
Supporting water sanitation
and hygiene services for life

Er is een andere 
wereld watercrisis 
dan die u kent. 
Minder bekend 
maar even 
rampzalig.

www.ircwash.org



We kennen ze allemaal. De plaatjes 
van een jongetje bij een stromende 
waterkraan, vrouwen met emmers 
op hun hoofd. Trotse mensen bij 
een toilet. En als we die foto’s zien, 
dan denken we: daar is water, daar 
is een toilet, maar dat is niet zo. De 
werkelijkheid is dat bijna 40% van 
de waterpompen en kranen na een 
aantal jaren niet meer werkt en dat 
toiletten kapot gaan. Dan hoopt men 
op een ontwikkelingsorganisatie die 
komt om nieuwe voorzieningen te 
plaatsen.

Iets klopt niet. We bouwen water
pompen, kranen en toiletten en 
toch gaan ze kapot. We moeten 
ervoor zorgen dat ze blijven werken, 
altijd, 24 uur per dag, 7 dagen van 
de week, 365 dagen per jaar. Zo’n 
service wil toch iedereen.

Foto’s: © Omslag Narvikk/Online Creative Media; © P.3 Bettina Flitner/laif; 
© P.5 Grossman/laif; © P.6 Carmen da SilvaWells/IRC; © P.10 Peter McIntyre; 
© P.13 BRAC; © P.14 Hugh Sitton/Corbis
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Wat gaat 
er mis?

Miljoenen Euro’s zijn er in water  
en sanitaire voorzieningen  
gestoken. Door overheden,  
door ontwikkelingsorganisaties,  
door donoren, door u. 

Maar al te vaak gaat dat geld naar activiteiten die alleen 
effect hebben op korte termijn; snel een pomp plaatsen 
en een kraan aanleggen, zonder verder na te denken of 
plannen klaar te hebben voor wat er moet gebeuren als 
die kranen en pompen er eenmaal zijn. Maar als het lintje 
is doorgeknipt bij de feestelijke opening, dan begint het 
pas. Zijn er onderdelen, is er geld, zijn er mensen, zoals 
loodgieters en ingenieurs, die ervoor kunnen zorgen dat 
het water uit die pompen en kranen blijft stromen? Die het 
onderhoud doen, die ringen en leertjes vervangen als het 
nodig is, die de pomp repareren als dat moet? Heel vaak is 
dat niet geregeld.
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Wat kunnen 
we doen? 

Mensen moeten er op kunnen vertrouwen 
dat er altijd water is voor hun dagelijkse 
behoeftes: drinken, wassen, koken, toilet 
doorspoelen en nog veel meer, om gezond 
te blijven. 

Daar staat het IRC voor: dat water en sanitaire voorzieningen altijd 
werken, dat je niet voor verrassingen komt te staan. Maar het is 
ingewikkeld omdat er zoveel mensen en organisaties bij betrokken 
zijn. Als we duurzame voorzieningen willen, dan moeten we niet 
langer ons succes afmeten aan het aantal pompen, kranen en 
toiletten die we hebben gebouwd, maar het aantal jaren dat die 
pompen en kranen schoon drinkwater leveren, die toiletten gebruikt 
worden en het afvalwater afgevoerd wordt. 

Wat is daarvoor nodig? Onderhoud, vervanging van onderdelen, 
financiering van de afschrijvingen op de lange termijn, informatie  
systemen, beleid, training van ingenieurs, loodgieters, planning en 
managementsystemen. Dat klinkt simpel. Maar in ontwikkelingslanden 
waar soms 90% van de gelden voor water en sanitaire voorzieningen 
uit ontwikkelings samenwerking komt, is dat niet zo simpel. Omdat 
die systemen, trainingen en dat beleid daar vaak niet gericht zijn op 
duurzaamheid en omdat donoren niet willen samenwerken met de 
overheid maar hun eigen kortlopende projecten willen doen.

Het IRC brengt ze bij elkaar, overheden, donoren, bedrijven en onder
steunt ze met het bouwen van systemen, training, data bestanden, 
onderhoudsprogramma’s. Want alleen dan kan drinkwater blijven 
stromen, en zullen toiletten gebouwd en gebruikt worden en het 
afvalwater afgevoerd worden.

In 2011, eindigden we als vierde op de Philanthropedia lijst van meest effectieve 
organisaties op het gebied van water en sanitaire voorzieningen in de wereld. 
“Ze zijn slim, creatief en hun projecten hebben 
wereldwijd grote invloed op het duurzaam 
maken van water en sanitaire voorzieningen.”
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Wat doen we precies?

