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1 Introductie
2021 was een bijzonder jaar voor YEP Programmes. Het YEP-team heeft hard gewerkt om jonge mensen een
kans te geven op een internationale kick-start van hun carrière, en met succes. We hebben meer aanvragen dan
ooit binnengekregen, we hebben uitgebreid naar landen waar we nog niet actief waren en nieuwe organisaties
hebben deelgenomen. En dat allemaal tijdens de aanhoudende COVID-19 pandemie. We zijn verheugd om te
zien dat er ondanks de pandemie geen terugval is geconstateerd in interesse bij zowel organisaties als Young
Experts (YEPpers).
2021 was ook een grotendeels online jaar. Want wat wel een

krijgen door deze uitdagingen een extra glans. In 2021 zijn

gevolg van de pandemie was, was dat we in 2021 wederom

we twee keer regionaal bij elkaar gekomen met succesvolle

veelal online hebben moeten trainen. Het was daarom extra

intervisieweekenden in Ghana en Kenia.

fijn dat we in sommige gevallen alsnog een (kleine) groep

Daarnaast hebben we Young Experts het podium weten te

(Nederlanders) bij elkaar hebben weten kunnen te brengen

geven bij diverse events (onder andere bij de Stockholm World

(met uiteraard alle maatregelen in acht nemend).

Water Week en de Amsterdam International Water Week) en

Online trainen is heel goed, alles loopt door en er valt geen

wederom zijn er mooie YEP Effects gepubliceerd. We hebben

gat, maar het fysiek bij elkaar komen van Young Experts is van

YEP meer op de kaart gezet in de MENA-regio. We hebben

meer toegevoegde waarde daar waar het onder andere gaat

YEP Programmes gepitcht bij diverse gezanten en vertegen

om het verbinden met elkaar en van elkaar leren.

woordigers (Henk Ovink, Jaime de Bourbon de Parme,
Marcel Beukeboom, Tijmen Rooseboom). En nog veel meer.

2021 was tot slot ook een uitdagend jaar. Niet alleen vanwege

Ook hebben we een nieuwe stuurgroepvoorzitter, Steven van

de pandemie, ook vanwege (tijdelijke) wisselingen binnen het

Rossum, die met ons vooruitkijkt, ook na april 2025 (einde

YEP-team en bijvoorbeeld de politieke instabiliteit in

Fase II).

Myanmar, Afghanistan en Ethiopië. De behaalde resultaten
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2 Resultaten 2021
2.1 Voorstellen, werving & selectie
Voor de beoordeling van voorstellen, werving en selectie
wordt er in dit jaarverslag gerapporteerd over batch 22, 23,
24. In tabel 1 staan de targets en behaalde resultaten voor de
voorstellen, werving en selectie in 2021.
Tabel 1 Targets en behaalde resultaten 2021 voor voorstellen, werving & selectie

Water Agrofood en Energy posities

Man/vrouw verdeling

Targets

Resultaten 2021*

• Water: 30

• Water: 31

• Agrofood: 30

• Agrofood: 41

• Energy: 18

• Energy: 12

Totaal: 78

Totaal 84

50%-50%

Water:
• Vrouw: 48%
• Man: 52%
Agrofood:
• Vrouw: 56%
• Man: 44%
Energy:
• Vrouw: 50%
• Man: 50%

Totaal: 84 posities
Vrouw: 52%
Man: 48%

Nederlandse / Lokale posities

50%-50%

40 posities lokaal (48%) en 44 posities Nederlands
(52%)

Tweejarige contracten

> 80% 2-jarig contract

80% heeft een 2-jarig contract

Poolkandidaten

Gemiddeld 1 – 2 posities per batch ingevuld door

Gemiddeld 2 posities per batch in pool

poolkandidaten
Focusregio

> 60% met streefwaarde van 70% (over vijf jaar)

65% van posities in focusregio

Afronding YEP posities

> 80% voltooiing

90% voltooiing

*Percentages zijn afgerond op hele getallen

Voor wat betreft Water:

In 2021 hebben aan YEP Water alleen organisaties deel

In 2021 zijn 31 waterposities goedgekeurd. Dit komt overeen

genomen die in een eerder jaar ook een positie toegewezen

met de targets die voor 2021 gesteld werden.

hebben gekregen. De aanvragen op het thema Water vonden
plaats in landen waar ook al eerder een Young Expert is

Het aantal aanvragen voor lokale posities op water lag (net

gestart op thema water. Vergeleken met eerdere jaren was er

als in 2020) hoger dan het aantal aanvragen voor Nederlandse

in 2021 toegenomen interesse voor MENA-landen als Jordanië

posities. Daarom wordt voor water in 2022 gefocust op het

(2 posities) en Egypte (3 posities).

binnenhalen van meer Nederlandse posities voor water.
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Voor wat betreft Agrofood:

batch van 2022 maar liefst 8 plaatsingen geweest, waaronder

We zagen in 2021 een grote vraag naar agrofood posities.

4 nieuwe bedrijven en 4 nieuwe landen. RVO hoopt die

Gemiddeld over de 3 batches waren de helft van de aanvragen

stijgende lijn vast te houden en door te zetten in 2022.

voor Agrofood. Dit is een grote toename ten opzichte van
vorig jaar. Daarbij zaten diverse nieuwe partijen. De verdeling

In 2021 hebben 8 nieuwe partijen deelgenomen aan YEP

van lokale en Nederlandse aanvragen lag redelijk gelijk, in

Energy:

totaal zijn er 41 aanvragen goedgekeurd.

• Foundation Rural Energy Services
• MDF (eerste Energie deelname)

In 2021 hebben diverse nieuwe partijen deelgenomen aan YEP

• North South Consulting

Agrofood:

• Hypoport

• Incentro

• Stichting SoPowerful

• East West Seed Knowledge Transfer

• SNV

• CiNOP

• Stichting Traide

• Stichting Fairchain

• Greenlink

Ook werden er aanvragen gedaan in nieuwe landen zoals:

De deelname van deze bedrijven vond onder andere plaats in

• Irak

5 nieuwe landen:

• Kosovo

• Burkina Faso

• Georgië

• Ethiopia

• Jordanië

• Vietnam

• Tunesië

• Ghana

• Sierra Leone

• Gambia

Voor wat betreft Energie:
Met ‘slechts’ 12 energieposities in 2021 blijft het resultaat
voor energie achter bij de doelstelling van 18 plaatsingen.

2.2 Training & coaching

We stellen vast dat de relevante sector – actief op het thema

In 2021 zijn er 7 (grotendeels) online trainingen geweest;

hernieuwbare energie in de doellanden – nog relatief klein is

3 starttrainingen (batch 22, 23 en 24) en 4 terugkeertrainingen

en de bedrijven die actief zijn nog relatief jong zijn. Wel is het

(batch 18, 19, 20 en 21). De terugkeertraining van batch 18 en

een snelgroeiende sector.

batch 19 was vanwege COVID-19 een aantal maanden uitgesteld in de hoop dat de training live in Nederland zou kunnen

De inzet vanuit RVO is hoger geweest dan vooraf werd

plaatsvinden, maar helaas hebben deze alsnog online moeten

ingeschat. Dit heeft met name te maken met het feit dat het

plaatsvinden. De batches 20 en 21 hebben zowel hun start, als

bekendmaken van het programma onder de relevante partijen,

hun return training online gehad en daarom zal er voor deze 2

waaronder veel persoonlijke introductie gesprekken relatief

batches in 2022 een extra return training in Nederland worden

meer tijd vergt dan voor de meer gevestigde thema’s water

georganiseerd.

en agrofood. Daarnaast is de bekendheid onder jonge energie
professionals ook nog beperkt, waardoor het werven meer tijd

Trainingsprogramma

vergt. Bij Energie gaat er tevens bovengemiddeld vaak een

Het trainingsprogramma (start en return) wordt beoordeeld

goedgekeurde aanvraag niet door, onder andere door het niet

op poor, unsatisfactory, average, good en excellent (in plaats

kunnen identificeren van geschikte kandidaten en gebrek aan

van een schaal van 1 tot 5). Op basis van deze opties is het

financiering vanuit de organisaties

trainingsprogramma door 75% van de respondenten als good
beoordeeld, 9% als average en 16% als excellent. Geen een

De laatste batch van 2021 (batch 24) waren er slechts 2

respondent heeft poor of unsatisfactory ingevuld.

aanmeldingen. Wel zien we dat de acquisitieactiviteiten die

Het target cijfer was vastgesteld op minimaal een 3,5 uit 5.

