Crowds. Daarnaast zijn de organisaties mid-2020, zoals eerder genoemd,
verhuisd naar het pand van Number 5 Foundation. Hierdoor wordt efficiënt gebruikgemaakt van elkaars
expertise en ontstaan nieuwe samenwerkingen.
De impact van COVID-19 op de financiën van zowel Missing Chapter Foundation als Young Crowds is
aanzienlijk geweest. Werving en uitbreiding van partnerships met organisaties is lastiger geweest doordat
bedrijven voorzichtig omgingen met financiën in deze onzekere tijd. Daarnaast hebben scholen voornamelijk
thuisonderwijs moeten geven waardoor de verkopen van Young Crowds achterbleven. Tot slot was het
vrijwel onmogelijk om bijeenkomsten te organiseren, waardoor contact met partners en werving van nieuwe
partners grotendeels digitaal moesten plaatsvinden. Desondanks is ruim 80 procent van de begrote baten
alsnog gerealiseerd. Door scherp op de kosten te letten is een besparing van 18 procent gerealiseerd.
De wendbare kleine organisatie van nu maakt ons toekomstbestendig en flexibel. De samenwerking met
Number 5 Foundation en andere organisaties op het gebied van onderwijs en burgerschap zorgt voor meer
impact rondom maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast kunnen backoffice processen worden
samengevoegd, waardoor een groter deel van de baten aan de missie kan worden besteed.
Op de volgende pagina’s worden de financiële resultaten uit de jaarrekening in detail verklaard.

Missing Chapter Foundation
Jaarverslag 2020

12

Staat van Baten en Lasten
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Baten 2020
Missing Chapter Foundation kon haar
missie en programma’s in 2020
realiseren dankzij donaties uit het
bedrijfsleven (€188.468),
projectsubsidies van de overheid
(€249.650) en giften van overige
organisaties zonder winststreven zoals
NGO’s, stichtingen en fondsen
(€453.170). In 2020 bedroegen onze
totale inkomsten €893.695.
Alle donaties en giften aan Missing
Chapter Foundation worden gedaan uit vrijgevigheid. Dat betekent dat er geen op geld waardeerbare
tegenprestatie tegenover staat. Partners doen een algemene gift aan de stichting. In 2020 werden die
besteed aan programma’s zoals Raad van Kinderen, KidsKracht of de Kinderarmoede-aanpak.
De gerealiseerde inkomsten zijn lager dan begroot en lager dan 2019.
De grootste oorzaak van het lagere resultaat aan baten ligt in een lagere bijdrage van het bedrijfsleven.
Enerzijds is dit het gevolg van de COVID-crisis, waardoor bedrijven gedurende het jaar voorzichtiger
omgingen met hun financiën. Anderzijds liepen partnercontracten af na een periode van drie jaar, waarna
deze bedrijven veelal zelfstandig doorgingen met invulling geven aan kindparticipatie.
Subsidies van overheden zijn daarentegen juist meer geworven dan begroot. Er zijn binnen de Rijksoverheid
en gemeenten diverse extra projecten uitgevoerd, waaronder verschillende Raden van Kinderen en een
belangrijk nieuw partnership rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze laatste samenwerking bewijst
hoe waardevol het samen optrekken van de twee stichtingen is.
Missing Chapter ontving in 2020 inkomsten door de NOW regeling. De NOW afrekeningen 1.0 en 2.0 zijn
inmiddels bekend en zijn opgenomen in de jaarrekening 2020, ofwel reeds verwerkt in het resultaat 2020.
Voor NOW 1.0 betekent dit een nog te vorderen post van €33.012 en voor NOW 2.0 €162.357 te betalen.
Hiervoor is een reservering gemaakt in de lasten van 2021.
UWV

Voorschot

Nacalculatie

Te veel ontvangen

NOW 1.0

€ 115.737

€ 82.724

€ 33.013

*

NOW 2.0

€ 162.357

-

€ 162.357

**

Totaal

€ 278.094

€ 82.724

€ 195.370

Per saldo terug te betalen

€ 195.370

* Afrekening NOW 1.0 €33.013 zal naar verwachting in mei/juni 2021 worden opgelegd door het UWV. ** We wachten op de definitieve
beschikking van NOW 2.0. Op basis van de huidige kennis wordt ervan uitgegaan dat het gehele bedrag terugbetaald wordt.
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Lasten 2020
De totale lasten bedroegen in 2020
€710.150. De baten en lasten zijn
daarmee in balans in 2020.
De som van de lasten is opgebouwd uit
de posten ‘Kosten beheer en
administratie’, ‘Wervingskosten’ en
‘Besteed aan doelstellingen’, die weer
onderverdeeld zijn in Raad van
Kinderen en Actieprogramma’s. Het
beleid van Missing Chapter Foundation
is om zoveel mogelijk giften direct te
besteden aan de uitvoering van de doelstelling.

