JAARVERSLAG 2020
YEP ETHIOPIA

INDEX

03
INLEIDING

04
STICHTING YEP
ETHIOPIA

09
HOOGTEPUNTEN
2020

13
JAARREKENING

18
CONTACT

1. Inleiding
Het afgelopen jaar is voor de hele wereld een bewogen jaar geweest. Nooit eerder werd iemand
van ons geconfronteerd met een pandemie die de hele wereld in zijn greep hield. Vanaf voorjaar
2020 werden we er sterk bij bepaald dat alles niet zo maakbaar is als we wellicht dachten. Niet
alle risico’s zijn uit te sluiten of te verzekeren.
Voor mensen in Ethiopië en in andere ontwikkelingslanden is dat veel minder ongewoon. Zij zijn al
hun hele leven gewend aan onzekerheden, risico’s en een leven dicht bij de dood. Tegelijk zien
we dat de huidige crisis de verschillen tussen rijk en arm alleen maar vergroot. Deze ontwikkelingen drijven ons nog meer om ons maximaal in te zetten voor onze medemens.
Elke crisis brengt ook goede dingen voort. Om de binding met de trainees vast te houden hebben
we het opleidingsprogramma -voor zover mogelijk- in 2020 online uitgevoerd. De ervaringen
waren positief.
We kijken met dankbaarheid terug op het jaar 2020. De steun van donateurs was onverminderd
groot. Gezien de grote behoefte en de groeiende ongelijkheid zijn de YEP-ers erg gemotiveerd om
op deze weg door te gaan. Alles zo de Heere wil.
Veel leesplezier gewenst; wij zien uit naar een
continuering van de samenwerking in 2021!

Met vriendelijke groet,

Bram Quaak
Voorzitter
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2. Stichting YEP Ethiopia
Eind 2014 is stichting Young Entrepreneur Program Ethiopia (YEP Ethiopia) opgericht door
een vijftal Nederlandse ondernemers met passie voor Ethiopië. Uit gesprekken met voornamelijk
ondernemers, scholen, overheid en bedrijven kwam naar voren dat in Ethiopië dringend behoefte
is aan kennis van management en ondernemerschap. Dit betekende de start van het YEP
onderwijsprogramma.
De YEP organisatie bestaat uit een bestuur en een team van trainers en coaches. Een groep van
ca. 20 enthousiaste en gedreven mensen die zich -naast hun reguliere baan- inzetten voor de
ontwikkeling van Ethiopië.

