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Enquête	  Zambiadag	  5-‐4-‐2014	  -‐	  Hoe	  nu	  verder?	  
	  

Uitwerking	  enquête	  formulieren	  
	   	   2013/2012	  
Aantal	  deelnemende	  kleine	  ngo’s	   31	   23/25	  
Aantal	  deelnemers	  totaal	   76	   63/58	  
Aantal	  ingevulde	  enquête	  formulieren	   29	   26	  /20	  
	  
1. Wat	  vond	  u	  van	  het	  programma	  van	  vandaag:	  
Onderdeel	   Beoordeling	  	  

gemiddeld	  
Opmerking	  /	  toelichting	  

	  
Welkom	  door	  
dagvoorzitter	  	  	  	  

	  
7	  

Algemeen:	  capabel,	  enthousiast,	  alle	  begrip	  voor	  technische	  
tegenslag,	  meer	  Engelse	  tekst,	  zijn	  enthousiasme	  zette	  meteen	  de	  
juiste	  toon.	  Graag	  op	  tijd	  beginnen.	  Duidelijk.	  Heldere	  doelstelling	  van	  
de	  dag.	  Van	  mij	  hoeft	  er	  geen	  Zambiaans	  volkslied	  te	  worden	  
gezongen	  (maar	  ook	  Ned.	  Volkslied	  zingen).	  Korte	  duidelijke	  
uiteenzetting	  van	  de	  dag.	  	  

Opening	  door	  de	  
ambassadeur	  van	  
Zambia	  

	  
7,9	  

Waardeerde	  haar	  komst	  zeer.	  Voelde	  me	  geraakt	  door	  haar	  woorden.	  
Miste	  beetje	  een	  inhoud.	  “One	  Family”	  is	  goede	  vondst,	  maar	  ik	  hoop	  
dat	  de	  hulp	  van	  2	  kanten	  gaat	  komen.	  Door	  haar	  komst	  toonde	  zij	  
haar	  betrokkenheid.	  	  	  

Cor	  van	  der	  
Heijden,	  een	  
project	  van	  het	  
begin	  tot	  een	  
succesvol	  einde	  	  
	  

7,9	  
	  

Onze	  Stichting	  werkt	  in	  zelfde	  regio,	  zijn	  ervaringen	  zijn	  niet	  allemaal	  
herkenbaar.	  Schoon	  voorbeeld.	  Foto’s	  van	  project	  werden	  gemist.	  
Goed	  verhaal.	  Inspirerend.	  Zeer	  leerzaam.	  Uniek	  project,	  goed	  
uitgewerkt.	  Is	  niet	  voor	  iedereen	  weggelegd	  zoveel	  te	  kunnen	  
investeren.	  Vond	  het	  een	  slechte	  presentatie	  van	  een	  succesvol	  
project,	  mede	  door	  slecht	  beeldmateriaal.	  Duidelijk	  verhaal.	  	  

Groepsdiscussies	  
ochtend	  

Zie	  
uitwerking	  

discussiegroe
pen	  	  
	  

Groep	  te	  groot	  waardoor	  het	  meer	  voorstellen	  werd	  dan	  dat	  er	  
structureel	  gewerkt	  werd.	  Zinvol,	  erg	  leuk	  om	  ervaringen	  uit	  te	  
wisselen.	  Introductie	  inkorten,	  of	  tevoren	  profielschetsen	  leveren.	  
Samenvatting	  op	  papier	  positief	  ervaren.	  Tijd	  te	  kort	  om	  wezenlijke	  
antwoorden	  te	  vernemen.	  Nuttige	  tips	  gekregen,	  de	  nieuwe	  contacten	  
zijn	  zeer	  nuttig.	  Korter	  voorstelrondje	  gewenst.	  Meer	  tijd	  	  voor	  
discussiegroepen	  inruimen.	  Niet	  genoeg	  tijd	  om	  “de	  diepte”	  in	  te	  
gaan.	  Waardevol	  maar	  volgend	  jaar	  subgroepen	  instellen.	  Ondanks	  
vrije	  uitwisseling,	  leerzaam.	  	  

