Begrippenlijst Faciliteit Duurzaam Ondernemen en
Voedselzekerheid (FDOV)

Aanvraag

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier,
voorzien van alle verplichte bijlagen.

Aanvrager

De partij in het partnerschap die de aanvraag voor
FDOV doet. Deze organisatie is te allen tijde het
eerste aanspreekpunt voor RVO.nl met betrekking
tot het project en het projectvoorstel. Het
‘aanvragerschap’ staat open voor zowel
Nederlandse als buitenlandse partijen. Indien de
aanvraag wordt gehonoreerd is de aanvrager de
subsidieontvanger. De subsidieontvanger is
jegens de minister ten volle aansprakelijk voor de
naleving van alle aan de subsidie verbonden
verplichtingen, ook al strekt de subsidie mede tot
bekostiging van de activiteiten van Projectpartners
in het partnerschap of worden de activiteiten
(deels) uitgevoerd door (een) partner(s).

Armoedebestrijding

De OESO1 definieert armoede als het onvermogen
van mensen om te voldoen aan hun economische,
sociale en andere standaarden van welzijn.
Armoedebestrijding richt zich dus op het in staat
stellen van mensen om aan hun economische,
sociale en andere standaarden van welzijn te
voldoen.
http://www.oecd.org/dataoecd/47/14/2672735.pdf

Bedrijfsleven

Dit zijn bedrijven, c.q. ondernemingen. Als
hoofdregel kan worden aangehouden dat een
onderneming elke entiteit is die economische
activiteiten uitvoert, ongeacht de wijze waarop zij
wordt gefinancierd. Een economische activiteit is
het aanbieden van goederen of diensten op een
economische markt. Ook entiteiten die
economische activiteiten uitvoeren op ‘not for
profit en not for loss’ basis kunnen kwalificeren als
‘ bedrijfsleven of bedrijf’ in het partnerschap.

1

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OECD, 2001 The DAC
guidelines, Poverty Reduction.
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Business case

Business case of verdien model: Betreft de
zakelijke afweging van een bedrijf om een activiteit
(product, dienst) te beginnen waarbij de kosten
tegen de baten afgewogen worden (veelal
vastgelegd in een ondernemingsplan of
exploitatiemodel) en omvat de manier waarop een
bedrijf omzet genereerd uit deze producten of
diensten.

Climate Smart Agriculture

Activiteiten dienen gericht te zijn op klimaat
adaptatie/resilience en voldoen aan één of meer
van de volgende criteria (vrij naar IFAD kader)
- Strengthen the asset base of rural farmers to
help create ‘buffer capital’ (natural, productive,
financial, social and human capital) for times of
crisis and for preventive climate risk management.

Datum
28 januari 2015

- Promote farming practices that increase the
natural buffer capacity of agro-ecosystems against
extreme weather events, shifts in seasonal
patterns (f.i. integrated soil fertility management
including organic matter, rainwater conservation,
agroforestry, drought tolerant crops) as well as
effects thereof (like new upcoming pests or
diseases).
- Broaden the range of livelihood options of
smallholder farming systems (such as through the
promotion of mixed cropping-livestock systems;
diversification of crops, diversification of value
chains, diversification of income streams,
diversification of energy systems).
- Promote equity and inclusion of vulnerable and
marginal groups in climate risk management
initiatives (including women, the elderly, the
handicapped, or the landless).
- Enhance the connectivity of local institutions
(such as farmer groups, village councils,
agricultural cooperatives, water user groups) with
structures for risk management (such as disaster
management centers, early warning systems,
meteorological networks or local development
planning).
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- Improve smallholder access to information (e.g.
through farmer field schools, IT networks, or
available media) and facilitate knowledge sharing
across administrative and geographic boundaries
(e.g. through learning routes and study visits).

Datum
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- Integrate learning and capacity development
activities for farmers and community-based
organisations on climate risk management and
climate change adaptation.
- Introduce some spare capacity and redundancy in
technical systems to buffer the effects of extreme
events (for example, combine rainwater harvesting
with communal ponds and aquifer recharge;
broaden locations and capacities for post-harvest
storage; introduce new energy sources).
Doelgroep

De specifieke groep mensen op wie de activiteiten
gericht zijn. De doelgroep van het FDOV zijn bijv.
arme huishoudens, kleinschalige boeren of vissers,
kwetsbare groepen, lokaal MKB en lokale
ambtenaren.

Dwangarbeid

De ILO definieert dwangarbeid als werk dat van
iemand afgedwongen wordt onder bedreiging of
straf en waar iemand zich niet vrijwillig voor heeft
aangeboden. Onder dwangarbeid valt ook
gedwongen overwerk of overwerk dat nodig is om
het minimumloon te bereiken. Een werknemer
moet zich vrij voelen om overwerk te weigeren.
Andere vormen van dwangarbeid zijn
schuldarbeid, looninhouding, borgsommen en in
beslagname van identiteitspapieren.