RVO en het YEP Programmabureau in 2021 heeft uitgevoerd

Als de resultaten worden gelinkt aan cijfers, waarbij poor het

haar vruchten beginnen af te werpen. Zo zijn er voor de eerste

cijfer 1 is en excellent een 5, dan is de score 4,07, waarmee het
doel ruim gehaald is.
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Daarnaast is besloten tot de ontwikkeling van een aantal

Figuur 1 Beoordeling trainingsprogramma

nieuwe YEP Online Masterclasses:
• Gender Mainstreaming (MDF Training and Consultancy)
Poor

• Food Systems (Cordaid)

Unsatisfactory

• Communicate to Connect (Merel Kuiper) (verwachte

Average
Good
Excellent

opleverdatum: 2022)
• Intercultural Networking (Aidenvironment) (verwachte
opleverdatum: 2022)
Vanaf 2022 zullen de Masterclasses hernoemd worden naar
Online Courses om de lading beter te dekken. De scores voor

Coaching

de Masterclasses zijn te vinden in Annex III.

De coaching wordt zeer goed gewaardeerd met een
gemiddeld cijfer van 8,8. De coaches ondersteunen de Young

Communities of Practices (CoP)

Experts in hun persoonlijke doelen en reflecteren op de

De Communities of Practices zijn in 2020 opgezet om de

ervaringen die de Young Experts hebben in hun werk of in hun

Young Experts te stimuleren om meer inhoudelijke kennis uit

privéleven. Een voorbeeld is dit citaat van een van de Young

te wisselen en samen verder te ontwikkelen. In 2021 bleek dat

Experts.

sommige CoPs actiever zijn dan anderen en dat ze niet allen
optimaal functioneren. Waar in het begin van 2021 er nog

Quotes

Coaching was one activity I learnt and had fun.
I always looked forward to the next session. I loved
the self-reflection part, discussing my challenges
and somehow I would come up with solutions after
the coach asked me a few questions. There are
situations when I felt overwhelmed with work before
the coaching session. I always felt relieved and
having a sense of direction after the coaching
sessions.

een aantal communities actief waren, was er geen activiteit
meer aan het eind van het jaar. In 2022 zal er opnieuw naar de
opzet gekeken worden en naar andere manieren waarop we
de Young Experts kunnen stimuleren tot het uitwisselen van
kennis.
Aanpassingen in het trainingsprogramma
Door COVID-19 is het trainingsprogramma in 2021 volledig
online georganiseerd, met uitzondering van de persoonlijke
ontwikkelingstraining voor Nederlandse Young Experts in
de start training van batch 23 en 24. Gedurende het jaar is

My coach is good at asking guiding questions,
which allow me to get perspective. That way, I end
up recognising my blind spots and how I can take
more responsibility to improve and develop myself.
She is also good at encouraging me speaking to my
potential.

constant gewerkt aan de meest optimale programma indeling
voor de batches rekening houdende met de tijdszones.
Batch 20 en batch 21 hebben hun start en return training
online gehad en daarom zal in 2022 een extra live terugkomweek worden georganiseerd voor deze 2 batches. Dit principe
zal ook gelden voor toekomstige batches indien zij zowel hun
start- als return training online hebben. Hieronder staan een

Online Masterclasses

aantal lessons learned en aanpassingen in het trainingspro-

Begin 2021 is er kritisch gekeken naar het aanbod van de YEP

gramma beschreven:

Online Masterclasses, met specifiek aandacht voor relevan-

• Opzet online trainingen: voor de trainers is er een vervolg

tie en kwaliteit. Besloten is de Masterclass Gender in Value

verdiepingssessie georganiseerd over het gebruik van

Chains niet meer te faciliteren, daar deze te specifiek was

verschillende online tools (maart) en op de trainersbijeen-

voor de Agrofood sector alleen. De Masterclass Advising with

komst (december) is geoefend met het opzetten van hybride

Impact is in 2021 niet gefaciliteerd, maar omgezet naar een

training. Uit deze oefening zijn vele lessons learned gehaald

‘self-paced’ Masterclass, waar de deelnemers zelf door de

en het programma bureau ziet hybride trainen alleen als een

materialen kunnen gaan.

noodoplossing en niet als een standaard training opzet.
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• Groepsbonding, YEP online meet-ups en kennisuitwisseling:

• Op basis van de evaluaties en feedback vanuit de Young

naast het voorzetten van halfjaarlijkse YEP Online Meet-

Experts is er voor de training Effective Cross-Cultural

ups (YOM’s), zitten er in de trainingsweek ook een YOM en

Collaboration een samenwerking gestart met een nieuwe

informal chats om zo de informele groepsbinding tussen

partij. Ook de trainers van de training Design Thinking

Young Experts te stimuleren. Ook is er een optionele

zijn veranderd, en de nieuwe training Non Violent

voorbereidingsopdracht toegevoegd voor het maken van

Communication is toegevoegd aan het programma.

een persoonlijke introductievlog voor de start training.

De training Storytelling wordt naar de terugkeertraining

• Dit jaar heeft het Alumni board invulling gegeven aan de

verplaatst en Pitching zal vanaf 2022 in de start training

online Career Loop om zo de connectie met het alumni

worden gegeven. De training Entrepreneurship in Practice

netwerk te versterken.

(eerder Unlock Your Entrepreneurial Potential 2.0) heeft
een nieuwe invulling gekregen en is optioneel geworden.

• Het trainingsprogramma is herzien, waarbij een aantal
trainingen zijn verplaatst van return naar start training en

• De pool van coaches is gewisseld en er is een nieuwe coach
met YEP ervaring toegevoegd aan de pool.

gewisseld van aanbieder, om zo de kwaliteit te behouden
en het trainingsprogramma aan te passen aan de behoeftes
vanuit de Young Experts.

2.3 Future career
Tabel 2 Targets en behaalde resultaten 2021 voor future career

Targets

Resultaten 2021

% in de sector blijft werken in de sector

>85%

89%

% van Nederlandse Young Experts die in het buitenland blijven werken na hun

>50%

55%

YEP contract

In januari 2022 waren er 360 alumni Young Experts.

We zien de Young Experts doorgroeien naar interessante

Hiervan bleven er 321 in de sector werken. Daarnaast bleven

duurzaamheid gerelateerde functies, zoals Manager

van de 179 Nederlandse alumni Young Experts er 99 in het

Sustainability of projectmanager Duurzaam Bouwen. In 2022

buitenland werken (55%). En van de 80 Nederlandse alumni

willen we meer aandacht geven aan verhalen van Young

werkzaam in Nederland hebben er 61 een internationale focus.

Experts en hun loopbaan.