Visie en Missie
De Ethiopische overheid heeft de groei van ondernemersvaardigheden en management
know-how hoog op de agenda staan. YEP Ethiopia zet zich in om het midden- en
kleinbedrijf in Ethiopië te bevorderen. Het land kent een groeiend aantal grote bedrijven,
vaak met contacten in het buitenland. Het zogenaamde topsegment. Daarnaast is er een
veelheid aan kleine, lokale zelfstandigen. Ethiopiërs die op enkele vierkante meters
(meestal langs de kant van de weg) hun producten verkopen. Variërend van groente tot
koffiekannetjes. De tussenlaag, die in westerse landen het Midden en Kleinbedrijf (MKB)
wordt genoemd, ontbreekt grotendeels en biedt in Ethiopië veel mogelijkheden voor
groei.
YEP Ethiopia is ervan overtuigd dat groei van het middensegment een sterke impuls
geeft aan de verdere ontwikkeling van het land. Vanuit deze overtuiging zet de stichting
zich in om (kennis van het) ondernemerschap en management in Ethiopië te bevorderen.
Kanshebbers worden in de gelegenheid gesteld een effectief opleidingsprogramma te
volgen. De deelnemers worden getraind in sleutelvaardigheden die bijdragen aan het
succesvol managen van een onderneming. Kennis van het zaken doen en van leidinggeven wordt overgebracht door mensen die uit ervaring weten wat het is om een bedrijf
te runnen. De deelnemers worden gecoacht bij het in de praktijk brengen van de verkregen kennis. Zij worden gestimuleerd om een leidinggevende rol in een bedrijf in te vullen
(ondernemende werknemers).
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Wat maakt het YEP programma uniek?
YEP is een tweejarig, parttime Management Development Program. Het is gericht op Ethiopische
professionals die hun ondernemersvaardigheden en management skills willen ontwikkelen. Het is
een compleet executive programma, waarin theorie en praktijk worden samengebracht binnen een
effectieve leeromgeving. Daarnaast is YEP een algemeen management programma; deelnemers
zijn werkzaam in een breed spectrum van branches en industrieën.
Het YEP programma bevat componenten van theorielessen, persoonlijke coaching, business
simulaties en professional skills. Daarnaast schrijven de studenten een business plan en werken
ze aan een persoonlijk ontwikkelplan. De lessen en begeleiding worden uitgevoerd door
professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven. Over een periode van twee jaar volgen de trainees
ieder kwartaal een intensieve lesweek. Tussen de lessen door werken ze aan hun opdrachten. Alle
lessen worden gegeven in een combinatie van online trainingen en training op locatie in Ethiopië.
In het programma leren de Ethiopische trainees hoe ze hun impact kunnen vergroten. Naast
kennis van ondernemerschap en management is de opleiding vooral gericht op houding en gedrag. De trainees worden opgeleid in het aansturen van een team, afdeling of divisie, of zelfs een
heel bedrijf. Ze leren daarin te acteren als een ondernemer, die gericht is op de lange termijn. Door
middel van casuïstiek brengt het YEP programma de praktijk heel dichtbij. Met als gevolg dat de
trainees morgen kunnen toepassen wat ze vandaag leren.

Lesgeven in het YEP programma
Lesgeven in het YEP programma is iets geweldigs. In mijn Supply
Chain Management lessen adresseer ik thema’s waarmee ik zelf
dagelijks bezig ben in mijn eigen werk. Vanuit de kennis en ervaring die ik op het gebied van SCM heb opgebouwd, help ik onze
trainees een goed begrip te krijgen van logistiek management. Ik
maak daarbij gebruik van theorieën, die ik uitleg aan de hand van
praktische voorbeelden. Door middel van de YEP Simulations laat
ik onze trainees de vertaalslag maken naar hun eigen werkomgeving. En leg daarbij de nadruk op het dóen. Kennis is belangrijk, maar de uitvoering er van brengt echt het verschil! Dat heeft
dan ook de grootste plaats in mijn lessen. Enorm boeiend om zo
met aanstormend management talent in Ethiopië bezig te zijn!
Tom Bouwman, YEP trainer
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Bestuur
Het bestuur van YEP Ethiopia bestond in 2020 uit de volgende personen:
1. Bram Quaak: voorzitter
2. Jan Gundelach: tweede voorzitter
3. Janine van der Weerd: secretaris
4. Hans van Veldhuizen: penningmeester
In de statuten van de stichting is opgenomen dat de leden van het bestuur geen beloning ontvangen
voor hun werkzaamheden. Het bestuur zet zich in voor YEP Ethiopia uit passie en betrokkenheid.
Bestuursleden hebben wel recht op het declareren van de gemaakte kosten.