Plenaire	  
terugkoppeling	  uit	  
groepen	  
	  
	  

	  
6,1	  

Te	  lang.	  (2x)	  Tip:	  hang	  posters	  op	  waar	  men	  tijdens	  de	  lunch	  langs	  kan	  
lopen.	  Kort	  en	  krachtig	  =	  prettiger,	  zeker	  met	  het	  oog	  op	  toegezegde	  
schriftelijke	  terugkoppeling.	  I.p.v.	  2,	  1	  plenaire	  terugkoppeling	  om	  
herhaling	  te	  voorkomen.	  Uit	  groep	  kwam	  goede	  woordvoerster	  naar	  
voren.	  Er	  was	  te	  weinig	  tijd	  voor	  terugkoppeling	  uitgetrokken.	  Er	  
kwamen	  te	  veel	  losse	  items	  naar	  voren.	  	  

Lunch	  	   	  
7	  
	  

Hoewel	  prima	  lunch,	  was	  de	  rij	  wat	  te	  lang	  zodat	  voedsel	  afkoelde.	  
Door	  netwerken	  had	  ik	  te	  weinig	  tijd	  om	  van	  de	  prima	  lunch	  te	  
genieten.	  

Film	  “Breaking	  
Silent	  Shame	  	  

	  
7,9	  

Goed	  verhaal,	  prachtige	  film.	  Laten	  we	  hopen	  dat	  deze	  voorlichting	  
sneller	  helpt	  dan	  in	  het	  verleden.	  Niet	  interessant	  gevonden.	  
Indrukwekkend.	  (3	  x).	  Niet	  kunnen	  bekijken	  door	  nuttig	  
netwerkgesprek.	  Is	  film	  ook	  op	  website	  Platform	  terug	  te	  zien?	  	  

Groepsdiscussie	  
middag	  	  

	  
7	  

Door	  lange	  tafel	  luidruchtig.	  Tijd	  te	  kort	  om	  wezenlijke	  antwoorden	  te	  
vernemen.	  Soms	  te	  lang,	  veel	  geleerd.	  Door	  herhaling	  kon	  ik	  in	  
middagsessie	  meer	  to	  the	  point	  werken.	  Tijd	  te	  kort	  om	  wezenlijke	  
antwoorden	  te	  vernemen.	  Tijd	  te	  kort	  om	  alle	  inkomensgenererende	  
mogelijkheden	  te	  bespreken	  	  
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Onderdeel	   Beoordeling	  	  
gemiddeld	  

Opmerking	  /	  toelichting	  

Plenaire	  
terugkoppeling	  uit	  
groepen	  	  

7	   Uitgebreider	  dan	  bij	  eerste	  ronde.	  Veel	  geleerd.	  Soms	  te	  lang.	  	  Er	  was	  
te	  weinig	  tijd	  voor	  terugkoppeling	  uitgetrokken.	  Ook	  nu	  weer	  goede	  
woordvoerster	  voor	  de	  groep.	  Te	  uitgebreid	  

Afspraken	  
Zambiadag	  
volgend	  jaar	  

	  
	  

Uitstekend	  dat	  jullie	  hulp	  vragen,	  jullie	  hebben	  het	  al	  zwaar	  genoeg.	  
Slechts	  10	  geven	  een	  cijfer	  zodat	  ik	  de	  7,5	  	  als	  gemiddelde	  	  niet	  
representatief	  vind	  (Arlet)	  	  

Borrel	  +	  netwerken	   7,5	  
	  

Door	  reistijd	  bleven	  minder	  mensen	  dan	  gehoopt.	  Sommigen	  gaven	  
aan	  al	  tevoren,	  of	  tijdens	  de	  lunch	  gelegenheid	  gehad	  te	  hebben	  om	  
te	  netwerken.	  	  Vind	  ik	  altijd	  leuk.	  Fijn	  informeel,	  uitstekende	  sfeer,	  
leerzaam	  en	  nuttig.	  Gezellig;	  goede	  contacten	  gelegd.	  	  
Omdat	  10	  keer	  niet	  ingevuld	  was,	  is	  de	  beoordeling	  	  niet	  betrouwbaar	  
(	  Arlet).	  