Kosten beheer en administratie
Vanwege ons beleid om giften zoveel mogelijk direct te besteden aan de uitvoering van de doelstelling is de
kostenpost ‘beheer en administratie’ laag, namelijk €23.848. Deze post is gehalveerd ten opzichte van 2019
(€45.525), door het verkleinen van de organisatie en het stroomlijnen van processen. Daarnaast was het
bedrag in 2019 hoger vanwege advieskosten die zijn gemaakt bij de aankoop van Young Crowds.

Wervingskosten
De post wervingskosten is in 2020 licht gedaald ten opzichte van 2019, maar wel hoger dan gebudgetteerd.
Dit is te verklaren doordat in een periode van 2020 nog door een apart team gewerkt is aan het
wervingsprogramma (opgestart in 2018). Verder is het salaris van de directeur deels onderdeel van de post
werving. Gedurende 2020 zijn hierin andere keuzes gemaakt en zijn de wervingskosten verder omlaag
gebracht, zodat zij in 2021 in lijn komen met de begroting.

Besteed aan doelstellingen
Binnen de post ‘Besteed aan doelstellingen’ vielen in het verslagjaar twee programma’s: Raad van Kinderen
en Actieprogramma’s. Onder Actieprogramma’s zijn diverse programma’s samengevoegd, zoals
WaterSpaarders en Evonturiers. Hieronder lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe binnen de post
‘Besteed aan Doelstellingen’:

Raad van Kinderen
De lastenpost van het Raad van Kinderen-programma is in 2020 €391.009, veel lager dan in 2019
(€1.083.162). Dit is vooral veroorzaakt door een forse reductie in het aantal FTE’s dat zich bezighield met
Raad van Kinderen en dit past binnen de strategie om partners vooral zelf op te leiden om kindparticipatie
een plek te geven in hun organisaties. Hierdoor is veel minder begeleiding nodig en zijn de partners zelf
verantwoordelijk. Uiteraard is expertise bij Missing Chapter beschikbaar indien gewenst.
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Actieprogramma’s
In 2020 is ervoor gekozen om Actieprogramma’s samen te voegen, nadat de diverse programma’s in 2019 al
verder werden ontwikkeld onder de paraplu van KidsKracht. Aan de actieprogramma’s is in 2020 €195.741
besteed. Dit is in lijn met de begroting maar nog slechts 20 procent van de bestedingen in 2019. Dit is
grotendeels te verklaren doordat in 2019 veel programma’s nieuw ontwikkeld zijn, waarmee uiteraard hogere
kosten gepaard gaan. In 2020 zijn geen nieuwe programma’s ontwikkeld onder Missing Chapter, omdat dit
onder Young Crowds een veel logischer plek heeft gevonden waar ook het lesmateriaal ontwikkeld wordt.

Personeelslasten
Het aantal FTE’s bij Missing Chapter Foundation in 2020 was gemiddeld 7,37. In 2019 was dit 15,89 FTE. De
personeelskosten bedroegen in 2020 €347.817. In 2019 was dat €952.701. In 2020 is het team sterk
verkleind, deels door het niet verlengen van aflopende contracten en deels door
vaststellingsovereenkomsten. Dit was gezien de ontwikkelingen in de baten ook noodzakelijk, en is
bovendien in de nieuwe strategie veel logischer: een expertrol voor Missing Chapter waar dat nodig is, en
uitvoering binnen de partnerorganisaties waar dat kan. Een efficiënt kernteam is het resultaat. Daarnaast
wordt Missing Chapter Foundation bijgestaan door professionals die zich (deels) pro bono willen inzetten
voor Missing Chapter. Missing Chapter heeft gebruik kunnen maken van de NOW 1.0 regeling voor een
bedrag van €82.724. Doordat de omzetdaling meeviel is geen gebruik gemaakt van overige NOW
regelingen.

Bezoldiging directie en Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt oud Directeur Marloes
van der Have de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie
www.goededoelennederland.nl). Haar dienstverband is op 15 augustus 2020 geëindigd. Het salaris over
deze periode bedroeg €68.556, waarmee dit ver binnen het maximum blijft. Directeur/oprichtster Laurentien
van Oranje heeft geen beloning ontvangen in 2020. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen,
de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven
binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van €162.397 per jaar. De belaste
vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden
bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de
staat van baten en lasten. De functies binnen de Raad van Toezicht van Missing Chapter Foundation zijn
onbezoldigd.
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Saldo Baten en Lasten
2020 kent een positief Saldo Baten en Lasten van €117.043. Het saldo voor financiële baten en lasten komt
uit op €183.545. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het verlies van €60.241 van Young Crowds.
Als eerder genoemd is een groot deel van dit verlies is te verklaren door een afschrijving van de voorraden
van oud en incourant materiaal. Daarnaast zijn de verkopen minder geweest doordat scholen veelal online
les gaven en er dus minder fysieke materialen zijn verkocht. Om dit op te vangen is ook binnen Young
Crowds scherp gelet op de kosten, bijvoorbeeld door tijdelijke contracten niet te verlengen en door de
verhuizing naar Number 5 Foundation.
Ondanks het verlies van Young Crowds is het saldo baten en lasten van Missing Chapter Foundation positief.
Er is gekozen om de continuïteitsreserve te laten groeien met €50.000. Het overige saldo komt ten bate van
de algemene reserve.