Wat drijft ons?
In het dagelijkse leven zijn onze bestuursleden actief in het bedrijfsleven en het onderwijs.
Samen beschikken we over een breed spectrum van expertise. We weten wat het is om
een business op te zetten, te managen en te ontwikkelen. Daarnaast is er binnen ons team
ervaring met kennisoverdracht.
Vanuit onze christen zijn vinden we het belangrijk om te delen. Het is onze overtuiging dat
alles wat we hebben (ontvangen) niet is bedoeld om voor onszelf te houden. Daarom
dragen wij onze kennis en ervaring in business en management over aan anderen -in ons
geval kansrijke Ethiopiërs- om daarmee hun ontwikkelingspotentieel te vergroten. Zij
kunnen hun opgedane kennis en ervaring tot uiting brengen binnen hun eigen organisatie,
maar dit heeft ook invloed op familie, kerk of maatschappelijk werk. Deze mensen
veranderen!
YEP Ethiopia heeft tot doel armoede in Ethiopië te bestrijden. Met de overdracht van onze
ervaring, kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en management
helpen wij de lokale economie te groeien en de mensen ontwikkelen tot sterke leiders.
Waardoor er 1) meer werkgelegenheid ontstaat, 2) meer gezinnen inkomsten krijgen uit
werk, 3) meer inwoners toegang krijgen tot infrastructuur op gebied van gezondheidszorg
en onderwijs en 4) er een hogere levensstandaard ontstaat voor de burgers.
Om dit doel te bereiken bieden wij het YEP programma aan in Ethiopië. Ontwikkeling van
soft skills -zoals reflectie en feedback- en ook het denken in termen van duurzaamheid
hebben een belangrijke plaats in het programma. Daarbij beoogt YEP -direct en indirecteen zo groot mogelijke impact.
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General Manager
Vanaf oktober 2019 wordt de rol van General Manager ingevuld door Peter Vos. Peter is al vanaf de
start van YEP Ethiopia erg betrokken. Peter stuurt het team van vrijwilligers aan en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het YEP programma. Daar is ook het werven van
nieuwe trainees, trainers en trainingsbedrijven een onderdeel van. Tenslotte zorgt Peter voor het
ontwikkelen en onderhouden van het YEP netwerk, worden marketing- en pr-activiteiten uitgevoerd
en is hij verantwoordelijk voor het financieel management.

Team van vrijwilligers
YEP bestaat uit een team van enthousiaste, gedreven en deskundige vrijwilligers. Vanuit hun passie
delen zij hun kennis en ervaring met high potentials in Ethiopië.
Manager Program Development
In de (verdere) ontwikkeling van het YEP programma, wordt de stichting bijgestaan door een
ervaren onderwijsdeskundige. Hij adviseert in de samenstelling van het curriculum, het niveau van
het programma en de afstemming tussen de verschillende modules.
Trainers
Zo’n 15 trainers geven daadwerkelijk uitvoering aan het lesprogramma. Iedere trainer neemt de
trainees mee in zijn kennis en ervaring op het gebied van management en ondernemerschap waar
hij zelf deskundig in is. Allemaal specialisten, die weten waar ze het over hebben.
Coaches
Persoonlijke ontwikkeling is één van de speerpunten in het lesprogramma. Een viertal coaches
begeleidt de trainees bij het realiseren van hun persoonlijke groeidoelstellingen. Deskundig advies
en persoonlijke feedback van de coaches helpen de trainees in hun groei en leiderschap.
Secretaresse
De secretaresse is het aanspreekpunt voor trainers en trainees in een variëteit aan praktische
zaken die aan het YEP programma verbonden zijn. Communicatie verloopt grotendeels via email
en WhatsApp-groepen. Via social media (LinkedIn en Facebook) worden actualiteiten en nieuwsberichten wereldkundig gemaakt door de secretaresse.
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IMPACT
Netsanet Tadesse
Manager Florensis
Netsanet is manager bij kwekerij Florensis, in de buurt van Bishoftu (Debre Zeit). Hij
stuurt daar ruim honderd personen aan. Het YEP programma volgt hij sinds
september 2018 en hoort daarmee bij de tweede lichting trainees. “Ik volg YEP om
een completere manager te worden. Inmiddels heb ik al veel geleerd. Als
leidinggevende ben ik bijvoorbeeld veel meer dan vroeger gericht op het delen van
verantwoordelijkheid en op het aanboren van capaciteiten van mijn medewerkers.
Iets anders is dat ik vroeger de dingen vrij makkelijk nam zoals ze kwamen. Tegenwoordig lukt het me beter om problemen te voorzien en om er op tijd op in te
spelen.”
De training bevat voor Netsanet ook uitdagende onderdelen. “Vooral ICT en financiën vind ik een uitdaging. Daarbij speelt mee dat ik op deze gebieden maar weinig
bagage meegekregen had.” Netsanet heeft veel waardering voor de praktische insteek van het YEP programma. “Ethiopische docenten dragen vaak vooral theorie
over. Maar de trainers van YEP delen hun levenservaring.”
De manier van communiceren in het YEP programma is direct, wat soms lastig zou
kunnen zijn voor de deelnemers. “Zo’n manier van communiceren past niet altijd bij
onze cultuur, maar in deze context is het prima.” Netsanet ziet het YEP programma
als een stimulans om te groeien, voor zichzelf én voor Ethiopië. “De mensen van
YEP doen dit zonder eraan te verdienen; ze willen ons land verder helpen. Dat is
bijzonder.”
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3. Hoogtepunten van 2020
Al snel na de start van het jaar 2020 zette het virus COVID-19 de wereld op zijn kop. Vooraf
uitgedachte plannen moesten worden geannuleerd of uitgesteld. Gezondheid werd in één klap
de hoogste prioriteit. Niet eerder was zo onzeker en onbekend wat de toekomst zou brengen,
zowel op persoonlijk als zakelijk vlak.
Het coronavirus en de opgelegde maatregelen hebben ook bij YEP tot aanpassingen geleid.
Tijdens de reguliere trainingsweek in maart -de YEP trainers waren net aangekomen in
Ethiopië- werden de wereldwijde maatregelen in hoog tempo opgeschaald. Ons trainersteam
moest helaas terugkeren naar Nederland, wat betekende dat we de lessen last-minute hebben
moeten annuleren.
Bij terugkeer in Nederland werden de face-to-face vergaderingen al snel omgezet naar online
vergaderingen. Op die manier kon het werk worden voortgezet. Veel aandacht is besteed aan
de volgende twee speerpunten.

