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Voorwoord
Ceci n’est pas “un
Best Belgian Sustainability Report”
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Dit jaarverslag zal niet de prijs voor het beste duurzaamheidsrapport winnen. PROTOS won immers vorig jaar
reeds de Award for Best Belgian Sustainability Report
2012 in de categorie voor ngo’s, uitgereikt door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Voor 2013 komen we
dus niet in aanmerking. Maar de kwaliteit en de focus op
duurzaamheid behouden we. Duurzame ontwikkeling is
dan ook de kern van onze missie, aangezien wij werken
aan
duurzaam,
rechtvaardig
en
participatief
waterbeheer.
Met dit jaarverslag willen wij aan u, onze donoren en
stakeholders, aantonen dat uw fondsen goed besteed
worden.
In 2013 behaalden we ook het C2E-Committed to
Excellence-certificaat, na de goedkeuring van drie verbetertrajecten door een onafhankelijke validator van
EFQM. We realiseerden verbeteringen in ons financieeladministratief beheer, ons personeelsbeleid en in de
begeleiding van onze Zuid-partners.
In januari 2014 keurde de Belgische Ontwikkelings
samenwerking (DGD) ons meerjarenprogramma 20142016 goed. Dit zorgt voor de basisfinanciering van onze
werking als ngo in het Zuiden en het Noorden, waaraan
naderhand andere programma’s gekoppeld worden. De
goedkeuring was het resultaat van een grondige voorbereiding door ons team. Met dit meerjarenprogramma
keurde de overheid ook onze nieuwe strategie goed,
die gebaseerd is op actie-onderzoek. We blijven medeuitvoerder van infrastructuurprojecten, maar leggen
nog meer de nadruk op capaciteitsversterking, begeleiding van lokale partners, zoals lokale overheden, en op
kennisbeheer en –verspreiding.
Via onze facebookpagina https://www.facebook.com/
PROTOSh2o en onze elektronische nieuwsbrief kunt u
de werking van PROTOS van nabij volgen.
Ter gelegenheid van Wereldwaterdag op 22 maart en
Werelddag Handen Wassen op 15 oktober nodigen wij
telkens onze sympathisanten uit om acties op te zetten
in hun eigen omgeving. Wij hebben u nodig als achterban! Als u nog geen PROTOS-vrijwilliger bent, of lid van
onze Algemene Vergadering, dan nodigen wij u graag
uit om u kandidaat te stellen.
Arnoud Lust
Voorzitter PROTOS vzw
PROTOS / Jaarverslag 2013
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2013 in vogelvlucht
Stilzitten hoorde er niet bij in 2013

Professioneel beheer en kwaliteitsstreven

PROTOS en zijn partners verwezenlijkten opnieuw
heel wat tijdens het voorbije jaar. Na een moeilijke
periode reed onze trein terug op kruissnelheid, en de
groei van het projectvolume zette zich in 2013 voort.

PROTOS investeert veel in het verhogen van de
capaciteiten in financieel-administratief beheer, zowel
in onze landenkantoren als bij onze partnerorganisaties.
Zo leggen we al enkele jaren een volledig geïntegreerde
jaarrekening voor.

Onze unieke aanpak
PROTOS krijgt in de ontwikkelings- en watersector
steeds meer erkenning als professionele ngo met een
innovatieve en vooruitstrevende aanpak. PROTOS’
multi-actorenaanpak wordt toegejuicht binnen
de sector. PROTOS werkt niet alleen samen met
gebruikersgroepen en lokale partnerorganisaties,
maar ook met officiële instanties zoals gemeente
besturen en overheidsdiensten. PROTOS begeleidt
hen bij het opnemen van hun verantwoordelijkheid. De
bedoeling is de acties uiteindelijk te verankeren in de
lokale maatschappij met het oog op duurzaam beheer.

Kennis als hefboom tot ontwikkeling:
actie-onderzoek
We staan ook stil bij de rol en positie die PROTOS
wil innemen binnen de ontwikkelingssamenwerking. In
2012 kozen we om het zwaartepunt te leggen op actieonderzoek en de verspreiding van geleerde lessen.
De motivatie hiervoor komt uit de wil om als kleine
speler binnen de globale sector van ontwikkelingssamenwerking toch een belangrijke toegevoegde
waarde te leveren. Met het actie-onderzoek willen
we vooral nieuwe ideeën of modellen ontwikkelen en
deze toetsen en evalueren in de praktijk. De ervaringen
en oplossingen willen we vervolgens kenbaar maken,
zodat ook andere spelers ze kunnen overnemen.
In 2013 evalueerden we onze aanpak binnen kennisbeheer en -verspreiding. Uit die evaluatie haalden
we lessen voor de toekomst en voor de overgang naar
actie-onderzoek. Samen met enkele van onze medewerkers en partners uit het Zuiden hielden we een
internationaal seminarie over een coherente visie en
aanpak van het actie-onderzoek. Onze medewerkers
en partners zetten nu de volgende stappen om dit
actie-onderzoek in de praktijk te brengen, rekening
houdend met de context van elk land.
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PROTOS streeft continu naar meer kwaliteit en dat
werd in 2013 officieel erkend. Onze ngo kreeg het label
Committed to Excellence (C2E), de bekroning van drie
succesvolle verbetertrajecten binnen het EFQM-model
(European Foundation for Quality Management). Die
erkenning is geen einddoel op zich, maar beschouwen
we als een ruggensteun om dit kwaliteitsstreven verder
te zetten in onze dagelijkse werking.
In de voorbije jaren zijn ook voortdurend inspanningen geleverd om het personeelsbeleid te verbeteren.
Een periode van hoger verloop was de aanzet om een
tandje bij te steken. PROTOS voerde een coherente
salarispolitiek in die gebaseerd is op baremaschalen
voor de verschillende functies. Dit geldt zowel voor
functies in België als voor personeel in de landenkantoren. Bevoegdheden en procedures worden duidelijk
gemaakt in een vademecum en in het kader van het
EFQM-kwaliteitsstreven zijn functioneringsgesprekken
vereist voor alle personeelsleden. Dit vraagt wel nog
een opvolging om dit te verankeren binnen de organisatie. Dit alles resulteerde in een stabieler personeelskader. Het personeelsverloop kan nu voornamelijk
toegewezen worden aan personeel dat aangeworven
werd in het kader van projecten.
In de toekomst willen we blijven inzetten op een
verdere professionalisering van ons personeelsbeleid.
Competentiemanagement binnen de organisatie zal
extra aandacht krijgen. Ook de evolutie naar actieonderzoek noopt ons te streven naar de juiste competenties om deze aanpak succesvol te maken.

Niet altijd gemakkelijk werken
Maar niet alles loopt altijd even vlot en gemakkelijk.
Dat is niet verwonderlijk: de landen waar PROTOS
actief is, zijn hoofdzakelijk Minst Ontwikkelde Landen
en ook fragiele staten op het gebied van politieke en
economische ontwikkeling.
In Mali hervatten we inmiddels de werkzaam
heden. Het land blijft onveilig, maar de gebieden waar
PROTOS actief is, liggen buiten de acute conflictzone
zodat – met de nodige voorzichtigheid – toch opnieuw
gewerkt kon worden.
In december 2013 werd in Madagaskar een nieuwe
president verkozen, maar de politieke en economische
crisis die begon na een staatsgreep in 2009, is nog
steeds niet beëindigd. Het land blijft grotendeels
geïsoleerd van de internationale gemeenschap.
In Haïti groeit de ontevredenheid bij de bevolking
over de nieuwe president en blijft de situatie gespannen. De aanwezigheid van VN-blauwhelmen kan hieraan weinig verhelpen.

