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DR Congo, Bunia.
Vrouwen en kinderen staan in de rij voor veilig drinkbaar water.

De digitale versie van dit jaarverslag vind je op www.protosh2o.org
Je vindt er ook meer informatie over de besproken GRI-indicatoren.

Voorwoord
De PROTOS-professionals
PROTOS voert professionaliteit hoog in het vaandel. In België mogen
we ons de referentie noemen in ontwikkelingssamenwerking rond
water.
Onze expertise werd in 2012 opnieuw erkend door de Belgische en
Europese ontwikkelingssamenwerking en PROTOS ontving voor het
eerst financieringen van de Verenigde Naties (UNEP en UNICEF) en
van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Via een nieuwe strategie van
actiegericht onderzoek willen we onze hefboomwerking versterken.
De concepten en methodieken die 89 PROTOS-professionals samen
met de partners ontwikkelen in onze programma’s, willen wij ter
beschikking stellen aan andere organisaties, zodat ze herhaald en
vermenigvuldigd kunnen worden, met een reële impact tot gevolg.
Onze belangrijkste troef hierin zijn onze teams en onze mensen.
PROTOS steunt op medewerkers die tientallen jaren ervaring hebben opgebouwd in het Noorden en het Zuiden, binnen en buiten
onze organisatie. Het optimaal benutten van deze expertise behoort
tot de doelstellingen van ons personeelsbeleid. PROTOS wil een
sociale werkgever zijn, als invulling van de sociale component van
duurzaamheid.
De NGO-sector wordt gedragen door geëngageerde en gemotiveerde
mensen. PROTOS streeft daarnaast dezelfde standaarden van
professionaliteit na die gelden bij de overheid en in het bedrijfsleven.
Wij verwelkomen dan ook graag mensen in onze rangen die hun
ervaring, opgebouwd in het bedrijfsleven, willen inzetten voor de
PROTOS-missie van duurzaam, participatief en rechtvaardig water
beheer. Ik kan u dan ook met genoegen melden dat de Raad van
Bestuur van PROTOS eind 2012 Vincent Volckaert heeft aangesteld
als nieuwe algemeen directeur, met ingang van 1 maart 2013.
Vincent was landcoördinator van PROTOS in Haïti van 1984 tot 1987
en kan daarnaast terugblikken op een uitgebreide internationale
managementervaring in het bedrijfsleven. Vincent is de geschikte
persoon om de leiding van PROTOS op zich te nemen, om de
beheersmechanismen verder te versterken en om de implementatie
aan te vatten van onze nieuwe strategie van actiegericht onderzoek.
© PROTOS-Johan Slimbrouck►Benin

Arnoud Lust
Voorzitter PROTOS vzw
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2012 in vogelvlucht
Onze trein rijdt opnieuw
op kruissnelheid
De PROTOS-trein rijdt opnieuw op kruissnelheid.
Na een moeilijk jaar 2011 slaagden we er in 2012 in
ons projectvolume te stabiliseren.
En projectvolume betekent dat wij met onze
partners opnieuw het normaal aantal begunstigden konden bereiken: ongeveer 120.000 nieuwe
gebruikers voor veilig drinkwater en sanitaire
voorzieningen, 40.000 direct begunstigden uit
landbouwfamilies. De impact is niet gering.
Meisjes gaan naar school i.p.v. water te halen;
vrouwen spenderen de vrijgekomen tijd aan activiteiten die geld in het laatje brengen. Gezond
water, betere sanitaire voorzieningen en meer
voedsel betekenen minder ziektes, met lagere
kosten voor gezondheidszorg en minder economisch tijdverlies als gevolg. Boeren telen meer en
verkopen de extra productie op de markt.
De cijfers zijn bekend: de UNDP – het ontwikkelingsprogramma van de VN - berekende dat elke
euro die in water en sanitatie geïnvesteerd wordt,
er acht opbrengt.
Daarnaast ondersteunt en responsabiliseert PROTOS
de lokale civiele en publieke actoren, bevoegd voor
water en sanitaire voorzieningen. Dit doen we door
hun “kennen en kunnen” op te krikken tijdens de
begeleiding van hun projecten. Deze capaciteits
versterking is één van onze belangrijkste doel
stellingen en vormt de essentie van moderne
structurele ontwikkelingssamenwerking.

Enkele prachtige
uitzichten onderweg
Verder in dit jaarrapport kun je proeven van
enkele programma’s. Hier presenteren wij al een
aantal opmerkelijke verwezenlijkingen uit 2012.
Onze geïntegreerde land- en waterbeheer
programma’s worden steeds meer erkend als
voorbeeldprojecten in de adaptatiestrategieën
van landen in de strijd tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. Het pilootproject van het
Mpanga-bekken in Zuidwest-Oeganda is zo’n
project. Door de goede samenwerking tussen
PROTOS en de Oegandese staatsdienst voor
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waterbeheer, kon met financiering van UNEP - de
VN-organisatie voor milieuprogramma’s - een
beheersplan opgemaakt worden rond Integraal
Waterbeheer met brede participatie van de
betrokken bevolking. Tijdens de vele sessies in de
lokale gemeenschappen werd in een “mobiele
cinema” een documentaire over de rivier Mpanga
getoond. Dat zette de bevolking aan tot nadenken
over het gebruik en het beheer van de rivier.
Hierbij borrelde zeer waardevolle lokale kennis
op. De documentaire volgt een in het water geworpen plastic zakje van bron tot monding en
laat mensen die langs de rivier wonen aan het
woord. Aan de hand van de geïdentificeerde knelpunten maakte het project participatieve actieplannen. Daaruit volgden demonstratieprojecten
zoals het aanplanten van bomen voor oever
bescherming, anti-erosiemaatregelen, water
infiltratie, fruit
productie nabij scholen en
gezondheidscentra, enz. Het gebruik van mest
stoffen van droge toiletten en water van regenwaterreservoirs versterkt deze totaalaanpak.
De theorie van klimaatadaptatie zegt: “Bij de
aanpassing aan de gevolgen van de klimaat
verandering is het verhogen van de weerbaarheid
door het ver
spreiden van kennis die latent
aanwezig is bij de lokale bevolking cruciaal.” Dit
programma is hier een schoolvoorbeeld van.
Hoogtepunten in de Noordwerking waren de
vertolking van enkele van onze standpunten op
het 6e Wereldwaterforum in Marseille, en het afwerken van het educatief pakket “de Zuid-Noord
Klimaatspiegel” met het Klimaatforum met de
“bedenkers”-wedstrijd tussen scholen in het
Vlaams Parlement.
Het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen is
een ander belangrijk succes. Naast de UNEPfinanciering in Oeganda, verkreeg PROTOS ook
fondsen van UNICEF - het VN-kinderfonds - voor
sanitatieprojecten in Haïti en Mali. De Afrikaanse
Ontwikkelingsbank keurde een programma ter
ondersteuning van de gedecentraliseerde aanpak
van waterprojecten in Benin goed. Voor deze
bank is dit ook een belangrijk proefproject: tot nu
toe ondersteunde ze enkel staten; nu voor het
eerst ook lokale besturen, een echte doorbraak!
Eind 2012 slaagde PROTOS er ook in om na twee
jaar opnieuw financiering te krijgen van de EU,
maar het effect hiervan zal pas merkbaar worden
in 2013.

Toch enkele passages door
woelige wateren

De wissel naar de
toekomst getrokken

Mali, Madagaskar, DR Congo en Haïti kenden een
politiek onduidelijke en onveilige situatie. In Mali
moesten onze equipes in 2 van de 3 interventiezones de activiteiten tijdelijk staken en uit veiligheidsoverwegingen naar Bamako gaan. Het al
korte “bouwseizoen” in de binnendelta van de
Niger ging zo verloren: PROTOS en partners
moesten zich beperken tot activiteiten zoals
vorming en capaciteitsopbouw. Eind 2012 werd
ook Noord-Kivu te onveilig voor medewerkers
van PROTOS en van onze partners REHA en PEHA.
Deze externe factoren zijn inherent aan onze
keuze voor hoofdzakelijk Minst Ontwikkelde
Landen, die vaak ook fragiele staten zijn.

Via een reflectieproces met de hele PROTOSfamilie legden wij in 2012 ook de te volgen strategie
voor de komende 10 jaar vast.

Intern werken we aan de verbetering van ons
financieel-administratief beheer. De boek
hou
dingsprocedures van Mali werden versterkt, zodat
we begin 2013 in alle regionale kantoren van de
PROTOS-groep een vergelijkbare opvolging
kunnen garanderen. Alhoewel de begroting van
verlies uitging, sluiten we het boekjaar 2012 af met
een licht positief resultaat.

Visie en missie worden behouden, maar PROTOS
wil in de toekomst meer inzetten op actiegericht
onderzoek, naast de bestaande “stielen” zoals
begeleiden van infrastructuurprojecten, capaciteitsopbouw, pleitbezorging, mobilisatie van
middelen en kennisbeheer en -verspreiding.
De voornaamste motivatie is: wil PROTOS als
kleine speler op wereldschaal een toegevoegde
waarde leveren, dan moeten wij via actiegericht
onderzoek innovatieve modellen ontwikkelen en
de oplossingen kenbaar maken, zodat andere
ontwikkelingsactoren die kunnen overnemen en
gebruiken. Deze nieuwe strategie zullen we in de
loop van 2013 verder uitwerken en vanaf 2014
toepassen.