2.4 YEP Global Network

Experts zich ook inzetten voor het YEP Programma. Zo is een

Het YEP Global Network groeit en ook afgelopen jaar hebben

Programma, gaf het Alumni board invulling aan een online

Young Experts op verschillende podia gestaan zoals bij de

sessie Career Loop voor een aantal batches en vragen alumni

Stockholm World Water Week en de Amsterdam International

Young Experts in hun nieuwe rol nieuwe posities voor Young

Water Week (AIWW). Daarnaast zien we dat alumni Young

Experts aan. Het netwerk helpt elkaar doordat via Basecamp

van de alumni Young Experts gestart als coach binnen het YEP

en de Alumni LinkedIn groep vacatures en interessante events
Tabel 3 Targets en behaalde resultaten 2021 voor YEP Global Network

worden geplaatst.
Targets

Resultaten 2021

Aantal intervisieweekenden per jaar

5

2*

Aantal alumnibijeenkomsten per jaar

2

2

* Vanwege COVID-19 en de reisrestricties zijn er minder intervisieweekenden georganiseerd dan voorgenomen.
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Intervisieweekenden

geannuleerde event is volledig gecanceld. Dit event was in

In 2021 hebben er 2 succesvolle intervisieweekenden plaats

samenwerking met Nederland CO2 Neutraal waarbij zij besloten

gevonden:

het event niet door te schuiven maar volledig te annuleren.

1 Ghana
- 27 tot 29 maart 2021 in Accra.

De twee events die hebben plaatsgevonden:

- Divers programma met o.a. een netwerkmoment bij de

• Online borrel met een spreker en netwerkmoment

Nederlandse Ambassade in Accra, een training in het

Bij deze online borrel waren 38 deelnemers aanwezig.

kader van persoonlijke ontwikkeling en een excursie

De spreker is de schrijver van de boeken ‘Why the Dutch

bezoek aan een natuurreservaat.

are different and going Dutch’ die op een ludieke manier

- Totaal 22 deelnemers uit Ghana, Ivoorkust, Mali, Burkina

culturele gevoeligheden bloot legde. Na zijn korte talk was

Faso en Liberia werkzaam bij o.a. NABC/GNBCC, IRC

er een moment voor netwerken in kleinere groepen. Uit

WASH, MDF en Witteveen+Bos).

een rondgang onder alumni Young Experts bleek hier veel

- Zowel deelname van actieve Young Experts als van 4

behoefte aan te zijn.

alumni Young Experts.
• Online life long learning event
2 Kenia

Dit event was al gepland in 2020 maar door COVID-19

- 4 tot 7 november 2021 in Diani Beach (regio Mombasa).

uitgesteld. Omdat ook dit jaar de maatregelen het niet

- Programma bestaande uit netwerken en ontmoeten,

toelieten om het event op locatie plaats te laten vinden is

excursie naar 2 projecten; Close the Gap project ism MDF

ervoor gekozen om het event online op te zetten.

(youth employment, circularity) en het Shared Futures

Vanwege de online setting en het thema is er bewust een

Project ism Cordaid (youth employment, conflict

maximaal gezet op het aantal deelnemers. Er waren 22

resolution).

alumni Young Experts aanwezig. Het thema was life long

- Mooie diverse groep bestaande uit Young Experts van

learning en hoe je dat na je YEP periode kan voortzetten.

veel verschillende organisaties die actief zijn in Kenia

Het event werd begeleid door een huidige YEP trainer en

(o.a. SNV, Waternet, Resilience, Nederlandse Ambassade,

twee alumni Young Experts. Het event was een succes en

ICCO, MetaMeta, ACE, TAHMO)

wordt ook in 2022 herhaald.

- Totaal 55 deelnemers inclusief 16 deelnemers van
WaterWorx Tailormade. Hiervan waren 19 alumni en 36

Naast deze events die door het YEP Programmabureau samen

actieve Young Experts

met het YEP alumniboard worden georganiseerd, zijn er veel

- Deelname van 2 personen van het YEP Programma

informele meet ups zoals Nederlandse Young Experts uit

Bureau; veel Young Experts gesproken en YEP

batch 18 die gelijktijdig in Nederland waren en een kerstborrel

organisaties bezocht.

hadden opgezet.

Alumni bijeenkomsten
Het doel voor 2021 was 2 alumni events organiseren. Gedreven door ambitie waren er in 2021 waren er vier alumni events
gepland maar door COVID-19 hebben er uiteindelijk maar twee

2.5 Bijdrage aan SDG’s
en specifiek SDG 13

CLIMATE
13 ACTION

plaatsgevonden. De twee

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse

geannuleerde events waren beide events die niet online door-

Zaken is het een additionele eis om aan SDG 13, de aanpak

gang konden vinden en die niet op locatie konden plaatsvinden

van klimaatverandering, bij te dragen en daar ook op te

door de toen geldende COVID-19 maatregelen. Het eerste g

rapporteren. In 2021 hebben we de volgende criteria t.a.v.

eannuleerde event is doorgezet naar 2022 en het tweede

Climate Action in relatie tot SDG 13 toegevoegd aan het

8

YEP Programmes • Jaarrapportage 2021

voorblad van de te beoordelen voorstellen. Door het

In 2021 is er een analyse uitgevoerd van de focuslanden

voorblad van de YEP-voorstellen aan te passen, kunnen we

binnen Fase I en Fase II door het YEP Programmabureau om

in het vervolg beter beoordelen op wat voor manier de

inzichten te krijgen op de plaatsingen van Young Experts in

organisatie bijdraagt aan SDG 13:

de 28 focuslanden. De 28 landen die voor YEP als ‘focusland’
tellen zijn de 23 landen uit de DGIS-focusregio’s (MENA,

De SDG koerskaart is ingevoerd als halfjaarlijkse online

Sahel, Hoorn van Afrika en Oost-Afrika) aangevuld met landen

bijeenkomst per batch, startende met batch 23, wat betekent

waarmee Nederland een actieve ontwikkelingsrelatie houdt.

dat deze in januari 2022 voor het eerst gaat plaatsvinden.

Dit zijn Bangladesh, Benin, Burundi, Mozambique en

Het plan was om een SDG middag in de starttraining in te

Afghanistan. De analyse leverde inzichten waarvanuit een

voeren, echter was dit in de online versie niet mogelijk.

focuslandenstrategie is opgezet en uitgeoefend op het

Dit wordt in de live versies vanaf 2022 geïmplementeerd.

Midden-Oosten en Noord-Afrika (de MENA-regio). Dit heeft

Ook was dit jaar in YEP Effect 7 (Link) speciaal aandacht voor

reeds meer voorstellen in de MENA-regio tot gevolg gehad,

SDG 13 en Tailor-made.

zo waren er 8 nieuwe YEP aanvragen voor batch 25. Om deze
redenen wil het YEP Programmabureau in 2022 de focuslandenstrategie, zoals deze voor de MENA-regio is gebruikt,

2.6 Focuslanden strategie &
MENA-regio

verder uitrollen over de andere focuslanden. De volgende
actiepunten zullen hierin meegenomen worden:
• De bestaande netwerken zullen in kaart worden gebracht

Met de start van Fase II (2020-2025) heeft het YEP Programma

per regio (MENA-regio, Sahel, Deltalanden, Hoorn van

bureau zich gecommitteerd aan de volgende doelstelling uit

Afrika, Oost-Afrika en Afghanistan).

het Vijfjarenplan’: “Er is groeiende politieke druk om de

• De interne netwerken (YEP, Netherlands Water Partnership

Buitenlandse Hulp en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)

(NWP), Netherlands Food Partnership (NFP), Rijksdienst

portefeuille aan te laten sluiten bij de door dit kabinet overeen

voor Ondernemend Nederland (RVO)) zullen

gekomen regio’s. Zoals eerder aangegeven door BuZa moet

worden aangehaald om interesse te peilen in de focus-

daarom ook de YEP Portefeuille beter aansluiten hierop.

landen, alsook om de reeds bestaande connecties niet te

Het streven voor YEP Fase II is dat de inzet van Fase II op de

passeren.

focuslanden (zie focuslandenlijst in ANNEX IV) over de looptijd

• Het YEP Programmabureau zal externe netwerken blijven

van het programma moet toenemen naar MINIMAAL 60% met

benaderen om interesse te peilen in de Water, Agrofood en

een streven om 70% te halen.”, pagina 70.