Uitdagingen gaan we niet uit de weg
In 2013 is een aantal grote en uitdagende programma’s van start gegaan. Zo begon in Haïti het project
PASAH voor de uitbreiding van een irrigatiesysteem.
Hiervoor wordt een aquaduct gebouwd – een belangrijke technische uitdaging – maar tegelijk focussen
we ook op de organisatie van de landbouwers en het
beheer van de infrastructuur.
PROTOS krijgt steeds meer de vraag om oplossingen te bedenken voor ‘sanitatie’ in steden. Deze sector
is nog behoorlijk nieuw voor PROTOS, maar er is duidelijk een groeiende nood aan duurzame oplossingen.
Zo ging voor Toamasina in Madagaskar een voorstudie
van start en tekende PROTOS een contract met de EU
voor een ophaal- en verwerkingsdienst in 2 gemeenten
van Bamako in Mali.
Het nieuwe en goedgekeurde Meerjarenprogramma bij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
voor de periode 2014-2016 heeft als titel: “Goed lokaal
waterbeheer, op weg naar beter bestuur”. Het is de
uitdrukking van ons geloof dat wij, door onze ondersteuning bij het lokaal waterbeheer, de betrokken
instanties en gebruikers ook de nodige competenties
aanreiken voor een deugdelijk lokaal bestuur.

© Dirk Glas ►Haïti

Toch slaagden wij erin om onze programma’s in
deze landen volledig uit te voeren.

Sensibilisering op school rond hygiëne - Haïti

Steun blijft nodig
Het is positief dat PROTOS er steeds in slaagt om
voor meer programma’s goedkeuring te verkrijgen bij
de verschillende subsidiërende instanties. Toch moeten we er ons van bewust zijn dat deze fantastische
realisaties op het terrein enkel mogelijk blijven indien
PROTOS ook de nodige eigen middelen kan verwerven.
Fondsenwervende inspanningen blijven noodzakelijk om enerzijds de eigen bijdrage van ongeveer 20% te
verzamelen, maar ook om anderzijds de niet-gesubsidieerde werkingskosten van PROTOS te dragen.
Een duurzame balans tussen beschikbare eigen
middelen en het projectvolume is belangrijk. Alle bij
komende steun hiervoor is ten zeerste welkom.

PROTOS / Jaarverslag 2013
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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.

© PROTOS ► Benin

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.
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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.

PROTOS / Jaarverslag 2013

PROTOS wereldwijd
Strategie
Waterbeheer is boeiend maar tegelijk complex. PROTOS en zijn partners werken via verschillende complementaire strategieën om dit waterbeheer te verbeteren, in 9 landen. In “2013 in vogelvlucht” las u al over het
actie-onderzoek als nieuwe globale aanpak. Hier belichten we enkele van de andere strategieën die belangrijk
blijven.
Integraal Waterbeheer (IWB) is de overkoepelende strategie waarbinnen alle acties passen. Wat we
samen met onze partners doen, moet beantwoorden
aan meerdere principes: (a) geografie: wat is het effect
van een interventie op een andere zone, bv. stroomafwaarts; (b) gebruik: een bron of rivier kan gebruikt
worden voor drinkwater, landbouw, voor ambachtelijke of industriële processen, … en dus moet dit
ook mogelijk zijn; (c) betrokkenheid: rond water zijn
vele actoren actief die via overleg tot een consensus
moeten komen: de diverse groepen gebruikers uiteraard, maar ook bv. de overheid; en (d) ecologie: wat
en hoe we het water nu gebruiken heeft een invloed
op de toekomst en het water moet dus in hoeveelheid
en in kwaliteit beschikbaar blijven voor de volgende
generaties.

de infrastructuur (hardware) duurzaam over de tijd te
maken.

Lokaal bouwheerschap en versterking van capaciteiten: het is belangrijk dat alle actoren hun rol kunnen opnemen en daarvoor de juiste capaciteiten
opbouwen. Daarom begeleiden we o.a. gemeenten,
drinkwater- en irrigatiecomités zodat zij zelf bouwheer worden. Het meest zichtbare is natuurlijk de
infrastructuur zoals waterpunten of kanalen. Maar
het bouwheerschap houdt ook in dat strategieën en
beleidsplannen worden opgemaakt en dat goede
beheersystemen worden uitgewerkt. Deze “software” is minder zichtbaar, maar des te belangrijker om

De link tussen lokaal en globaal: echte ver
anderingen komen er niet door enkel lokaal te blijven
werken. Het is even belangrijk dat de nationale
structuren betrokken worden en dat wetten en regels
aangepast worden. Daarom zijn we samen met onze
partners actief in overlegplatformen waar we de
terreinervaringen gebruiken. Omgekeerd passen we
ook nationale afspraken en strategieën toe op het
terrein. De wisselwerking tussen het lokale en globale
niveau of “glocalisatie” is een verrijking voor alle
betrokkenen.

Multi-actorenaanpak: ontwikkeling is niet de zaak
van één speler. Verschillende groepen en niveaus zijn
betrokken, zowel van de overheid (lokale besturen,
regionale diensten), van de civiele maatschappij (verenigingen van gebruikers of boeren) als van de private sector (ambachtslieden, private beheerders, …).
Het samenspel tussen al die actoren is complex maar
essentieel om tot duurzame resultaten te komen.

© Lara Mora ► Oeganda

Gender en inclusie: het is belangrijk dat kansarmen betrokken en niet uitgesloten worden. Dit geldt
ook voor vrouwen; we blijven waken over een correct
evenwicht tussen de belangen van vrouw en man.

PROTOS / Jaarverslag 2013
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ZUID en noord
De deelnemers aan het Partnercongres in oktober 2013

Pleitbezorging: het recht op water en
sanitaire voorzieningen
Op 28 juli 2010 nam de Algemene Vergadering van
de VN een resolutie aan waarin water en sanitaire
voorzieningen onverdeelbaar als een fundamenteel
mensenrecht worden beschouwd. Zo’n VN-resolutie
heeft een grote symbolische betekenis, maar wordt
slechts afdwingbaar als ze in de wetten van een land
is opgenomen. In deze legislatuur bestond de kans
daartoe in België, omdat artikel 23 van de Grondwet
open stond voor herziening. Een aantal parlementairen
– ondersteund door PROTOS en het netwerk Rés’Eau –
diende een voorstel in, maar voorlopig zijn water en
sanitaire voorzieningen nog niet als mensenrecht
opgenomen in de Belgische Grondwet.
Op 13 februari 2014 slaagden de meerderheids
partijen er wel in om een resolutie over het universele
recht op water te laten aannemen door de Kamer (Doc
53 2642/010). Een resolutie heeft minder gewicht dan
een grondwettelijk artikel, maar het is alleszins een
stap vooruit. Het is nu zaak om artikel 23 van de Grondwet open te houden voor de volgende legislatuur: de
wetsindieners hebben beloofd hiervoor te zorgen.

Partnercongres oktober 2013

In 2012 wees een intern reflectieproces de nieuwe
richting van actie-onderzoek aan.
In oktober 2013 werd deze strategische keuze verder uitgekristalliseerd op het Partnercongres.
Vertrekkend van de externe evaluatie rond kennisbeheer en kennisuitwisseling, besloten de deelnemers
dat actie-onderzoek vooral een aanpak is. PROTOS legt
de klemtoon op actie: samen met onze partners beantwoorden we praktische onderzoeksvragen door oplossingen uit te testen via onze programma’s en projecten
op het terrein. De vragen gaan vooral over modellen
van beheer. Hoe zet je een goede beheerstructuur
op voor duurzame drinkwaterdiensten en water voor
landbouw, aangepast aan de context van een land in
ontwikkeling? Hoe kan lokaal Integraal Waterbeheer
een bevolkingsgroep weerbaarder maken tegen de
gevolgen van de klimaatverandering?
Oh ja, ook niet elk nieuw programma zal actieonderzoeksvragen bevatten: “Men strooit geen
peterselie in elke soep”, aldus de moderator van ons
partnerseminarie.