Reserves
Missing Chapter Foundation is afhankelijk van baten en giften en wil haar middelen doelgericht en efficiënt
inzetten om haar doelstelling te halen. Dit betekent dat Missing Chapter Foundation ook een reservering
opbouwt die wenselijk is voor de steun aan die doelstelling.
Missing Chapter Foundation hanteert hiervoor een continuïteitsreserve conform de richtlijn van de
Commissie Herkströter. De continuïteitsreserve bedraagt eind 2020 €150.000 en is bedoeld voor de dekking
van korte termijn risico’s zoals de huurverplichtingen. De continuïteitsreserve is daarmee toegenomen ten
opzichte van 2019. Daarmee achten wij de continuïteitsreserve toereikend voor 2021.
De algemene reserve is €73.178 (dit was eind 2019 €0).

Beleggingsbeleid
Missing Chapter Foundation belegt niet.

Vrijwilligersbeleid
Het betrekken van vrijwilligers, zoals dialoogleiders en ambassadeurs, 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.
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VOORUITBLIK 2021
Het jaar 2021 staat in het teken van het vormgeven van onze nieuwe proposities, het vergroten van de
lerende communities op het gebied van échte jeugdparticipatie en het aanjagen van actief burgerschap voor
en door kinderen in het onderwijs. We maken impact op plekken waar doorbraakdenken nodig is om
systemen en mensen in systemen te veranderen. Onze lerende communities bouwen we op met, voor en
door samenwerkingen met diverse partners in het onderwijs en de publieke sector.
Doel is om in 2021 om expertise over te dragen en te borgen bij partners zelf, zodat er meer nadruk komt te
liggen op onze aanjagersfunctie. Hierdoor kunnen we nog meer andere organisaties en sectoren stimuleren
om op kwalitatieve manier de inzichten van kinderen en jongeren te integreren. Dit doen we onder andere
door het doorontwikkelen van onze propositie ‘Pedagogisch Samenspel’ voor meerdere sectoren zoals in de
publieke sector. Deze ambitie maken we waar dankzij strategische bondgenoten en partnerships, zoals met
onze zusterorganisatie Number 5 Foundation en stichting Future NL. Met hen en een aantal andere
gelijkgestemde spelers geven wij vorm aan invulling van onze missie, waarin het samen doen en delen voor
‘the bigger mission’, altijd voorop staat.

Financiële vooruitblik
Voor het samenstellen van de begroting hebben wij rekening gehouden met een aantal nieuwe
ontwikkelingen, zoals de nieuwe proposities, een klein kernteam en de nauwe samenwerking tussen Missing
Chapter en Young Crowds, maar ook met zusterorganisatie Number 5 Foundation. Hierdoor ontstaat de
nodige flexibiliteit, om bijvoorbeeld via samenwerking met freelance krachten de specifieke expertise in te
kunnen brengen wanneer gewenst.

Baten
In 2021 streven we naar totale baten van €574.700. Dit is een kleiner budget dan in voorgaande jaren. Na
het transitiejaar 2020 staat er nu een kleinere en efficiëntere organisatie met minder focus op de uitvoering
van kindparticipatie bij partners en meer aandacht voor overdragen, aanjagen en slim samenwerken met
partners.

Lasten
De lasten zijn in balans met de baten en zijn vooral gericht op de inzet van het team voor samenwerkingen
rondom kindparticipatie in maatschappelijke vraagstukken. Door de samenwerking met drie partners onder
een dak kunnen partnerships ingericht worden waarin alle expertises vertegenwoordigd zijn. Ook wordt
verder gewerkt aan het integreren van Young Crowds om zo het verschil te maken voor kindparticipatie in
het onderwijs.

Saldo Baten Lasten
Het resultaat van bovengenoemde strategie en keuzes is een kleiner budget dan voorgaande jaren dat
realistisch haalbaar is, inzet op slim impact maken, ademruimte geeft voor innovatie en gebaseerd is op
flexibiliteit. Wij budgetteren eind 2021 een saldo van baten en lasten van €84.973.
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We zijn diep overtuigd van de urgente noodzaak én unieke potentie van Missing Chapter | Young Crowds
om een steeds grotere rol te spelen in het burgerschapsonderwijs in Nederland. Wij voelen ons gesterkt
door de wetenschappelijke onderbouwing van onze missie en ons werk. Bijvoorbeeld door Roger Hart, die
zegt: “Only through direct participation can children develop a genuine appreciation of democracy and a
sense of their own competence and responsibility to participate”. Hij en andere wetenschappers geven aan
dat de eerste kansen om een gevoel van participatie en inclusie te ervaren zich op jonge leeftijd aandienen.
Structurele kind- en jongerenparticipatie in het onderwijs is dus een efficiënte manier om participatie in de
haarvaten van de democratie te krijgen.

[1] Wilma van Noten, onderzoek naar de gevolgen van nieuws voor kinderen (2020).
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