Renewable Energy sectoren.
De landenanalyse is te vinden in Annex IV.

MENA
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3 Financiële verantwoording 2021
3.1 Toelichting financiële
verantwoording

Algemene opmerkingen financiën YEP
• Alle bedragen zijn afgerond op hele getallen wat tot kleine
afwijkingen heeft geleid.

De financiële verantwoording van 2021 is net als voorgaande

• Verder wordt het aandeel sectorbijdrage pas bepaald bij de afsluiting

verantwoordingen geverifieerd en goedgekeurd door een

van het YEP-contract. Bij het overzicht aan voorschotbetalingen

externe accountant. Enkele toelichtingen:

(95%) van de subsidie ontbreekt dan ook de sectorbijdrage en bij

• Alle in 2021 nieuw gestarte Young Experts en de Young

de afronding betreft de bijdrage van het ministerie alleen restant

Experts die in 2020 gestart waren en in 2022 afronden
vielen onder Fase II. Het tweede jaar van vrijwel alle Young
Experts die in 2021 hun YEP-positie hebben afgerond vielen
ook onder Fase II.
• Deze realisatie van kosten van Fase II (met YEP Water,

betalingen (max. 5%) aangezien de voorschotbetalingen (95%) voor
deze posities reeds in de jaren ervoor zijn uitgevoerd.
• Wanneer er gesproken wordt over kosten voor de uitvoering van
het programma betreft het onder meer de kosten voor acquisitie,
financiën, contractmanagement en management van alle activiteiten

YEP Agrofood en YEP Energy) zijn gepresenteerd in onder-

met betrekking tot de plaatsing van de Young Expert (onder meer

staande paragraaf middels een totaaloverzicht.

promotie, communicatie, coördinatie van het programma enafron-

• Zie ANNEX I voor een meer gedetailleerd kostenoverzicht,
waaronder een overzicht van de gemaakte trainingskosten

ding van de YEP-posities).
• Het YEP Programmabureau is voor het grootste deel gefinancierd

en het overzicht van de kosten voor de inzet van Young

door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De sector heeft op zijn

Experts in 2021 (voorschotbetaling) en het overzicht van de

beurt meer bijgedragen aan de inzet van Young Experts. YEP hanteert

afgerekende YEP-posities.

een 50% cofinancieringsregeling, oftewel de sector draagt tenminste

• De programmabureaukosten zijn omhooggegaan in 2021
ten opzichte van 2020. Ook alle andere kosten in 2021 zijn
hoger dan in 2020. Dit komt door onder andere door een

50% van de totale kosten bij. In de praktijk blijkt dit in veel gevallen
hoger te liggen.
• Voor een Nederlandse Young Expert is er in totaal € 40.000 subsidie

hoger aantal plaatsingen van Young Experts resulterend

beschikbaar per jaar.

in een hogere sectorbijdrage, maar er zijn ook extra

€ 10.000 wordt ingezet voor de trainingen en coaching en van het

activiteiten georganiseerd in verband met COVID (zoals de

restant (€ 30.000) wordt 95% als voorschot betaald (€ 28.500).

YEP Online Meet-ups ‘YOM’s’) en verdere update van het

De overgebleven 5% wordt verrekend met de eindafrekening.

trainingsprogramma tot een kwalitatief hoogstaand online

• Hetzelfde principe geldt voor de inzet van lokale Young Experts,

YEP trainingsprogramma door middel van de ‘Learning

maar dan met een subsidietotaal van € 12.000 per jaar. € 2.000 wordt

Journey’. Kortom, ondanks COVID-19 kon YEP blijven

ingehouden voor de trainingen en coaching. Van de overgebleven

draaien, maar er zijn extra inspanningen nodig geweest om

€ 10.000 wordt 95% overgemaakt als voorschotbetaling

dit te bewerkstelligen.

(€ 9.500) en de laatste 5% wordt aan het einde van de YEP-periode
verrekend.

3.2 YEP Fase II: YEP Water,
YEP Agrofood en YEP Energy

• Het aantal voorschotbetalingen correspondeert niet altijd 1-op-1 met
het aantal gestarte Young Experts in 2020. Dit heeft verschillende
redenen:
o Soms vindt een voorschotbetaling later plaats dan gepland als

Hieronder een overzicht van de landen van plaatsing per

bijvoorbeeld de desbetreffende organisatie het YEP-contract laat

thema per Young Expert (rapportageverplichting voor Fase II).

getekend retourneert (in plaats van 2020 valt het dan in 2021);

Het betreft een totaaloverzicht van Fase II in 2021.
De voorschotbetalingen per land zijn bij elkaar opgeteld

o Soms vindt de voorschotbetaling vroegtijdig plaats als het
contract juist snel rond is (2020 in plaats van 2021);

(€ 28.500 voor Nederlandse (NL) Young Experts, € 9.500 voor

o Het kan ook voorkomen dat een Young Expert twee keer meedoet

de inzet van lokale (LK) Young Experts). De kosten in Neder-

aan YEP (telkens één jaar), maar niet direct achter elkaar én bij

land betreffen de kosten gemaakt door het YEP Programma-

twee verschillende organisaties. Dit tweede jaar wordt in het

bureau alsmede de trainingskosten.

voorschotoverzicht dan alsnog als ‘Aantal Young Experts gestart in
2020 (jaar 1)’ geteld, want de organisatie is wel nieuw.
• Deze uitgangspunten gelden voor zowel YEP Water, YEP Agrofood als
YEP Energy.
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Tabel 4 Totaaloverzicht YEP Programmes Fase II, 2021

