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Waarom een voorspelling voor fondsen?
We beginnen de voorspelling dit jaar met een Brits sprookje, “A Christmas Carol” van Charles Dickens.
Hoofdpersoon en misantroop Scrooge krijgt zijn heden, verleden en zijn toekomst te zien. De moraal
van het (kerst)verhaal is dat Scrooge, zélf de mogelijkheid heeft om de toekomst te veranderen – maar
alléén als hij zijn eigen gedrag verandert. Ariadne is geen netwerk van misantropen die een negatieve
kijk op de wereld hebben maar juist één van filantropen die positieve sociale verandering nastreven. In
de afgelopen jaren hebben de fondsen binnen Ariadne vooral over het heden en het verleden kennis
gedeeld door middel van verschillende praktische instrumenten die het netwerk biedt (Social Change map
e.d.). Ariadne’s voorspelling voor fondsen 2015, is een volgend kennis instrument. Gericht op de nabije
toekomst wordt in dit ‘pilot project’ de ervaring, visie en wijsheid van het netwerk in al zijn diversiteit
geborgen en gebruikt.
De ‘Voorspelling voor fondsen 2015’ stelt fondsen die werkzaam zijn op het gebied van sociale
verandering in staat om trends te ontdekken, het grotere verband te zien, zich niet alleen beter
maar vooral tijdig op de toekomst voor te bereiden.
De Ariadne voorspelling 2015 komt voort uit het netwerk. Grofweg zo’n 90 fondsen hebben op
verschillende wijze bijgedragen aan deze voorspelling. Leden en betrokkenen van Ariadne beantwoordden
zes vragen, niet alleen over de trends voor fondsen zelf maar ook over ontwikkelingen op hun
aandachtsveld voor het komende jaar. Veel fondsen hebben schriftelijk gereageerd en in Nederland,
België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 16 interviews afgenomen. De geïnterviewde fondsen
varieerden van vermogensfondsen tot hybride – en bedrijf gelieerde fondsen, die nationaal, regionaal
of internationaal werken aan sociale verandering en mensenrechten.
In januari en februari zijn in Londen, Den Haag en Brussel bijeenkomsten met fondsen gehouden om de
bevindingen te bespreken en eventueel toe te voegen. Bij elk van deze bijeenkomsten waren twee senior
‘meteorologen’ aanwezig; gerespecteerde deskundigen uit het veld die door hun uitgebreide ervaring in
de sector de ‘Voorspelling 2015’ complementeerde met analyse, duiding of visie. De bijeenkomsten en
discussies met fondsen vonden achter gesloten deuren plaats, alleen toegankelijk voor fondsen. Door
de deelnemers van de drie bijeenkomst is besloten om de ‘Voorspelling voor fondsen 2015’ openbaar
beschikbaar te stellen. De uiteindelijke ‘e-publicatie’ is immers een samenvatting van een samenvatting
en een weergave van de stand van zaken in onze sector.
Ariadne’s voorspelling kan op verschillende manieren worden gebruikt. De trends en vragen zijn op
verschillende niveau’s behandeld; op mondiaal niveau, op Europees niveau en dichter bij huis voor
Engeland en Nederland, op nationaal niveau.
In 2015 is dit een ‘pilotproject’: wij verwelkomen daarom suggesties om deze ‘Voorspelling voor fondsen’
in de komende jaren te verbeteren.

Jo Andrews – Ariadne Directeur

Download de complete voorspelling voor fondsen www.ariadne-network.eu
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Wat zijn de grootste
• Financiële zekerheid
• Minder speelruimte voor fondsen
• Stuctruele veranderingen in
uitdagingen voor jullie
• Minder speelruimte voor fondsen
(disabling environment)
de burgermaatschappij
‘grantees’ (subsidiënten
(disabling environment)
• Gebrek aan lokale legitimiteit
• Nieuwe kennis en vaardigheid
of projecten)?			
nodig
				

• Financiële zekerheid
• Commerciële ideologie
• Onzekere financiering voor
gemarinaliseerden in de
samen leving

Welke ontwikkelingen
• Minder speelruimte voor fondsen
• Terugslag in LGBT en
• Verminderde
zullen invloed hebben op
(disabling environment)
reproductieve rechten
overheidsfinanciering en de rol
de praktijk van uw fonds
• Alternatieve financiering
• Intolerantie en xenophobia
van fondsen in deze verandering
of die van u als gever?		
• Burgerlijke solidariteit
• Nieuwe manieren van werken
				
				
				
				

• Minder geld beschikbaar
• Debat over de rol en
zichtbaarheid van
(vermogens)fondsen
• Alternatieve financieringsvormen en consequenties
• Nieuwe manieren van werken
• Enige toename in transparantie

Welke politieke gebeurtenis
of ontwikkeling zal een
substantieel effect op uw
aandachtsveld hebben?

• Instabiliteit
• Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
• Klimaatonderhandelingen

• Nationale verkiezingen
• De opkomst van UKIP (United
Kingdom Independance Party)

• Polarisatie in de samenleving

Welk onderwerp of
aandachtsgebied zal binnen
uw praktijk (meer) op de
voorgrond komen?

• Vrijheid van meningsuiting
• Toenemende geldstromen om
• Het recht om te demonstreren
extremisme tegen te gaan
• De plaats van religie in
• Sociale ongelijkheid
democratieën
• Rechtvaardige belastingen
• Een nieuwe manier om feminisme		
te bespreken		

• Eerlijke intergenerationele
verdelingen
• Bio-ethiek
• Transgender
• Rechten van het kind
• Rassengelijkeid

• Besluitvorming gericht op de
ange termijn en toekomstigel
generaties
• Het recht om gehoord te
worden door gemarginaliseerde
groepen

Welk onderwerp zal
volgens u minder belangrijk
worden?

• Het idee van mensenrechten als
• Europese afhankelijkheid van
• De participatie-maatschappij
staatsproject
Russisch gas
• Mannelijk, blank, en saai
• Een simplistische cultuur			
van evalueren			
• Surveillancebevoegdheden en			
het recht of privacy			

Uw ‘wildcard’ voorspelling?

• Rusland trekt zich terug uit de
• Nog een terroristische aanval
Raad van Europa
in Europa
• Successvolle campagnes voor
• Toenemende Islamophobie
LGBTI rechten in Singapore,		
Jamaica, en Belize		
• Een schandaal rondom crowd		
funding 		
• Een regionale ‘Truth Commission’		
voor voormalig Joegoslavië 		
• Ineenstorting van de mondialle
economie?

• Verkiezingen
• Trans-Atlantisch Vrijhandelsen Investerigsverdrag (TTIP)

• Deuren dichthouden en
gerichtheid naar binnen
• Fondsen die alle eer opeisen
• Lichte verschuiving focus van
‘alles naar project’ naar een
breder kwalitatief resultaat

• Sommige (particuliere) scholen
• Nederlandse overheid
verliezen hun status als
overweegt dat
liefdadigheidsinstelling
vermogensfondsen 5% van
• Een algemeen ‘Citizen’s Income’
vermogen besteden?
die de plaats inneemt van
• Een wetsvoorstel om geld opzij
verschillende uitkeringen?
te zetten voor sociale
• Rechten voor dementerenden:
ondernemingen
een betere vertegenwordiging
Koninkrijk		