© PROTOS

Debat: “Het belang van publiek-publieke partnerschappen rond drinkwater”
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Drie belangrijke Belgische wateractoren, de
Water
groep, Vivaqua en SWDE gaven tijdens het
PROTOS-debat in oktober 2013 inzicht in hun samenwerkingsverbanden om de capaciteiten te versterken
van hun collega’s in landen in ontwikkeling. PROTOS
slaagde er opnieuw in een evenement op Belgische
leest te schoeien, met deelnemers uit de 3 gewesten
en onze partners uit het Zuiden, die in België waren
voor het Partnercongres.

Van p.7 tot p.15 lichten we 1 project per land toe.
Over de andere programma’s leest u meer op www.protosh2o.org > Onze programma’s

Benin

n Boerengroep
‘Cing doigts’ van Manonkpon:

een lerende gemeenschap
Meer dan 70% van de bevolking van Benin is van
de landbouw afhankelijk voor haar inkomen. Families
doen aan seizoenslandbouw, en gebruiken weinig verbeterde landbouwtechnieken en toevoegingen zoals
meststoffen. Water is een beperkende factor voor de
productie: tijdens het groeiseizoen heeft gemiddeld
40% van de boeren te maken met oogstverliezen door
overstromingen, en 20% dan weer door de droogte.
11% van de Beninse bevolking kampt met voedselonzekerheid. Bepaalde regio’s van Benin zijn kwetsbaarder dan andere, in het noordwesten (Atacora-Donga)
en het zuidwesten (Mono-Couffo) zijn er gemeenten
waar 37% van de rurale bevolking jaarlijks te maken
heeft met voedselonzekerheid. Het project AMARE*
zoekt naar oplossingen door in deze regio’s te werken
aan het verhogen van de landbouwproductie en de
diversificatie. Een verbeterd watergebruik en -beheer
is hiervoor cruciaal.

Het versterken van de boerenorganisaties voor
rijst- en tuinbouw is een ander aspect van AMARE. De
organisaties krijgen ondersteuning bij de verbetering
van hun dienstverlening voor zaaigoed, en bij de
verkoop en verwerking van de opbrengsten.
Daarnaast begeleidt AMARE twee regionale overkoepelende boerenorganisaties. Deze ondersteuning
gaat vooral over de voorlichting, training en begeleiding van hun lidorganisaties. Ook lobbywerk voor
beter overleg tussen landbouwdiensten van de over
heid, gemeentebesturen en boerenorganisaties komt
aan bod.
AMARE wil bovendien een echt lerende gemeenschap vormen. PROTOS organiseert thematische studies en workshops en voedt de regionale en nationale
overlegplatformen.
* AMARE = Appui à la Maîtrise et la Gestion des Aménagements et les
Ressources en Eau Agricole (Ondersteuning van boerenorganisaties in
het beheer van water voor landbouw)

© Harald van der Hoek ► Benin

PROTOS vormt en begeleidt 48 boerengroepen
rond optimaal waterbeheer en de verhoging van de
landbouwproductie. Elementen zijn gemechaniseerde
grondbewerking, gebruik van verbeterd zaaigoed,
organische en minerale meststoffen, herbiciden/
pesticiden en vermarkting. Voor een betere opbrengst
worden dijken, sluisjes, putten, reservoirs en pomp
installaties goed onderhouden en uitgebreid.

“PROTOS leerde onze
groep hoe we het water
van ons meertje kunnen
gebruiken voor irrigatie en
helpt ons met de aanleg
van pompinstallaties…
Nu kunnen we het hele
jaar ons land bewerken en
zijn we minder afhankelijk
van de regens!”

Een rijstveld in Houin-Tokpa, in het zuiden van Benin

Donoren > Alle PROTOS-programma’s in Benin >
DGD • BFVZ • EU • Provincie West-Vlaanderen • Fondation Ensemble• ICCO/WASH Alliantie • Stichting Gillès • Fonds Elisabeth en Amélie via de Koning
Boudewijnstichting • Haven Antwerpen en de Vlaamse Overheid via het VPWvO •

PROTOS / Jaarverslag 2013
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mali

Samen werken aan een beter drinkwaterbeheer
In de Malinese hoofdstad Bamako is het overheidsbedrijf SOMAGEP verantwoordelijk voor de drinkwaterdistributie, maar door een snelle bevolkingsgroei kan
het bedrijf niet volgen met de uitbreiding van het net. In
de buitenwijken is de service zwak of is er helemaal geen
drinkwaternet. In Gemeente IV van het district Bamako
kan SOMAGEP slechts de helft van de 300.000 inwoners bedienen. De andere helft haalt water bij kleine
autonome systemen, pompen en traditionele water
putten met water van een bedenkelijke kwaliteit.
PROTOS en zijn lokale partner COPIDUC begeleiden
de gemeente al enkele jaren bij de uitbreiding, de vernieuwing en het herstel van de drinkwaterinfrastructuur. Het beheer ervan blijft echter een heikel punt.
In 2013 namen PROTOS en COPIDUC het beheer van
de 354 waterpunten in Gemeente IV onder de loep,
en analyseerden de resultaten samen met meer dan
150 lokale spelers uit de watersector. De voornaamste struikelblokken zijn dat het beheer vaak rust op
de schouders van vrijwilligers, dat de prijszetting van
water ondoordacht gebeurt, en dat het financieel
beheer niet voldoende transparant is.
De decentralisatie verplicht de gemeenten om zelf
in te staan voor basisvoorzieningen zoals drinkwater.
Dit betekent niet dat de gemeenten de infrastructuur

zelf moeten beheren. Volgens de Waterwet mogen
ze het beheer uitbesteden aan bijvoorbeeld een
drinkwatercomité of een privé-uitbater. Afhankelijk van
het beheersmodel hebben beide partijen verschillende
rechten en plichten. Deze zijn vaak onvoldoende
gekend, dus kregen alle betrokkenen hierover toe
lichting. Gemeenten en uitbaters werkten samen een
typecontract uit, onderhandelden over de prijs van het
water en discussieerden over de gemeentelijke heffing
op water. De relatie met de consumenten kreeg
extra aandacht. Vaak kunnen zij nergens terecht met
klachten en worden zij niet betrokken bij beslissingen
over de uitbreiding van het netwerk.
Alle betrokkenen zijn positief over deze aanpak. In
2014 zetten PROTOS en COPIDUC dit traject verder:
stap voor stap komt een meer participatief, rechtvaardig en duurzaam waterbeheer dichterbij.

n Mama Niaré,
inwoonster van de wijk Kalabambougou:
“We zouden zeer blij zijn als de gemeente zich sterker
engageert; dat ze niet enkel de bijdragen int, maar ons
ook informeert over de waterkwestie in onze wijk.”

Donoren > Alle PROTOS-programma’s in Mali >
DGD • BFVZ • UNICEF • 11.11.11 • Vlaamse Overheid, Antea Group en AWW water-link via het VPWvO • Groep Willemen, VPK Packaging group en gemeente
Ranst 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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Grote Meren

Met sensibilisering lukt het wel
Nizi is een klein mijnstadje van ongeveer 8.000
inwoners in het District Ituri in het noordoosten van
DR Congo. De welvaart is verdwenen, maar goud
zoeken is nog steeds een belangrijke activiteit. Sinds
kort is er water in Nizi, dankzij de PROTOS-partner
CIDRI* die het water uit de bergen naar beneden leidt.
Er zijn nu 10 privé-aansluitingen en 18 reservoirs om ook
de lagergelegen wijken van drinkwater te voorzien.
Marie-Rose en haar team zijn sinds Wereldwaterdag
2014 beheerder van het drinkwaternet van Nizi. Ze is
tevreden:
n Marie-Rose, inwoonster van Nizi:
“Vroeger was het lastig om water te halen en het is
dan ook een echte verrassing dat we nu over water
beschikken in de stad. Water, dat is leven, dat is
ontwikkeling.”