Landen*

YEP

YEP

YEP Energy

YEP Energy

YEP Water

YEP Water

Training &

Programma-

Agrofood

Agrofood

NL Young

LK Young

NL Young

LK Young

Coaching

bureau

NL Young

LK Young

Experts

Experts

Experts

Experts

Experts

Experts

Nederland

€ 725.652

Bangladesh
Benin
Burkina Faso

€ 19.000
€ 28.500

Cambodja

€ 9.500

Filipijnen

€ 57.000
€ 29.000

Gambia
Ghana

€ 3.000

€ 22.000
€ 38.000

€ -6.955

€ 50.045
€ 1.000

€ 1.000
€ 142.500

€ 3.000

€ 8.000

€ 11.000

€ 108.363

€ 58.000

€ 394.863

€ 28.500

€ 9.500

€ 38.000
€ 28.500

€ 28.500
€ 60.997

India

€ 9.500
€ 28.500

Indonesië

€ 28.500

€ 9.500

Irak

€ 57.000

€ 9.500

Ivoorkust

€ 28.500

Jordanië

€ 28.500

€ 28.500

€ 199.500

Laos

€ 28.500

€ 77.000

Malawi

€ 42.597

€ 28.500

€ 9.500

€ 30.000

€28.999

€ 83.320

€ 28.500

€ 21.612

€ 130.709

€ 9.500

Mozambique
€ 1.191
€ 10.500

Nigeria

€ 1.000
€ 142.500

€ 9.500

€ 38.000

€ 57.632

€ 476.451
€ 38.000

€ 26.069

€ 7.196

€ 71.265

€ 28.500

€ 19.000

€ 47.500

€ 9.500

€ 9.500

€ 57.000

€ 19.955

€76.955

€ -31.265

€ -4.653

€ -24.227

€ 9.500

€ 20.000

€ 9.500

€ 247.362

€ 9.500

€ 9.500

Madagaskar

Oeganda

€ 9.500

€ 57.000

Mali

Nepal

€ 155.997

€ 57.000

€ 9.500

€ 28.500

Kenia

Myanmar

€ 1.426.583

€ 28.500

€ 19.000

Egypte
Ethiopië

€ 9.500

€ 700.931

Totaal

€ 9.500

€ 28.500

€ 28.500
€ 57.000

€ 9.500

€ 28.862

Palestijnse
gebieden
Peru

€ 133.000

€ 114.000

Tanzania

€ 28.500

€ 19.000

Tunesië

€ 28.500

€ 9.500

Vietnam

€ 28.500

€ 28.500
€ 28.500

Zuid-Afrika

€ 28.500
€ 974.188

€ 47.500

€ 9.500

Zambia

Totaal

€ 19.000

€ 19.000

Rwanda

€ 286.500

€ 85.999

€ 28.500

€ 1.235

€ 86.735

€ 57.000

€ 19.000

€ 76.000

€ 28.500

€ 9.500

€ 570.491

€ 311.477

€ 66.500
€ 725.652

€ 251.500
*De focuslanden zijn oranje gemarkeerd
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€ 700.931

€ 3.906.738

4 YEP Risicoanalyse 2021
4.1 COVID-19

4.2 Onrust & politieke situatie

In 2021 is de risicoanalyse voor COVID-19 (pandemieën) niet

In 2021 was het in verschillende landen onrustig. Dit heeft

veranderd ten opzichte van de analyse zoals beschreven in het

ook gevolgen gehad voor YEP Programmes, hieronder worden

jaarverslag van 2020. Over het geheel genomen is er in 2021

Myanmar, Afghanistan en Ethiopië uitgelicht.

geen terugval opgemerkt in aantal aanvragen of bijvoorbeeld
een disbalans tussen het aantal Nederlandse en lokale Young

Myanmar

Experts. Een risico zou kunnen zijn dat er meer lokale Young

Begin 2021 werd er een coup gepleegd in Myanmar. Er is toen

Experts worden aangevraagd daar waar de lokale Young

meteen contact gezocht met alle Nederlandse en lokale Young

Experts al op locatie zijn en de Nederlanders mogelijk niet

Experts alsmede een aantal recente alumni die nog ter plaatse

zouden kunnen reizen. In 2021 bleek dit niet zo te zijn (40

waren. In samenwerking met de betreffende organisaties

posities lokaal (48%) en 44 posities Nederlands (52%)).

en bedrijven waar de Young Experts werkzaam waren, zijn

Wel is het zo dat het voor de individuele thema’s verschilt

destijds de meeste Nederlandse Young Experts vroegtijdig

zoals in hoofdstuk 2 aangegeven. Verder dient opgemerkt te

teruggehaald naar Nederland om hier werkzaamheden voort

worden dat er meer aanvragen voor Afrika dan Azië zijn

te zetten dan wel te beëindigen. Met de lokale Young Experts

binnengekomen (gezien dit ook al was voor de pandemie kan

is contact onderhouden omtrent de veiligheidssituatie.

niet 1-op-1 gezegd worden dat het door toedoen van

In Myanmar werden de afgelopen jaren relatief veel Young

COVID-19 is). Wel is het zo dat reizen naar en in Afrika over

Experts geplaatst, maar vanaf batch 23 is hier niemand meer

het algemeen makkelijker ging in 2021 dan Azië.

geplaatst. Zolang de veiligheidssituatie het niet toelaat, zullen
we hier geen Young Experts meer kunnen plaatsen.

Ook in 2021 hebben we organisaties de mogelijkheid voor
een budget neutrale verlenging aangeboden. Dit zodat als

Afghanistan

de Young Experts in Nederland zitten of lokaal niet kunnen

In augustus 2021 kwam Afghanistan volledig in handen van de

reizen, dit niet ten koste gaat van hun tijd in het YEP-

Taliban. Op dat moment hadden wij een lokale Young Expert

programma. Er zijn 18 verlengingen aangevraagd, wat min of

die het YEP traject juist aan het afsluiten was. Om veiligheids-

meer vergelijkbaar is met het aantal verlengingen

redenen noemen we hier verder geen namen. We hebben

aangevraagd in 2020 (16 verlengingen)

destijds alle blogs en informatie verwijderd van onze website.
We plaatsen geen Young Experts meer in Afghanistan.
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Ethiopië
Sinds de start van YEP in 2013 worden er relatief veel Young

4.3 Organisatiecontrole

Experts in Ethiopië geplaatst. Qua focuslanden staat dit land

In 2020 is er een organisatietoets ingevoerd. Deze toetsing

na Kenia stipt op de tweede plaats. Eind 2021 werd de veilig-

is standaardprocedure bij het aanvraagproces voor YEP-

heidssituatie in de hoofdstad Addis Ababa ook onzeker nadat

posities. Zo ook in 2021, waardoor het YEP Programma

het al een tijdje onrustig was in de noordelijke regio Tigray.

bureau een beter beeld krijgt van de indienende organisaties.

Op advies van de Nederlandse overheid hebben we toen

Het zorgt bijvoorbeeld voor het verkleinen van het risico op

contact gehad met alle Young Experts ter plaatse. Op een na,

deelname van organisaties in het programma die te weinig

zijn destijds alle Nederlandse Young Experts vertrokken uit

bijdragen aan het beleid van het ministerie van Buitenlandse

Ethiopië naar o.a. Nederland, Zuid-Afrika en Tanzania.

Zaken, niet geschikt zijn om Young Experts te begeleiden of

Naar verwachting zullen zij begin 2022 weer terug kunnen

financieel niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

keren. Gezien de beoordeling van de voorstellen van batch 25

Verder zijn in 2021 de YEP-contracten met medewerking

op dat moment gaande was, heeft het YEP Programmabureau

van een jurist geüpdatet. Een aantal zaken staan er nu nog

besloten om in batch 25 niemand te plaatsen in Ethiopië en

duidelijker in. Bijvoorbeeld een opmerking over de tijd dat een

verder de veiligheidssituatie in de gaten te houden.