Duurzaamheid

De (bijdrage aan) duurzaamheid van voorgestelde
projecten wordt beoordeeld aan de hand van de
FIETS-criteria:
F (financieel): De mate waarin de projecten zonder
subsidie van buitenlandse donoren kunnen worden
voortgezet.
I (institutioneel): De mate van inbedding in lokale
institutionele systemen, procedures en beleid en de
capaciteit van lokale Projectpartners en overheden
(kennisoverdracht).
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E (ecologisch): De mate waarin de projecten
bijdragen aan lange-termijn beschikbaarheid van
natuurlijke hulpbronnen, climate smart agriculture,
klimaatbestendigheid en een gezonde
leefomgeving.

Datum
28 januari 2015

T (technisch): De mate waarin de technologieën
aansluiten bij de lokale behoeften en situatie, van
goede kwaliteit zijn, en zijn betaalbaar en
operationeel duurzaam zijn.
S (sociaal): De mate waarin activiteiten sociaal en
cultureel acceptabel zijn met positieve resultaten
(zoals inkomenstoename, economische zekerheid
en sociale dienstverlening) voor de meest
kwetsbare groepen (bijv. vrouwen, inheemse
volken).
Projecten dienen -minimaal te voldoen aan de
regels met betrekking tot Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ((zie
OESO Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen, versie 2011)2.
Economische
Noodzakelijkheid

Eigen bijdrage

De economische noodzakelijkheid voor
grensoverschrijdende activiteiten betekent dat
voorstellen met activiteiten in meerdere landen
alleen dan mogelijk is, als daar dwingende
economische argumenten voor zijn. Gedacht kan
worden aan schaalvoordeel van
productie/afzetmarkt, noodzakelijk voor behalen
van rendement; sourcing van grondstoffen;
grensoverschrijdend gebiedsafhankelijke
productie.
Het deel van het totale projectbudget dat door de
partners zelf zal worden gefinancierd. De vereiste
eigen financiële bijdrage van het aanvragende
partnerschap is vastgesteld op minimaal 50% van
de totale subsidiabele kosten. De helft van de
eigen bijdrage mag samengesteld zijn uit andere
subsidies (niet afkomstig van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken) en middelen afkomstig van
not-for profit organisaties.

Geeft invulling aan motie Dikkers (32505/27), alsmede motie Ferrier (32605/45) en El
Fassed (32605/34)
2
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25% van de totale financiering dient afkomstig te
zijn uit het bedrijfsleven. De cash contributie dient
minimaal 10% van de totale subsidiabele kosten
uit te maken.

Financiële duurzaamheid

Datum
28 januari 2015

Alle activiteiten die na stopzetting van het PPP
dienen te worden voortgezet dienen financieel
houdbaar te zijn, zijnde de mate waarin de
projecten zonder subsidie van buitenlandse
donoren kunnen worden voortgezet.
Voor economische activiteiten en bedrijven geldt
dat activiteiten na stopzetting van de PPP zonder
subsidie dienen voortgezet kunnen worden.

Food

Safe and nutritious food that meet the dietary
needs and food preferences for an active, healthy
life.

Food and nutrition security

Exists when all people at all times have physical,
social and economic access to food, which is safe
and consumed in sufficient quantity and quality to
meet their dietary needs and food preferences,
and is supported by an environment of adequate
sanitation, health services and care, allowing for
a healthy and active life.” (FAO)

Hardware (HW)

Kapitaalgoederen die worden ingezet in het
productieproces, zoals machines, gebouwen en
installaties (eventuele computersoftware valt hier
ook onder). Goederen die slechts één
productiecyclus mee gaan of in één jaar worden
afgeschreven, worden niet aangemerkt als
investeringen in hardware, maar als operationele
kosten voor bedrijfsmatige activiteiten en zijn
daarmee niet subsidiabel.

Inclusive Business

Business case gericht op duurzaam willen
ondernemen met en voor de bevolkingsgroepen
behorende tot de BoP markt in
ontwikkelingslanden en opkomende markten,
vanwege het grote ondernemers- en
arbeidspotentieel en de omvangrijke
consumentenmarkt. Inclusive Business betrekt
leden die behoren tot de BoP als producenten,
ondernemers en/of consumenten.
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Inclusieve groei

Economische groei waar lagere inkomens groepen
en kansarmen van profiteren in termen van banen
en inkomen en toegang tot diensten

Datum
28 januari 2015

In-kind bijdragen lokale
overheidspartijen
Deze kunnen bestaan uit inzet van menskracht tbv
het project en/of investeringen in hardware zoals
(grondstoffen voor) voorzieningen of
infrastructuur. Vanuit duurzaamheidsperspectief is
de in-kind bijdrage van lokale overheidspartijen in
de vorm van menskracht niet subsidiabel.
Integraal project

Een groep samenhangende activiteiten die
uitgevoerd wordt onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de projectpartners en
waarmee beoogd wordt een gedeeld resultaat te
bereiken.