De Mpanga-rivier in Oeganda. Schilderijen voor sensibilisering.
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Missie

PROTOS wil rechtvaardige en wederzijds verrijkende relaties
tussen Noord en Zuid bevorderen.
PROTOS wil helpen bij duurzame en bevrijdende processen, die
geïntegreerd zijn in de plaatselijke cultuur en sociale omstandigheden, en die moeten zorgen voor een betere welvaart en
welzijn van de kansarme bevolkingsgroepen in het Zuiden.
Daarbij is water essentieel.
Gezien zijn expertise op dat terrein, komt PROTOS speciaal op
voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer in
Noord en Zuid.
Een rechtvaardig waterbeheer veronderstelt solidariteit onder
alle gebruikers, waarbij elkeen recht heeft op voldoende water
voor een gezonde menselijke ontplooiing.
Een duurzaam waterbeheer streeft ernaar het beschikbare
water zo goed mogelijk te gebruiken, zonder een hypotheek te
leggen op de kansen van anderen, van het leefmilieu en van de
toekomst.
Een participatief waterbeheer vereist de betrokkenheid van elk
individu en elke gemeenschap, ook van de kansarmen die hun
eigen lot in handen moeten kunnen nemen, en dit met respect
voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
PROTOS wil dit bereiken door:
• ontwikkelingsprogramma’s in het Zuiden te steunen, die
door een verbeterde toegang tot en gebruik van water de
sociale en economische situatie van de bevolking verbeteren;
• een katalyserend proces op gang te brengen door het
versterken van de capaciteiten, inzichten en positie van
lokale organisaties;
• de samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die
betrokken zijn bij de planmatige ontwikkeling, met inbegrip
van de plaatselijke besturen en de civiele maatschappij;
• het debat over een rechtvaardig, duurzaam en participatief
waterbeheer te stimuleren, in het Noorden en in het Zuiden.
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PROTOS wereldwijd
Strategie
Sinds 2006 werkt PROTOS in 9 landen in het Zuiden: Benin, Mali, Oeganda, Rwanda, Burundi, DR Congo en
Madagaskar in Afrika; Haïti en Ecuador in Amerika. Deze landen behoren alle tot de Minst Ontwikkelde
Landen, met uitzondering van Ecuador. In Ecuador zijn wij actief in zones met een sociaal-economisch
achtergestelde bevolking. Deze geografische keuze om langdurig in deze landen te werken laat toe om de
context grondig te leren kennen, relaties op te bouwen met zowel de civiele maatschappij als met auto
riteiten en zo oplossingen te kunnen aanleveren die een antwoord bieden op alle aspecten van
waterbeheer.
Waterbeheer is zeer gevarieerd en zeer complex.
De programma’s van PROTOS zijn daarom gebaseerd op een aantal complementaire strategieën
die een alomvattende aanpak verzekeren.
Elk waterprobleem heeft verschillende dimensies:
technische, sociale, culturele, economische, politieke,… Iedere oplossing is dan ook gestoeld op
de principes van Integraal Waterbeheer (IWB). Een
lokale ingreep heeft steeds een impact op het
stroomafwaartse gebied, en hier moet rekening
mee gehouden worden. De verschillende belangen en de noden van alle watergebruikers, inclusief de natuur, moeten met elkaar verzoend
worden. Water is een gemeenschappelijk goed.
Niemand kan het zich toe-eigenen, en elkeen
moet het recht hebben te kunnen participeren in
het beheer. Geen enkele beslissing of ingreep
mag een hypotheek te leggen op de ontwikkeling
van toekomstige generaties.

Binnen de waterproblematiek kiest PROTOS voor
3 sectoren: drinkwater, sanitatie en water voor de
landbouw. De eerste twee zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Om een significante daling van
het aantal watergebonden ziektes teweeg te
brengen, moet een project zowel op toegang tot
veilig water, als op toegang tot veilig basissanitair
en op hygiënisch gedrag werken.
Vaak worden kansarmen en vrouwen uitgesloten
van ontwikkelingsiniatieven, ook als die in eerste
instantie voor hen bedoeld waren. Door een correcte analyse van deze problematiek, en met aangepaste strategieën verzekeren de programma’s
dat ook de situatie van die mensen verbetert.
Ontwikkeling ontstaat uit een confrontatie van
visies, belangen en wensen van alle betrokken
partijen zoals de civiele maatschappij, de lokale
besturen, de gedeconcentreerde nationale over
heden, de lokale en internationale NGO’s. Overleg
en samenwerking leiden tot wederzijdse erkenning
en dragen uiteindelijk bij tot lokale democratische
gemeenschapsopbouw.
De infrastructuurwerken zijn de meest tastbare
resultaten van onze werking, maar zonder om
kadering en vorming van de gebruikers en de
beheerders dreigen deze vaak buiten werking te
raken. Capaciteitsopbouw is dan ook fundamen
teel. Interessante ervaringen van het terrein
kunnen andere organisaties inspireren. Door onze
aanwezigheid op nationale en internationale fora
en publicaties proberen wij deze lessen te delen
met anderen.

“De mannen zwaaiden vroeger de plak in het beheercomité van de pomp in mijn dorp
Warougourou, maar ze slaagden er niet in ons waterprobleem op te lossen, doordat er
geregeld en langdurig pannes waren. Wij vrouwen zorgen dat er bijdragen zijn om de
pomp te kunnen herstellen. Ik heb de vrouwen kunnen bewegen om mij tot voorzitster te
benoemen. Ik zal bewijzen dat wij vrouwen het verschil kunnen maken.”
Yadi Sèbègui, voorzitster van het gebruikerscomité van Kérou-Benin
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Pleitbezorging: PROTOS trekt mee aan de kar
PROTOS nam opnieuw actief deel aan het drie
jaarlijkse Wereldwaterforum (WWF). In maart
2012 trok PROTOS naar Marseille voor de 6e
editie. Het thema van het forum was “Time for
solutions”. Begin 2011 startte een intense voor
bereiding rond 12 “prioritaire thema’s voor actie”
en 3 “condities voor succes”.
PROTOS kon zijn standpunten vertolken in 2 officiële sessies en in 2 officiële nevenactiviteiten:
• “Toegang tot water: hoe de lokale budgetten
optrekken?” Officiële sessie in samenwerking
met AFD (Agence Française de Développement)
en SIE (Secrétariat International de l’Eau);
• “Innovatieve financiering voor lokale actoren:
mondiale watersolidariteit.” Officiële sessie
van de UNDP Global Water Solidarity (GWS);
• “De 1%-regel en gedecentraliseerde solidariteitssystemen.” Officiële nevenactiviteit van
de UNDP GWS met PROTOS en de Watergroep
(de voormalige Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening);
• “De initiatieven van lokale actoren: ervaringen
en financiële uitdagingen.” Officiële neven
activiteit van SIE met case studies van PROTOS
uit Ecuador en Benin.
Zeer belangrijk is dat in de Ministeriële Verklaring
van dit WWF voor het eerst – na 5 voorafgaande
fora - de rol van lokale besturen duidelijk erkend
wordt, en wel op 2 vlakken: bij de realisatie van
de drinkwater- en sanitatiedoelstellingen en bij
de toepassing van Integraal Waterbeheer (IWB)
in hun stroombekken. De Verklaring stelt dat men
de capaciteiten van de lokale besturen moet versterken, zodat ze hun verantwoordelijkheden
kunnen opnemen.

PROTOS heeft, samen met een aantal midden
veld
organisaties, altijd hard gepleit voor de
fundamentele rol die lokale besturen moeten
spelen in water en sanitatie.
Ook in het Zuiden zet PROTOS in op pleitbezorging
om onze standpunten ingang te laten vinden in
het nationale beleid:
• In Haïti is PROTOS de voorzitter van de PEPA
(Plateforme Eau Potable et Assainissement),
dat door de DINEPA (Direction Nationale de
l’Eau Potable et Assainissement) erkend wordt
als legitieme gesprekspartner van de civiele
maatschappij voor de uitwerking van de
nationale waterstrategie;
• In Ecuador werkt PROTOS, op uitnodiging van
SENAGUA (Nationaal secretariaat voor water),
voorstellen uit ter verbetering van de nieuwe
waterwet. PROTOS maakt het mee mogelijk
dat de watergebruikercomités deelnemen aan
dit proces;
• In Oeganda beschouwt de overheid PROTOS
als één van de pioniers rond IWB; PROTOS
zetelt er in het Nationale Thematische Team
over IWB;
• In Madagaskar is PROTOS lid van Ran’Eau, een
netwerk van wateractoren dat ervaringen
deelt, uitwisselingen organiseert, ondersteuning geeft aan niet-gouvernementele initiatieven, en het Ministerie van Water adviseert.
• In Benin zijn we samen met onze partner PNE
(Partenariat National de l’Eau) actief in de
sectorgroep water en sanitatie waar we mee
sturing kunnen geven aan het beleid. PNE
heeft meegewerkt aan de uitwerking van de
decreten die uitvoering moeten geven aan de
in 2010 gestemde waterwet.

In Cuenca, Ecuador nam PROTOS deel aan het 3 e Latijns-Amerikaanse overleg rond ‘waterbeheer door de
gemeenschap’. Vertegenwoordigers uit 15 landen debatteerden en wisselden uit over onderwerpen als goed
beheer, partnerschap en duurzaam en efficiënt beheer van de gemeentelijke diensten voor drinkbaar water.
Het favoriete terreinbezoek was dat van de PROTOS-partner Cenagrap, dat zich op de internationale kaart
heeft gezet als geslaagd voorbeeld van publiek-gemeenschapsbeheer.
“Toen we ons werk wilden organiseren, zagen we dat 2
oude vrouwen niet konden meewerken.
Ze waren bovendien alleen. In een vergadering zijn we dan
overeengekomen dat deze “oudjes” niet hoeven te betalen voor
hun drinkwater. Dit is een akkoord van de bevolking die het
systeem beheert en die solidair wil zijn.”
Freddy Peneda, vice-voorzitter van de infrastructuur, inwoner van Baijón, Ecuador
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Van p.7 tot p.15 lichten we
1 project per land toe.
Over de andere programma’s
leest u meer op de website
bij “onze programma’s”.