	  
	  

2. Zambiadag	  2015	  
	  
a. Bent	  u	  geïnteresseerd	  in	  een	  volgende	  Zambia	  bijeenkomst?	  	   	   	   	  

26	  x	  ja,	  2	  x	  nee,	  1	  x	  mogelijk	  
	  

b. Zo	  ja,	  welke	  ideeën	  hebt	  u	  daarover?	  (Programmaonderwerpen,	  dag	  en	  tijdstip,	  locatie,	  
frequentie)	  
• Meer	  tijd	  inruimen	  voor	  workshops	  omdat	  ieder	  graag	  wil	  vertellen	  over	  eigen	  ervaringen	  en	  

successen.	  	  
• Meer	  tijd	  voor	  groepsdiscussies,	  minder	  plenaire	  
• Less	  is	  more	  dwz	  meer	  groepsdiscussies	  	  
• Langere	  tijd	  voor	  groepsdiscussies,	  meer	  recente	  problemen	  als	  gespreksonderwerp	  kiezen.	  	  
• Thema	  tafels	  onderwijs	  etc	  zodat	  je	  echt	  kunt	  kennis	  delen;	  eventueel	  vooraf	  dilemma’s	  mailen,	  

daar	  experts	  bij	  uitnodigen	  
• Prima	  zoals	  het	  nu	  was	  

Locatie	  centraler	  in	  het	  land,	  frequentie	  1x	  per	  jaar	  handhaven.	  
• Meer	  informatie	  over	  politieke	  situatie	  leveren	  met	  sub	  onderwerpen	  over	  inflatie,	  landbouw,	  

etc.	  Schets	  een	  reëel	  beeld	  van	  Zambia	  voor	  reële	  mensen	  	  
• Uitstekende	  locatie	  omdat	  ik	  in	  de	  buurt	  woon,	  ondanks	  aparte	  hoekjes	  kon	  men	  elkaar	  

makkelijk	  vinden.	  Jaarlijks	  is	  prima.	  	  
• Opzet	  programma	  is	  prima	  maar	  volgend	  jaar	  ook	  natuurbescherming,	  milieu	  en	  eco	  toerisme	  

toevoegen.	  	  
• Meer	  tijd	  inlassen	  om	  ideeën	  te	  bespreken.	  Ieder	  jaar	  1-‐2	  organisaties	  laten	  vertellen	  over	  hun	  

project	  (maar	  niet	  alleen	  succesvolle	  projecten…)	  	  
• Laat	  ambassadepersoneel	  over	  hun	  werk	  vertellen	  en	  wat	  zij	  voor	  de	  Ned.	  NGO’s	  kunnen	  

betekenen.	  	  
• Kleinere	  groepen	  vormen	  en	  meer	  tijd	  voor	  discussie	  inruimen.	  	  
• Gastspreker	  van	  b.v.	  Cordaid	  uitnodigen.	  	  
• Ervaren	  spreker	  over	  community	  schools	  en/of	  communicatie	  /aansluiting	  NL/Z	  cultuur	  

uitnodigen	  	  (laatste	  opmerking	  komt	  	  van	  Keesjan	  v.d.	  Maas	  van	  St.	  Mutende	  
• Een	  verhaal	  over	  watervoorziening	  /bore	  holes	  in	  het	  programma	  opnemen.	  
• Nog	  meer	  tijd	  inlassen	  voor	  netwerken.	  
• Centraal	  in	  Nederland	  houden,	  invulling	  vergelijkbaar	  met	  deze	  dag.	  
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c. Als	  u	  de	  noodzaak	  van	  een	  volgende	  Zambia-‐bijeenkomst	  	  ziet,	  zou	  u	  dan	  zitting	  willen	  nemen	  in	  
het	  organisatiecomité?	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ja:	  	   	   1	  (Vincent	  en	  Cilia	  Smit)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Misschien:	   1	  (anoniem…)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nee:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
d.	  	  	  	  Weet	  u	  een	  financieel	  neutrale	  (gratis)	  locatie?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Ja:	   	   J.	  van	  Dongen,	  K.	  Maas,	  V.	  Smit	  (niet	  gratis),	  Nee	  	  11	  
	  	  	  	  	  	  	  Misschien	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Ton	  Korenromp),	  	  Holstahus	  in	  Olst	  (H.	  Lassche)	  	  
	  

