
Gebruikersvriendelijke project browser
Aan het woord is Leo Stolk, Projectmanager ATLAS. “De ATLAS 

Project Browser is een wereldkaart die alle plekken laat zien waar 

Oxfam actief is. Niet alleen alle locaties zijn er te vinden, maar 

ook wat voor soort projecten het zijn, wie het geld verstrekt en 

waar het geld aan is besteed.” 

ATLAS
In ATLAS kunt u online zoeken op een wereldkaart of via 

keywords, waardoor alle projecten te vinden zijn. Uiteraard kunt 

u ook inzoomen op projecten. Daarbij is gekozen alle gegevens 

te ontsluiten. Dat geldt voor de successen, maar dus ook voor 

projecten die minder goed zijn verlopen. Dat is immers de kern 

van transparantie.

Waar gaat het geld heen? Dat is een vraag die vaak aan 
Oxfam Novib gesteld wordt. Wereldwijd is Oxfam Novib 
actief in veel ontwikkelingsgebieden. Prisma IT ging aan 
de slag met een oplossing waarmee alle projectinformatie 
op basis van een gebruiksvriendelijke user interface 
publiek toegankelijk gemaakt kan worden. Aangevuld met 
achtergrondinformatie uit verschillende externe bronnen.

ATLAS voor een 
transparante 
wereld

Eén platform, één Oxfam
Ook op intranet wordt ATLAS gebruikt. Door middel van 

een Iframe en deeplink wordt alleen op de gewenste plek 

bijvoorbeeld de informatie omtrent micro financiering 

getoond. Vanuit de backoffice wordt alles geregeld. Het 

systeem kan alle verschillende, soms afwijkende bronnen 

inlezen, dus alle gegevens van alle Oxfam organisaties 

kunnen in het systeem. Daar wordt nu nog hard aan gewerkt.

Eén Enterprise platform Eén boodschap naar buiten toe Vergroting van het bereik Platform is schaalbaar
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Waarom Prisma IT?
Via collega organisatie ICCO is Oxfam Novib terecht gekomen 

bij Prisma IT. ICCO had al een vergelijkbaar systeem en 

was bereid om dat te delen. ICCO heeft een systeem dat 

projectinformatie voor aandeelhouders zichtbaar maakt. En 

dus ging Prisma IT aan de slag en zo is ATLAS ontstaan. 

Daarbij komt dat Prisma IT constant bezig is met mogelijke 

verbeterpunten en toekomstbestendige projecten aflevert.

Hoe ervaart Oxfam ATLAS Project Browser
• Snel en stabiel, dat geeft een gevoel van vertrouwen

• Alle bronnen kunnen worden ingelezen

• Backoffice gebruikersvriendelijk ingericht

• Makkelijk uit te breiden met koppelingen en kanalen

De toekomst van ATLAS het platform
Stel iemand wil een project starten om koffieboeren te helpen 

in Vietnam. Dan is op simpele wijze te zien dat Oxfam ook 

soortgelijk project heeft afgerond en te lezen is hoe dat gegaan 

is en wat de valkuilen en de resultaten zijn. Zo hoeft het wiel 

niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Het streven is 

om uiteindelijk één Oxfam te presenteren met alle projecten en 

informatie wereldwijd, voor de buitenwereld maar ook voor de 

eigen medewerkers. Samen staat Oxfam sterk en ATLAS kan 

dan als bron dienen voor bijvoorbeeld de Verenigde Naties.

Over Oxfam Novib
Oxfam is een internationale confederatie 

bestaande uit 19 organisaties wereldwijd. 

Samen met partners en lokale overheden wordt 

armoede bestreden in meer dan 90 landen. Een 

op de drie mensen wereldwijd leeft in armoede. 

Oxfam wil dit bestrijden door praktische en 

innovatieve manieren te vinden om de mensen 

te helpen. Van het heropbouwen van wijken ten 

tijde van een crisis tot het leren hoe men op kan 

komen voor zichzelf om gehoord te worden.
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1 Centrale database

19 Oxfam organisaties wereldwijd

300+ Gebruikers intern

5000+ Projecten wereldwijd

10.000+ Unieke bezoekers

2.400.000+ Mensen in beeld gebracht


