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Samen zetten wij de eerste stappen van het Lowlander Project 

 

Op 21 september 2020 werd stichting 
het Lowlander Project officieel opgericht 
door Sandra Ball & Job van den Assem. 
Eind 2020 en heel 2021 was vooral een 
tijd van bouwen. Van een geweldige 
opleiding en ons netwerk. 

In dit jaarverslag vind je een overzicht 
van de stappen die we in 2020 en 2021 
hebben gezet.  



‘We zijn trots op wat er is opgebouwd’ - woord vooraf van het bestuur

Na het eerste jaar van Lowlander zijn we als bestuur trots op wat er is opgebouwd. De opleiding is ontwikkeld en 
verbeterd en staat nu stevig. Hij sluit aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers. 

Daarnaast is er met het aanbod geëxperimenteerd en onderzocht wat aanslaat bij de doelgroep. De stichting is in het 
eerste jaar al financieel gezond en we hebben een goed vooruitzicht voor het tweede jaar. Het bestuur is trots op de 
oprichters; ze hebben de eerste fase van hun droom gerealiseerd en de juiste mensen om zich heen verzameld. 
Komend jaar bouwen we verder aan dit prachtige project. We zullen meer aandacht geven aan communicatie en andere 
financieringsmogelijkheden onderzoeken.

Het bestuur van Lowlander Project
Lynn van Leerzem (Voorzitter) Ilja Beudel (Secretaris) Joyce van Heijningen (Penningmeester) 



Dit is het verhaal van het Lowlander Project - onze droom

Het Lowlander Project laat zich inspireren door een school in de 
heuvels van het Appalachengebergte in Tennessee, in de 
Verenigde Staten: The Highlander Folk School. Opgericht door 
Myles Horton in 1932, na een bezoek aan de ‘Folkeskole’ in 
Denemarken. Hier raakte hij geïnspireerd door de informele 
onderwijsvorm en door de manier waarop cultuur onderdeel was 
van het lesprogramma. Inmiddels is Highlander een iconisch 
trainingsinstituut geworden. In de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige 
eeuw speelde het een centrale rol in het opleiden van het 
vakbondskader, en in de jaren ‘60 in het opleiden van leiders van 
de burgerrechtenbeweging.

Nu willen wij met het Lowlander Project Nederland aan het 
organizen krijgen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
bewegingen, organisaties en mensen met organizing, 
bewegingsopbouw en leiderschap aan de slag gaan.



Wie hebben er in 2021 meer geleerd over organizing?



Dit hebben we in 2021 gedaan

● Twee opleidingsrondes: 
○ #1 maart - september 2021
○ #2 september 2021 - 

februari 2022
● Webinars over Organizing & 

Storytelling
● Losse trainingen, presentaties en 

advisering op het gebied van 
organizing



Ons aanbod - de organizing-opleiding

Lowlander begon met de ambitie om de eerste organizing-opleiding van Nederland aan 
te bieden. Dit is dan ook de kern van ons werk geweest in 2021.. In 2021 hebben we de 
opleiding inhoudelijk vormgegeven, geëvalueerd en verbeterd.

In 2021 is de Lowlander organizing-opleiding twee keer van start gegaan.
● Aan de eerste opleidingsronde (maart-sep 2021) deden 7 deelnemers mee. 

Zij kwam o.a. van Greenpeace, GroenLinks en Bits of Freedom. Het was de eerste 
keer en alles moest nog ontwikkeld worden. We hadden veel werk aan het maken 
van draaiboeken, het schrijven van achtergrondinformatie en het samenstellen 
van mooie webinars die we speciaal voor de deelnemers organiseerden. Aan het 
einde van de opleiding hadden we hierdoor een geweldige basis staan. Op basis 
hiervan publiceren we in 2022 het eerste Nederlandstalige organizingboek.  

● Aan de tweede opleidingsronde (sep 2021-feb 2022) deden 9 deelnemers 
mee. Zij kwamen o.a. van Transition Towns, Milieudefensie en Farma ter 
Verantwoording. Binnen deze opleiding konden we de flow van de opleiding 
optimaliseren. Corona was bij deze opleiding een factor die meer roet in het eten 
gooide, omdat een deel van de opleiding online moest plaatsvinden. Hierdoor 
werd des te duidelijker hoe belangrijk face to face leren eigenlijk is om een 
gemeenschap te bouwen. Om dit wel te stimuleren, ook in tijden van corona, 
lieten we deelnemers kaartjes aan elkaar sturen of wij brachten lunchpakketjes 
langs. 



Wat vonden deelnemers van de opleiding?

“Als IVN organizing expert kijk ik 
veel explicieter dan vroeger naar de 
vraag naar gewenste  
machtverschuivingen. Collega’s die ik 
intern advies geef rondom 
organizing zien nu ook dat we als 
IVN de vraag mogen en moeten 
stellen: voor welke maatschappelijke 
verandering willen en kunnen we ons 
inzetten?”