Samen met lokale en nationale overheden, met 
donoren en bedrijven, met gemeentes en dorpen 
verwezenlijken we onze visie: een wereld waarin 
geen kind en geen volwassene ooit nog ziek wordt 
omdat zij of hij geen schoon drinkwater heeft en 
geen toilet. Een wereld waarin volwassenen en 
kinderen erop kunnen vertrouwen dat het water 
altijd stroomt en het afvalwater afgevoerd wordt.

En wat is onze rol?
Samen met het ministerie analyseren we de problemen. We weten dat ongeveer 
40% van de systemen niet werkt, en dat van de systemen die het wel doen maar 
ongeveer 20% water van goede kwaliteit levert. We weten dat dat dramatisch 
is en dat daardoor miljoenen Euro’s aan investeringen verloren gaan. Dus wij 
onderzoeken waarom watersystemen en sanitaire voorzieningen telkens weer 
kapot gaan. Wat is er al gedaan om dat te verhelpen? Wat zou er nog beter kunnen? 
Wie kunnen ons daarbij helpen? Universiteiten? Bedrijven? Donoren?

In Ghana zijn de provincies en gemeentes de eerstverantwoordelijken voor het 
leveren van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Zij staan het dichtst bij de 
gebruiker, zij kennen al die watersystemen in hun gemeentes en provincies en 
de bedrijven die die systemen hebben gebouwd en moeten onderhouden. Dus 
is het aan hen om toezicht te houden op die systemen, te zorgen dat ze draaien 
en hun burgers permanent van water voorzien. Aan hen de taak om gebruikers 
op hun rechten en plichten te wijzen, om bedrijven aan te sturen zodat ze doen 
waarvoor ze betaald worden, om informatie te hebben over elk watersysteem en 
elke sanitaire voorziening in de gemeente, en om nieuwe systemen te plannen en 
te managen met de beschikbare budgetten. In Ghana richt ons werk zich op die 
provincies en gemeentes, heel praktisch.

In Ghana, bijvoorbeeld, werkt het IRC samen met het Ministerie voor 
Waterbeheer aan het verbeteren van systemen en het vergroten van 
de kennis op het gebied van onderhoud, de uitbreiding en vervanging 
van watersystemen en sanitaire voorzieningen. Ons team van experts 
heeft een kantoor op het ministerie en werkt dagelijks hieraan met de 
medewerkers van het ministerie.
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Is er iets veranderd?
Jazeker! Er is nu een informatiesysteem dat de gemeentes inzicht geeft in alle 
water en sanitaire systemen in de gemeente. De gemeentes werken nu samen 
met de donoren die actief zijn op dat gebied, en er is coördinatie in plaats van dat 
iedereen alles op eigen houtje doet. Kapotte watersystemen zijn gerepareerd; 
waterleidingbedrijven zijn op hun contractuele verplichtingen gewezen. Het gevolg 
is dat pompen en kranen langer blijven werken en op tijd worden gerepareerd. En 
dat doet goed, dat vergroot het vertrouwen van gebruikers, die hun waterrekening 
willen betalen zodat er meer geld is voor onderhoud. 

Wat is er bereikt in Ghana in 201213?

50.000 mensen in de gemeentes waar we werken kunnen erop vertrouwen dat hun 
pomp of kraan gerepareerd wordt als hij kapot is.

1 miljoen mensen kunnen er zeker van zijn dat de gemeente weet wanneer hun pomp 
of kraan het niet doet, omdat de informatiesystemen die wij samen met het ministerie 
hebben ontwikkeld deze informatie doorstuurt.

12 miljoen mensen weten dat ze binnen 10 jaar een permanente watervoorziening en 
een permanente sanitaire voorziening zullen hebben.

Onze missie is dat in 2030 iedereen, waar ook ter wereld een permanente water en 
sanitaire voorziening heeft, “Everyone, Forever”:

• Iedereen moet kunnen rekenen op genoeg schoon water dichtbij huis, 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

• Overheden zijn de hoofdverantwoordelijken – donoren kunnen niet altijd de 
helpende hand uitsteken en dat zou ook niet moeten. Niemand wil van hulp 
afhankelijk blijven.

• Investeringen van overheden zelf en van donoren zijn hiervoor nodig – meer geld 
voor onderhoud en vervanging, meer geld voor kennis en bestuursmodellen. 