3. Platform	  Zambia	  	  
	  

Deze	  Zambiadag	  is	  georganiseerd	  door	  Platform	  Zambia.	  Maakt	  u	  wel	  eens	  gebruik	  van	  de	  website	  van	  het	  
Platform?	  	  Zo	  ja,	  graag	  toelichten	  
	  
Ja:	  	  16,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nee:	  12	  

	  
o Na	  ontmoeting	  met	  Ineke	  op	  expositie.	  
o Kijken	  naar	  andermans	  projecten	  	  
o Tot	  nu	  toe	  niet	  nodig	  gevonden	  
o Tot	  nu	  toe	  niet	  aan	  toe	  gekomen,	  wederom	  een	  goed	  voornemen	  
o Ja,	  om	  te	  kijken	  welke	  andere	  organisaties	  er	  zijn	  en	  om	  ideeën	  op	  te	  doen	  voor	  onze	  eigen	  

website	  
o Nog	  niet	  veel,	  pas	  recent	  Platform	  lid	  
o Om	  voorbeelden	  van	  beleidsplannen,	  jaarverslagen	  etc.	  te	  bekijken.	  	  
o Voorafgaand	  aan	  Zambiadag	  website	  voor	  1e	  keer	  bezocht	  maar	  merkte	  dat	  programma	  nog	  

niet	  actueel	  	  gemaakt	  was	  
o Om	  eigen	  activiteiten	  te	  plaatsen	  
o Alleen	  voor	  de	  Zambiadag	  zelf	  
o Nog	  niet	  maar	  neem	  me	  voor	  het	  vanaf	  nu	  af	  en	  toe	  te	  doen	  
o Kijken	  naar	  andere	  leden	  Platform	  
o Nog	  niet	  maar	  jullie	  hebben	  mijn	  belangstelling	  gewekt	  
o Nog	  niet	  	  	  

	  
	  

4. 	  Welke	  ideeën	  	  hebt	  u	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  Platform?	  	  
	  
• 	  Kennis	  en	  info-‐uitwisseling	  	  
• 	  Zeer	  nuttig,	  vooral	  voor	  startende	  P.I’s	  	  
• Lang	  leve	  jullie	  initiatief!	  Wij	  voelen	  ons	  vrij	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  jullie	  kennis.	  	  
• Zal	  mij	  meer	  laten	  informeren	  via	  jullie	  website	  
• Bevorderen	  van	  samenwerking	  
• Samenwerken	  en	  leren	  van	  elkaar	  door	  contacten	  en	  netwerken	  	  
• Ja,	  om	  te	  kijken	  welke	  andere	  organisaties	  er	  zijn	  en	  om	  ideeën	  op	  te	  doen	  voor	  onze	  weUitwisseling	  

kennis	  en	  kunde	  
• Zou	  er	  meer	  gebruik	  van	  moeten	  maken	  via	  nieuwsbrieven	  en	  vacatures	  Weet	  nog	  niet	  
• Misschien	  2	  x	  per	  jaar	  samen	  komen	  in	  aparte	  groepen	  zoals	  fondswerving	  of	  een	  online	  community	  

starten	  Netwerken,	  advies	  aan	  elkaar	  vragen,	  steun	  voor	  elkaar	  zijn.	  
• Belangrijke	  recente	  ontwikkelingen	  in	  Zambia	  memoreren,	  eventueel	  per	  onderwerp	  	  
• Wellicht	  dat	  er	  blogs	  kunnen	  komen	  over	  bepaalde	  onderwerpen,	  waar	  je	  elkaar	  vragen	  kunt	  stellen.	  