Alina Salomon 
Organizer bij IVN Natuureduactie



“Ik heb de opleiding met veel plezier 
gevolgd, Het werk van een linkse 
politicus moet zich niet beperken tot de 
vergaderzaal. Door de opleiding ben ik 
meer buiten en ik pas veel elementen 
van de opleiding direct toe in mijn 
praktijk als statenlid in Noord Holland. 
Zoals storytelling, strategie en de 
organizing-manier om een stevig 
netwerk te bouwen.”

Rien Cardol, 
Statenlid GroenLinks

Noord-Holland

Wat vonden deelnemers van de opleiding?



Wat vonden deelnemers van de opleiding?

“Door de opleiding vertel ik 
(in mijn werk) nooit meer zomaar 
een verhaal. Ik heb geleerd hoe je 
mensen meekrijgt voor je verhaal, 
hoe je ervoor zorgt dat meer 
mensen jouw boodschap uitdragen 
en enthousiast worden om zich 
hiervoor in te zetten.”

Marije Brinkhorst, 
Campagneleider Bureau Meute



Deelnemers aan het woord

“Soms hoef je niet je eigen beweging 
te starten, maar kan je de grootste 
bijdrage leveren door je bij een 
bestaande beweging aan te sluiten. 
Daar heeft Lowlander mij toe 
geïnspireerd. Ik heb me aangesloten 
bij een beweging van 
onderwijsvernieuwers en heb daarin 
mijn rol gevonden.”

Marciano San a Jong
Trainer bij Knowmads 

Wat vonden deelnemers van de opleiding?



Ons aanbod - webinars over organizing & storytelling

Om organisaties te laten kennismaken 
met organizing hebben we in 2021 een 
aantal introductiewebinars gegeven 
over organizing en storytelling. Tijdens 
deze webinars, die in totaal door zo'n 
70 mensen werden bijgewoond, gingen 
we in vogelvlucht door de 
organizing-principes heen en leerden 
we de deelnemers over de basis van 
storytelling.   



We gaven organizing-advies aan WKPA

“Het Lowlander Project stelde ons in 
staat om van alle collega's een team 
te maken dat gedurende de training 
(en daarna) samenwerkt aan een 
organizingplan. Door die 
verbondenheid met elkaar en het 
gezamenlijke doel kwamen er in één 
middag ontzettend veel goede, 
nieuwe ideeën naar boven voor de 
strategie van onze stichting. Daar 
plukken we nu de vruchten van!”

Mara van Waveren, 
Directeur Lobby Lokaal 

& adviseur bij WKPA  



We deden onderzoek voor Greenpeace

“Wie koers wil bepalen als organisatie 
heeft een goed kompas nodig. 
Lowlander was het afgelopen jaar ons 
kompas, door onderzoek te doen op 
basis waarvan we onze 
driejarenstrategie hebben 
uitgestippeld. Dat gebeurde kundig, 
snel en plezierig. Aanrader!”

Andy Palmen, 
Directeur Greenpeace Nederland  



Hoeveel mensen hebben we in 2021 bereikt?

● Nieuwsbrief: ons abonneebestand 
groeide van 64 (januari 2021) naar 213 
abonnees (december 2021).

● We begonnen het jaar met 154 volgers 
op Facebook en zijn doorgegroeid naar 
272 in december.

● Meer dan 1750 mensen bezochten in 
2021 onze website. 

● We hebben in 2021 de website verder 
uitgebouwd. Met onder andere een 
goed boekingssysteem en een 
functionele nieuws-pagina.



Financieel jaarverslag

● Het Lowlander Project sluit haar eerste boekjaar af met een positief saldo van €8.712, door het 
bestuur bestemd voor doorontwikkeling van de stichting. De totale baten over het eerste boekjaar 
waren €31.683, bijna 40% van de beoogde (enigszins ambitieuze) €82.540. De totale lasten 
lagen echter met €22.971 ook aanzienlijk lager dan de beoogde €82.540, wat resulteert in een 
positief saldo dat de stichting goed kan gebruiken voor doorontwikkeling van haar aanbod. 

● Van de totale lasten werd 87% besteed aan de doelstellingen (79% begroot), 11% aan kosten 
voor beheer en administratie (16% begroot) en 3% aan wervingskosten (5% begroot). Zie voor 
meer details de balans en de winst- en verliesrekening op de volgende pagina’s.

● Dankzij de lessen uit dit eerste boekjaar, kon voor 2022 een meer realistische begroting worden 
opgesteld (zie hierna), die het midden houdt tussen de begroting en de realisatie van 2021. We 
gaan het nieuwe boekjaar met vertrouwen tegemoet.

Bekijk ons hele financiële jaarverslag hier. 

https://68b4abaa-8138-43a9-a6d6-40c59f4d49e3.usrfiles.com/ugd/68b4ab_357524b31f634728b30db6837c00a229.pdf