1. Beleidsplan voor de periode 2021-2026
Bij de start van YEP Ethiopia is destijds een uitgebreid plan geschreven voor de periode 20162020. In dit eerste beleidsplan zijn de fundamenten gelegd: het YEP onderwijsprogramma
ontwikkelen, trainees werven, trainers en coaches aantrekken, een netwerk bouwen, en zoveel
meer. Echter, deze eerste pioniersfase is nu voorbij. De eerste groep trainees is gediplomeerd.
Een nieuwe fase van doorgroeien en professionaliseren is aangebroken.
In dit nieuwe beleidsplan 2021-2026 is opnieuw gekeken naar onze visie en missie en wat ons
als bestuur drijft om dit werk te doen. Dit is naast het ontwikkelde YEP programma gelegd. Een
stevige groeiambitie is uitgesproken. Vanaf 2021 is het doel de huidige 30 trainees uit te breiden
naar 300 trainees in 2026. Om dit te kunnen bereiken, zal YEP concreet werken aan onder
andere de volgende drie punten:
Opstellen van een Program Development Team (PDT) die verantwoordelijk is voor een
professionele en continue ontwikkeling van het YEP programma. Met oog voor opzet,
inhoud en samenhang van het programma, focus op soft skills, schaalbaarheid van het
programma, mogelijkheden tot online werken en inbedding van de Ethiopische cultuur in het
onderwijsprogramma.
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Aandacht voor verdere bekendheid van YEP. YEP moet een ‘merk’, een begrip worden in
Ethiopië dat aantrekt en inspireert. Dit betekent ook meer aandacht voor YEP communities,
waarin kandidaten en werkgevers elkaar ontmoeten.
YEP is een stichting, maar wordt geleid als een professioneel bedrijf. Weliswaar zijn het
grotendeels vrijwilligers die werkzaam zijn bij YEP, maar er komen meer taken en verantwoordelijkheden bij. Het is nodig functie- en competentieprofielen op te stellen, als ook het
trainersteam uit te breiden met Nederlandse én lokale professionals. De mensen achter YEP
doen dit werk vanuit hun hart. De betrokkenheid is groot. Gezamenlijk zal iedereen zich
inzetten om de groei van start-up naar scale-up te maken!
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2. Online lessen onderdeel van het YEP programma
Al langere tijd speelde YEP met het idee om online lessen in te bedden in het YEP programma.
Tot 2020 was het een actie op de wensenlijst, want een stabiele internetverbinding in Afrika kan
niet worden gegarandeerd. Maar ook hier heeft het coronavirus voor versnelling gezorgd. Het
trainersteam heeft hard gewerkt om online lessen mogelijk te maken. In december 2020 was alles
gereed en konden we de trainees de eerste YEP online class aanbieden. Omdat samenkomsten in
Ethiopië nog wel mogelijk waren, kwamen de trainees naar een conference room in Addis Ababa.
De trainers hebben via videoverbinding de training gegeven. Uit de feedback van de trainees is
gebleken dat dit een effectieve manier van trainen is. Daarom heeft het YEP-bestuur besloten dat
in de nabije toekomst alle trainingen een hybride opzet (online en onsite) moeten gaan krijgen.