Benin

De Mékrou-rivier.

Project GLEauBe: Meten is weten
Wil je op lange termijn de watervoorraden duurzaam beheren, dan heb je voldoende kennis
over die watervoorraden nodig. In Benin is de kennis van de beschikbare watervoorraden erg
beperkt. Men weet niet hoeveel water er nodig is voor de verschillende activiteiten en er is geen
opvolgingssysteem.
Bovendien is er geen geschikte onderzoeksmethode om in te schatten hoe de watervoorraden
zullen evolueren qua hoeveelheid en kwaliteit. Men kan geen analyses maken en risico’s in
schatten bij het streven naar een efficiënt en duurzaam beheer van de watervoorraden. Om hier
een oplossing voor te vinden, voerden we een studie uit in het bekken van de Mékrou, een zijrivier
van de Niger, meer bepaald in drie gemeenten stroomopwaarts.
De studie wil de gegevens over de watervoorraden toegankelijker maken voor de
gemeenten en andere betrokkenen en omvat:
• de toestand van het oppervlaktewater documenteren en in kaart brengen, en ook
de eraan verbonden sociale, economische en milieurisico’s;
• de gegevens over de watervoorraden identificeren die de gemeenten nodig
hebben voor hun ontwikkelingsacties;
• analyseren hoe informatie over de watervoorraden verzameld en verspreid wordt;
• mogelijke begeleiding en maatregelen voorstellen.
Naast de natuurlijk beschikbare watervoorraden (de Mékrou en zijrivieren, de poelen en plassen)
bouwden we ook infrastructuur voor waterwinning, zoals dijken en drinkwaterputten. Al deze
waterpunten worden gebruikt voor verschillende activiteiten zoals landbouw, veeteelt en
huishouden. De regio heeft ook enkele bossen die (soms overmatig) geëxploiteerd worden. De
wijze waarop het water en de andere hulpbronnen gebruikt worden, houdt belangrijke risico’s in
op chemische en fysische vervuiling, erosie, sedimentatie van de waterplassen en rivieren. Ook
sociale problemen komen voor zoals conflicten tussen gebruikers. En de klimaatverandering
speelt ook een rol: verminderde neerslag en stijging van de temperatuur.
Er is dus nood aan informatie over het regenwaterregime, de hydrologische, klimatologische en
seizoensgebonden veranderingen, de landbouwkalender, de wetgeving inzake het gebruik van
watervoorraden, en de locatie van de grondwaterlagen.
De resultaten van de studie gaven aanleiding tot concrete acties: de aanschaf en installatie van
meetapparatuur voor regenval en waterpeil, een studie van de grondwaterlagen en de versterking
van alle betrokkenen in goed bestuur en gebruik van de apparatuur.
Het GLEauBe-project (Gouvernance Locale de l’Eau dans 5 communes du Nord-Bénin):
PROTOS, PNE-Benin, EAA en HELVETAS voeren het uit. Dit project heeft als doel bij te dragen tot
de voedselzekerheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in vijf gemeenten van de departementen
Atacora en Donga, door een beter beheer van de watervoorraden.
Donoren>Alle PROTOS-programma’s in Benin>
DGD • BFVZ • EU • Provincie West-Vlaanderen • Fondation Ensemble• ICCO/WASH Alliantie• Stichting Waste • Stichting Gillès •
Fonds Elisabeth en Amélie via de Koning Boudewijnstichting •
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Verkiezing ‘sanitatiecomité’ in Kewa.

Mali
De open ruimte is geen toilet
In de Binnendelta van de Niger is je behoefte doen in de open ruimte nog steeds een gangbare
praktijk, vaak zelfs in de onmiddellijke nabijheid van of rechtstreeks in de rivier de Niger. Het
water van deze rivier wordt ook voor het huishouden en als drinkwater gebruikt. Deze situatie
leidt elk jaar tot de uitbraak van cholera en andere ziektes met veel diarree. Vooral kinderen zijn
het slachtoffer. Malaria is ook typisch voor dit gebied, vooral tijdens het regenseizoen, doordat
er dan veel meer ongezond stilstaand water is. Om deze situatie te verhelpen, voert PROTOS in
partnerschap met UNICEF een project uit in 20 dorpen in de binnendelta (de gemeenten van Kewa
en Nema-Badenyafako). We passen de CLTS-aanpak toe (Community Led Total Sanitation). Hierbij
stuurt de hele lokale gemeenschap de verbetering van de sanitaire situatie.
De bevolking maakt eerst samen de analyse van de kwetsbaarheden en bedreigingen voor hun
gezondheidssituatie. Die analyse moet dan leiden tot lokale oplossingen om te vermijden dat de
open ruimte als toilet dienst doet. Het eerste doel is dus niet alleen de bouw van latrines, maar ook
om elk individu bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van onhygiënisch gedrag. De strategie
bestaat erin ‘het gevoel van afkeer’ aan te wenden als motivatie voor de gezinnen om de bouw
van latrines aan te pakken, met als tegenhanger van het onhygiënisch gedrag, de ‘trots’ van de
bevolking die erop staat het lot in eigen handen te nemen en haar omgeving autonoom en zonder
subsidies schoon te houden.
Deze aanpak spoort de bevolking ook aan tot collectieve actie om snel het statuut van “gemeente
zonder fecaliën in open ruimte” te verdienen. Om het certificaat te krijgen zijn er drie criteria:
• elke familie beschikt over een latrine, uitgerust met een systeem dat de verspreiding van vliegen
uit de aalput verhindert;
• de latrine moet door alle leden van de familie gebruikt worden;
• elke latrine is uitgerust met een installatie om je handen te wassen.
Twee animatoren en een supervisor staan in voor de begeleiding van het project (februari 2012 augustus 2013); zij werken nauw samen met de betrokken gemeenten en de technische diensten
van de overheid.
Op 1 december 2012 waren in de gemeente Nema-Badenyafako al 301 latrines gebouwd van de 490
waartoe de bevolking zich verbonden heeft, dus meer dan 60%. De gemeente Kewa heeft al 190
van de 280 beoogde latrines gebouwd, of meer dan 67%. De certificering van de dorpen is gepland
voor april 2013. Pas dan zullen we weten hoeveel gezinnen het certificaat zullen gekregen hebben.

Donoren>Alle PROTOS-programma’s in Mali>
DGD • BFVZ • UNICEF • 11.11.11 • Gemeente Assenede • Vlaamse Overheid, Antea Group en AWW Water-link via het VPWvO •
Groep Willemen via Ondernemers voor Ondernemers • Blue Planet Run Foundation • Association Sud-Nord • Stichting Rainwater Harvesting •
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières • Familie en vrienden Delsaerdt Elise • Lindemans vrienden •
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Moestuintje.

Greppels tegen erosie op de hellingen.

Grote Meren
Waterbeheer voor meer voedselzekerheid
Sommige streken hebben het al zwaarder dan andere, maar als daar nog oorlog en geweld bij komen, is extra steun aan de bevolking hard nodig. En dit is het geval in Burundi.
Sinds 2012 voert PROTOS daar een project uit in de gemeente Isale van Bujumbura rural. Trouw
aan onze specialiteit werken we rond water, met ook enkele activiteiten rond voedselproductie die
rechtstreeks of onrechtstreeks met waterbeheer te maken hebben.
Door samenwerking met alle betrokkenen en met toepassing van het Lokaal Bouwheerschap wil
het project een antwoord vinden op de voedselveiligheidsproblemen, kenmerkend voor de gemeente Isale. Het is een zeer ruig gebied, met weinig landbouwpotentieel en dicht bevolkt: 510
inwoners/km². Bovendien heersten in de regio lange tijd onveiligheid en geweld: de bevolking sloeg
op de vlucht en liet de gronden in de steek. Met de terugkeer van de vrede en de vluchtelingen,
duiken veel conflicten rond landeigendom op. Dit versterkt alleen maar de problemen rond landbouwproductie en voedselonveiligheid.
Om de lokale bevolking en autoriteiten te leren omgaan met al deze problemen, richten we ons op
4 domeinen:
• inrichting en bescherming van de gronden volgens de principes van Integraal Waterbeheer:
35 ha moerassen, 350 ha beschermde stroombekkens en 90 ha herbebossing;
• steun aan 2.000 gezinnen: composteersystemen, aanplanten van bomen, introductie van kleinvee in stallen zoals geiten, productie van voedergewassen, ondersteuning voor de tuinbouw,...;
• steun aan 500 vrouwen/kwetsbare gezinnen door de aanleg van moestuinen, introductie van
kleinvee, installatie van ecologische latrines, van regenwateropvangsystemen, verbetering van
de woningen,...;
• bevordering van het Lokaal Bouwheerschap en visieontwikkeling rond IWB bij de lokale
overheden.

