
Beleidsplan 
Onderstaande is een samenvatting van het ASAP-beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige 
beleidsplan is een gescheiden document, dat in 2017 herzien zal worden. 

Missie en uitgangspunten 
Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van 
kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren 
van onze missie. 

Geïntegreerd: Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu 
en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het 
beleidsmodel is weergegeven in figuur 2. 

Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle 
gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, 
materiaal, of een combinatie zijn. 

Duurzaam: Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De 
verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan gemaakt om op 
lange termijn de projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit 
bijdragen van de betrokkenen. 

Figuur 2: beleidsmodel 
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Locatie 
Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad 
van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we 
de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de 
invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 

De rol van ASAP 
De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen 
dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd 
worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken. 

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij 
dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen 
stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde 
met nieuwe initiatieven komen. De ASAP-medewerkers in Burkina Faso helpen met het verder uitwerken van 
het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met 
de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor 
nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.  

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en 
het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële 
middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of 
infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen. 

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP-medewerkers is afhankelijk 
van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale 
professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters. 

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De 
ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer 
emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen 
met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken. 

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te 
maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die 
deze informatie heeft op de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van 
projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf 
vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is 
beschreven in dit jaarverslag in de bijlage.  
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