Ook dit project gaat veel verder dan enkel de
aanleg van een drinkwatersysteem. Aandacht voor
hygiëne is even belangrijk en daarom is er in elke wijk
een PHAST-comité actief. PHAST is een participatieve
methode voor de verspreiding van goede sanitaire en
hygiënische gewoonten. En in de school weerklinkt het
refrein: “Je moet je wassen, anders krijg je schurft en
dat kriebelt.”
Paula, animator van CIDRI, gelooft sterk in de kracht
van sensibilisering. De klemtoon ligt op onderhoud en
netheid, op het gebruik van deksels voor alles waarin
men water opslaat en op een goede methode om problemen in der minne op te lossen. Ook wijst CIDRI op
het belang van latrines: elk gezin zou er een moeten
bouwen. “Alle begin is moeilijk, maar het lukt wel”,
klinkt het.

© Lieven Peeters ► DR Congo

In 1999 was er al een plan voor de aanleg van een
systeem, maar de oorlog gooide roet in het eten. Pas
in 2009 startten de werken in de bergen. Maar door
het moeilijke terrein en door enkele vandalenstreken
twijfelden de inwoners aan de haalbaarheid van het
project. Vooral het gebrek aan constructiemateriaal
bemoeilijkte de werken. Uiteindelijk lukte het toch,
doordat iedereen zijn steentje bijdroeg, door land af te
staan of eigenhandig mee de sleuven te graven.

In Nizi is water halen heel wat eenvoudiger geworden

* CIDRI = Centre d’Initiatives de Développement Rural en Ituri.
Het partnerschap tussen PROTOS en CIDRI bestaat al sinds 1982.
Dit artikel is een vrije bewerking van informatie uit een uitgebreid
reisverslag van Guy Poppe.

Donoren > Alle PROTOS-programma’s in de Grote Meren >
DGD • EC • 11.11.11 • Provincie Oost-Vlaanderen • Provincie Vlaams-Brabant • 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 • Nationale Loterij •
Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking • Privégiften •
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© André Jacobs ►Haïti

HaIti

Het aquaduct naar Bidal: de weg naar voedselzekerheid
Het aquaduct is intussen bijna voltooid

Het voedselzekerheidsprogramma in Croix Fer, een deelgemeente van
Belladère, tracht daar iets aan te doen. PROTOS voert het uit met zijn
plaatselijke partner SOE. Onderdeel van dit programma is de realisatie
van een irrigatiesysteem in de zone Penal-Bidal. De infrastructuurwerken
voor dit irrigatiesysteem lopen tot september 2014 en het beoogde succes
ervan stoelt op twee pijlers. Ten eerste krijgt deze lokale landbouwgemeenschap de mogelijkheid om haar situatie te verbeteren. Doordat de
boeren zelf instaan voor het beheer van het systeem en de coördinatie
van de infrastructuurwerken, krijgen ze een stem, een waardigheid, een
vorm van macht en een hefboom in handen om de vooruitgang van hun
gemeenschap uit te bouwen. Ten tweede is irrigatie een van de belangrijke wegen naar voedselzekerheid. Geïrrigeerde grond zorgt voor een
zekere en stabiele opbrengst. Irrigatie maakt onmiddellijk een verschil.

n De Association
Irrigants Bidal Penal:
“Als beheerder van dit
irrigatiesysteem zijn we trots
op dit project, het is een van de
belangrijkste realisaties in ons
district omdat het aantoont wat
mogelijk is. Volgend droogseizoen
zullen we 100 ha kunnen
beplanten, dat gebeurde nooit
eerder. Vanaf nu hebben we iets
in handen dat onze toekomst een
andere richting kan geven.”

Speciaal aan het irrigatiesysteem van de zone Penal-Bidal is de complexiteit van de infrastructuurwerken onder leiding van PROTOS. Om het
hoofdirrigatiekanaal tot bij de gemeenschap van Bidal te brengen is een
aquaduct nodig van 250 meter lang, een oversteek van de rivier ‘Onde
Verte’ inbegrepen. De landbouwers zullen het aquaduct in gebruik kunnen
nemen tegen het volgende droogseizoen.
Donoren > Alle PROTOS-programma’s in Haiti >
DGD • UNICEF • 11.11.11 • Consortium ‘Haïti Lavi 12-12’ • Provincie Antwerpen • Provincie West-Vlaanderen • Havenbedrijf Gent via Ondernemers voor
Ondernemers • Lions Club International Foundation (voor herstelproject aardbeving 2010) • Fondation Ensemble • Nationale Loterij • HidroPLUS PIDPA •
UEBH • Privégiften •
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© André Jacobs ►Haïti

Haïti leer je het beste kennen als je het binnenland intrekt. Daar ontmoet je de landbouwers die hun gezin trachten te onderhouden. Dat is
niet gemakkelijk, want de middelen om het land te bewerken zijn beperkt,
het zaaigoed is van slechte kwaliteit en de natuur - vooral de droogte - kan
hard toeslaan. Het gaat om overlevingslandbouw, gebaseerd op de hoop
om de dag goed door te komen. Van november tot maart is het droogseizoen en tijdens deze periode van het jaar worden vele landbouwzones
“zòn gran gou”, vrij vertaald “zones waar de mensen honger lijden”.

Ecuador

CENAGRAP slaat zijn vleugels uit en verlaat het PROTOS-nest…

Het begon in 1999 toen
PROTOS samenwerkingen startte
met lokale ngo’s rond drinkwater,
irrigatie, sanitaire voorzieningen
en Integraal Waterbeheer.
Met de civiele maatschappij en de
lokale ngo’s werden drinkwatersystemen gebouwd, waarvan het
technisch en sociaal beheer bij de
lokale drinkwatercomités (JAAP)
ligt. Al snel werd duidelijk dat deze
comités nood hadden aan een overkoepelende en ondersteunende
instantie voor technische problemen, maar ook als bemiddelaar in
sociale conflicten. De gemeenten
konden toen hierin geen rol spelen,
omdat op dat moment het vertrouwen in de lokale overheden erg
laag was.
Vanuit de watergebruikers, verbonden door hun zorg over het
voortbestaan van hun drinkwatervoorziening, ontstond CENAGRAP:
het centrum voor het beheer van
de rurale drinkwatersystemen in
Cañar. Alles groeide geleidelijk aan
- zonder een uitgestippelde route
of een kant-en-klaar recept.
De mensen van CENAGRAP maakten hun eigen recepten en ze
brachten het traject en de geleerde
lessen nadien in kaart.

Als werkelijke beheerder van drinkwatersystemen is CENAGRAP:
• aanspreekpunt voor de drinkwatercomités en watergebruikers,
• specialist in rurale drinkwatervoorziening voor de gemeente,
• verkooppunt voor kwaliteitsvolle vervangstukken,
• laboratorium voor de kwaliteit van het drinkwater, …
Bij de oprichting opereerde CENAGRAP in een legaal vacuüm. Sinds 2008,
met de nieuwe grondwet, wordt de publiek-communautaire alliantie als
model beschouwd om de rurale drinkwatervoorziening te beheren. Zodra
de nieuwe Waterwet er is, kan CENAGRAP zijn werkelijk legaal karakter
aannemen.
Tijdens onze tocht samen hebben we veel geleerd, als mens en als
organisatie: over maatschappelijke participatie, het mandaat van de lokale
overheden en hoe je elke speler zijn rol kan laten opnemen. Of over de
weerstand tegen het gebruik van chloor, over welke boomsoort je waar
moet planten… We bewaarden lokale kennis en gebruikten die in milieueducatie. Veel konden we ook elders toepassen en zo was “Cañar” een
leerschool en inspiratiebron voor lokale ontwikkeling.
En nu zal CENAGRAP verder groeien in zijn rol… maar zonder de nabijheid van PROTOS en zijn lokale partners.

© Helder Solis ► Ecuador

In Cañar, in het hoogland van
Ecuador, zo’n 400 km ten zuiden
van de hoofdstad Quito, bestaat
een autonoom, efficiënt en inno
vatief model voor het beheer
van de rurale drinkwatervoor
ziening: CENAGRAP, een unicum
in Ecuador.

