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Wat doet het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen?
Van Vliet: We zijn bovenal een kennis- 
en opleidingsinstituut dat zich inspant 
om de wereld een beetje eerlijker en 
duurzamer te maken. We laten ons 
daarbij inspireren door de SDG’s: de 
zeventien duurzame ontwikkelingsdoe-
len die de Verenigde Naties hebben 
opgesteld.
Bij het KIT werken zo’n honderd ex-
perts op het gebied van gezondheid en 
zorg, gender, duurzame economische 
ontwikkeling en voedselvoorziening. 
Om vooruitgang te boeken, werken ze 
veel samen met lokale organisaties en 
bedrijven wereldwijd. Daarnaast leiden 
we al meer dan vijftig jaar artsen, ver-
pleegkundigen en andere gezondheids-
werkers van over de hele wereld op 
tot experts internationale gezondheid. 
Inmiddels werken in het KIT-gebouw ook 
honderden mensen van andere bedrij-
ven en organisaties die zich - net als wij -  
bezighouden met duurzame doelen.

Schneiders: Aanvankelijk door nood 
gedwongen zijn we werkruimte gaan 
verhuren als SDG House. Dat pakte goed 
uit: het SDG House is nu een bloeiende 
gemeenschap van meer dan zeventig 
bedrijven en organisaties die elk op hun 
eigen manier bijdragen aan een duur-
zamere wereld. Samen hebben we een 
enorm netwerk van honderden tot dui-
zenden individuen en organisaties. Door 
met z’n allen kennis te delen en in prak-
tijk te brengen, maken we echt impact.
Vroeger was het KIT een gesloten insti-
tuut met een groot hek eromheen. Met 
het SDG House gooiden we het open. 
Het was het eerste SDG House en Kofi 
Anan opende het in 2017. We hebben 
inmiddels een landelijk SDG Housenet-
werk gevormd met twaalf andere loca-
ties.

Hoe groot is de impact van het KIT op 
de wereld?
Van Vliet: Onze impact is veel groter 
dan we zelf soms beseffen. Door vanuit 

Kennis delen voor een 
duurzamere wereld

Het markante gebouw van het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (KIT) is het grootste rijksmonument van Amsterdam. 
Wat er de laatste jaren binnen gebeurt, is niet algemeen 
bekend. Daar moet verandering in komen, vinden Mark 
Schneiders en Lindy van Vliet. Het KIT is immers een plek 
waar honderden mensen van over de hele wereld werken, 
samenkomen en kennis delen voor een duurzamere wereld.

Mark Schneiders en Lindy van Vliet 
(Koninklijk Instituut voor de Tropen)

Geschiedenis van het KIT

De historie van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen gaat 
terug tot de oprichting van de 
Vereniging Koloniaal Instituut 
in 1910 en de opening van 
het gebouw in 1926. Onder 
de oprichters waren enkele 
bedrijven die actief waren in 
de Nederlandse koloniën, Artis 
en de stad Amsterdam. Hun 
doel was het vergroten van 
kennis over de koloniën, mede 
om daarmee de handel en 
industrie te bevorderen.
Met de dekolonisatie kreeg het 
instituut in 1952 zijn huidige 
naam en groeide het uit tot een 
kenniscentrum, museum en 
bibliotheek voor internationale 
samenwerking. Het 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken subsidieerde het 
voor een groot deel. In 
2013 verzelfstandigde het 
Tropenmuseum en sindsdien 
staat het KIT op eigen benen 
als kenniscentrum, werk- 
en ontmoetingsplek voor 
duurzame ontwikkeling.
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partnerschap te denken, kunnen we veel 
bereiken.
Op onze campus komen - vaak na jaren 
sparen of met een beurs - professionals 
uit de hele wereld. Als ze teruggaan, 
kunnen ze leiderschap nemen. Sommige 
alumni hebben nu belangrijke posities 
in hun land van herkomst. Allemaal 
passen ze hun kennis toe op het lokale 
gezondheidssysteem en helpen ze echte 
veranderingen door te voeren voor de 
hele gemeenschap. Als ze contact hou-
den met ons, kunnen wij weer van hen 
leren en op hun behoeften inspelen. Dat 
is waar het KIT voor staat: de kracht van 
kennis zit ‘m in het delen.