• Problemen moeten direct aangepakt worden en niet uitgesteld – mensen moeten 
niet maanden of jaren hoeven te wachten voordat hun pomp is gerepareerd of 
vervangen.

• Overheden, donoren en bedrijven moeten samenwerken, niet concurreren. 

Samen met de Amerikaanse NGO Water for People en de Engelse organisatie Water 
and Sanitation for the Urban Poor (WSUP) verwerkelijken we de visie “Everyone, 
Forever” en vragen we anderen eraan bij te dragen zodat in 2030 iedereen drink
water en een toilet heeft. Alleen als we alle onderdelen aanpakken en alleen als we 
dat gezamenlijk doen, kunnen we de huidige opzet met eenmalige donaties van 
pompen en kranen veranderen in duurzame voorzieningen. En dan kunnen we  
die foto van dat jongetje bij de kraan blijven gebruiken.
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Hoe werken we?

Het IRC is een denk en doe 
tank. Dat wil zeggen dat we 
oplossingen bedenken, ze 
uitproberen, aanpassen en 
dan op grote schaal uitvoeren, 
altijd samen met lokale en 
nationale overheden, donoren 
en bedrijven. We staan naast 
de mensen, niet erboven. We 
hebben respect voor wat ze 
al bereikt hebben en spelen 
daarop in. We werken met wat 
er is, niet wat er zou moeten zijn. 
We ondersteunen overheden 
niet alleen met technische 
oplossingen maar ook met 
het ontwikkelen van visie en 
strategie en het versterken van 
vertrouwen. We blijven langer 
dan een drie of vijfjarig project 
en onze medewerkers zitten bij 
voorkeur daar waar het werk 
gedaan moet worden, op de 
ministeries. We werken met 
kennis, met ervaring maar vooral 
ook met respect voor de mensen 
met wie we samenwerken. 

IRC in het kort

120 werknemers
60 in Nederland en 60 op kantoren 
in de landen waar we werken

€ 10,750,000
was onze omzet in 2012

€ 2 - 16 miljoen
is de budget reikwijdte
van onze projecten 

7 focus landen
Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, 
Honduras, India, Mozambique en 
Uganda

Donoren
De regeringen van Nederland en 
Australië, de Europese Commissie,  
de US Agency for International 
 Development, UNICEF, de World 
Bank, de African Development Bank, 
de Bill & Melinda Gates Foundation 

Partners
Nationale en lokale overheden, 
de World Health Organization, 
universiteiten, onderzoeks en 
kennisinstellingen, Water for 
People, WSUP, BRAC Bangladesh, 
WaterAid, bedrijven, lokale en 
regionale partners in de landen 
waar we werken 
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Onze vijf kernactiviteiten

1 We helpen overheden en donoren hun werkwijze aan te passen zodat 
de resultaten van hun investeringen en projecten duurzamer worden. 

• We brengen alle partijen bij elkaar om samen te zoeken naar oplossingen.
• We investeren in mensen zodat ze beter in staat zijn watersystemen en 

sanitaire voorzieningen te onderhouden.
• We dragen bij aan aanpassingen van lokaal, nationaal en internationaal 

beleid zodat water blijft stromen en toiletten worden gebruikt.
• We stimuleren overheden en donoren hun investeringen op efficiëntere 

wijze in te zetten zodat de uitkomsten duurzamer worden. 
 

2 We experimenteren met planning- en managementsystemen voor 
lokale en nationale overheden, voor NGO’s en donoren.

• Met ondersteuning van de Bill & Melinda Gates Foundation helpen we de 
overheden van Ghana, Burkina Faso, Mozambique en India de werkelijke 
kosten van drinkwater en sanitaire voorzieningen te berekenen zodat 
niet alleen de kosten van het bouwen van die systemen worden begroot, 
maar ook de kosten voor onderhoud en reparatie en afschrijvingen voor 
vervanging. Bekijk de video: www.bit.ly/washcostexplained

• In Bangladesh helpen we BRAC WASH om 37,8 miljoen mensen toegang te 
geven tot een toilet. En om na te gaan of de toegang tot die toiletten gelijk 
verdeeld is over de verschillende bevolkingsgroepen, ook de allerarmsten. 
Bezoek de website: http://bit.ly/15pEH0y 

3 We delen onze ervaringen op internationaal niveau door middel van 
publicaties, presentaties op conferenties en vertegenwoordiging in de 
belangrijkste internationale netwerken, zoals die van de Verenigde Naties.