Nederlandse Young Expert in het buitenland moet zitten
(9 van de 12 maanden):

De voortgangs- en eindrapportages worden in enkele gevallen
niet bijtijds ingediend door de organisaties. Wel is het zo dat
het bestaande sanctiebeleid ertoe heeft bijgedragen dat er
in 2021 duidelijk gecommuniceerd wordt als verwacht wordt
dat de deadline niet gehaald wordt en waarom. We hebben
daarom nog geen sancties hoeven in te zetten omdat alles in
goed overleg is gegaan en ook omdat vertraagde rapportages
meestal terug te voeren waren op zaken die anders gelopen
waren door de COVID-19 pandemie. Wij zijn hierover in goed
contact met de organisaties.
Tot slot zijn er ondanks de voortdurende COVID-19pandemie in 2021 geen aan YEP-deelnemende organisaties
failliet gegaan.
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5 Overige zaken
5.1 Betrokkenheid mentoren en
supervisors

meeste stakeholders op dit platform aanwezig zijn, waarmee
we de verschillende verhalen van YEP kunnen delen.
Daarnaast plaatsen we de content nog steeds op Facebook en

Mentordag

Instagram, zodat ook mensen zonder LinkedIn alle updates

In 2021 is er op 12 oktober een mentordag georganiseerd voor

rondom YEP kunnen blijven volgen. Twitter wordt enkel nog

de mentoren van YEP batch 20, 21, 22 en 23. Deze bijeenkomst

ingezet bij events.

heeft live plaatsgevonden in Utrecht met 21 mentoren en 3

Het gemiddelde bereik op LinkedIn per maand in 2021 was

vertegenwoordigers vanuit het YEP Programmabureau. Het

16.000 impressies, op basis van 2 posts per week. Het aantal

programma bestond uit een korte update vanuit het YEP

volgers op LinkedIn is in 2021 gegroeid met bijna 1200

Programmabureau omtrent focuslanden, budgetten, reporta-

mensen, waarmee de teller op 4668 volgers staat. Facebook,

ges, alsook de vooruitzichten of trainingen weer live mogelijk

Instagram en Twitter laten alledrie een lichtere stijging zien.

waren. Vervolgens heeft coach Natascha Soons een presentatie gegeven over de verschillende rollen als mentor, supervisor

LinkedIn

4668

Facebook

1422

gezamenlijk afgesloten met een netwerkborrel.

Instagram

369

Voor een volgende mentordag zal het programma ingekort

Twitter

1474

en coach binnen YEP. Aansluitend een interactief deel waarbij
coach Paul van Essen de werking van de Myers-Briggs Type
Indicator (MBTI) verder heeft toegelicht. De mentordag is

worden met een nadruk op netwerken tussen de mentoren
en de accountmanagers van YEP. Daarnaast zal er gekeken

In 2021 zijn ook weer 2 YEP Effects uitgebracht. YEP Effect 7

worden naar hoe de mentoren die in het buitenland verblijven,

stond in het teken van SDG 13 en YEP Tailormade en YEP Effect

dezelfde informatie kunnen ontvangen. Er wordt gekozen voor

8 had als thema de MENA-regio. Tevens hebben we een blog-

een ingekorte versie omdat er aan het begin van elke nieuwe

functie toegevoegd aan de website. Hier worden artikelen

batch een mentor-supervisor call is ingevoerd.

vanuit YEP Effect, verslagen van intervisie- weekenden en
voorbeelden van Young Experts die aan SDG 13 werken

Supervisor calls

uitgelicht.

In 2021 hebben we 3 supervisor/mentor calls georganiseerd
voor elke batch. Deze calls vonden uiterlijk één week voor de

De communicatiemodule in de trainingen heeft in 2021 een

start training van de Young Expert plaats. Elke projectmanager

update gehad en is aangepast met meer uitleg en inter

nodigde zijn/haar accounts die deelnemen aan de

actieve elementen rondom het gebruik van social media.

desbetreffende batch uit voor deze meeting. In de call

De video workshop is een standaard onderdeel gebleven

werden de mentoren en supervisors meegenomen in het

van de training, echter is de training Visual Communication

programma, kregen uitleg over de training en hun rol. Er werd

verplaatst naar de terugkomtraining, omdat de Story Telling

altijd gezorgd dat er in ieder geval een persoon van elke

training beter past bij die training. De Young Experts hebben

organisatie aanwezig was.

immers na een jaar interessante verhalen te vertellen over hun
werkzaamheden, terwijl dit aan het begin nog lang niet altijd

5.2 Communicatie

het geval is.
Veel fysieke events zijn in 2021 niet doorgegaan. Wel hebben

In 2021 hebben we de lijn van 2020 voortgezet met als

we in oktober 2021 deelgenomen aan de Amsterdam

doelgroepen (potentiële, actuele en alumni) Young Experts,

International Water Week (AIWW) en zijn een aantal interne

organisaties (bedrijven, kennisinstituten, NGOs, water

evenementen, zoals de YEP mentordag, de YEP Promotie

schappen/waterbedrijven) en stakeholders.

workshop en de YEP Online Meetup’s (YOM’s) voor Young
Experts doorgegaan.

Ook het structureel inzetten van social media is doorgezet.
Hierin is de focus voornamelijk op LinkedIn gelegd, omdat de
14
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5.3 Monitoring van het YEP
programma

Voor het gehele trainingsprogramma, de rol van het YEP
Programmabureau en de kick-off is aan de Young Experts
gevraagd een waarde te geven (poor, unsatisfactory, average,

IATI

good, excellent). Het trainingsprogramma (start en return)

Sinds augustus 2020 staat YEP Programmes gepubliceerd in

wordt door 75% van de respondenten als goed beoordeeld, 9%

IATI en worden de resultaten en financiën van Fase II (januari

als average en 16% als excellent. De starttrainingen

2020 – mei 2025) ook daar gerapporteerd. De rapportage in

werden gemiddeld iets beter beoordeeld dan de return

IATI is dit jaar in mei gedaan.

trainingen. Voor 2022 hopen wij dit resultaat voort te zetten
en zelfs te verbeteren.

Trainingsevaluaties
In 2021 is de methode van 2020 voortgezet om voor de gehele

Coachevaluatie

trainingsperiode de beste (2) training(en) te selecteren en 2

Dit jaar is er voor het eerst een anonieme survey uitgestuurd

trainingen aan te wijzen waarbij ze vinden dat nog de meeste

naar alle actieve Young Experts voor coach beoordelingen.

verbeteringen kunnen plaatsvinden. Voor elk van de gekozen

De coaching is ook dit jaar een zeer gewaardeerd onderdeel

trainingen werden sterke punten en verbeterpunten aange

van het trainingsprogramma. Uit de coachsurvey bleek dat de

geven. Deze feedback is teruggekoppeld naar de trainers en

coaches met gemiddeld een 8,8 zijn beoordeeld. De feedback

op basis daarvan bij een aantal trainingen gesprekken gevoerd

is teruggekoppeld naar de coaches.

om de opzet verder te verbeteren. Voor nieuwe trainingen
werd in de survey feedback gevraagd aan alle Young Experts,
om dit mee te kunnen nemen in de evaluatiegesprekken
met de nieuwe trainers. In de trainersbijeenkomst hebben
de trainers aangegeven dat de inhoudelijke feedback wordt
gewaardeerd.

15

YEP Programmes • Jaarrapportage 2021

ANNEX I

Uitsplitsing financiële verantwoording Fase II: YEP Water,
YEP Agrofood en YEP Energy (2021)
Fase II: YEP Programmes
De cijfers van Fase II zijn in enkele gevallen samengenomen
in onderstaande tabellen. De gedetailleerde kosten zijn
opgenomen in de controleverklaring van de accountant.
Tabel 5 Overzicht kosten uitvoering YEP Programmes

Uitvoering van het programma

Kosten

Personeelskosten (1233 dagen), gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken

€619.105

Operationele kosten (incl. sectorbijdrage aan het YEP Programmabureau)

€292.281

Totale kosten uitvoering YEP*

€911.386

* Waarvan € 700.931 betaald uit de subsidiemiddelen en € 210.455 door de sector.