Iedereen steekt een handje toe bij de werken

Donoren > Alle PROTOS-programma’s in Ecuador >
DGD • Provincie Oost-Vlaanderen • Gemeente Berlare • Gemeente Oosterzele • Gemeente Bierbeek • Fondation Ensemble • Vlaamse Overheid, TMVW Water-link
en GROHE via het VPWvO • Ecobeton Water Technologies • KrisKras • TREVI • Fonds Vorming van Essenscia via Ondernemers voor Ondernemers •
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België
Kantoor ► Gent
		
► 19 personen
Partners
► Bevrijde Wereld▕ Iles de Paix▕ Milieuzorg op School▕
Good Planet Belgium▕ COREN
► 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
► 13 personen
Partners ► CPH▕ GTIH▕ ODRINO▕
CUSIC▕ UDECOBEL▕ DDA▕ ITECA
Type interventies ► Zones
► Cap Haïtien
► Camp Perrin
► Port-au-Prince
► Terre-Neuve
► Belladère
► Moustiques

Ecuador

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

Zuidelijke Andes:
Cañar, Oña, Saraguro

►

Kustzone: Muisne en Rioverde
in de provincie Esmeraldas

Mali

Kantoor ► Bamako
► Antennes: Sévaré, Nioro du Sahel
		
► 17 personen
Partners ► AMASBIF▕ COPIDUC▕ PNE▕
PROMETHEE▕ Gemeenten▕ UNICEF
Type interventies ► Zones
► 12 gemeenten in
de regio Mopti
► Bamako
► Cercles de Nara et
Nioro du Sahel

Integraal Waterbeheer
Drinkwater
Landbouw
Sanitatie
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Rwanda, Burundi, DR Congo

Grote Meren

Kantoor ► Kigali (Rwanda)
► 6 personen
Type interventies

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

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

Oeganda, DR Congo (Ituri)

Kantoor ► Antenne: Fort Portal (Oeganda)
► 3 personen
Type interventies ► Zones
District Kamwenge,
► River Mpanga Catchment,
Lake George Basin (Oeganda)
► Ituri (DR Congo)
Partners
► JESE (Oeganda)
► CIDRI (DR Congo)

Madagaskar

Kantoor ► Antananarivo
► 7 personen
Partners ► FIKRIFAMA▕ ngo Saint Gabriël▕
AMI (Association Miarintsoa)
Type interventies ► Zones
► Toamasina
► Andromba
► Antanifotsy

Benin

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

Kantoor
		

► Mono/Couffo
► Atacora/Donga

In elk partnerland volgt PROTOS dezelfde strategische lijnen: actie-onderzoek; 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 van PROTOS: zie p. 5.

www.protosh2o.org > Onze programma’s
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Madagaskar

Water voor altijd
Professionalisering van het drinkwaterbeheer in de Andromba-vallei
Sinds 2008 werken PROTOS en zijn partner Fikrifama in 6 gemeenten
in de Andromba-vallei van Madagaskar. Intussen is een dertigtal drinkwatersystemen aangelegd. Zoals gebruikelijk in landelijk gebied namen
lokale drinkwatercomités, bestaande uit enkele vrijwilligers uit het dorp,
het beheer van hun systeem in handen. Maar na verloop van tijd bleek
dat verschillende dorpen kampten met veelvuldige en langdurige pannes,
zodat de systemen zelfs ongebruikt bleven. Het lokale gemeenschaps
beheer was niet in staat de duurzaamheid te verzekeren. De gemeenten dragen volgens de Waterwet wel de eindverantwoordelijkheid voor
de infrastructuur en spelen een belangrijke rol in de opvolging van het
beheer, maar vaak ontbreekt het de gemeenten aan ervaring en geld om
dit volwaardig te doen.
De 6 gemeentes besloten hun krachten te bundelen om hun rol te
spelen in het duurzaam onderhoud van de infrastructuur en richtten een
intercommunale op. Ze wierven gezamenlijk een ‘professional’ aan om
de systemen op te volgen, de drinkwatercomités te begeleiden, en om de
lokale technici op te leiden en te ondersteunen. Deze technicus, TMMR
genoemd, bezoekt minstens 1 keer per semester elk systeem, controleert
de boekhouding en begeleidt de onderhouds- en herstellingswerken.
De comités kunnen hem ook altijd aanspreken als het nodig is. Minstens
driemaal per jaar brengt hij verslag uit over zijn activiteiten aan de 6 burgemeesters. De jaarlijkse kost van deze ‘professional’ wordt geschat op
1600 euro; de 6 gemeenten en de watercomités dragen samen deze kost.

Dankzij deze aanpak worden de
systemen beter financieel beheerd
en regelmatiger onderhouden. Er
worden meer financiële bijdragen
geïnd onder de gebruikers, waar
door de inkomsten stijgen en er
kan gespaard worden voor een
grote renovatie of de uitbreiding
van de watersystemen.
Door de politieke en economische crisis in het land beschikten
de gemeenten echter over steeds
minder middelen. In 2013 betaalden 3 gemeenten hun bijdrage
voor de technicus niet. Maar met
de democra
tische presidentsver
kiezingen eind 2013, is de grondwettelijke orde hersteld en zal de
overheidsadministratie beter functioneren: de kans is groot dat de
ontmoedigde gemeenten opnieuw
op de kar springen.
In 2014 werken PROTOS en
Fikrifama verder om oplossingen
te blijven zoeken en de duurzaamheid van dit initiatief te verzekeren.
> Bekijk het filmpje “Eerst het water…”

De technicus bezoekt minstens éénmaal per semester elk systeem

Donoren > Alle PROTOS-programma’s in Madagaskar >
DGD • EU • Provincie Limburg • Vlaamse Overheid en De Watergroep via het VPWvO • Jan Panis, Kumpen, Brouwerij Trappisten van Westmalle,
Sociaal Fonds VIA en Algemeen Fonds via Ondernemers voor Ondernemers • SEDIF •
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© PROTOS ► Madagaskar

op de website www.protosh2o.org >
Onze programma’s > Madagaskar >
Girelpa-Andromba

© Lut Mathys

Belgie
In Sint-Niklaas stapten op Wereldwaterdag 2013 3000 jongeren voor water

Loop naar de Pomp?! – Wereldwaterdag 22 maart
‘Loop naar de Pomp?!’: onder die titel nodigden PROTOS en Bevrijde Wereld (nu Solidagro) samen met
andere organisaties scholen uit Sint-Niklaas uit om deel te nemen aan een educatief watertraject. Het motto
luidde: ‘Maak van je school een waterbewuste school’. In de workshops stonden volgende thema’s centraal:
1) het recht op onderwijs - vooral meisjes vallen daarbij uit de boot; 2) spaarzaam omgaan met grondstoffen door
zowel watergebruiker als waterbewaker te zijn en 3) het gebrek aan zuiver water dat voor een vicieuze cirkel
van ziekte, armoede en lage levensverwachting zorgt. Uit solidariteit met waterdraagsters en -dragers in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië stapten zo’n 3.000 middelbare scholieren voor water en vroegen zo aandacht voor de
wereldwijde wateruitdagingen.
Daarnaast deden op vraag van Milieuzorg op School (MOS) en PROTOS op Wereldwaterdag in heel Vlaanderen
en Brussel zo’n 44.500 leerlingen uit 273 scholen mee aan de wereldwijde actie ‘Walks for water and sanitation’.