“De gezondheid van mijn kinderen zal er wel bij varen”

Mevrouw Denise van de Heuvel Nyarukere: “Vroeger geraakte ik moeilijk aan drinkbaar water.
Bijna alle mensen uit de omgeving haalden water aan de oude bron, die nog uit de koloniale tijd
stamt en vervallen is. Met dit project is de bron hersteld, en er is drinkbaar water. Daardoor zijn er
heel wat minder ziektes, vooral de kinderen hebben minder last van wormen. Bovendien zorgt het
project ervoor dat kwetsbare vrouwen sterker staan en eigen activiteiten kunnen ontwikkelen.
Ikzelf bijvoorbeeld kan nu al een moestuintje aanleggen en weet hoe het te onderhouden. Zelfs na
afloop van het project zal ik gewassen blijven telen die rijker zijn aan vitaminen en mineralen. De
gezondheid van mijn kinderen zal er wel bij varen.”
De partners die meewerken aan dit project AMIASZI (Aménagement des Marais et Intégration
Agro-Sylvo-Zootechnique) zijn AVEDEC, OAP en CISV. De specifieke doelstelling luidt: “door een
rationeel beheer van de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier de landbouwproductie
verhogen en de waaier van de geteelde voedingswaren verruimen in de gemeente Isale.”
Donoren>Alle PROTOS-programma’s in de Grote Meren>
DGD • EC • UNEP • Provincie Oost-Vlaanderen • Vlaamse overheid en Antea Group via het VPWvO • LIMA nv • ACLVB/CGSLB via Sociaal Fonds
Voeding VIA • Terre Bleue en Baltimore Aircoil via Ondernemers voor Ondernemers • CM-Midden Vlaanderen • Privégiften •
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Minder ziektes door je handen te wassen
PROTOS werkt aan het verbeteren van de toegang tot water en basissanitair, maar sensibiliseren rond
hygiëne en correct gebruik van de infrastructuur is minstens zo belangrijk. In 38 scholen in de gemeente
Camp-Perrin zetten we in 2012 stappen in de goede richting. Met de steun van unicef voerden we er
het EPHAMS1-project uit rond ‘drinkbaar water, hygiëne en sanitatie’.
De uitbreiding van besmettelijke ziektes zoals cholera en tyfus via de school indijken, de kinderen
hygiënische gewoontes aanleren en via hen ook hun families bereiken: dat zijn de doelen. We werken
samen met de 4 drinkwatercomités, het gemeentebestuur van Camp-Perrin, het Ministerie van Onderwijs in het Zuiden, een vertegenwoordiging van de OREPA2 in het Zuiden en de schooldirecties.
De situatie in de scholen was schrijnend op het gebied van hygiëne en basissanitair. Geen of weinig
latrines, geen lavabo’s, geen drinkbaar water ter beschikking, geen of geen aangepast hygiëneonderricht aan de leerlingen. Indien er toch latrines waren, waren ze niet onderhouden en dus niet
echt “gebruiksvriendelijk”.
Via EPHAMS werken we in verschillende stappen:
Stap 1. De scholen krijgen een aansluiting op drinkwater en de leerkrachten krijgen een opleiding om
de lessen over hygiëne en gebruik van de sanitaire voorzieningen aangenaam en leerrijk te maken.
De scholen ontvangen aangepast didactisch materiaal.
Stap 2. De scholen vormen elk hun eigen beheercomité EPHA (met afgevaardigden van leerkrachten,
leerlingen, ouders, directie) dat een plan met budget voor hun school moet opmaken.
Stap 3. Na goedkeuring van dit plan door de partners van PROTOS, tekenen de verschillende instanties
een akkoord. De infrastructuurwerken gaan van start in de school: bouwen van milieuvriendelijke latrines op maat van de kinderen, urinoirs, lavabo’s en kraantjes – met respect voor de nationale normen.
Stap 4 is het onderwerp van ons volgend project-voorstel. Er zijn meerdere aspecten: de begeleiding
van de scholen bij het respecteren van het Plan GEPHA van hygiëne-onderricht in de school; gebruik
en onderhoud van de infrastructuur; gebruik van de excrementen als meststof op landbouwgronden;
en het begeleiden van gemeente, ministerie en OREPA in hun supervisierol.
De kleuters van de scholen starten alvast hun dag met het ‘handenwassenlied’.
1 EPHAMS: Drinkwater, sanitair en hygiëne op school.
2 OREPA: Regionaal bureau voor drinkwater en sanitatie.

Donoren>Alle PROTOS-programma’s in Haiti>
DGD • UNICEF • 11.11.11 • Consortium ‘Haïti Lavi 12-12’ • Provincie Antwerpen • Provincie West-Vlaanderen • Havenbedrijf Gent en GROS
Ranst via Ondernemers voor Ondernemers • Lions Club International Foundation (voor herstelproject aardbeving 2010) • Gemeente Ranst,
DEME, IMDC, Gemeente Berlare, Provincie Oost-Vlaanderen, TMVW Water-link i.h.k.v. herstelprojecten aardbeving 2010 • Fondation Ensemble
• ICCO • CORDAID • HidroPLUS PIDPA • UEBH • Privégiften •
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Vervoer per kano in het bovenste gedeelte van het stroomgebied.

Versnelde ontbossing.

Ecuador
Integraal Waterbeheer in Esmeraldas
In 1990 had de provincie Esmeraldas, de naam verwijst naar de groene edelsteen, 1.080.000 hectare
bos, of 9% van de totale bosoppervlakte in Ecuador. In 1998, amper 8 jaar later, bedroeg deze
oppervlakte nog minder dan 500.000 hectare en in 2007 is deze bosoppervlakte verder geslonken
tot amper 350.000 hectare door de aanhoudende wildkap en het complete gebrek aan regulering en
controle. Het ecosysteem van Chocó - waaronder ook het micro-ecosysteem van Esmeraldas valt - is
mondiaal erkend om zijn uitzonderlijke biologische specificiteit; het gaat over een kwetsbare zone.
Het PROTOS-programma in Esmeraldas is in 2007 gestart rond water en sanitatie, maar al snel
werd duidelijk dat een meer geïntegreerde aanpak nodig is, om de aanwezige watervoorraden
te beschermen. Bijzondere aandacht gaat naar de risico’s van de klimaatverandering die de regio
bijkomend bedreigen.
Het recente werkbezoek van de Provincie Oost-Vlaanderen erkent de problematiek en pleit ook
voor een meer geïntegreerde aanpak waarbij de aanleg van water en sanitaire voorzieningen
gecombineerd wordt met aandacht voor de productie en commercialisering van cacao in hetzelfde
grondgebied. Door de cacaoproductie en commercialisering aantrekkelijk te maken, zullen meer
mensen inkomsten kunnen genereren uit deze cacao van uiterst goede kwaliteit, in plaats van uit de
bosontginning. De aanpak van het hele stroombekken van de rivier Rioverde is een logische volgende
stap in het programma, aangezien de meeste drinkwaterinfrastructuur drinkwater genereert uit het
rivierwater, en de mensen die langs de rivier wonen erg bezorgd zijn over het gebruik en verbruik
van het water alsook ook over het toenemend risico van overstromingen en droogte. De hoogte van
het rivierwater wordt immers gereguleerd door de bossen in de stroomopwaartse gebieden, die
enerzijds bij hoge neerslagintensiteiten (tropische regens!) een deel van het water tijdelijk ophouden,
en anderzijds in de drogere perioden de rivier van voldoende water blijven voorzien. De laatste jaren
wordt het verschil tussen droogseizoen- en regenseizoenpeil steeds groter.
In een eerste workshop met de lokale actoren, de vertegenwoordigers van de bevolking, de overheid
en ngo’s werd de historiek van het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van het stroombekken
gereconstrueerd. Daaruit werden dan de belangrijkste problemen rond het bekken geïdentificeerd.
Op basis van deze gegevens komt op een participatieve wijze een actieplan tot stand dat de
dringendste problemen aankaart en oplost.
Ook de Provinciale dienst “Ronde Tafel voor Milieu” is betrokken partij en ondersteunt PROTOS en
de lokale actoren in de realisatie van dit plan door de versterking van de capaciteiten.
CEFODI en PROTOS Ecuador zijn de partners van de provincie Oost-Vlaanderen voor haar regionale
samenwerking met de provincie Esmeraldas.

Donoren>Alle PROTOS-programma’s in Ecuador>
DGD • EC • Provincie Oost-Vlaanderen • Gemeente Berlare • Gemeente Oosterzele • Vlaamse Overheid, TMVW Water-link, GROHE, Brugs
Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking via het VPWvO • Ecobeton Water Technologies • Fondation Ensemble •KrisKras • TREVI •
DYKA Plastics - Tessenderlo Groep •
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België
Kantoor ► Gent
		

► 19 personen

Partners
► Bevrijde Wereld▕ Iles de Paix▕ Good Planet Belgium.
► Inhoudelijke en technische ondersteuning landenkantoren▕
pleitbezorging▕ kennisuitwisseling en –beheer▕ externe relaties
en communicatie▕ netwerking▕ mondiale vorming▕
fondsenwerving▕ administratief en financieel beheer.

Haïti
Kantoor ► Port-au-Prince
		
► 7 personen
Partners ► CPH▕ GTIH▕ ODRINO▕ CUSIC▕
UDECOBEL▕ DDA▕ ITECA.
Type interventies
► Zones
► Cap Haïtien
► Camp Perrin
► Port-au-Prince
► Terre-Neuve
► Belladère
► Moustiques

Ecuador
► Cuenca
► Antennes: Saraguro, Esmeraldas
► 6 personen
Lokale NGO: CEDIR, SENDAS en CEFODI▕
Tweedelijnsstructuren en de drinkwatercomités▕
Gemeentebesturen▕ APROCA, APROCAM en
APROCAR (associaties van cacaoboeren)▕
Provincie Oost-Vlaanderen.
Type interventies
► Zones

Kantoor
		
		
Partners ►

Kantoor ►
►
►
Partners ►

Mali

Bamako
Antennes: Sévaré, Nioro du Sahel
17 personen
AMASBIF▕ COPIDUC▕ PNE▕ EAA▕		
Gemeenten▕ UNICEF.
Type interventies ► Zones
► 18 gemeenten in de
binnendelta van de Niger

► Zuidelijke Andes:
Cañar, Oña, Saraguro

► Bamako
► Kustzone: Muisne en Rioverde in
de provincie Esmeraldas

► Cercles de Nara et
Nioro du Sahel

In elk partnerland volgt PROTOS dezelfde strategische lijnen: toepassing van Integraal Waterbeheer; de gemeenten
als bouwheer voor publieke dienstverlening, boerengroepen als bouwheer voor landbouwprojecten; ondersteuning
van de lokale gebruikerscomités; integratie van sanitatie in projecten rond drinkwatervoorziening;
meerpartijenbenadering; aandacht voor gender ; streven naar synergie en complementariteit; kennisverspreiding
en –uitwisseling; deelname aan (nationaal) overleg en pleitbezorging,…
Voor meer uitleg over de strategie zie p. 5.
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Grote Meren
Rwanda, Burundi, DR Congo (Kivu)
Kantoor ► Kigali (Rwanda)
► 7 personen
Type interventies

Oeganda, DR Congo (Ituri)
Kantoor ► Antenne: Fort Portal (Oeganda)
► 3 personen

► Zones

Type interventies

► Zones

► District Muhanga (Rwanda)
► Provincie Gitega en Bujumbura
rural (Burundi)

► District Kamwenge, River
Mpanga Catchment, Lake
George Basin (Oeganda)

► Provincies Noord- en Zuid Kivu
(DR Congo)

► Ituri (DR Congo)

Partners
► OAP▕ AVEDEC▕ ODAG (Burundi).
► COFORWA▕ UGAMA-CSC▕ DUHAMIC-ADRI▕
District Muhanga (Rwanda).
► REHA-PEHA + lidorganisaties (DR Congo).

