
WORLD IN
PROGRESS

World in Progress wil mensen inspireren om zich 
in te zetten voor een rechtvaardige wereld.
Een wereld zonder armoede, uitsluiting of 
geweld en met een leefbaar milieu. 

www.worldinprogress.nl

World in Progress onderzoekt, schrijft, deelt kennis en adviseert. Samen met an-
deren zoeken we naar nieuwe en inspirerende verhalen die raken aan wat mensen 
belangrijk vinden. Verhalen die onjuiste wereldbeelden corrigeren. Verhalen die 
laten zien hoe mensen, organisaties, overheden en bedrijven samen aan oplossin-
gen werken. Verhalen die laten zien dat onze inzet betekenis heeft.



Waarom World in Progress?

Inspireren
met 

vooruitgang

Dit is wie we zijn

Van World’s Best News naar 

World in Progress 

Stichting World in Progress is de opvolger van de 

World’s Best News-campagne (2015-2019). De 

campagne was een samenwerkingsverband van 

Partos en vijf lidorganisaties, met als doel om Ne-

derlanders te inspireren met vooruitgang op het 

terrein van ontwikkelingssamenwerking. Van meet 

af aan was World’s Best News bijzonder succes-

vol: de campagne bereikte jaarlijks meer dan vijf 

miljoen mensen. 

Na ruim drie jaar gaat World’s Best News verder 

als zelfstandige stichting. De kern van onze inzet 

verschuift naar het systematisch verzamelen en 

delen van kennis over wereldwijde vooruitgang, 

en het doen van onderzoek naar nieuwe inzichten 

over communicatie rond maatschappelijke issues. 

We willen nog beter weten welke boodschappen, 

en welke manier van communiceren, het beste 

werken om mensen te inspireren om zich in te 

zetten. 

Anders dan de World in Progress-campagne 

bericht World in Progress niet louter over positieve 

trends, maar ook over stagnerende en teruglopen-

de ontwikkelingen. Of over grote maatschappelijke 

problemen die uit zicht dreigen te raken.  

Stuurgroep en team

Het team van World in Progress bestaat uit Dr. Ralf 

Bodelier, journalist, fi losoof en opiniemaker; Dr. 

Mirjam Vossen, mediaonderzoeker, sociaal-geo-

graaf en journalist; Marianne Lamers MA, cultureel 

antropoloog en journalist; Lisa Verhaeghe BA, 

jurist en campagnemanager; en Annemarie van 

Ravesteijn, offi  ce manager. We werken samen met 

wetenschapsjournalisten, onderzoeksassistenten, 

gastsprekers en vrijwilligers. Het bestuur wordt 

gevormd door ondernemer Carel van Bemmelen, 

journalist Felix Meurders, en Evelijne Bruning, 

directeur van The Hunger Project Nederland. 

Track record 

Ons track record is lang. Als World’s Best News 

publiceerden we honderden opinieartikelen in 

landelijke en regionale kranten en tijdschriften en 

we waren te gast in diverse radio- en televisie-

programma’s. Daarnaast gaven we ruim honderd 

workshops en presentaties aan onder meer ont-

wikkelingsorganisaties, nieuwsredacties, vrijwilli-

gersorganisaties, ministeries, ondernemersvereni-

gingen en kerkgenootschappen. We verzorgden 

gastlessen voor onderwijsinstellingen, variërend 

van basisscholen tot universiteiten. We verzorgden 

verdiepingssessies en trainingen voor journalis-

ten, waaronder de redacties van De Volkskrant, 

het NOS-journaal, EenVandaag, het Financieele 

Dagblad en NU.nl. Een teamlid combineerde haar 

werk voor World’s Best News met een promotie-

onderzoek naar de framing en beeldvorming van 

armoede en ontwikkelingssamenwerking. Haar 

aanbevelingen brengen we in praktijk.  

Samenwerking en fi nanciering

World in Progress is een dienstverlenende 

non-profi t organisatie. We werken met en voor 

organisaties en bedrijven die raakvlakken hebben 

met onze missie en doelstelling. Onze inkomsten 

verkrijgen we uit opdrachten, samenwerkingspro-

jecten, projectsubsidies en betaalde activiteiten. 

Daarnaast ontvangen we in-kind support van The 

Hunger Project (offi  ce assistent) en Motivaction 

(surveys).

Wanneer we willen werken aan een bete-

re wereld, dan moeten we eerst begrijpen 

hoe en waarom Nederland en de wereld de 

afgelopen eeuwen zijn veranderd. Waar werd 

vooruitgang geboekt? Waar komen we niet 

vooruit en waar namen we verkeerde afsla-

gen? Dat betekent dat we moeten graven 

en spitten in data en historisch onderzoek. 

Alleen zo voeden we ons wereldbeeld met 

serieuze kennis over langlopende trends. 

Nieuwsmedia volgen is niet voldoende. Media 

richten zich op het hier en nu, op sensationele 

gebeurtenissen en misstanden. Langdurige 

en zeker positieve veranderingen blijven daar-

door onder de nieuwsradar.  