© Lut Mathys

Allemaal WASH! - Werelddag Handen Wassen

Op 15 oktober 2013 toonden meer dan 200 mensen zich solidair met het Zuiden door tijdens de middag hun handen te
wassen onder een tippy-tap, een zuiders alternatief voor een
kraan met stromend water. Dat gebeurde na een oproep van
PROTOS om Werelddag Handen Wassen te ‘vieren’. De actie
vond plaats aan het Zuid in Gent en de regionale
televisiezender AVS bracht verslag uit.
In 2008 werd 15 oktober uitgeroepen tot Werelddag
Handen Wassen, om het kindsterftecijfer naar
beneden te brengen. Handen wassen met zeep
vermindert immers het risico op diarree met maar
liefst 47%. Hoewel het een internationale dag is,
kreeg hij in België tot nu toe weinig aandacht.
PROTOS lanceerde daarom de actie ‘Allemaal
WASH!’ samen met de website www.allemaalwash.
be, om mensen te sensibiliseren over de
problematiek van water, sanitaire voorzieningen
en hygiëne (WASH) in de landen in ontwikkeling.

PROTOS in Franstalig België

In 2013 breidde PROTOS zijn aan
wezig
heid uit in de Franstalige scholen. Dankzij verschillende partnerschappen met Franstalige
organisaties smeedde PROTOS banden met 5
scholen in Wallonië en 3 in Brussel.
Voor 2013 springt de samenwerking met
de vzw COREN in het oog. COREN doet
in Waalse en Brusselse scholen aan
sensibilisering voor duurzame ontwikkeling.
PROTOS en COREN werkten in partnerschap
een pedagogisch parcours uit over water op
lokaal en wereldvlak. Het bestaat uit 3 etappes
en is speciaal ontworpen voor leerlingen uit
het technisch onderwijs. Samen met COREN
testte PROTOS dit aanbod uit in 4 technische
scholen, tot tevredenheid van de deelnemers.
Het partnerschap is bezegeld en zal
versterkt worden voor de periode 2014-2016.

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 5e 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 5 jaren vergelijken. PROTOS kiest
voor het C-niveau ‘self declared’ volgens GRI-3 (Global Reporting Initiative). Voor de 4e maal rapporteren we ook
volgens de GRI ngo-sectorsupplementen. Deze indicatoren kunt u voortaan op onze website vinden, samen met de
jaarlijks terugkerende indicatoren met een standaardbeschrijving. Voor het rapport 2014 is het de bedoeling,
weliswaar een jaar later dan eerst gesteld, dat we overschakelen naar GRI-4. Hiermee herhaalt PROTOS: GRI is voor
ons een leerproces, waarbij we elk jaar een stap vooruit proberen te zetten.

Organisatieprofiel

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.
2.10 PROTOS ontving in de voorbije periode 2 onderscheidingen.
PROTOS Rwanda kreeg, in aanwezigheid van het Ministerie van lokale besturen, een
medaille van het district Muhanga als erkentelijkheid voor de verbetering van de levenssituatie van haar bewoners en de samenwerking met de lokale autoriteiten.
PROTOS won in België de eerste prijs in de categorie ngo’s voor het beste duurzaamheidsverslag editie 2013, een jaarlijkse ‘award’ georganiseerd door het Instituut van
Bedrijfsrevisoren.

Verslagparameters
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
3.6		
		

3.7
3.8
		
3.9
3.10
3.11
3.12

Dit jaarverslag slaat op de periode 1/1/2013 - 31/12/2013.
Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd n.a.v. de Algemene Vergadering van 22/06/2013.
PROTOS brengt elk jaar een jaarverslag uit n.a.v. de AV in de maand juni.
Contactpunt voor dit verslag: zie onderaan p. 25.
Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag: zie website.
Afbakening van de reikwijdte van het verslag.
Zowel het maatschappelijk verslag, het financieel gedeelte als het sociaal en milieu
rapport volgens GRI behandelt de wereldwijde werking van PROTOS uitgevoerd door zijn
personeel; de activiteiten van onze uitvoerende partners worden echter niet behandeld.
Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag: zie 3.6.
Basis voor verslaggeving die de vergelijkbaarheid tussen de verschillende verslagperioden aanzienlijk
beïnvloedt. Er kunnen nu 5 opeenvolgende jaren vergeleken worden voor de gehele PROTOS-groep.
Technieken en berekeningsgrondslagen: identiek aan de vorige jaren: zie website.
Uitleg over de gevolgen van eventuele herformulering van eerder verstrekte informatie: niet van toepassing.
Significante verandering t.o.v. vorige verslagperiode qua meetmethoden: geen.
GRI-overzichtstabel met overzicht van de behandelde indicatoren: p. 25.

Bestuur, verplichting en betrokkenheid 4.1 t/m 4.15: zie website.
Maatschappelijk
SO3
		
		
		
SO5

Percentage personeel dat vorming kreeg in de anticorruptiepolitiek en procedures van de organisatie.
Voor het beleid: zie website.
Het percentage werknemers dat het Vademecum in 2013 kreeg toegelicht bedroeg 87% van de nieuw
aangeworven werknemers. In 2013 was dit 81%; we streven naar 100%.
Deelname aan standpuntbepaling publiek beleid en lobbying: p. 3, 5, 6, 8, 20.

Productverantwoordelijkheid PR6: zie website.
Economische prestatie-indicatoren
EC1
EC4
EC7
		

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

NGO-sector-supplementen NGO1 t/m NGO8: zie website.
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Toelichting bij de Milieu- en Sociale indicatoren voor 2013

Elektriciteitsverbruik
Sinds 1/1/2011 is PROTOS Gent overgeschakeld op een 100% groenestroomleverancier.
EN16/17: Totale CO2-emissie
De totale uitstoot aan CO2 is voor het eerst gestegen sinds het basisjaar 2009. Doordat PROTOS in 2013 een congres
organiseerde met een grote delegatie van collega’s werkzaam in onze partnerlanden, waren er uitzonderlijk veel
vliegtuigreizen. PROTOS organiseert zo’n congres om de 4 à 5 jaar met het doel samen de toekomstige strategieën
vast te leggen. Het vorige congres vond in 2008 plaats: er is dus geen vergelijking mogelijk, aangezien we in 2008
onze milieu-impact nog niet inventariseerden.
De emissies per hoofd (VTE) zijn daardoor ook gestegen, maar zijn nog duidelijk lager dan in 2009.
Voor 2013 hebben de vliegtuigreizen een groter aandeel in de CO2-uitstoot dan het dienstverkeer per auto dat
gebruikelijk het grootste aandeel heeft (er zijn enkel in het Zuiden dienstwagens in gebruik, noodzakelijk om de
interventiegebieden, meestal op zeer moeilijk terrein, te kunnen bereiken). Het verbruik aan mazout voor de verwarming van het kantoor Gent houdt dit jaar ook 2 leveringen i.pv. 1: dit zal zich uitvlakken over de komende jaren.
Vermelden we ook nog een aanzienlijke toename van woon-werkkilometers met het openbaar vervoer en de fiets,
doordat meer werknemers bewust kiezen voor trein en fiets.
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 klimatisatie-eenheden zo weinig mogelijk te gebruiken.
In Gent werd eerder geïnvesteerd in dubbele beglazing en vloerisolatie; begin 2012 werd een nieuwe moderne
stookketel geplaatst.
LA1, LA2 en LA13: Personeelsbestand, Personeelsverloop en Samenstelling
In 2013 groeide het aantal personeelsleden verder. Het personeelsbestand in het Zuiden is zeer afhankelijk van
goedgekeurde programma’s en projecten. Zo was er een grote instroom in Mali, Benin en het Grote Merengebied.
In Haïti daarentegen liep een aantal programma’s af. Dit verklaart tevens het schijnbaar grote personeelsverloop.
Onder indicator LA13 ‘per afkomst’ is ook te zien dat de netto toename in personeel veel lokale mensen betrof.
In 2013 was er ook een toename in het hoofdkantoor in Gent.
LA12: Percentage werknemers dat een functioneringsgesprek kreeg in 2013
57%: dit resultaat is bedroevend en lager dan de 85% in 2012. Dit vergt een corrigerende en duurzame actie.