Partners
► JESE (Oeganda)
► CIDRI (DR Congo).

Madagaskar

Kantoor ► Antananarivo
► 7 personen
Partners ► FIKRIFAMA▕ ngo Saint Gabriël▕ JIRAMA.
Type interventies ► Zones
► Toamasina
► Andromba
► Antanifotsy

Benin

Kantoor ► Cotonou
		
► Antennes: Natitingou, Lokossa.
► 18 personen
Partners ► PNE▕ Helvetas▕ DCAM-Bethesda▕
EAA – Eau et Assainissement Afrique▕ SNV-Benin▕
CEBEDES▕ BUPDOS▕ URP Mono/Couffo▕ URP
Atacora/Donga
Type interventies ► Zones
► Mono/Couffo
► Atacora/Donga

Integraal Waterbeheer
Drinkwater

http://www.protosh2o.org/Onze programma’s

Landbouw
Sanitatie
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Madagaskar

Testtransport per driewieler na het ruimen van een latrine.

Tijd voor duurzame oplossingen
In de stad Toamasina ondersteunen we – samen met onze partner Saint Gabriel – de bevolking om
hygiëne en toegang tot sanitaire voorzieningen te verbeteren. Het aantal latrines neemt weliswaar
toe, er zijn er 21.900 voor 97% van de bevolking, maar andere problemen hebben nog geen goede
oplossing. Want wanneer de put vol is, moet hij geruimd worden en de uitwerpselen moeten
weggevoerd worden. Dat geeft een gezondheidsrisico door direct contact, door de vervuiling van het
grondwater of door overstromingen. De technische en financiële middelen zijn echter zeer beperkt:
14.000 m³ wordt jaarlijks manueel geruimd en ingegraven op het perceel zelf. Evacuatie en transport
kan enkel per vrachtwagen gebeuren, wat erg duur is. Bovendien gaat het momenteel slechts over
300 m³ per jaar, wat volstrekt onvoldoende is. En op het einde van de keten is er geen zuivering en de
stortplaats is ver en niet aangepast. Tijd dus om duurzame oplossingen te zoeken!
Samen met een Belgische stagiair hebben we eerst de stand van zaken opgemaakt: welke types
latrines bestaan er, wanneer en hoe worden ze geruimd, hoe gebeurt het transport nu en hoe kan
dat beter aan een betaalbare prijs voor de klant en een rendabele prijs voor de operatoren, en waar
en hoe storten?
Uit deze studie blijkt dat een ruimdienst per vrachtwagen niet voor iedereen toegankelijk is.
Verschillende soorten diensten met eenvoudige technieken kunnen betaalbare oplossingen bieden:
met manuele pomp, kleine motorpompen, transport per driewieler, met een handkar of een kleine
pick-up met overslagplaatsen voor de uitwerpselen. Voor de verwerking is een filtersysteem met
planten het meest aangewezen voor de omstandigheden in Toamasina.
Blijft natuurlijk nog de uitvoering. Samen met de gemeente en de lokale partners zoeken we de
nodige middelen om dit te realiseren. De lokale overheden spelen immers een essentiële rol in de
reglementering, in de steun aan de kleine operatoren enz.
Wordt vervolgd!

Bij het ruimen van de latrines moeten de arbeiders hygiënische voorzorgsmaatregelen nemen.
Donoren>Alle PROTOS-programma’s in Madagaskar>
DGD • Provincie Limburg • Vlaamse Overheid en De Watergroep via het VPWvO • VPK Packaging, Brouwerij Trappisten van Westmalle en
Algemeen Fonds via Ondernemers voor Ondernemers • ICCO• SEDIF •
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België
Jongeren engageren zich voor ‘water’
Zo’n 80 jongeren tussen 18 en 22 jaar uit heel de wereld spraken op 6 maart 2012 af in Aix-en-Provence om
er samen het 6e Wereldwaterforum (WWF) voor te bereiden dat enkele dagen later in Marseille van start
zou gaan. Juist omdat deze jongeren wateruitdagingen aan den lijve ondervinden, inspraak willen in eigen
toekomst en hun engagement rond water en klimaat kenbaar wilden maken, schreven zij zich in voor
het Wereld-Jongeren-Water-Parlement (WJWP).
Verschillende (inter)nationale organisaties uit België – waaronder
PROTOS –, Nederland en Frankrijk namen het initiatief. Er gingen
voorbereidende ontmoetingen aan vooraf in Frankrijk, Ecuador en
Tunesië. In Aix gingen deze jongeren in gesprek met waterexperts en
lichtten ze de wateruitdagingen van hun regio toe. In verschillende
officiële sessies van het 6e WWF maar ook op een druk bijgewoonde
slotsessie stelden ze hun regionale actieplannen voor. Zo zullen ze in
hun stroombekken werk maken van allerlei wateracties: sensibilisering
voor kinderen, lespakketten uitwerken voor leerkrachten, lokale en
nationale Jongeren-Water-Parlementen organiseren.

Lydie, Bart, Paola,

Johan, Sheila.

PROTOS werkte inhoudelijk mee aan dit WJWP en zorgde er met de steun van de Belgische Overheid
(DGD) voor dat jongeren uit Ecuador, Benin, Oeganda en België konden deelnemen. Niet zonder succes:
het theaterwerkstuk over het belang van water waar Lydie Olowo uit Benin aan meewerkte, kreeg een
eerste prijs; de Belgische afgezant Bart De Vos die er met PROTOS al bij was op het WWF in Istanbul
(2009) werd in Marseille tot jongerenvoorzitter verkozen voor 3 jaar en de film ‘Klimaatchaos’ die PROTOS
mee hielp realiseren kaapte de derde prijs weg op het filmgebeuren “Water en Cinema” in de categorie
“professionele documentaires”.

Klimaatforum in het Vlaams Parlement
Het Klimaatforum op 27 april in het Vlaams Parlement was het hoogtepunt van het
project Zuid-Noord Klimaatspiegel in 2012. Op dit Klimaatforum gingen leerlingen uit
de 2e en 3e graad technisch secundair onderwijs (TSO) in discussie met parlementairen
en experts over mogelijke oplossingen voor de klimaatverandering. De concrete
projecten die ze met de klas uitgewerkt hadden, stelden ze voor aan een jury.
De opdracht luidde: hoe kan je helpen om de CO2-uitstoot te verminderen en hoe
kan je in je toekomstig beroep energiebewuster en klimaatvriendelijker werken.
Het Miniemeninstituut uit Leuven was één van de winnaars. De leerlingen bouwden
een ecotuin op school en kweken nu biogroenten die ze water geven uit een zelf
gebouwde regenwaterreservoir. De leerlingen zorgen ook voor de verkoop van de
groenten en in de klas voeding worden er duurzame maaltijden mee bereid.
Alvast een fijne bijdrage voor het klimaat!
De andere winnende klasprojecten, vind je terug op www.klimaatspiegel.be.
Het project Zuid-Noord Klimaatspiegel is een samenwerking van PROTOS met GREEN vzw (nu Good
Planet Belgium), met de steun van VAIS (het Vlaams Agentschap voor Internationale Samen
werking). Bedoeling van het project is jongeren te informeren over de klimaatverandering en hen
bewust te maken dat veel mensen in het Zuiden vandaag al dagelijks met de gevolgen worden
geconfronteerd. Ook wordt de link gemaakt met ons gedrag hier en onze CO2-uitstoot.
Leerkrachten kunnen aan de slag met het aangeboden educatief materiaal op de website
www.klimaatspiegel.be.
Donoren>PROTOS Noordwerking>
DGD • VAIS • 11.11.11 • Provincie Oost-Vlaanderen • Stad Gent • GROHE nv • ARGUS Milieupunt KBC CERA • Privégiften •
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Milieu- en sociaal verslag
Voor het 4e jaar op rij brengt PROTOS een milieu- en sociaal verslag uit voor de gehele PROTOS-groep. Nadat
voor 2008 voor het eerst een geïntegreerde balans en jaarrekening neergelegd kon worden, zette PROTOS voor
2009 ook deze stap wat betreft de duurzaamheids- en sociale verslaggeving. We kunnen nu 4 jaren
vergelijken.
PROTOS kiest voor het C-niveau ‘self declared’ volgens GRI-3 (Global Reporting Initiative).
Voor de 3e maal rapporteren we ook volgens de GRI ngo-sectorsupplementen. Dit verslag kunt u voortaan op
onze website lezen, samen met de jaarlijks terugkerende parameters met een standaardbeschrijving.
Voor het rapport over 2013 is het de bedoeling dat we overschakelen naar GRI-4. GRI is voor PROTOS immers een
leerproces, waarbij we elk jaar een stap vooruit proberen te zetten.
2.1 t/m 2.8: zie GRI-overzicht op p. 25 als leidraad.
2.9 Tijdens de verslagperiode waren er geen significante veranderingen wat betreft organisatie of
structuur. In Rwanda en Mali verhuisde het
PROTOS-team naar een iets ruimer kantoor.
2.10 PROTOS ontving geen onderscheidingen in de
voorbije periode.