Tabel 6 Overzicht trainingskosten YEP Programmes*

Training*

Kosten

Personeelskosten**

€100.596

Operationele kosten

€625.056

Totaal

€725.652

* Trainingskosten worden betaald vanuit de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
** Personeelskosten bestaan uit de bijdrages van het YEP Programmabureau aan ontwerp, begeleiding en uitvoering van de diverse trainingen en Masterclasses

Fase II: YEP Water
Hieronder een overzicht van de voorschotbetalingen voor
respectievelijk YEP Water, YEP Agrofood en YEP Energy.
Tabel 7 Voorschotbetalingen YEP Water

Voorschotbetaling

Aantal Nederlandse Young

Aantal lokale Young Experts

Totaalaantal Young Experts

12

16

28

€494.000

10

18

28

€456.000

22

34

56

€950.000

Experts
Aantal Young Experts gestart

Bijdrage van het ministerie
van Buitenlandse Zaken

in 2021 (jaar 1)
Aantal Young Experts gestart
met hun tweede jaar in 2021
(jaar 2)
Totaal
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Tabel 8 Eindafrekeningen YEP Water

Eindafrekeningen

Aantal Nederlandse Young Experts

Aantal lokale Young Experts

Totaal

Aantal Young Experts die het YEP

11

11

22

11

11

22

Programma hebben afgesloten na
1 jaar
Totaal aantal afgesloten éénjarige
YEP posities
Restantbetaling subsidie*

-€56.509

-€1.023

-€57.532

€814.606

€284.098

€1.098.704

Totale bijdrage watersector voor de
inzet van Young Experts

* Een minbedrag, omdat de Young Expert vroegtijdig is gestopt zijn de niet-bestede subsidiemiddelen terugbetaald aan YEP.

Fase II: YEP Agrofood
Tabel 9 Voorschotbetalingen YEP Agrofood

Voorschotbetaling

Aantal Nederlandse Young

Aantal lokale Young Experts

Totaalaantal Young Experts

22

16

38

€779.000

12

11

23

€446.500

34

27

61

€1.225.500

Experts
Aantal Young Experts gestart

Bijdrage van het ministerie
van Buitenlandse Zaken

in 2021 (jaar 1)
Aantal Young Experts gestart
met hun tweede jaar in 2021
(jaar 2)
Totaal

Tabel 10 Eindafrekeningen YEP Agrofood

Eindafrekeningen

Aantal Nederlandse Young Experts

Aantal lokale Young Experts

Totaal

Aantal Young Experts die het YEP

4

6

10

4

6

10

Programma hebben afgesloten na
1 jaar
Totaal aantal afgesloten posities
Restantbetaling subsidie*

€5.188

-€5.000

€188

€291.819

€125.264

€417.083

Totale bijdrage agrofoodsector voor
de inzet van Young Experts

* Een minbedrag, omdat de Young Expert vroegtijdig is gestopt zijn de niet-bestede subsidiemiddelen terugbetaald aan YEP.
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Fase II: YEP Energy
Tabel 11 Voorschotbetalingen YEP Energy

Voorschotbetaling

Aantal Nederlandse Young

Aantal lokale Young Experts

Totaalaantal Young Experts

Experts
Aantal Young Experts gestart

Bijdrage van het ministerie
van Buitenlandse Zaken

6

6

12

€228.000

4

4

8

€152.000

10

10

20

€380.000

in 2021 (jaar 1)
Aantal Young Experts gestart
met hun tweede jaar in 2021
(jaar 2)
Totaal

Tabel 12 Eindafrekeningen YEP Energy

Eindafrekeningen

Aantal Nederlandse Young Experts

Aantal lokale Young Experts

Totaal

Aantal Young Experts die het YEP

1

1

2

Programma hebben afgesloten na
1 jaar
Totaal aantal afgesloten posities
Restantbetaling subsidie*

1

1

2

€1.500

€499

€1.999

€80.514

€12.774

€93.288

Totale bijdrage energysector voor
de inzet van Young Experts

18

YEP Programmes • Jaarrapportage 2021

ANNEX II

Monitoring van voorstellen, werving & selectie

Gestarte Young Experts

Werving & selectie kandidaten

Voorstellen beoordelen

Tabel 13 Monitoring van voorstellen en werving & selectie proces YEP in 2021

Batch 22

Batch 23

Batch 24

36 voorstellen waarvan:

71 voorstellen waarvan:

52 voorstellen waarvan:

• 16 agrofood & 14 water & 6 energy

• 39 agrofood & 21 water & 11 energy

• 29 agrofood, 19 water, 4 energy

• 23 lokaal & 13 NL

• 13 lokaal & 18 Nederlands

• 27 lokaal & 25 Nederlands

• 28 goedgekeurd*

• 38 goedgekeurde voorstellen

• 28 goedgekeurde voorstellen

Batch 22

Batch 23

Batch 24

• 31 voorkeurskandidaten

• 60 voorkeurskandidaten

• 47 voorkeurskandidaten

o 24 goedgekeurd
• 5 vacatures
o 4 ingevuld**
• 70 sollicitanten
o 20 op speeddates
o 15 kandidaten doorgezet naar organisaties

o 30 goedgekeurd
• 8 vacatures

o 27 goedgekeurd
• 3 vacatures

o 6 ingevuld

o 1 ingevuld

• 73 sollicitanten

• 33 sollicitanten

o 30 kandidaten op speeddates

o 16 kandidaten op speeddates

o 24 kandidaten doorgezet naar organisaties

o 8 kandidaten doorgezet naar organisatie

		 waarvan 8 poolkandidaten

		 waarvan 3 poolkandidaten

o 10 kandidaten naar pool

o 16 kandidaten naar pool

o 4 kandidaten naar pool

25 Young Experts waarvan:

31 Young Experts waarvan:

28 Young Experts waarvan:

• 10 water, 10 agrofood, 5 energy

• 7 water, 19 agrofood, 5 energy

• 14 water, 12 agrofood, 2 energy

• 9 Vrouw & 16 man

• 18 vrouw, 13 man

• 17 vrouw, 11 man

• 12 LK & 13 NL

• 12 LK & 18 NL

• 15 LK & 13 NL

• 19 tweejarige contracten

• 21 in focus regio

• 20 in focus regio

• 18 in focus regio

* De reden dat niet alle goedgekeurde voorstellen zijn geplaatst, heeft voornamelijk te maken met de COVID-19 pandemie, maar daarnaast zijn redenen: het niet
vinden van een geschikte kandidaat, het afzeggen van de kandidaat en onvoldoende Engels van kandidaat. Sommige posities zijn daarom doorgeschoven naar de
volgende batch, deze zijn niet opnieuw opgenomen in de cijfers voor ingediende voorstellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een wachtlijst waarbij een aantal
goedgekeurde posities pas definitief in gang gezet werden zodra een plek vrij kwam.
** Voor de overige vacatures zijn geen geschikte kandidaten gevonden. De vacatures zijn doorgezet naar de volgende batch.
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ANNEX III

Beoordeling online Masterclasses
De gemiddelde score van de online Masterclasses was: 8,1
Tabel 14 Overzicht scores Masterclasses

Titel Masterclass

Evaluatiescore

Stakeholder Analysis

8,5

Water & (In)Stability

8,1

Business Development

8,1

Leadership Experiences & Hierarchy Issues

6,6

Energy for All

7,7

Food Systems

8,1

Negotiation in Projects

8,9

Monitoring & Evaluation for Change

8,5

Gender Mainstreaming

7,8

Money Wise

7,9

Change Management

8,4
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ANNEX IV

Analyse focuslanden
MENA

er veelvuldig contact geweest met een aantal ambassades in

De MENA-regio omvat 10 focuslanden: Algerije, Egypte, Libië,

het netwerk dat is gecontacteerd om meer plaatsingen in de

Marokko, Tunesië, Irak, Jordanië, Libanon, Palestijnse gebieden

MENA-regio te bewerkstelligen. Dit heeft o.a. geresulteerd in

en Jemen.