Aankoopbeleid zie website.
www.protosh2o.org > Over PROTOS > GRI

Organigram PROTOS vzw

per 31/12/2013

Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Directeur
Administratie en Financieel Beheer
ZUIDDIENST

NOORDDIENST

Diensthoofd Zuiddienst

Diensthoofd Noorddienst

Regiobeleiders Secretariaat Gent

Cel Communicatie, Externe Relaties
& Fondsenwerving

Cel Mondiale Vorming

Regiokantoren
Benin

Mali

Haïti

Ecuador

Madagaskar Grote Meren
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Milieu-indicatoren voor PROTOS Groep
GRI

code

EN1

EN3

EN4

EN8

Beschrijving

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
kg
Kopieerpapier
Papier voor brochures en jaarverslag kg
Toners:
stuks
kleur
stuks
zwart

•
•
•

2013

2012

2011

2009

2013

1.890
357

1.832
175

2.603
344

1.785
278

21

60
99

68
111

51
103

42
83

0,7
1,1

2009

23

41

29

0,9
1,4

0,8
1,6

0,7
1,4

per m2

2.443
943
2.645
1.714
51.902

2.199
727
3.840
698
52.295

850
5.939
338
51.480

Indirect energieverbruik van primaire energiebronnen
• Woon-werkverkeer:
km/jr 97.294 79.648 62.056 85.491
auto
km/jr 138.560
91.951 120.679 104.826
trein/bus
km/jr 28.060
27.522
7.000
9.432
motorfiets
km/jr
12.795
9.364
9.732
9.651
fiets
km/jr
4.119
4.026
3.850
0
tram
• Dienstverkeer:
km/jr 438.469 437.048 357.440 405.539
auto
km/jr
31.497
11.955 25.947 27.048
motorfiets
km/jr
28.715
37.331
33.931 24.617
trein/bus
km/jr 548.680 332.496 228.740 431.000
vliegtuig
Totale wateronttrekking
Water voor gebouw

2011

per VTE

Direct energieverbruik van primaire energiebronnen
m2
• Kantooroppervlakte
2.443
KWh
• Gas voor verwarming
1.221
l
• Mazout voor verwarming
5.869
• Mazout voor electriciteitsopwekking l
2.355
KWh
• Electriciteit voor gebouwen
63.277

•

2012

0,5
2,4
1,0
25,9

0,4
1,1
0,7
21,2
per VTE

1.065
1.516
307
140
45

1.013
1.169
350
119
51

970
1.886
109
152
60

1.401
1.718
155
158
0

4.799
345
314
6.005

5.558
152
475
4.229

5.588
406
530
3.576

6.484
443
404
7.066

24,0

24,7

29,2

23,2

per VTE

m3

2.195

1.944

1.870

1.417

EN16-17 Totale directe en indirecte emissie van broeigassen

•
•

•

•

Gebouwen:
Gas
Mazout
Electriciteit
Woon-werkverkeer:
auto
trein/bus
motorfiets
fiets
tram
Dienstverkeer:
auto
motorfiets
trein/bus
vliegtuig
Papier

KWh
l
KWh

1.221
8.224
63.277

km/jr 97.294
km/jr 138.560
km/jr 28.060
km/jr
12.795
km/jr
4.119

kg CO2

943
4.359
51.902

727
4.538
52.295

850
6.277
51.480

264
24.139
38.031

204
12.796
30.551

157
13.320
30.283

184
18.423
38.814

79.648 62.056 85.491
91.951 120.679 104.826
27.522
7.000
9.432
9.364
9.732
9.651
4.026
3.850
0

28.702
13.084
2.020
179
0

23.496
8.683
1.982
131
0

18.307
11.396
504
136
0

25.220
9.899
679
135
0

129.348 128.929 105.445
2.268
861
1.868
2.712
3.525
3.204
181.750 108.920 64.810
7.913
7.067 10.379

119.634
1.947
2.325
141.580
7.264

km/jr 438.469 437.048 357.440 405.539
km/jr
31.497
11.955 25.947 27.048
km/jr
28.715
37.331
33.931 24.617
km/jr 548.680 332.496 228.740 431.000
kg
2.247
2.007
2.947
2.063

Totaal CO2-uitstoot
Gemiddelde CO2-uitstoot per VTE

430.410
4.711

2Woon-werkverkeer 10,2%
3Dienstverkeer 31,2%
4Dienstverkeer vliegtuig 42,2%
5Papierverbruik 1,8%
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327.145 259.808 366.104
4.164
4.061
6.002

Samenvatting van de emissies

1Gebouwen 14,5%

18

0,3
1,7
0,3
23,8

2013

2012

2011

Gebouwen

62.434

43.551

43.760

57.421

14,5

Woon-werkverkeer

43.986

34.292

30.343

35.933

10,2

Dienstverkeer

134.328

133.315

110.517

123.906

31,2

Dienstverkeer vliegtuig

181.750

108.920

64.810

141.580

42,2

Papierverbruik
Totaal CO2-uitstoot

2009 % in 2013

7.913

7.067

10.379

7.264

1,8

430.410

327.145

259.808

366.104

100

Sociale indicatoren voor PROTOS Groep
GRI

code

LA1

LA2

LA7

Beschrijving

2013

2012

aantal
aantal
aantal

83,4
11,9
91,37

71,6
11,2
78,63

57,14
11,00
63,97

54,7
7,1
61,0

aantal
aantal
aantal

86
12
93,88

78
11
85,13

62
11
68,83

59,0
9,0
64,7

aantal
aantal

23
14

36
20

12
6

15,6
10,6

dagen/jr

98

315

102

aantal

39

33

21

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

0
240
85
1.302
1.627

51
132
117
984
1.284

30
162
12
1.088
1.292

% werknemers die functioneringsgesprek kregen
aantal
werknemers die functioneringsgesprek kregen
werknemers die recht hebben op functioneringsgesprek aantal

57,1
44
77

84,7
50
59

27
17
63

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

65
3
21
9
93,88

63
2
15
9
85,13

45
2
17
9
68,83

46
1
13
8
64,2

aantal
aantal
aantal

1
92,88
0

1
81,13
3

1
63,83
4

2
61,4
1,3

aantal
aantal
aantal
aantal

17,13
5,4
6,55
64,8

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

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

aantal
aantal
aantal

9,0
73,58
11,3

11,33
63,3
10,5

11,33
49
8,5

aantal
aantal
aantal
aantal

0
93,88
98
32
66

0
85,13
89
28
61

0
68,83
73
28
45

aantal
aantal

87,0
20
23

80,6
29
36

90,5
57
63

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

•
•

2011

2009

72
96
60
49
277

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, en het rechtstreeks ondersteunen van opstartende
ondernemers in het Zuiden.
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 en opvolging van de Post-2015 agenda.
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.
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.
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.
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Financieel verslag
Balans 2013 (in €)

Activa
2013
VASTE ACTIVA

47.920,08		

II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
		 A. Terreinen en gebouwen
		 B. Installaties, machines en uitrusting

339,60

1.205,45

21.006,36

21.625,24

12.878,55

18.950,37

8.127,79

2.492,86

0,00

182,01

		 C. Meubilair en rollend materieel
IV. Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar

2012
51.167,94

26.574,13		28.337,25
5.217.704,84
0,00		

5.459.382,69
0,17

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

697.511,58		542.141,02

		A. Handelsvorderingen

97.467,49

		 B. Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende
		 vorderingen of gekoppeld aan lage rente
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen

3.465,65

600.044,09

538.675,37

3.786.623,25

4.286.172,79

733.570,01

631.068,71

TOTAAL DER ACTIVA

5.265.624,92		

XI. Niet in de balans opgenomen vaste activa

284.227,94 (*)		334.299,29 (*)

(*)