Verslagparameters

3.1 Dit jaarverslag slaat op de periode 01/01/2012
- 31/12/2012.
3.2 Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd n.a.v.
de Algemene Vergadering (AV) van 23/06/2012.
3.3 PROTOS brengt elk jaar een jaarverslag uit
n.a.v. de AV in de maand juni.
3.4 Contactpunt voor dit verslag: zie onderaan
p. 25.
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het
verslag: zie website.
3.6 Afbakening van de reikwijdte van het verslag.
Zowel het maatschappelijk verslag, het financieel gedeelte als het sociaal en milieurapport
volgens GRI behandelt de wereldwijde werking
van PROTOS behartigd door zijn personeel; de
activiteiten van onze uitvoerende partners
worden echter niet behandeld.
3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of
afbakening van het verslag: zie 3.6.
3.8 Basis voor verslaggeving die de vergelijkbaarheid tussen de verschillende verslagperioden
aanzienlijk beïnvloedt.
Er kunnen nu 4 opeenvolgende jaren vergeleken worden voor de gehele PROTOS-groep.
3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen:
identiek aan de vorige jaren: zie website.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformulering van eerder verstrekte informatie: niet
van toepassing.
3.11 Significante verandering t.o.v. vorige verslagperiode qua meetmethoden: geen.
3.12 GRI-overzichtstabel met overzicht van de
behandelde indicatoren: p. 25.

Bestuur, verplichting en
betrokkenheid
4.1 t/m 4.15: zie website.
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Maatschappelijk

SO3 Percentage personeel dat vorming kreeg in de
anticorruptiepolitiek en procedures van de
organisatie.
Voor het beleid: zie website.
Het percentage werknemers dat het Vade
mecum in 2012 kreeg toegelicht bedroeg 81%
van de nieuw aangeworven werknemers. We
streven naar 100%.
SO5 Deelname aan standpuntbepaling publiek
beleid en lobbying: p. 6, 12, 15, 20.

Productverantwoordelijkheid
PR6 Zie website.

Economische prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden/omzet p. 21-23.
EC4 Significante steun van de overheid p. 22.
EC7 Procedures en beleidsdocumenten voor het
aanwerven van lokaal personeel: zie website.
Voor de verhouding tussen lokale medewerkers
en niet-lokale medewerkers in PROTOS, zie
LA13, rubriek per afkomst.

NGO-sector-supplementen
NGO1 t/m NGO8: zie website.

© Nick Hannes

Organisatieprofiel

Schoon water om je baby te wassen is niet altijd voorhanden. Kpandroma-DR Congo.

Toelichting bij de Milieu- en Sociale indicatoren voor 2012
Elektriciteitsverbruik.
Sinds 1/1/2011 is PROTOS Gent overgeschakeld op
een 100% groenestroomleverancier.
EN16/17: Totale CO2-emissie.
De emissies per hoofd (VTE) 2012 en 2011 zijn
vergelijkbaar en zijn met 1/3 gedaald sinds 2009. Het
dienstverkeer per auto staat in voor het grootste
aandeel in de totale uitstoot, gevolgd door de
vliegtuigreizen. Er zijn enkel in het Zuiden dienst
wagens in gebruik, noodzakelijk om de interventie
gebieden - meestal op zeer moeilijk terrein - te
kunnen bereiken. Het verbruik aan stookolie voor
de verwarming van het kantoor Gent is verder
gedaald: eerder werd geïnvesteerd in dubbele
beglazing en vloerisolatie; begin 2012 werd een
nieuwe moderne stookketel geplaatst.
EN18: Initiatieven om emissies van broeikasgassen
(nog verder) te reduceren.
Het belangrijkste aandachtspunt blijft het waken
over de vliegtuigreizen, echter zonder de normale
werking van de Zuid-programma’s in gevaar te
brengen.
We zetten bewustmakende acties op in de kantoren in het Zuiden, om net zoals in de kantoren in
Ecuador, Haïti en in de Grote Meren, de klimatisatieeenheden zo weinig mogelijk te gebruiken.

LA1, LA2 en LA13: Personeelsbestand, personeelsverloop en samenstelling.
PROTOS groeide in 2012 aanzienlijk qua personeel.
Het personeelsbestand in het Zuiden is zeer
afhankelijk van goedgekeurde programma’s en
projecten. Zo was er een grote instroom in Mali,
Haïti en het Grote Merengebied.
In Benin daarentegen liepen een aantal programma’s af. Dit verklaart tevens het schijnbaar grote
personeelsverloop. Onder indicator LA13 “per
afkomst” merkt u ook dat de nettotoename in
personeel uitsluitend lokale mensen betrof.
LA12: Percentage werknemers dat een functioneringsgesprek kreeg in 2012.
85%: dit resultaat is merkelijk beter dan in 2011.
Het was ook een aandachtspunt.
Aankoopbeleid.
Zie website.

http://www.protosh2o.org/Over PROTOS/GRI

Organigram PROTOS vzw
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Milieu-indicatoren voor PROTOS Groep
GRI
code
EN1

EN3

EN4

EN8

Beschrijving

Eenheid

2012

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
Kopieerpapier
kg
1.832
Papier voor brochures en
kg
175
jaarverslag
• Toners:
kleur
stuks
68
zwart
stuks
111

•
•

2011

2010

2009

2012

2011

2.603

2.358

1.785

per VTE
23

per VTE
41

344

505

278

51
103

23
121

42
83

0,9
1,4

0,8
1,6

per m2

per m2

Direct energieverbruik van primaire energiebronnen
• Kantooroppervlakte
m2
2.443
2.199
• Gas voor verwarming
KWh
943
727
• Mazout voor verwarming
l
2.645
3.840
• Mazout voor
l
1.714
698
electriciteitsopwekking
• Electriciteit voor gebouwen KWh 51.902 52.295

2009

per VTE per VTE
37
29

0,4
1,9

0,7
1,4

718
7.140

850
5.939

0,4
1,1

0,3
1,7

1.214

338

0,7

0,3

56.878

51.480

21,2

23,8

Indirect energieverbruik van primaire energiebronnen
• Woon-werkverkeer:
auto
km/jr 79.648 62.056
71.302 85.491
trein/bus
km/jr
91.951 120.679 107.922 104.826
motorfiets
km/jr
27.522
7.000 13.599
9.432
fiets
km/jr
9.364
9.732
6.511
9.651
tram
km/jr
4.026
3.850
0
0
• Dienstverkeer:
auto
km/jr 437.048 357.440 361.125 405.539
motorfiets
km/jr
11.955 25.947 32.853 27.048
trein/bus
km/jr
37.331
33.931 31.486 24.617
vliegtuig
km/jr 332.496 228.740 218.960 431.000

per VTE

per VTE

1.013
1.169
350
119
51

970
1.886
109
152
60

1.128
1.707
215
103
0

1.401
1.718
155
158
0

5.558
152
475
4.229

5.588
406
530
3.576

5.711
520
498
3.463

6.648
443
404
7.066

Totale wateronttrekking
• Water voor gebouw

per VTE
30,4

per VTE
29,2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

204
12.796
30.551

157
13.320
30.283

155
24.521
42.884

184
18.423
38.814

m3

1.944

1.870

1.797

1.417

per VTE per VTE

per VTE per VTE
28,4
23,2

EN16/17 Totale directe en indirecte emissie van broeigassen
• Gebouwen:
Gas
KWh
943
727
718
850
Mazout
l
4.359
4.538
8.354
6.277
Electriciteit
KWh
51.902 52.295 56.878 51.480
• Woon-werkverkeer:
auto
km/jr 79.648 62.056
71.302 85.491
trein/bus
km/jr
91.951 120.679 107.922 104.826
motorfiets
km/jr
27.522
7.000 13.599
9.432
fiets
km/jr
9.364
9.732
6.511
9.651
tram
km/jr
4.026
3.850
0
0
• Dienstverkeer:
auto
km/jr 437.048 357.440 361.125 405.539
motorfiets
km/jr
11.955 25.947 32.853 27.048
trein/bus
km/jr
37.331
33.931 31.486 24.617
vliegtuig
km/jr 332.496 228.740 218.960 431.000
• Papier
kg
2.007
2.947
2.863
2.063

23.496
8.683
1.982
131
0

18.307
11.396
504
136
0

21.034
10.191
979
91
0

25.220
9.899
679
135
0

128.929
861
3.525
108.920
7.067

105.445
1.868
3.204
64.810
10.379

106.532
2.365
2.973
71.960
10.083

119.634
1.947
2.325
141.580
7.264

Totaal CO2-uitstoot

327.145

259.808

293.769 366.104

4.164

4.061

Gemiddelde CO2-uitstoot per VTE

woon-werkverkeer 10,5%
dienstverkeer 40,8%
dienstverkeer vliegtuig 33,3%
papierverbruik 2,2%

PROTOS Jaarverslag 2012

4.646

6.002

Samenvatting van de emissies

gebouwen 13,3%

18

2010

Gebouwen

2012
43.551

2011
43.760

2010
67.560

2009
57.421

Woon-werkverkeer

34.292

30.343

32.296

35.933

Dienstverkeer

133.315

110.517

111.871

123.906

Dienstverkeer vliegtuig

108.920

64.810

71.960

141.580

7.067

10.379

10.083

7.264

327.145

259.808

293.769

366.104

Papierverbruik
Totaal CO2-uitstoot

Sociale indicatoren voor PROTOS Groep
GRI
code Beschrijving
LA1

LA2

LA7

Personeelsbestand
Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar
Voltijds
Deeltijds
Totaal uitgedrukt in VTE
• Personen in dienst per 31/12
Voltijds
Deeltijds
Totaal uitgedrukt in VTE

