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WSF 

WSF is opgericht in 2011 door Emile van Essen. Bestuurders zijn Emile van Essen en Daniëlle 

Simons. Een derde bestuurder is nog nodig voor het verkrijgen van de Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) status. WSF werkt met vrijwilligers en heeft op dit moment ongeveer 50 

vrijwilligers van 40 verschillende nationaliteiten. WSF heeft zicht verbonden aan verschillende 

organisaties voor bereiken van haar doelen. 

UN Global Compact 

UN Global Compact is een platform onder de paraplu van de Verenigde Naties voor partijen over 

de hele wereld die de duurzaamheids-doelstellingen onderschrijven en daar een actieve bijdrage 

aan willen leveren door middel van hun vaardigheden en expertises. WSF zoekt via dit platform 

uitwisseling met partijen. Zie ook bijgaande brief. 

Aanmelding bij UN Global Compact is dus niet bedoeld voor het creëren van een formele ingang 

bij de UN, want deze is er al via de United Nations Framework Convention on Climate Change 

( UNFCCC), de United Nations Sustainable Development (UNSD) en bovendien via Emile zijn 

deelname aan het Commons Cluster, welke onderdeel is van de UN Major Group Non 

Governmental Organizations (NGOs).  

Commons Cluster   

Het Commons Cluster http://www.commonsactionfortheunitednations.org is een officieel 

geregistreerde en geaccrediteerde groep adviseurs van de UN. Emile is in 2007 door de Commons 

gevraagd om een plan te schrijven voor armoedebestrijding en duurzaamheid. Emile is nu 

directeur Instant Response Network communications bij het Commons Cluster - 

http://www.commonsactionfortheunitednations.org/our-work/instant-response-network. 

 Een aantal adviezen aan staatshoofden, ambassadeurs en andere personen en instanties zijn te 

vinden in deze link: http://worldsustainabilityfund.nl/me/commonscluster.  

Het Commons Cluster heeft kantoor gehouden in New York, maar dit kantoor is tijdelijk 

opgeheven. Ze vertegen-woordigt 1.5 miljard mensen die werken in cooperatief verband. Het is 

een cluster van NGOs, waar ook WSF in participeert. Het Ze hebben meegewerkt aan de 

ontwikkeling van de Sustainable Development Goals (SDGs ) en zijn aanwezig op en nemen deel 

aan de vergaderingen van de UN. De SDGs zijn ontwikkeld binnen de UNSD Open Working Group 

(OWG) bestaande uit 43 landen, de Major Groups:  

http://www.un.org/esa/forests/participation.html en ongeveer 50 NGOs.  

 

UNFCCC  

De kracht van WSF komt voort uit de 250 gecertificeerde technologieën, voor duurzame 

projecten; wat financiering door een of meerdere van de ruim 800 aangesloten financiële 

instituten mogelijk maakt. Deze instituten zijn verenigd in het Carbon Disclosure Project (CDP). 

https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/Members-List.aspx 

Voor 135 (ontwikkelings) landen geldt een Loanscheme voorfinanciering. Deze is bestemd voor 

het uitwerken van de project certificeringsaanvraag via een Project Design Document (PDD). 

http://www.commonsactionfortheunitednations.org/
http://www.commonsactionfortheunitednations.org/our-work/instant-response-network/
http://worldsustainabilityfund.nl/me/commonscluster/
http://www.un.org/esa/forests/participation.html
https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/Members-List.aspx


United Nations Development Program (UNDP) 

Een andere financiële stroom is afkomstig uit de UNDP, het vroegere financiële instrument voor 

de millennium doelstellingen, welke in het komend half jaar zal worden omgebouwd naar de 

financiering van SDG’s (100 miljard per jaar, betaald door de 200 UN landen).   

WSF wil binnen haar werkzaamheden alle SDGs bedienen. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

Financiële risico’s van de Clean Development Mechanisms (CDMs) 

Deze liggen in de eerste instantie bij de investerende partijen, maar in tweede instantie bij WSF, 

omdat WSF ook garanties afgeeft. 

Planet People Profit (PPP) 

WSF werkt volgens het PPP principe. De Profit doelstelling is 10% rendement op geïnvesteerd 

vermogen, welke gaat naar nieuwe projecten en  het realiseren van SDGs. De Planet doelstelling is 

het herstellen van de ecologische balans van het klimaat en de biotopen. De People doelstelling is 

een duurzame samenleving zoals het omschreven staat in de SDGs. 

Country managers en kantoren 

Binnen twee jaar wil WSF in alle landen een kantoor hebben en 10 projecten per land plus de 

financiering van deze 10 projecten. ($100 miljoen per land). Op dit moment zijn er 15 country 

managers (vrijwilligers).  

Programma’s in plaats van projecten 

WSF beoogt het realiseren van duurzaamheid. Het overbruggen van het gat tussen huidige 

situatie en de duurzaamheid die nodig is. Emile ziet dat er veel moet gebeuren in een hele korte 

tijd en gelooft daarom in een structurele wereldwijde aanpak op basis van programma’s in plaats 

van projecten. Een model wat in elk land gebruikt kan worden voor het realiseren van 

duurzaamheid.  
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