5.510.550,63

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

Passiva
2013

2012

657.771,79

654.433,78

I. Fondsen van de vereniging

646.183,62

642.294,76

A. Beginvermogen
		
B. Permanente financiering

0,00
646.183,62

0,00
642.294,76

EIGEN VERMOGEN

IV. Bestemde fondsen

7.443,72

7.443,72

V. Overgedragen winst

4.144,45

4.695,30

VOORZIENINGEN

478.958,89		
467.873,94

VII. A. Voorzieningen risico’s en kosten

315.935,90		267.873,94

		
B. Voorzieningen terug te betalen subsidies,
				 schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

163.022,99

200.000,00

4.128.894,24

4.388.242,91

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

780.766,39

587.244,71

		
C. Handelsschulden

188.027,56

81.945,66

194.589,88

158.358,47

398.148,95

346.940,58

SCHULDEN

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen
		 en sociale lasten
		
F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

3.348.127,85		3.800.998,20
5.265.624,92		

5.510.550,63
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Resultatenrekening 2013 (in €)
2013
I. OPBRENGSTEN

2012

8.460.868,78		

I. A. Omzet verkopen

7.137.135,99

136,40		109,50

I. B. Fondsenwerving & Subsidies

8.403.608,61		6.997.995,66

				 1. Fondsenwerving
				 2. Subsidies

1.426.492,26		1.654.753,34
6.977.116,35		5.343.242,32

I. C. Diverse opbrengsten

18.964,79		29.379,55

IV.

Financiële opbrengsten

30.249,44		23.613,19

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

7.909,54		86.038,09

II. KOSTEN

8.453.821,16		

II. B. Diensten, diverse goederen

1.234.117,98		930.675,63

7.129.994,36

		 C. Bezoldigingen

2.604.787,03		2.237.875,46

		 D. Afschrijvingen

12.927,53		12.770,14

		 F. Voorzieningen

28.087,32		1.792,52

		 G. Andere bedrijfskosten

4.505.465,92		3.747.921,67

V. Financiële kosten

40.001,82		38.067,25

VIII. Uitzonderlijke kosten

28.433,56		160.891,69

RESULTAAT

7.047,62		7.141,63

Omrekeningsverschillen

-2.903,17		-2.446,33

RESULTAAT
(na omrekeningsverschillen)

4.144,45

4.695,30

Evolutie directe bestedingen programmawerking
9.000.000 €

8.000.000 €

7.031.360,42

7.000.000 €
6.000.000 €

7.576.644,99

7.940.702,94

7.684.997,10
6.613.555,03

6.180.645,22

5.960.136,41

5.479.350,49

5.000.000 €

4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
-€
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Herkomst financiering

2013

2012
1 3 % Vlaamse Overheid

1 4 % Vlaamse Overheid

213 % Belgisch Fonds voor de

2 12 % Belgisch Fonds voor de

Voedselzekerheid
317 % Fondsenwerving

22

PROTOS / Jaarverslag 2013

Voedselzekerheid

320 % Fondsenwerving

452 % DGD

454 % DGD

5 6 % Europese Commissie

5 5 % Europese Commissie

6 9 % Andere

6 5 % Andere

Toelichting jaarrekening 2013
Inleiding
PROTOS presenteert 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.
• Na controle door het hoofdkantoor 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 2013 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 21 juni 2014. De volledige jaarrekening
kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank onder ondernemingsnummer 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 “voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht” bedragen 163.023
EUR en zijn bestemd voor een terugbetaling van de verworpen uitgaven op de jaren 2009 en 2010, geconstateerd tijdens een
controle die plaats vond in maart 2014.
De overlopende rekeningen van het actief betreffen vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2013, die door PROTOS met
eigen middelen werden voorgeschoten.
De overlopende rekeningen van het passief betreffen vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2013 nog niet besteed werden
en worden overgedragen naar 2014. Ze bevatten ook 141.780,42 EUR niet-bestede subsidies op het Meerjarenprogramma 11-13
die aan DGD zullen moeten terugbetaald worden.

Resultatenrekening
Het resultaat van 2013 (incl. omrekeningsverschillen) bedraagt +4.144,45 EUR.
In het resultaat zit de personeelsinzet vervat van gemiddeld 16,3 Voltijdse Equivalenten in het hoofdkantoor enerzijds, van 11,92
VTE expats en van 63,15 VTE lokale personeelsleden, die tewerkgesteld zijn in de regionale kantoren anderzijds (totaal 91,37 VTE).
De totale werkingskosten van 2013 bedragen 8.453.821,16 EUR en werden als volgt besteed:
• 92,2% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen (86,6% Zuiden, 5,6% Noorden);
• 6,7% voor algemeen beheer;
• 1,1% voor fondsenwerving.

Fondsenwerving
Naast de overheidssubsidies mobiliseerde PROTOS in 2013 1.426.492,26 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. +32-9-235 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

2013

1 5 % België

8 % België

2 9 % Madagaskar

10 % Madagaskar
16 % Grote Meren
13 % Ecuador

1
2
3

3 18 % Grote Meren
4 15 % Ecuador

4

18 % Haïti

5

5 23 % Haïti

16 % Mali

612 % Mali

19 % Benin

7 18 % Benin

PROTOS / Jaarverslag 2013

23

Bedankt!
PROTOS had in 2013 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─Vlaams-Brabant─
Stads- en Gemeentebesturen: Berlare─Bierbeek─Gent─Ranst via Ondernemers voor Ondernemers─
Diverse organisaties en bedrijven:
11.11.11─ACLVB - CGSLB via Sociaal Fonds voeding VIA─Antea Belgium nv via het VPWvO─Association SudNord─Baltimore Aircoil via Ondernemers voor Ondernemers─Blue Planet Run Foundation─Brouwerij Trappisten
van Westmalle via Ondernemers voor Ondernemers─Brugs Fonds Ontwikkeling en Samenwerking─De
Watergroep via het VPWvO─Ecobeton Water Technologies─Familie en vrienden Delsaerdt Elise─Fondation
Ensemble─Fonds Elisabeth en Amélie via KBS─Fondsen voor vorming van de sector Scheikunde via Ondernemers
voor Ondernemers─Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen via het VPWvO─Groep Willemen via Ondernemers
voor Ondernemers─GROHE via het VPWvO─Havenbedrijf Gent via Ondernemers voor Ondernemers─ICCO/
WASH Alliantie─Jan Panis via Ondernemers voor Ondernemers─KrisKras─Kumpen N.V. via Ondernemers
voor Ondernemers─LIMA nv─Lindemans vrienden─Lions Club International Foundation (voor herstelproject
aardbeving Haïti 2010)─Nationale Loterij─Ondernemers voor Ondernemers Algemeen Fonds─PIDPA
HidroPLUS─SEDIF─Stichting Gillès─Terre Bleue via Ondernemers voor Ondernemers─TMVW Water-link via
het VPWvO─TREVI─UEBH─Viafonds via Ondernemers voor Ondernemers─Vlaamse Jonge Ondernemers
vzw─VPK Packaging via Ondernemers voor Ondernemers─Vyncke NV i.s.m. Bossuyt Winkelinrichting─Water
vzw─Willemen groep 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)─UNICEF Kinderfonds van de V.N.─Facilité Africaine de l’Eau via de Banque
Africaine de Développement─
Leverden gratis kennis en expertise inzetbaar in onze programma’s in het Zuiden of aan onze Zuid-partners:
Antea Group Belgium─Aquafin─IMDC─KU Leuven Departement EES─Universiteit Antwerpen IMDO
Leerstoel Integraal Waterbeheer─De Watergroep─VMM Vlaamse Milieumaatschappij CIW─Ecobeton Water
Technologies─Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen─VVSG─TMVW water-link─
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Vrijwilligers, ook jullie zijn hartelijk bedankt.
Jullie zetten zich gratis en vrijwillig in voor
redactie- en vertaalwerk, bemanden en
bevrouwden sensibiliserende stands, of
hielpen mee aan de uitbouw van onze
elektronische bibliotheek.

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

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

binnenkaft

4

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
3, 5, 6, 8, 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
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