
ECOintention voor World Sustainability Fund (WSF) 
 
Verkorte toelichting 
 
WSF is opgericht in 2011 door Emile van Essen. Bestuurders zijn Emile van Essen en 
Daniëlle Simons. Het doel van WSF is een forse bijdrage te leveren aan wereldwijde 
duurzaamheid. WSF werkt met vrijwilligers en heeft op dit moment 50 vrijwilligers met 
40 verschillende nationaliteiten. Hiervan wonen er 45 in Nederland en 5 in het 
buitenland. Deze zijn klaar om de centrale organisatie van het WSF te gaan vormen. 
Voorts zijn er nog veel vrijwilligers waar op ad hoc basis een beroep kan worden 
gedaan. WSF heeft geen kantoor en geen medewerkers anders dan de beide 
onbezoldigde bestuurders. 
WSF heeft zich verbonden aan verschillende organisaties (met name Verenigde Naties 
gerelateerde) voor het bereiken van haar doel(en). WSF heeft zelf geen winstdoel en wil 
haar bijdrage leveren middels samenwerking met andere partijen en in concurrentie 
met partijen. 
WSF heeft haar doelstelling verdeeld in 3 onderdelen (sustainable development goals 
SDG’s) om te komen tot een integrale aanpak. 

1. klimaatresultaat 
2. sociaalresultaat (leefbaarheid, gezondheid, opleiding, gelijkheid) 
3. economisch resultaat. Het resultaat hiervan moet worden teruggeploegd naar 

de onderdelen 1 en 2 
Vanwege deze benadering is WSF door de VN aangewezen als provider met de meest 
duurzame aanpak. 
 
In het kader van afspraken op de klimaatconferentie in Durban in 2011 hebben landen 
zelf een inventarisatie moeten maken van wat er nodig is om de wereld te 
verduurzamen, hierbij mede gebruikmakend van de 250 gecertificeerde technologieën. 
De  landen hebben plannen in moeten indienen met een internationaal contact adres 
opdat aanbieders zich kunnen melden. Het gaat om ca. 200 landen met elk tientalle 
projecten waarvan WSF er in de aanvang 10 per land in ontwikkeling wil brengen, in 
totaal 2.000 projecten. Deze projecten moeten worden uitgewerkt om financiële 
middelen te gaan krijgen.  
 
 WSF heeft zich opgeworpen als provider van diensten met betrekking tot de projecten, 
dit teneinde een gebrek aan planning, ontwikkeling en management op te vangen. 
Deze maand zal naar verwachting een financiële  toezegging van 1,2 mrd voor 2016 als 
eerste jaarlijkse betaling aan WSF worden gedaan met de eis dat zij een structuur 
bouwen waarmee het wereldwijde proces begeleid en gemonitord kan worden.  Hiertoe 
behoren ook de aanvragen van de financieringen, begeleiding, controle van de projecten 
en terugkoppeling  naar de VN. Hiertoe zal o.a. met de eerdergenoemde vrijwilligers een 
organisatie op poten moeten worden gezet met kantoren in Nederland, in de regio’s en 
de betreffende landen. De vrijwilligers zullen dan verder betaald worden. Jaarlijks zal 
gedurende een aantal jaren een bedrag van 1,2 mrd betaald worden, daarnaast zullen 
voor bijzondere investeringen additionele middelen ter beschikking komen. 
Voor het 2e jaar komt 18 mrd beschikbaar voor projecten.  