Kennisinstelling

Kennisinstellingen zijn onderwijs- en
onderzoeksinstellingen die bijdragen aan
kennisuitwisseling. Om als kennisinstelling te
kwalificeren moet het om de kerntaken van de
kennisinstelling gaan (onafhankelijk onderzoek,
kennisoverdracht) ongeacht of de kennisinstelling
ook economische activiteiten uitvoert of behoort
tot de overheid. Een kennisinstelling wordt voor
FDOV niet beschouwd als een publieke instelling of
bedrijf.

Kinderarbeid

De definitie van kinderarbeid is vastgelegd in
internationale verdragen opgesteld door de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het gaat
om kinderen die werk doen dat mentaal, fysiek,
sociaal of moreel schadelijk of gevaarlijk is en dat
de normale schoolgang in de weg staat. De
verdragen gaan over de minimumleeftijd van
werkende kinderen (ILO Conventie 138) en de
ergste vormen van kinderarbeid (ILO Conventie
182). ILO Conventie 138 verbiedt dat kinderen
jonger dan 15 jaar en kinderen met leerplicht
werken. Vakantiebaantjes en klusjes thuis na
school mogen wel. Voor minder ontwikkelde
landen geldt soms 14 jaar als ondergrens. ILO
Conventie 182 verbiedt dat kinderen jonger dan
18 jaar worden ingezet voor ongezond, onveilig en
immoreel werk.
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Kwetsbare groepen

Groepen in de samenleving met een verhoogd
risico op armoede en sociale uitsluiting ten opzicht
van de algemene situatie. Veelal hebben deze
groepen een verminderd vermogen voor het
omgaan met veranderende omstandigheden bij
rampen, stress of economische schokken. Tot de
kwetsbare groepen behoren arme huishoudens,
vrouwen, kinderen, gehandicapten,
homoseksuelen, en inheemse volken.

Loonkosten

Het betreft de directe loonkosten: Bruto loon
volgens salaristabel behorend bij CAO
(schaal/trede) of de individuele
arbeidsovereenkomst, vakantie-uitkering, niet van
winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand.
Ook werkgeverslasten vallen onder directe
loonkosten: Werkgeversdeel pensioenpremie, WW
premie, WIA/WAO-premie, Bijdrage
Zorgverzekeringswet (ZVW), overige
werkgeverspremies voor werkloosheids- en
ziektekostenuitkeringen.

NGO

(Niet-gouvernementele organisatie)
Maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk
‘ not for profit’. Deze partij is ook als zodanig
geregistreerd.

Nutrition Sensitive

Integrating nutritional considerations in programs
in various sectors is critical to a multisectoral
nutrition response to sustain the gains from direct
nutrition specific interventions. Projects and
program’s designed through this ‘nutrition lens’
are categorized as nutrition sensitive (in contrast
to the category nutrition specific that refers to
interventions that directly target nutrition) To be
nutrition sensitive, the intervention must fulfil one
of the following criteria:

Datum
28 januari 2015

• Aimed at Individuals : the actions must intend to
improve nutrition for women or adolescent girls or
children;
• The project has a significant nutrition objective
OR nutrition indicator(s). Nutrition indicators
should be specific to nutrition and not only an
indicator to benchmark progress towards a
nutrition-sensitive outcome.
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For example, indicators that track progress on
child growth, dietary diversification, access to
support for breastfeeding, anemia prevalence or
health facility capacity in nutrition, such as
capacity to manage acute under nutrition, would
count. Indicators that only monitor increasing
resources in the hands of women, increased
access to reproductive healthcare or childcare or
improved access to education, for example, would
not count.

Datum
28 januari 2015

• The project must contribute to nutrition-sensitive
outcomes, which are explicit in the project design
through activities, indicators and specifically the
expected results themselves.
These outcomes, used to gauge the degree of
nutrition sensitivity, are drawn from the nutrition
conceptual framework (UNICEF 1990), the
Reference Document “Addressing Undernutrition in
External Assistance” (EC 2011) and the SUN
Movement Strategy 2012-2015 (selection taken)
A. At individual level (children or adolescent girls
or women):
• Increase purchasing power of women
(examples: safety nets, cash transfers)
• Improve access to nutritious food of women,
adolescent girls and/or children (examples:
agriculture/livestock diversification,
biofortification, food safety, increased access to
markets)
• Improve the diet in quality and/or quantity for
women, adolescent girls or children (examples:
promotion of quality/diversity, nutritious diets,
quantity/ energy intake in food insecure
households, stability, micronutrient intake,
vouchers, access to markets)
• Improve knowledge/awareness on Nutrition for
relevant audiences (examples: inclusions of
nutritional education in the curriculum for primary
and secondary education, TV and radio spots
addressing vulnerable households and decision
makers, nutrition awareness campaigns …)
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• Improve empowerment of women (examples:
access to credit, women based smallholder
agriculture, support to women’s groups)