“Het was een nieuwe ervaring. Maar ik vond het interessant
en nuttig. We keken niet alleen naar een video, maar er was
via Zoom ook interactie met de trainer. Dit helpt ons om
actief te zijn tijdens de sessies.”
-Trainee Robel
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Het thuiswerken en afstand houden heeft niet tot stilstand van de reguliere activiteiten geleid.
De trainingsweken hebben een tijdje stilgelegen, tegelijk bood dit ook kansen om andere aandachtspunten versneld door te voeren. Zo is de nieuwe website van YEP gelanceerd en is de
stichting overgestapt naar het gebruiken van online tools als Teams en SharePoint. Zo kan
iedereen in het YEP netwerk elkaar snel bereiken en kan kennis snel gedeeld worden. Daarnaast is het inzetten van social media geïntensiveerd om verdere bekendheid aan YEP te
geven en in contact te blijven met het huidige YEP netwerk.

Neem snel een kijkje op onze nieuwe website www.yepethiopia.com!

Vooruitblik
In ons meerjarenbeleidsplan 2021-2026, dat de titel ‘van start up naar scale up’ heeft meegekregen, laten we onze groeidoelstellingen zien. YEP is er van overtuigd dat het programma in een behoefte voorziet. En dat er een grote ‘markt’ is in Ethiopië; high potentials die
willen werken aan hun persoonlijke groei. En die daarnaast ook een bijdrage gaan leveren
aan de ontwikkeling van de lokale economie. Omdat we verwachten dat we ook in 2021 nog
te maken zullen hebben met reisbeperkingen, is de inzet van de groei geprognotiseerd voor
2022 en de daaropvolgende jaren. Uiteindelijk is ons doel om vanaf 2026 jaarlijks 300
trainees in het programma te hebben.
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4. Jaarrekening 2020
4.1 Balans per 31 december 2020
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4.2 Staat van baten en lasten over 2020
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4.3 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Daarnaast is
de jaarrekening zoveel mogelijk opgesteld conform de Richtlijn verslaggeving fondsenwervende
instellingen.
Balanswaardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van geschatte levensduur.
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden.
Vorderingen, liquide middelen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers
per balansdatum.
Bestemmingsreserve
Van giften waarbij door de schenker een bestemming is aangegeven, komt voor 100% ten gunste
van de aangegeven bestemming.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Giften, collecten en subsidies worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De overige baten en
lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
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4.4 Toelichting op de balans
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4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
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Contact
Ethiopia
P.O. Box 100542
Addis Ababa
+251 91 221 5859
info@yepethiopia.com
www.yepethiopia.com
The Netherlands
Kerkewijk 156
3904 JB Veenendaal
+31 (0) 612 232 81

Stichting YEP Ethiopia is opgericht op 10 november 2014. De stichting is opgericht voor
onbepaalde tijd en gevestigd te Veenendaal. Bij de Kamer van Koophandel staat de
stichting ingeschreven onder nummer 6161867993 (RSIN 854523984). YEP Ethiopia is
ANBI geregistreerd en is daarmee door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als
een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