World in Progress brengt in beeld hoe zowel 

Nederland als de wereld verandert. We verga-

ren en delen kennis over lange-termijntrends 

binnen SDG’s, de 17 Duurzame Ontwikkelings-

doelen die in 2015 door de Verenigde Naties 

zijn vastgesteld. Grosso modo constateren we 

dat zowel in Nederland als wereldwijd veel te 

verbeteren valt, bijvoorbeeld aan de levens-

omstandigheden van de armsten, het integre-

ren van migranten en het verminderen van de 

onze impact op het milieu. Tegelijkertijd staan 

we er op tal van terreinen een heel stuk beter 

voor. Vergeleken met honderd, vijftig of zelfs 

maar twintig jaar geleden, werden we rijker, 

slimmer, gezonder en veiliger. Het is goed om 

ook deze vooruitgang aan het licht te bren-

gen. Successen motiveren om overeind te ko-

men. Wie meent dat we in Nederland en ver 

daarbuiten alleen maar achteruit kachelen, 

gaat op zijn handen zitten en doet niets meer.

Alleen gedegen kennis van de wereld laat 

ons zien waar we de meeste vooruitgang 

boeken en waar we achterop zijn geraakt. 

Maar data alleen veranderen ons wereldbeeld 

niet. Bovendien weten data alleen ons niet te 

inspireren. Data zijn koel en gevestigde over-

tuigingen hardnekkig. Zo menen de meeste 

Nederlanders dat de wereldwijde armoede 

toenam (terwijl deze sinds 1990 is gehalveerd) 

en dat het ‘klimaat’ steeds meer levens eist 

(terwijl het percentage klimaatgerelateerde 

dodelijke slachtoff ers de afgelopen eeuw met 

95 procent is gezakt). Nuancerende data lan-

den pas wanneer ze deel uitmaken van een 

aansprekend verhaal. 

Dat verhaal willen we graag vertellen.



Contact
Stichting World in Progress
www.worldinprogress.nl
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(The Hunger Project)
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Pijler 1 

Inspireren met kennis over 
de vooruitgang 
Voorbij het snelle nieuws 
graven we in data over 
langlopende ontwikke-
lingen en trends. Deze 
data verwerken we in 
opiniestukken, columns 
en essays voor kranten, 
tijdschriften en radio-
zenders. We organiseren 
Abdijsessies: inspireren-
de verdiepingsdagen in 
kloosters waar deelnemers 
zich onderdompelen in 
kennis en discussies over 
trends op de korte en lan-
ge termijn. We verzorgen 
lezingen en presentaties 
voor een breed publiek, 
variërend van studenten en 
ondernemers tot kerkge-
nootschappen.

Pijler 2 

Motiveren van
‘kennisbemiddelaars’ 
‘Kennisbemiddelaars’ 
spelen een schakelfunc-
tie in het informeren 
en betrekken van grote 
groepen Nederlanders bij 
maatschappelijke doe-
len. Het zijn, bijvoorbeeld, 
journalisten, docenten, 
communicatiespecialisten 
en leiders van maatschap-
pelijke organisaties. Via 
workshops en trainingen 
inspireren we hen met 
kennis en inzichten rond 
nationale en internationale 
trends op het gebied van 
de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelen, waaronder 
armoede, migratie, veilig-
heid en milieu. Daarnaast 
bieden we hen inzicht in 
beeldvorming en framing. 
Uiteindelijk verschaff en we 
praktische handvatten om 
constructief -met aandacht 
voor oplossingen en voor-
uitgang-  te communiceren 
met hun doelgroep, zoals 
nieuwsconsumenten, leer-
lingen, klanten, collega’s of 
vrijwilligers.

Pijler 3

Actiegericht onderzoek 
naar beeldvorming en 
communicatie. 
De derde pijler onder-
steunt de eerste en de 
tweede. Het is actiegericht 
onderzoek naar beeldvor-
ming en communicatie 
over maatschappelijke 
onderwerpen. In opdracht 
van, of samen met organi-
saties onderzoekt World 
in Progress het publieke 
discours rond gevoelige 
maatschappelijke the-
ma’s. We onderzoeken de 
impact van ‘verhalen’ op de 
betrokkenheid van het pu-
bliek en adviseren organi-
saties over de framing van 
hun verhaal: wat te zeggen, 
hoe het te zeggen, wat niet 
te zeggen. Voorbeelden 
van onderzoeksthema’s 
zijn migratie en integratie, 
milieu en klimaat, armoe-
debestrijding en risicovolle 
technologie.

Pijler 4 

Publiekscampagnes  
De laatste pijler bestaat uit 
het actief organiseren en 
deelnemen aan campag-
nes, waarmee we speci-
ale doelgroepen of groot 
publiek kunnen bereiken 
met kennis over wereldwij-
de vooruitgang. Dit doen 
we onder de naam ‘World’s 
Best News’, de voorganger 
van World in Progress en in 
samenwerking met tiental-
len vrijwilligers. Zo waren 
we de afgelopen jaren pre-
sent op alle Bevrijdingsfes-
tivals, waar we met be-
zoekers in gesprek gingen 
over hun wereldbeeld.  

Dit is wat we doen

Telefoon:
06 - 286 468 59 
(Mirjam)WORLD IN

PROGRESS