Datum
28 januari 2015

B. National level:
• Improved governance of nutrition (examples:
increased coordination of actors and policies for
nutrition, establishment of budgets specifically
contributing to nutrition, improvement of
institutional arrangements for nutrition, improved
nutrition information systems, integration of
nutrition in policies and systems)
• Increase nutrition sensitive legislation
(examples: food fortification legislation, right to
food, legislation for the implementation of the
Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes, food
safety)
Publieke Instelling

Partnerschap

Geheel van centrale en decentrale
overheidspartijen (Rijk, provincie, gemeente, of
lokale variant daarop). Ook semi-overheidspartijen
kunnen als ‘overheid’ deelnemen aan de
partnerschap. Het gaat dan vaak om instanties die
wettelijke taken uitvoeren of het publieke belang
dienen en gefinancierd worden uit publieke
middelen. Een kennisinstelling wordt voor FDOV
niet beschouwd als een publieke instelling.
De partijen die samen het project gaan
implementeren. Voor Faciliteit Duurzaam
Ondernemen en Voedselzekerheid geldt dat de
partnerschap bestaat uit tenminste één publieke
instelling, één bedrijf en één NGO of een
kennisinstelling. Van de partijen beschikt
tenminste één partij over rechtspersoonlijkheid
naar Nederlands recht en is één partij afkomstig
uit het land waar de activiteit voor is opgezet
Nederlandse partijen moeten ingeschreven staan
bij de Kamer van Koophandel. Buitenlandse
partijen bij een vergelijkbare instantie3. Het
Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt deel uit
van het partnerschap.

Multilaterale organisaties kunnen deelnemen als kennisinstelling of NGO aan de
partnerschap.
3
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Partnerschapovereenkomst Formele overeenkomst tussen projectpartners en
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Partnerland

Eén van de 15 landen die een bilaterale
samenwerkingsrelatie onderhoudt met Nederland.
Zie bijlage 1 van het subsidiebesluit voor een
overzicht van de partnerlanden.

PPP

Een Publiek Private Partnerschap wordt door BuZa
gedefinieerd als samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven, vaak met betrokkenheid van NGO’s,
vakbonden en/of kennisinstellingen waarin risico’s,
verantwoordelijkheden, middelen en competenties
worden gedeeld om een gemeenschappelijk doel
te bereiken of een specifieke taak te verrichten.
Voor de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en
Voedselzekerheid worden er speciale eisen gesteld
aan de samenstelling van hete partnerschap (zie ‘
partnerschap’).

Private partij

Zie bedrijfsleven.

Project

Het geheel van activiteiten waarvoor een FDOV
aanvraag is ingediend. Het project bestaat uit
investeringen in hardware en technische
assistentie en is beschreven in het
aanvraagformulier en het bijbehorende
projectvoorstel.

(Project)budget

Geheel aan subsidiabele kosten dat gedragen
wordt voor de uitvoering van het project waarvoor
de FDOV subsidie wordt aangevraagd.

Projectvoorstel

Bijlage bij het aanvraagformulier waarin het
project wordt beschreven volgens een vast
verplicht model.

Proselitisme

Bekeringsijver

Samenwerkingsovereenkomst

Subsidieontvanger

Datum
28 januari 2015

Formele overeenkomst tussen projectpartners
onderling.
De organisatie waaraan subsidie wordt verleend.
In dit geval de penvoerder van het partnerschap.

Technische assistentie (TA) TA omvat activiteiten als projectmanagement,
training, certificering, juridisch en bouwkundig
advies e.d. Dit is het deel van het projectbudget
dat niet wordt besteed aan hardware en overige
goederen.

Pagina 1 van 11
0

Theory of change

Een methodologie waarbij lange-termijn doelen
worden gedefinieerd ten aanzien van een te
bereiken situatie waarna het noodzakelijke
veranderingsproces wordt geïdentificeerd. Hierbij
worden de aannames en de logica (causale
verbanden) tussen resultaten in de tijd beschreven
om de voorgestelde aanpak van het probleem (de
interventie) te verklaren.

Track Record

De prestaties die een aanvragende organisatie en
haar partners in het verleden hebben behaald.
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Voedselzekerheid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/o
ntwikkelingssamenwerking/nederlandsontwikkelingssamenwerkingbeleid/voedselze
kerheid
Zelfredzaamheid

De mate waarin de doelgroep in staat is hun
problemen zelf op te lossen en minder afhankelijk
zijn van hulp. Zie ook duurzaamheid.
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