• Ons TripleS project heeft zich voor 6 jaar verbonden aan de overheden 
van Ghana en Uganda om met ambtenaren op alle niveaus de systemen, 
instrumenten en processen te versterken voor het duurzaam leveren van 
water en sanitaire voorzieningen. Bekijk de ‘What if’ video:  
www.bit.ly/IRCWhatif

• We leiden de internationale MultipleUse Water Services Group die over
heden en donoren er van doordringt dat mensen in ontwikkelingslanden 
water niet alleen voor het huishouden gebruiken, maar ook voor hun vee en 
voor hun groentetuinen; en dat het daarom noodzakelijk is water systemen 
te bouwen die ook water leveren voor deze doeleinden en zo armoede 
 helpen bestrijden. Bekijk de presentatie: www.bit.ly/musexplained 
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4 We werken samen met provincies en gemeentes aan het verbeteren 
van hun planning-, monitoring- en managementsystemen zodat 
die systemen er voor zorgen dat gebruikers altijd toegang tot water en 
sanitaire voorzieningen hebben.

• Onze WASHCost Calculator app helpt overheden en donoren de werkelijke 
kosten van water en sanitaire voorzieningen te berekenen, niet alleen 
de kosten voor het aanleggen van de systemen, maar ook die voor het 
onderhoud en de vervanging. Probeer de app: http://washcost.org/cal

• Samen met SNV en Makerere University in Uganda gebruiken we 
mobiele telefoons om kapotte watersystemen te melden, loodgieters te 
waarschuwen en reparaties te regelen. Bezoek de website:  
http://www.m4water.org/

• Ook in Ghana zetten we samen met de nationale overheid mobiele tele
foons in voor het systematisch verzamelen van data over watersystemen, 
zodat ingenieurs in gemeentes en provincies weten welke systemen waar 
staan, welke nog functioneren en welke moeten worden vervangen.  

5 We lobbyen en bepleiten verandering van beleid van internationale 
organisaties en donoren zodat meer geld gaat naar het onderhoud van 
watersystemen en sanitaire voorzieningen.

• Onze medewerkers zijn gerespecteerde experts en veelgevraagde sprekers 
op internationale bijeenkomsten en conferenties. We adviseren de 
Verenigde Naties over de nieuwe millennium ontwikkelingsdoelen voor 
water. Bezoek de website: http://www.irc.nl/page/83025 

• Donoren zoals WaterAid, Water for People, Coca Cola Africa, de Bill 
& Melinda Gates Foundation, de Conrad N. Hilton Foundation en het 
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken berekenen nu de 
werkelijke kosten van water en sanitaire voorzieningen in hun projecten 
en niet alleen de kosten voor het aanleggen van een pomp of het plaatsen 
van een toilet. Ze hebben maatregelen genomen om de uitkomsten van hun 
projecten en investeringen duurzamer te maken. 

13



Duurzaam duurt 
het langst

Het ziet er goed uit, die foto van dat jongetje die 
water uit een net aangelegde kraan drinkt. Maar 
als je weet dat bijna 40% van de watersystemen 
binnen drie jaar niet meer werkt, dan geeft dat 
een verkeerd beeld.

Er moet iets veranderen. We moeten ophouden 
te denken dat met de aanleg van een pomp of 
een kraan het probleem is opgelost. We moeten 
investeren in systemen en mensen, ingenieurs 
en bestuurders die in hun gemeente ervoor 
verantwoordelijk zijn dat die kraan over vijf jaar 
nog werkt en die foto van dat jongetje dan ook 
nog gemaakt kan worden.
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“Alleen als we allemaal, politici, 
donoren, ingenieurs en gebruikers, 
gezamenlijk onze schouders eronder 
zetten en bereid zijn ons beleid, 
onze systemen, onze financiering en 
ons gedrag te veranderen, alleen 
dan kunnen we ervoor zorgen 
dat watersystemen en sanitaire 
voorzieningen meer zijn dan een 
eenmalige donatie, maar een 
vanzelfsprekendheid. Een service 
voor iedereen, voor altijd.”

Patrick Moriarty, CEO IRC
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Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV  Den Haag

Postadres
Postbus 82327
2508 EH  Den Haag

T +31 70 3044000

Volg ons op facebook: 
ircwash

Volg ons op twitter: 
@ircwash

www.ircwash.org