•

Personeelsverloop
Ingetreden werknemers
Uitgetreden werknemers

•
•

Werkverlet
• Verlet - ziektedagen - ziekteverzuim

LA10 Opleiding - Vorming
• Aantal werknemers die een opleiding volgden
• Ontvangen training per jaar
Taalcursussen
Informatica(toepassingen)
Juridische vorming: arbeidswet en vzw
Algemeen
Totaal training
LA12 % werknemers die functioneringsgesprek kregen
• werknemers die functioneringsgesprek kregen
• werknemers die recht hebben op
functioneringsgesprek

Eenheid

2012

2011

2010

2009

aantal
aantal
aantal

71,6
11,2
78,63

57,14
11
63,97

56,7
10,5
63,23

54,7
7,1
61,0

aantal
aantal
aantal

78
11
85,13

62
11
68,83

56
11
62,83

59,0
9,0
64,7

aantal
aantal

36
20

12
6

9
8

15,6
10,6

dagen/jr

315

102

116

aantal

33

21

13

uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr

51
132
117
984
1.284

30
162
12
1.088
1.292

60
42
26
311
439

72
96
60
49
277

aantal

84,7
50

27,0
17

aantal

59

63

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

63
2
15
9
85,13

45
2
17
9
68,83

42
2
14
9
62,83

46,0
1,0
13,0
8,0
64,7

aantal
aantal
aantal

1
81,13
3

1
63,83
4

1
57,83
4

2,0
61,4
1,3

aantal
aantal
aantal
aantal

12,13
8,4
9,8
54,8

9,33
5,2
6,8
47,5

9,33
2,2
8,8
42,5

aantal
aantal
aantal

11,33
63,3
10,5

11,33
49
8,5

8,33
46,00
8,50

aantal
aantal
aantal

0
85,13
89
28

0
68,83
73
28

0
62,83
67
27

aantal

61

45

40

aantal
aantal

80,6
29
36

90,5
57
63

LA13 Samenstelling volgens diverse categorieën

•

Personeelsbestand (per 31/12)
Voltijds man
Deeltijds man
Voltijds vrouw
Deeltijds vrouw
Totaal uitgedrukt in VTE
• Per beroepscategorie (VTE)
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
• Per opleidingsniveau (VTE)
Lagere school
Middelbare school
Hoger niet-universitair
Universitair
• Per leeftijdscategorie (VTE)
< 30 jaar
30 - 50 jaar
> 50 jaar
• Per minoriteitsgroep (VTE)
Behorend tot minoriteit
Niet behorend tot minoriteit
• Per afkomst (totaal per 31/12)
West-Europeanen
Lokalen, uit de 9 landen waarin PROTOS
opereert

Maatschappelijke indicator voor PROTOS Groep
SO3

% werknemers getraind in anti-fraudeprocedures
• werknemers die opleiding kregen
• werknemers die opleiding moesten krijgen
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Samenwerkingsverbanden en netwerken
Samen ben je sterker om iets te bereiken.
PROTOS neemt actief deel aan of stuurt een aantal netwerken en platformen in België. Het streefdoel is
dat deze netwerken en PROTOS elkaar inhoudelijk voeden.
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO): het VPWvO is een
platform van actoren uit de Vlaamse Overheid, de publieke (drink-)
waterbedrijven, private bedrijven actief in of rond water, de Vlaamse
academische en onderzoekswereld, ngo’s en vzw’s. Zij leveren, door samen
te werken, een extra bijdrage tot het behalen van de Millenniumdoelstelling
7 rond drinkwater en sanitatie. ‘Water en ontwikkeling’ komen hierdoor ook
hoger op de Vlaamse politieke agenda.
Ondernemers voor Ondernemers: dialoog en samenwerking tussen bedrijven
en ngo’s. Het stimuleren van mecenaat van de bedrijven voor duurzame
socio-economische ontwikkelingsprojecten in het Zuiden van de leden-ngo’s.
Kauri: lerend netwerk en kenniscentrum dat de dialoog tussen de profiten non-profitsector stimuleert rond thema’s als duurzame ontwikkeling,
verantwoord en ethisch ondernemen, en transparant rekenschap afleggen,
ook door ngo’s.
Ngo-federatie: de federatie van Vlaamse ngo’s. PROTOS is lid van de Raad
van Bestuur en van diverse werkgroepen. www.ngo-openboek.be is een
product van de federatie.
11.11.11: de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: gezamenlijke
politieke actie rond ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van
het brede publiek voor eerlijkere Noord-Zuidrelaties.
Centre National de Coopération au Développement (CNCD): eind 2009 trad
PROTOS toe tot de Franstalige Noord-Zuidkoepel. CNCD heeft dezelfde
doelstelling als de Vlaamse koepel.
2015-de tijd loopt: coalitie van 25 ngo’s met gezamenlijke actie rond de
Millenniumdoelstellingen.
RéS’Eau: politieke actie van een aantal Franstalige watergroepen om water
in relatie tot ontwikkeling hoger op de Belgische agenda te krijgen en drink
water als recht in de grondwet te krijgen.
De provincie Oost-Vlaanderen concentreert haar internationale samen
werking voor een groot deel in 3 regionale samenwerkingsakkoorden, van
provincie tot provincie. Eén van deze regionale samenwerkingsverbanden is
met de provincie Esmeraldas in Ecuador. PROTOS en de lokale partner
CEFODI zijn uitvoerende partners van dit samenwerkingsakkoord voor de
provinciale partners.
Global Water Solidarity: een wereldwijd platform in de schoot van de UNDP:
PROTOS is lid van de stuurgroep. De doelstelling van het platform is om
gedecentraliseerde solidariteitsmechanismen voor water en sanitatie te
ondersteunen, verder uit te bouwen en wereldwijd navolging te doen
vinden, niet alleen vanuit een Noord-Zuidperspectief, maar ook een
Zuid-Zuidperspectief.
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Financieel verslag
Balans 2012 (in €)

Activa
VASTE ACTIVA
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
		 A. Terreinen en gebouwen
		 B. Installaties, machines en uitrusting
		 C. Meubilair en rollend materieel

IV. Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
		
A. Handelsvorderingen
		
B. Overige vorderingen
				 waarvan niet-rentedragende vorderingen
		 of gekoppeld aan lage rente

2012

2011

51.167,94		
1.205,45
21.625,24
18.950,37

54.799,46
1.779,33
26.538,44
25.022,19

2.492,86

647,65

182,01

868,60

28.337,25		26.481,69
5.459.382,69
5.536.622,00
0,17
542.141,02		965.371,28
3.465,65

18.217,73

538.675,37

947.153,56

IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen

4.286.172,79
631.068,71

3.655.256,81
915.993,91

TOTAAL DER ACTIVA

5.510.550,63		

5.591.421,46

XI. Niet in de balans opgenomen vaste activa

149.114,40 (*)
334.299,29 (*)		

(*)

Vaste activa aangekocht met programmamiddelen,
worden op vraag van de subsidieverstrekkers voor 100% opgenomen als kost.

Passiva
EIGEN VERMOGEN

2012

2011

654.433,78

651.077,19

642.294,76

777.081,87

0,00
642.294,76

0,00
777.081,87

IV. Bestemde fondsen

7.443,72

7.443,72

V. Overgedragen winst

4.695,30

I. Fondsen van de vereniging
A. Beginvermogen
		
B. Permanente financiering

		
Overgedragen verlies

		-133.448,39

VOORZIENINGEN

467.873,94		
461.855,69

VII. A. Voorzieningen risico’s en kosten
		
B. Voorzieningen schenkingen en legaten met
				 terugnemingsrecht

267.873,94

286.855,69

200.000,00

175.000,00

4.388.242,91

4.478.488,57

587.244,71

858.600,62

81.945,66

51.164,07

SCHULDEN
IX. Schulden op ten hoogste één jaar
C. Handelsschulden
		
		
E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen
				 en sociale lasten
			F. Overige schulden

X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

158.358,47

144.609,20

346.940,58

662.827,35

3.800.998,20

3.619.887,95

5.510.550,63		

5.591.421,46

PROTOS Jaarverslag 2012
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Resultatenrekening 2012 (in €)
2012
I. OPBRENGSTEN

2011

7.137.135,99		

I. A. Omzet verkopen

6.927.440,04

109,50		

I. B. Fondsenwerving/Subsidies

615,80

6.997.995,66		6.604.747,28

				 1. Fondsenwerving

1.654.753,34		1.420.229,93

				

5.343.242,32		5.184.517,35

2. Subsidies

I. C. Diverse opbrengsten

29.379,55		 52.121,96

IV. Financiële opbrengsten

23.613,19		69.797,65

VII. Uitzonderlijke opbrengsten
II. KOSTEN

86.038,09		200.157,35
7.129.994,36		

II. B. Diensten, diverse goederen

7.060.562,34

930.675,63		678.286,07

		 C. Bezoldigingen

2.237.875,46		2.086.423,31

		 D. Afschrijvingen

12.770,14		 11.835,85

		 F. Voorzieningen

1.792,52		111.920,71

		 G. Andere bedrijfskosten

3.747.921,67		3.992.910,70

V. Financiële kosten

38.067,25		72.328,63

VIII. Uitzonderlijke kosten

160.891,69		106.857,07

RESULTAAT

7.141,63		-133.122,30

Omrekeningsverschillen

-2.446,33		 -326,09

RESULTAAT

4.695,30

(na omrekeningsverschillen)

-133.448,39

Evolutie directe bestedingen programmawerking
€

2002 2003 2004 2005
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Toelichting jaarrekening 2012
Inleiding
De jaarrekening van 2012 betreft een geïntegreerde jaarrekening: het is de optelsom van de cijfers van het
hoofdkantoor en van de 6 regionale kantoren van PROTOS.
Deze jaarrekening is het eindproduct van een proces van interne en externe controles:
• De jaarrekening van het hoofdkantoor wordt geauditeerd door Clybouw Bedrijfsrevisoren.
• Het hoofdkantoor controleert de boekhouding van de regionale kantoren een eerste maal.
Daarna wordt de boekhouding van elk regionaal kantoor afzonderlijk geauditeerd door een externe
bedrijfsrevisor van het interventieland.
• Het hoofdkantoor integreert alle jaarrekeningen. Clybouw Bedrijfsrevisoren controleert vervolgens de
auditverslagen van de regionale kantoren en auditeert ten slotte de geïntegreerde jaarrekening.
De geauditeerde jaarrekening 2012 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22 juni 2013.
De volledige jaarrekening kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank onder onder
nemingsnummer 0417.299.047.