8 nieuwe YEP aanvragen voor de MENA-regio voor batch 25,

deze regio. Zie onderstaand figuur (Figuur 2) ter illustratie van

waarvan er 6 geplaatst worden en met de overige zal contact
In 2021 heeft het YEP Programmabureau een goede start

onderhouden worden voor de volgende ronden. In het najaar

gemaakt met de focuslandenstrategie in de MENA-regio, met

van 2021 is YEP Effect 8 uitgebracht, welke gezien kan worden

o.a. de inzet van het Grote Midden Oostenplatform. Ook zijn

als thema-editie op de MENA-regio.

de PSD-coaches van RVO voor deze regio gecontacteerd en is
Figuur 2 Een visualisatie van de focuslandenstrategie toegepast op de MENA-regio waarin de netwerken te vinden zijn die aangehaald zijn om meer plaatsingen in de
MENA-regio te bewerkstelligen.

Lebanon
Jordan

Libya

Iraq

Morocco

BuZa
Palestinian Territories

Egypt

NWP

Tunesia

Algeria
Jemen

1 NWP Platform meeting Egypt
2 NWP Platform meetingPalestinian Territories
3 Trade mission Morocco

YEP
NFP
RVO

Marokaanse
diaspora

YEP netwerk

Grote Midden
Oosten Platform
P.T.
Egypte

NUFFIC OKP
Tunesië

Tot op heden zijn er in Fase II, 8 Young Experts geplaatst in de

Tabel 15 Plaatsingen van Young Experts in landen in de MENA-regio van Fase I en Fase II.

MENA-regio. Deze regio bestaat uit 10 focuslanden. Van deze
10 landen stonder er slechts 2 op de focuslandenlijst van YEP

Land

Fase I

Fase II

Fase I (Palestijnse Gebieden en Jemen). Ook is het nieuw dat

Algerije

3

0

YEP nu Young Experts kan plaatsen in Irak en Libanon. In Irak

Egypte

4

2

zijn inmiddels ook Young Experts werkzaam. In Fase I zijn er

Irak

-

2

6% (13 / 207) van de Young Experts in de huidige focuslanden

Jordanië

2

2

geplaatst in de MENA-regio. Vooralsnog ligt het percentage

Libanon

-

0

voor Fase II nu op 9% (8 / 93). Zie de tabel hiernaast.

Libië

0

0

Marokko

0

0

Palestijnse Gebieden

2

1

Tunesië

0

1

Jemen

2

0

Totaal

13

8
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Achtergrond

in Nigeria is er in Fase II, net als in Fase I, eveneens een Young

De MENA-regio is qua beleid vanuit Nederland en de

Expert geplaatst.

Europese Unie vrij nieuw als focusregio. Van oudsher

In Mauritanië, Niger, Tsjaad en Sudan heeft YEP vooralsnog

vindt er in deze landen weinig samenwerking plaats op

geen Young Experts kunnen plaatsen.

het gebied van Ontwikkelingssamenwerking en wat
betreft Internationale Handel valt er ook nog een slag
te maken. YEP kan een uitstekende brug hier in zijn en
zodoende bijdragen aan werkgelegenheid voor jonge

Hoorn van Afrika

professionals. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Ethiopië en Somalië zijn voor YEP de focuslanden in de Hoorn

hebben relatief gezien een jonge en hoogopgeleide

van Afrika. Ethiopië staat met stip op nummer 2 van het aantal

bevolking, echter ligt de werkloosheid onder jongeren

Young Experts in de focuslanden in zowel Fase I als Fase II.

ook hoog. Daarnaast wordt het gebied onevenredig hard

Het YEP Programmabureau is zich bewust van de politieke

getroffen door klimaatverandering. Thema’s binnen YEP

situatie in Ethiopië en houdt deze nauwkeurig in de gaten om

als Water, Agrofood en Renewable Energy kunnen

het risico van plaatsingen in dit land goed in te kunnen

bijdragen aan het verminderen en aanpassen van de

schatten. In Somalië heeft YEP tot op heden nog geen Young

klimaatverandering.

Expert kunnen plaatsen (alleen een Young Expert geplaatst
in Kenia die naar Somalië reist voor werk). Voor Somalië

• Jonge bevolking

verwachten we geen tot weinig voorstellen. Met behulp van

• Relatief hoogopgeleid

de doelgerichte focuslanden strategie willen we hier

• Grote afzetmarkt (400 miljoen mensen)

verandering in brengen, al houdt het YEP Programmabureau

• Oudste agrarische regio met heel veel agri-kennis

goed in de gaten wat de lokale ontwikkelingen zijn met

• Veel initiatieven op gebied van energie transitie

betrekking tot veiligheid.

Qua ontwikkelingssamenwerking zien we meer kansen in
landen als de Palestijnse Gebieden, Irak, Libië en Jemen.
En voor internationale handel zien we meer kansen in

Oost-Afrika

Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Libanon en Jordanië.

Kenia en Oeganda staan in de top 3 qua aantal plaatsingen in

Wat betreft Marokko zien we kansen met de Marokkaanse

de focuslanden. In Burundi zijn er in Fase II nog geen Young

diaspora in Nederland, we zullen in 2022 onze

Experts geplaatst en tot op heden heeft YEP nog geen Young

communicatie dan ook verder richten op deze doelgroep.

Experts kunnen plaatsen in Zuid-Sudan. We verwachten dat

En wat betreft Egypte zien we kansen t.a.v. YEP Water als

het aantal voorstellen voor Kenia en Oeganda ook in 2022

deltaland.

hoog zal zijn. Voor Burundi en Zuid-Sudan verwachten we
geen tot weinig voorstellen. Met behulp van de focuslanden

Sahel
De Sahel regio bestaat uit de volgende 8 focuslanden: Burkina

strategie zal er gekeken worden naar de mogelijkheden in
Burundi en Zuid-Sudan, al houdt het YEP Programmabureau
goed in de gaten wat de lokale ontwikkelingen zijn met betrekking tot veiligheid.

Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal en
Sudan.
YEP plaatst tot op heden met name de meeste Young Experts

Overige focuslanden

in Mali en Burkina Faso (Mali was ook in YEP Fase I al een

Naast de MENA, Sahel, Hoorn van Afrika en Oost Afrika zijn

focusland, Burkina Faso is dat pas sinds YEP Fase II). De

er nog een aantal focuslanden van YEP die niet vallen onder

YEP brochure is in 2021 vertaald naar het Frans, welke naar

een focus regio aangewezen door DGIS. Dit zijn de landen

(potentiële) lokale partners in de landen kan worden gestuurd

Bangladesh, Benin, Mozambique en Afghanistan. Bangladesh

ter verduidelijking van het YEP programma. Onder Fase II

en Mozambique scoorden vrij hoog in het gemiddelde voor

heeft YEP inmiddels een Young Expert in Senegal geplaatst,

Fase I. Wat betreft Fase II liggen de aantallen lager, dus in
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deze landen wil het YEP Programmabureau aanvragen blijven
stimuleren door al bestaande contacten warm te houden en
nieuwe contacten te benaderen. Ook wat betreft Benin valt er
nog winst te behalen. Voor 2022 zal YEP hiervoor wat betreft
YEP Water verder met het NWP op gaan samenwerken.
Gezien de huidige politieke omstandigheden in Afghanistan
zal het YEP Programmabureau er geen YEPpers meer inzetten.
Zo geldt in het algemeen dat de veiligheid van de Young
Experts bovenaan staat.

23

YEP Programmes • Jaarrapportage 2021