Hoe dragen jullie zelf bij aan het 
verbeteren van de wereld?
Van Vliet: Als kennisinstituut doen we 
dat onder andere door zelf onderwer-
pen op de agenda te zetten. Een voor-
beeld uit de gezondheidszorg: veel men-
sen kennen vooral infectieziekten als 
malaria en tuberculose als heikel punt 

van landen in ontwikkeling. Natuurlijk 
moet in de bestrijding daarvan geïnves-
teerd blijven worden, maar ondertussen 
worden niet-overdraagbare ziekten als 
kanker en diabetes een steeds groter 
probleem waar nog maar weinig aan-
dacht voor is. Met eigen onderzoek 

brengen we in kaart welke groepen in 
het bijzonder worden getroffen en hoe 
zij het beste - al dan niet preventief - 
kunnen worden geholpen.

Schneiders: Een ander voorbeeld is dat 
ons gebouw, een monument uit 1926, 
van het gas af gaat. Daarmee is het KIT 
het grootste Nederlandse rijksmonu-

ment dat de gaskraan dichtdraait. We 
gaan gebruikmaken van ondergrondse 
warmte-koudeopslag om het gebouw en 
het hotel dat het KIT ook heeft te ver-
warmen of te koelen; al naar gelang wat 
nodig is. Uiteindelijk willen we onze hele 
campus energieneutraal maken.

Van Vliet: Zelf ben ik door Covid-19 de 
noodzaak van vliegreizen anders gaan 
beoordelen. KIT-medewerkers vlogen 
veel, maar we hebben gemerkt dat con-
tact houden met veel van onze partners 
goed gaat op afstand. Wat we nog wel 
vliegen, compenseren we door herbe-
bossing via een van onze SDG Housele-
den.
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Onze studenten nemen na 
terugkeer leiderschap en helpen hun 

gemeenschap echt veranderen
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Naam Lindy van Vliet
Leeftijd 48
Functie hoofd kennis Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Sinds 2016
Burgerlijke staat/kinderen samenwonend met Jeroen en 
onze kinderen Stella (17), Abe (14) en Mats (8)
Hobby’s wandelen, tuinieren, lezen en uitgebreid eten met 
vrienden
Doneert privé aan Milieudefensie, een groot 
aantal gezondheidsfondsen gericht op Nederland en 
Vluchtelingenwerk. Tevens Vriend van het Rijksmuseum
Vrijwilligerswerk lid investeringsboard fonds Triple I en ik 
geef Nederlandse les aan mijn Senegalese buurvrouw Awa 
via Amsterdam Buurvrouwen Contact (ABC)

Persoonlijke missie of motto Ubuntu (‘Ik ben omdat wij 
zijn’) en een dag niet geleerd is een dag niet geleefd

Wil ik graag nog eens ontmoeten voor een persoonlijk 
gesprek: de straatjongens en sekswerkers met wie ik 
werkte van 2001 tot 2003 in de havenstad Puerto Cabezas in 
Nicaragua

Als ik minister-president van de BV Nederland was, 
zou mijn eerste maatregel zijn de duurzame en inclusieve 
agenda van de SDG’s centraal te stellen in al het beleid en 
mijn kabinet consistent de maat te nemen op de uitvoering

Dan wil ik het graag nog even hierover hebben: Wees 
welkom bij het KIT; of je nu een organisatie bent die zelf 
projecten uitvoert of een meer faciliterende rol pakt, kennis 
is er bij en voor iedereen. Help ons de kracht van kennis voor 
een betere wereld te ontketenen!

Naam Mark Schneiders
Leeftijd 65
Functie CEO Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Sinds 2014
Burgerlijke staat/kinderen gehuwd met Patricia, drie 
kinderen
Hobby’s wandelen, fietsen
Favoriete kranten/nieuwsmedia NRC, de Volkskrant, 
Financieel Dagblad, Financial Times, El Pais
Meest bezochte website BBC
Favoriete vakbladen Vice Versa, blogs
Doneert privé aan Artis, KIT Scholarship Fund
Vrijwilligerswerk bestuurslid Sint Antonius Stichting, lid 
board International Fertilizer Development Center (IFDC)

Persoonlijke missie of motto Je hebt ondernemerschap 
nodig om de wereld te veranderen

Wil ik graag nog eens ontmoeten voor een persoonlijk 
gesprek mensen aan de basis, om te luisteren hoe hun 
realiteit is

In 2027 ben ik niet meer bij het KIT, maar wel nog erg actief, 
voornamelijk in lage- en middelinkomenslanden

Als ik minister-president van de BV Nederland was, zou 
mijn eerste maatregel zijn een krachtige visie met veel 
durf voor de toekomst te ontwikkelen

Dan wil ik het graag nog even hierover hebben: word 
partner van het KIT en help ons met kennis de wereld te 
veranderen!