Zou	  ook	  graag	  zien	  als	  iemand	  van	  plan	  is	  een	  container	  naar	  Zambia	  te	  sturen	  om	  mogelijk	  deels	  op	  
te	  vullen	  tegen	  betaling.	  Zou	  ook	  links	  naar	  nuttige	  organisaties	  en	  bedrijven	  in	  Zambia	  toevoegen	  
zoals	  een	  leverancier	  van	  zonnepanelen	  (Wim	  Wilpshaar)	  	  
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Aanvullende	  opmerkingen,	  observaties,	  e.d.	  
	  

• Het	  was	  een	  fijne	  dag,	  minder	  vermoeiend	  doordat	  er	  meer	  Nederlands	  gesproken	  werd.	  Locatie	  was	  
prima	  maar	  af	  en	  toe	  storend	  lawaai	  van	  andere	  groepen.	  

• Naast	  het	  zingen	  van	  het	  Zambiaanse	  Volkslied	  is	  het	  belangrijk	  dat	  ook	  het	  Wilhelmus	  ten	  gehore	  
wordt	  gebracht.	  Geweldig	  om	  te	  zien	  hoe	  betrokken	  men	  is	  in	  Nederland	  .Goede	  organisatie	  van	  de	  
dag	  en	  plek.	  Hartelijk	  dank	  voor	  jullie	  inzet.	  	  

• Hulde	  voor	  jullie	  organisatie,	  ongelofelijk	  wat	  jullie	  voor	  elkaar	  krijgen	  samen!	  	  
Statafel	  met	  daarop	  de	  beamer	  was	  te	  hoog	  waardoor	  het	  uitzicht	  deels	  belemmerd	  werd.	  	  

• Een	  zeer	  geslaagde	  en	  inspirerende	  dag.	  Erg	  fijn	  dat	  ambassade	  personeel	  aanwezig	  was.	  Bedankt!	  
• Mrs.	  Kabwe	  was	  zeer	  enthousiast	  aanwezig	  en	  liet	  blijken	  echt	  geïnteresseerd	  te	  zijn	  en	  oprecht	  blij	  

te	  zijn	  met	  alle	  hulp	  aan	  haar	  land.	  Ik	  gaf	  haar	  aan	  het	  “schilderij”dat	  zij	  kreeg	  wel	  te	  willen	  gebruiken	  
als	  kerstkaart	  om	  naar	  connecties	  van	  de	  ambassade	  te	  sturen.	  Veel	  waardering	  voor	  deze	  geslaagde	  
Zambia	  Dag:	  het	  was	  plezierig	  om	  in	  een	  gezellige,	  informele	  sfeer	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen	  en	  
kennis	  te	  maken	  met	  de	  mensen	  achter	  de	  PI’s	  in	  Zambia.	  

• Op	  deelnemerslijst	  ook	  emailadressen	  vermelden,	  dit	  maakt	  uitwisseling	  en	  terugvinden	  van	  nieuwe	  
contacten	  makkelijker,	  het	  is	  tenslotte	  een	  netwerkdag…	  Een	  in	  plaats	  van	  twee	  plenaire	  
terugkoppelingen	  om	  herhaling	  te	  voorkomen..	  Te	  voren	  ontvangen	  vragen	  hadden	  geen	  
toegevoegde	  waarde.	  Uit	  de	  groep	  kwamen	  al	  voldoende	  vragen.	  Meer	  tijd	  voor	  groepsgesprekken	  
plannen,	  45min	  is	  echt	  te	  kort.	  Dank	  voor	  het	  organiseren	  van	  deze	  dag	  tegen	  een	  zo	  lage	  kostprijs.	  

• Jammer	  dat	  er	  dit	  jaar	  nog	  minder	  leden	  van	  “Zambianen	  in	  Nederland”	  aanwezig	  waren	  .	  Bericht	  
sturen	  dat	  er	  nieuws	  op	  de	  website	  is	  geplaatst.	  
	  
	  

Laren,	  mei	  2014.	  
	  