Balans
De materiële vaste activa betreffen enkel de goederen aangekocht met eigen middelen van PROTOS.
De investeringsgoederen, aangekocht met programmamiddelen, zitten niet vervat in de balans omdat de
subsidieverstrekkers verlangen dat deze als kost worden geboekt in het jaar van aanschaf.
De overlopende rekeningen van het actief betreffen vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2012,
die door PROTOS met eigen middelen werden voorgeschoten.
De overlopende rekeningen van het passief betreffen voornamelijk toegekende projectmiddelen, die op
31.12.2012 nog niet besteed werden en worden overgedragen naar 2013.

Resultatenrekening
Het resultaat van 2012 (incl. omrekeningsverschillen) bedraagt +4.695,30 EUR. In het resultaat zit de
personeelsinzet vervat van gemiddeld 14,5 Voltijdse Equivalenten in het hoofdkantoor enerzijds, van 10,4
VTE expats en van 53,73 VTE lokale personeelsleden, die tewerkgesteld zijn in de regionale kantoren
anderzijds (totaal 78,63 VTE). De totale werkingskosten van 2012 bedragen 7.129.994,36 EUR en werden als
volgt besteed:
• 92,7% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen (87,7% Zuiden, 5% Noorden);
• 6,6% voor algemeen beheer;
• 0,7% voor fondsenwerving.
In 2012 was PROTOS ook partner binnen programma’s van organisaties. Dit vertegenwoordigt een budget
van 120.000 EUR en is niet opgenomen in de resultatenrekening van PROTOS.

Fondsenwerving
Naast de overheidssubsidies mobiliseerde PROTOS in 2012 1.654.753,34 EUR aan fondsen aangewend voor:
• ngo-bijdragen voor programma’s gesubsidieerd door de overheid;
• financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen;
• financiering van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s;
• financiering van een deel van de kosten voor algemeen beheer door het hoofdkantoor.
Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan verkregen worden bij Peter Béatse, tel. 09/235.25.10.
Meer info over onze organisatiegegevens kan men ook vinden op de site www.ngo-openboek.be

Regionale verdeling van de bestedingen voor de programmawerking
2012

2011
5%

België

7%

België

9%

Madagaskar

4%

Madagaskar

18 %

Grote Meren

12 %

Grote Meren

15 %

Ecuador

16 %

Ecuador

23 %

Haïti

17 %

Haïti

12 %

Mali

4%

Mali

18 %

Benin

40 %

Benin
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Bedankt!

PROTOS had in 2012 zijn werk niet kunnen leveren zonder de financiële steun van velen.
Wij danken dan ook iedereen hartelijk voor de zeer gewaardeerde steun.

Alle particuliere schenkers
Provinciebesturen: Antwerpen─Limburg─Oost-Vlaanderen─West-Vlaanderen─
Stads- en Gemeentebesturen: Assenede─Berlare─Gent─Oosterzele─Ranst─
Diverse organisaties en bedrijven:
11.11.11─ACLVB - CGSLB via Sociaal Fonds voeding VIA─Antea Group via het VPWvO─Argus Milieupunt
KBC CERA─Association Sud-Nord─AVSF─AWW Water-link via het VPWvO─Baltimore Aircoil via
Ondernemers voor Ondernemers─Blue Planet Run Foundation─Brouwerij Trappisten van Westmalle via
Ondernemers voor Ondernemers─Brugs Fonds Ontwikkeling en Samenwerking via het VPWvO─
CM Midden-Vlaanderen─Consortium ‘Haïti Lavi 12-12’─CORDAID─De Watergroep via het VPWvO─
DEME─DYKA Plastics – Tessenderlo Groep─Ecobeton Water Technologies─Familie en vrienden
Delsaerdt Elise─Fondation Ensemble─Fonds Elisabeth en Amélie via KBS ─Groep Willemen via
Ondernemers voor Ondernemers─GROHE via het VPWvO─Havenbedrijf Gent via Ondernemers
voor Ondernemers─HidroPLUS PIDPA─ICCO─ICCO/WASH Alliantie─IMDC─KrisKras─LIMA
nv─Lindemans vrienden─Lions Club International Foundation (voor herstelproject aardbeving
2010)─Ondernemers voor Ondernemers Algemeen Fonds─SEDIF─Stichting Gillès─Stichting Rainwater
Harvesting─Stichting Waste─Terre Bleue via Ondernemers voor Ondernemers─TMVW Water-link via het
VPWvO─TREVI─UEBH─VPK Packaging via Ondernemers voor Ondernemers─
Voor de financiering van de programma- en partnerwerking in het Zuiden en het Noorden:
Federale Overheid, DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en het Belgisch Fonds voor de
Voedselzekerheid─Europese Commissie en EU-ACP Water Facility─Vlaamse Overheid: departement
Energie, Leefmilieu en Natuur (via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling) en VAIS (Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking)─UNEP United Nations Environment Programme─UNICEF
Kinderfonds van de V.N.─

© PROTOS-Katrien Van Hooydonk►Ecuador

Leverden gratis kennis en expertise inzetbaar in onze programma’s in het Zuiden of aan onze Zuid-partners
Antea Group Belgium─Aquafin─GeoID─IMDC─KU Leuven Departement EES─Universiteit Antwerpen
IMDO Leerstoel Integraal Waterbeheer─De Watergroep─VMM Vlaamse Milieumaatschappij─
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GRI-overzicht
Visie en strategie
1.1

Verklaring duurzaamheid

p.
website

Organisatieprofiel

Bestuur, verplichting en betrokkenheid
4.1

Bestuursstructuur

website

4.2

Heeft voorzitter een leidinggevende rol?

website

4.3

Aantal onafhankelijken/niet leidinggevenden

website
website

2.1

Naam organisatie

1, 17

4.4

Aanbevelingsmogelijkheden/medezeggenschap

2.2

Producten/diensten

5-15

4.8

Intern ontwikkelde missieverklaring

2.3

Organisatiestructuur

2.4

Locatie hoofdkantoor

2.5

Landen actief

17

4.13

Lidmaatschappen/belangenorganisaties

binnenkaft

4.14

Overzicht relevante belanghebbenden

12-13

4.15

Inventarisatie/selectie belanghebbenden

binnenkaft

4
20
20, 24
website

2.6

Juridische structuur

2.7

Afzetmarkten

5-15

2.8

Omvang/kerncijfers

21-23

EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen

18

2.9

Significante veranderingen

16

EN3

Direct energieverbruik primaire energiebronnen

18

16

EN4

Indirect energieverbruik primaire energiebronnen

18

EN5

Energiebesparingen en efficiëntieverhogingen

18

2.10 Onderscheidingen
Verslagparameters

Prestatie-indicatoren
Milieu

3.1

Verslagperiode

16

EN8

Totale wateronttrekking

3.2

Datum recente verslag

16

EN16

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen

17, 18

18

3.3

Verslagcyclus

16

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen

17, 18

3.4

Contactpunt

25

EN18

Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen

17, 18

3.5

Proces voor bepalen inhoud

16

Sociaal

3.6

Afbakening verslag

16

LA1

Personeelsbestand

17, 19

3.7

Specifieke beperkingen

16

LA2

Personeelsverloop

17, 19

3.8

Basis die vergelijkbaarheid beïnvloedt

16

LA7

Werkverlet

19

3.9

Berekeningsgrondslagen

16

LA10

Opleiding

19

3.10 Gevolgen van eventuele herformulering

16

LA12

% medewerkers ingelicht over prestatieontwikkeling

17, 19

3.11

16

LA13

Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie

17, 19

25

Maatschappelijk

Significante veranderingen

3.12 GRI-overzichtstabel

SO1
SO3

Effectiviteit van de programma’s voor de gemeenschap
% personeel dat vorming kreeg in anticorruptie-politiek

SO5

Deelname aan standpuntbepaling publiek beleid en lobbying

Productverantwoordelijkheid
PR6 Vrijwillige codes voor ethische fondsenwerving en voor
reclame en promotie
Economie
EC1

Directe economische waarden/omzet

EC4

Significante steun van de overheid

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving

7-15
16, 19
6, 12, 15, 20
website

21-23
22
16, 19, website

Ngo-sector-supplementen
NGO1 Betrokkenheid belangrijkste doelgroep bij ontwerp en
uitvoering programma’s
NGO3 Systemen voor monitoring/evaluatie en lering trekken uit
programma’s
NGO4 Maatregelen om gender en diversiteit in programma’s te
integreren
NGO5 Proces om standpunten te formuleren of te wijzigen

Contactpunt voor vragen over dit verslag
marc.despiegelaere@protosh2o.org
tel +32-9-235 25 17

NGO6 Processen om rekening te houden met activiteiten van
andere actoren
NGO7 Inzetten van personeel en middelen
NGO8 5 belangrijkste bronnen van financiering

website
website
website
website
website
website
website, 22
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steun PROTOS

via TRIODOS-rekening 523-0803617-47
IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB

