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Ver van je bed, dat is de vluchtelingencrisis al lang niet meer. Indringende beelden van het tot op de laatste baksteen verwoeste
Syrische Aleppo drongen onze huiskamers binnen. Foto’s van
uitgemergelde kinderen in Madaya, die maandenlang afgesloten waren van voedsel, zagen we in de kranten. We lazen de
wanhoop in de ogen van hun liefdevolle ouders, die hun land
verlieten, op zoek naar een veilig leven.

meer. Door u konden we waterpompen installeren, latrines maken, hygiënepakketten
uitdelen aan vrouwen en meisjes en gaven we
cashhulp aan de vluchtelingen die het hardst
waren getroffen.
We blijven de vluchtelingenproblematiek op
de agenda te zetten. Dat is hard nodig, want het aantal vluchtelingen en ontheemden stijgt ieder jaar dramatisch. Zo waren in
2016 65,3 miljoen mensen op de vlucht. De helft daarvan was
kind.

Hun vlucht werd afgelopen jaar bemoeilijkt door de omstreden Turkije-deal. De grenzen van Europa werden gesloten. De
positie van vluchtelingen bij diverse grensposten werd schrijnender. Vluchtelingen kwamen massaal vast te zitten op de
Balkan. In Turkije spoelden lichamen aan op het strand. En in
het Grieks-Macedonische grensplaatsje Idomeni kampeerden
duizenden vluchtelingen in de kou en regen, zonder fatsoenlijk
schoeisel en iets om zich aan te kunnen warmen.

Het zijn duizelingwekkende aantallen, die u ook niet zijn ontgaan. Het aantal donateurs steeg met 12 procent naar 157.420.
Uw hartverwarmende giften stelden ons in staat om vluchtelingenkinderen te begeleiden, ondervoedingsklinieken op te zetten, families te herenigen en nog zoveel meer.

De directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen, haastte zich met uw hulp naar dit getroffen gebied. Ze liet daar de
wanhoop van de families zien. Hoe ze drijfnat in hun lekkende
tentjes probeerden te overleven, rillend van de kou, smekend
om dekens en droge kleding voor hun kinderen. Een mensonterende situatie.

Door onze verbintenis met International Rescue Committee
te versterken is ons bereik wereldwijd nog groter geworden.
We kunnen meer noodhulp verlenen aan de meest kwetsbaren.
Want juist deze mensen hebben uw hulp hard nodig. Ook zij
hebben, net als wij, recht op een bestaan in vrijheid, zonder
oorlog en zonder geweld.

Tineke toog ook naar Nigeria, waar Boko Haram al jarenlang
dood en verderf zaait, meisjes ontvoert en de bevolking de toegang verspert tot voedsel. Ze bezocht de slachtoffers van de
voedselcrisis in Nigeria en het naburige Kameroen, die slechts
een boom hadden om onder te schuilen, verder hadden ze niets
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Een andere in het oog springende brandhaard dit jaar was Aleppo. De Syrische stad stond in brand en de bewoners, die toch al
de last dragen van de jarenlange burgeroorlog, kregen het nog
zwaarder. Honderdduizenden Syriërs zaten gevangen in de verwoeste stad. Na een heftige strijd werd het oosten van Aleppo
veroverd op de rebellen. Stichting Vluchteling zorgde voor hulp
aan de vluchtelingen van Aleppo. Directe noodhulp werd onder
meer geleverd in de stad Idlib, waar veel Syriërs heen vluchtten. Ruim 73.000 Syriërs kregen hulp in vijf gezondheidscentra.
Stichting Vluchteling verstrekte geld waarmee vluchtelingen
zelf dekens, voedsel en andere basisbehoeften konden kopen.
Ook kregen getraumatiseerde volwassenen en kinderen medische zorg en psychosociale hulp.

1.1 Een jaar van records
Het jaar 2016 was een jaar van records. Records om verdrietig
van te worden. Nooit eerder waren wereldwijd zoveel mensen
op de vlucht: ruim 65 miljoen. Dat is een onthutsend cijfer. Tegelijkertijd was 2016 ook een jaar van hoopvolle records. Nooit
eerder kwamen zoveel mensen voor ons in actie. Nooit eerder
bracht dat zoveel donaties op. We telden eind 2016 157.420 donateurs. In het afgelopen jaar steeg dit aantal met 12 procent.
De vluchtelingencrisis in Europa bracht dus niet alleen een
stroom van kritiek op gang, maar zorgde ook voor meer betrokkenheid en extra giften. Nooit eerder hebben we zoveel kunnen
betekenen voor vluchtelingen.
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Duizenden vluchtelingen strandden in maart 2016 op de grens
van Griekenland en Macedonië. “Een schandvlek in Europa”,
noemde de directeur van Stichting Vluchteling het vluchtelingenkamp in Idomeni. De vluchtelingen waren op weg naar
Europa, maar de grenzen bleven dicht. Onder erbarmelijke omstandigheden bivakkeerden ook vrouwen, kinderen en baby’s in
tenten vol water.
Stichting Vluchteling besloot direct over te gaan tot actie,
plaatste toiletten en zorgde voor schoon drinkwater. Ook werden 35.000 regenponcho’s en zaklantaarns uitgedeeld, naast
‘dignity kits’ voor vrouwen, met onder andere maandverband
en ondergoed. Een filmpje van Stichting Vluchteling uit het
vluchtelingenkamp werd een miljoen keer bekeken. In mei werd
het kamp in Idomeni ontruimd.
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1.2 STICHTING VLUCHTELING - IRC

IRC heeft de kleur geel als huisstijl. Die kleur is vanaf medio
2015 ook als huisstijl voor de uitingen van Stichting Vluchteling
ingevoerd.

Na decennia van steeds intensievere samenwerking, zijn Stichting Vluchteling en International Rescue Committee (IRC) een
‘operationele fusie’ aangegaan, een zeer nauwe samenwerking
met vastgelegde afspraken op het gebied van hulpverlening.
Hierdoor is de noodhulpcapaciteit van beide organisaties versterkt en kunnen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld
sneller en effectiever worden geholpen. Als ergens ter wereld
een crisis uitbreekt, zijn wij binnen 72 uur ter plaatse om de
eerste noodhulp te verlenen.

Stichting Vluchteling is er trots op dat we in IRC een partner
hebben gevonden die zijn hulp baseert op kennis en onderzoek.
IRC zet zich als partner ook in voor het vinden van nieuwe vormen van hulp, bijvoorbeeld voor al die vluchtelingen die niet in
vluchtelingenkampen leven maar verspreid zijn over de steden
in Afrika en het Midden-Oosten. Dit zijn onderwerpen waarop Stichting Vluchteling in het verleden initiatieven heeft ontplooid en dat zullen we - nu gezamenlijk - blijven doen.
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De voordelen voor beide organisaties zijn groot. Stichting
Vluchteling krijgt toegang tot het netwerk van hulpverlening
van IRC dat zich uitstrekt over ruim veertig landen. “IRC is er
trots op verbonden te zijn met Nederland”, aldus president en
CEO David Miliband, voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken. “De Nederlandse bevolking en regering hebben zich
decennia lang onderscheiden door een tolerante houding en
royale internationale steun aan minderbedeelden. Nederland
was nooit onverschillig. Nederland maakte het verschil”, zegt
Miliband over het belang van de samenwerking.
Het van oorsprong Amerikaanse IRC is een van de grootste en meest
ervaren humanitaire organisaties ter wereld. In 2015 zijn, met projecten in meer dan veertig landen, ruim 23 miljoen mensen geholpen.

1.3 Hulpverlening
In 2016 heeft Stichting Vluchteling ruim 16 miljoen euro uitgegeven aan hulpverlening. Daarmee werden bijna 1 miljoen
vluchtelingen en ontheemden bereikt; ze kregen levensreddende hulp, zoals voedsel en water. In 22 landen werden 44 noodhulpprojecten uitgevoerd.

Zowel de geschiedenis van IRC als die van Stichting Vluchteling
begint in de Tweede Wereldoorlog. Albert Einstein - in 1933
van Duitsland naar de Verenigde Staten gevlucht - nam het initiatief tot de oprichting van IRC. De grondleggers van Stichting
Vluchteling zijn de verzetshelden Gerrit Jan van Heuven Goedhart en Cees Brouwer.
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Nigeria, op de vlucht voor Boko Haram
Nigeria wordt al sinds 2009 geteisterd door Boko Haram. Baby’s en kleine
kinderen stierven van de honger. Al meer dan 20.000 burgers kwamen

JAARVERSLAG 2016

om het leven, duizenden meisjes en vrouwen werden ontvoerd en als
seksslaaf gevangen gehouden. Stichting Vluchteling zette in Maiduguri,
hoofdstad van de provincie, een speciale ondervoedingskliniek op om
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ondervoede kinderen te helpen. Ook voorzag zij gezondheidscentra van
medicijnen en ander medisch materiaal, en bouwde ze openbare toiletten.
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Aleppo, hulp aan een verwoeste stad
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De meest besproken stad van het jaar 2016 was toch wel Aleppo. De be-
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jaar duurt. Honderdduizenden Syriërs zaten opgesloten als gevolg van de
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oorlog. Na een heftige strijd werd het oosten van Aleppo veroverd op de
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ling zorgde voor directe noodhulp in de stad Idlib, waar veel Syriërs heen

woners dragen de zware last van de burgeroorlog in Syrië, die nu al zes

rebellen. Burgers konden daarna worden geëvacueerd. Stichting Vluchte-

VOORLICHTING EN MEDIA

vluchtten. Ruim 73.000 Syriërs kregen hulp in vijf gezondheidscentra.
We verstrekte geld waarmee vluchtelingen zelf dekens, voedsel en ande-

Irak

re basisbehoeften konden kopen. Ook kregen getraumatiseerde volwas-

HOOFDSTUK 5
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senen en kinderen medische zorg en psychosociale hulp.

De humanitaire crisis in Irak is een van de grootste en meest complexe
ter wereld. Irakese troepen proberen sinds oktober 2016 de stad Mosul
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te bevrijden uit handen van IS. Door de strijd tegen IS sloegen honderd-

Nacht van de Vluchteling

duizenden mensen op de vlucht. Ze hadden voedsel, water en medische
zorg nodig. Ook werden veel gebieden verwoest of lagen bezaaid met

Afgelopen jaar haalden 2.800 lopers meer dan een miljoen euro op tij-

landmijnen. Stichting Vluchteling bood vluchtelingen een geldelijke

dens de Nacht van de Vluchteling. Ze liepen veertig kilometer om aan-

vergoeding voor hun steun bij het opruimen van puin en opbouwen van

dacht te vragen voor vluchtelingen en ook om geld op te halen. Hiermee

belangrijke voorzieningen om zo de economie te stimuleren. Ze hielp

kon Stichting Vluchteling hulp bieden aan 225.000 vluchtelingen en ont-

daarnaast mee om landmijnen op te ruimen, zodat mensen weer terug

heemden in Afrika en het Midden-Oosten.

konden keren naar huis.
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Zelf wandelen voor vluchteling uit Aleppo
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Fleur Overgaag haalde op Oudejaarsdag bijna 2.200 euro op voor Stichting
Vluchteling. Terwijl iedereen druk was met oliebollen eten en champagne
inslaan, liep Fleur van Den Haag naar Rotterdam. Ze werd gesponsord door

VOORWOORD

tientallen bekenden en onbekenden en haalde zo een flink bedrag op voor
de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Aleppo.
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Wie Fleur Overgaag (26) ontmoet, wordt meteen aangestoken door haar

1.1 EEN JAAR VAN RECORDS

positieve uitstraling en enthousiasme. Ze praat snel met veel handgebaren

1.2 STICHTING VLUCHTELING - IRC

en wisselt haar woorden af met een brede glimlach. Dat we in Nederland

1.3 HULPVERLENING

in zo’n fijn land leven en zo bevoorrecht zijn en zo veel anderen niet: deze

1.4 VOORLICHTING

gedachte was voor de studente toegepaste psychologie uit Amsterdam de

1.5 RESULTATEN

reden om een actie op touw te zetten voor Stichting Vluchteling.
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“Zomaar aan anderen vragen of ze geld willen storten, is natuurlijk geen

en op Oudejaarsdag zelf heb ik tijdens het lopen vlogs gemaakt. Door deze

optie. Ik besloot daarom mijn eigen ‘vluchtelingenwandeling’ te maken”,

filmpjes onderweg stortten mensen nog meer geld. Op de dag zelf heb ik

zegt ze op een bankje langs de Amstel in Amsterdam. “Dit moest natuurlijk

nog eens 500 euro opgehaald.”

in het oog springen en daarom liep ik op een gure Oudejaarsdag van Den
Haag Centraal naar Rotterdam Centraal.”

Fleur koos voor Stichting Vluchteling, omdat ze een heel goed gevoel heeft

VOORLICHTING EN MEDIA
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bij het werk en de doelstellingen. Bovendien had ze vorig jaar al meegeloOm het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken om geld te storten,

pen met de Nacht van de Vluchteling. “Ik weet dat mijn geld op de juiste

maakte Fleur een ‘Tikkielink’ aan. Met deze link kun je met een muisklik

plek terechtkomt, namelijk bij de vluchtelingen uit Aleppo, waar ik deze

geld storten. De link werd vervolgens gedeeld via Whatsapp en Facebook.

actie voor op touw heb gezet.”
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“Vrienden en collega’s deelden die link vervolgens weer in bijvoorbeeld

DE ORGANISATIE

hun familieapp. Ik zag opeens tien donaties van mensen met dezelfde ach-

Of Fleur nog goede adviezen heeft over het opzetten van een actie? “Ge-

ternaam. Door de Tikkie was het makkelijk om ‘even snel’ een tientje over

woon doen! Bak cakejes en verkoop ze in de buurt of laat je net als ik spon-

te maken.”

soren tijdens een wandeltocht. Ook het aanmaken van een betaallink werkt

BIJLAGE

erg goed. De drempel om geld over te maken, is dan veel lager. En deel die
Via Facebook hield Fleur belangstellenden op de hoogte, zowel voor als

link met zoveel mogelijk mensen. Als je zelf enthousiast bent en je voor dui-

tijdens het lopen. “Ik postte foto’s en tussenstanden van het geldbedrag

zend procent inzet, dan krijgt iedereen daar vanzelf een goed gevoel bij!”
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1.4 Voorlichting
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In de voorlichting en vrije publiciteit deed Stichting Vluchteling
het in 2016 goed. Het jaar kende drie publicitaire hoogtepunten:
in maart rondom een campagne over vluchtelingen in Idomeni,
in juni rond de Nacht van de Vluchteling en in september rond
de campagne over de dreigende hongersnood in Nigeria.

Stichting Vluchteling verscheen in 623 artikelen in nieuwsmedia met een gezamenlijk bereik van 279 miljoen views, het aantal keer dat onze uiting is gezien.
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Nigeria
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In 2016 was het totaal aan baten van de organisatie 21,3 miljoen euro. Ten opzichte van 2015 is dit een daling van ongeveer
11 procent. Aan de drie doelstellingen van Stichting Vluchteling
- hulpverlening, voorlichting en pleitbezorging - is 85 procent
van de baten besteed. Daarvan ging 77 procent (ruim 16 miljoen euro) naar de hulpverlening voor vluchtelingen en ontheemden. Ruim zes procent werd besteed aan voorlichting aan
het Nederlands publiek en één procent aan pleitbezorging.
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Het samenwerkingsverband droeg eraan bij dat het geld van
de overheid voor noodhulp effectiever werd besteed, en sneller
beschikbaar was bij acute humanitaire crises en natuurrampen.
Stichting Vluchteling ontving in 2016 in totaal 5,7 miljoen euro.
Nationale Postcode Loterij
In 2015 verlengde de Nationale Postcode Loterij haar samenwerking met Stichting Vluchteling opnieuw met vijf jaar. Stichting Vluchteling ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage van 2,7
miljoen euro. Uniek is dat de loterij ons volledig vrijlaat in de
besteding van de bijdrage.

DRA
Twaalf Nederlandse noodhulporganisaties hebben zich verenigd in de Dutch Relief Alliance (DRA). Door het ministerie
van Buitenlandse Zaken is over een periode van drie jaar (20152017) 120 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Dutch Relief Fund. De DRA bestaat uit de volgende organisaties: CARE
Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, OXFAM
NOVIB, Save the Children, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA. In de loop van 2015
sloot ook Tear aan.
Inkomsten uit eigen fondsenwerving 2016

Herkomst van de baten in 2016

Eigen fondsenwerving
SHO
Nationale Postcode Loterij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Gezamenlijke acties
Acties derden
Renteopbrengsten
Totaal

<

2016
€
12.869.434
2.700.000
5.688.939
48.961
4.215

2015
€
10.492.846
70.660
3.725.000
8.841.619
134.649
522.630
69.275

21.311.548

23.856.679

% verschil
2016-2015
123
72
64

Campagnes en donaties
Aktes
Nalatenschappen
Totaal

€
11.499.567
453.641
916.226
12.869.434
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Kengetallen
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal baten)
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal lasten)
Beheer en administratie/totaal lasten
Wervingskosten/totaal lasten
Kosten eigen fondsenwerving/baten
eigen fondsenwerving (CBF ratio)

2015

Verschillen in
% t.o.v. 2015

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

84,7

84,4

85,7

0,4

-0,9

85,2
2,0
12,8

87,6
8,4
13

1,5
8,6

0,6
-0,4
-0,2

-4,8
0,5
4,3

21,0

24,8

18,4

-3,8

2,6
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Reserves en Fondsen
Het bestuur van Stichting Vluchteling geeft met de benoeming
van de reserves aan op welke wijze beschikbare middelen worden ingezet.
De reserves zijn onderverdeeld in:
- Een continuïteitsreserve. Deze reserve wordt gevormd voor
de dekking van de risico’s op korte termijn voor personeel
en campagnes.
- Een reserve financiële activa. Deze reserve wordt gevormd
voor de dekking van de materiële activa op korte termijn.
- Een projectreserve. Deze reserve wordt gevormd voor de
dekking van de hulpverlening.
- Een reserve lokaal-partnerbeleid. Deze reserve wordt aangewend voor de realisatie van het lokale-partnerbeleid.

De totale omvang van de reserves steeg in 2016 met 400.000
euro en voldeed daarmee aan de intern gestelde norm.
Bovendien viel het ruim binnen de grens van de richtlijn voor
reserves van de VFI-branche-organisatie van goede doelen.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt als een
bestemmingsfonds.
De huidige bestemmingsfondsen zijn:
- Mr. C. Brouwer Fonds.
- Fonds 13e trekking Nationale Postcode Loterij (NPL),
projectondersteuning Panzi Foundation.
- Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR).
- Ham Foundation.

Verloop reserves

Verloop fondsen
2016

2015

2016

2015

- Reserve financiering activa
- Continuïteitsreserve
- Vrije reserve voor projecten
- Reserve lokaal-partnerbeleid

€
388.461
3.275.284
3.584.624
1.000.000

€
315.081
2.725.284
4.791.005

- Ham Foundation
- Mr. C. Brouwer Fonds
- Actie Fonds Mijnen Ruimen
- Fonds NPL 13e trekking 2014-2015

€
180.000
150.809
27.513

€
180.000
121.997
199.934
158.025

Totaal vrij besteedbaar vermogen

8.248.369

7.831.370

Totaal fondsen

358.322

659.956

DE ORGANISATIE
BIJLAGE
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2016 IN VOGELVLUCHT
1.1 EEN JAAR VAN RECORDS

Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen
en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit moet
zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Met behulp van
onderstaande kengetallen kan inzicht worden verkregen in de
solvabiliteit van de organisatie. Algemeen genomen wordt een
organisatie als financieel gezond beschouwd als de solvabiliteit
tussen de 25 procent en 40 procent ligt.

1.2 STICHTING VLUCHTELING - IRC
1.3 HULPVERLENING
1.4 VOORLICHTING

Verhouding eigen vermogen / balanstotaal

31-12-2016
58,6%

31-12-2015
51,2%

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en de
kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een organisatie aan
haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de organisatie. Algemeen genomen wordt een organisatie als liquide beschouwd als
de current ratio groter is dan 1.

Current ratio
(vorderingen en liquide middelen)/kortlopende
schulden

31-12-2016

31-12-2015

2,50

2,26

1.5 RESULTATEN
HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016
HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE
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Nigeria
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2.1 De visie achter de hulpverlening
JAARVERSLAG 2016

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

2016 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016
2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

In 2016 stonden de volgende strategische doelen centraal in de
hulpverlening. Het eerste doel van Stichting Vluchteling was om de
noodhulpverlening te versterken via de samenwerking met IRC door
investeringen in het Emergency Response Fund. Dit ging om acute
levensreddende noodhulp in nieuwe en bestaande crisissituaties.

Verhouding noodhulp - wederopbouw in middelen

Het tweede doel was het realiseren van hulp met een hoge impact en hoge kwaliteit voor de doelgroep. Door kennis, expertise, lerend vermogen en door de samenwerking met IRC was er
verbetering in vier specifieke resultaatgebieden namelijk: veiligheid, gezondheid, educatie en economisch welzijn.

2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

2.5 RISICO’S IN 2016
2.6 BLIK OP DE TOEKOMST

HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA

Naast het ondersteunen van acute noodhulp aan de meest
kwetsbare groepen, werd ook de noodhulp voortgezet in crises
die ‘vergeten’ zijn en nauwelijks aandacht kregen in de media.
De voorbeelden van vluchtelingen en ontheemden, voor wie
terugkeer onmogelijk of erg moeilijk is, waren talrijk: vluchtelingen uit Syrië, Somalië, Soedan, Zuid-Soedan, Afghanistan en
DRC. Onze hulp richtte zich in 2016 ook op situaties van langdurige opvang op het handhaven van basisvoorzieningen, zoals
schoon drinkwater en klinieken, en op het geven van onderwijs.

HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE

BIJLAGE

Wederopbouw

96%

2.2. Het vertrekpunt op 1 januari 2016

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016

Noodhulp
4%

Het laatste doel was de duurzaamheid van de hulpverlening:
Stichting Vluchteling besteedde vier procent van haar middelen aan wederopbouwhulp. Was terugkeer van vluchtelingen
mogelijk als een conflict ten einde was of de veiligheidscontext verbeterde, dan hielp Stichting Vluchteling met specifieke
projecten als het herstel van basisvoorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg) of het ruimen van landmijnen of voorlichting
over mijnen en onontplofte explosieven.

<
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Stichting Vluchteling stelt ieder jaar op basis van de humanitaire noden en aantallen vluchtelingen en ontheemden vast, waar
ze haar hulpverlening zal inzetten.
Dat betekende dat de stichting in 2016 werkte in Nigeria, Kameroen, Niger en Tsjaad die te maken hadden met de aanhoudende terreur van Boko Haram. Het geweld en de toegenomen onveiligheid leidde niet alleen tot zo’n 2,6 miljoen
ontheemden en vluchtelingen, maar ook tot een grootschalige voedselcrisis die alleen al in Noordoost Nigeria ruim
5 miljoen mensen trof.
Nieuwe crisissituaties waarin Stichting Vluchteling in 2016
noodhulp verleende, zijn Libië en Zimbabwe. In Libië leidde het
machtsvacuüm na de val van Gaddafi tot steeds grotere interne chaos en een toenemend aantal ontheemden. In Zimbabwe
raakte de bevolking als gevolg van de El Niño steeds afhan-

>
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VOORWOORD
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HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016

Hulpgebieden & Strategische thema’s

kelijker van humanitaire hulp. Daarnaast werd onze noodhulpverlening in Zuid-Soedan en in het buurland Oeganda, door de
opleving van de burgeroorlog in Zuid-Soedan, sterk uitgebreid.

Onze voornaamste hulpgebieden

Stichting Vluchteling verleende in het najaar ook acute noodhulp aan nieuwe groepen ontheemden als gevolg van het offensief gericht tegen IS in Irak en de belegering van Aleppo.
In Jemen ging de oorlog tussen de verdreven regering en de
Houthi-rebellen met sterke regionale betrokkenheid van Iran
en Saoedi-Arabië onverminderd door met de burgerbevolking
als grootste slachtoffer: ruim 80 procent van de bevolking werd
daar afhankelijk van humanitaire hulp.

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016
2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

2.5 RISICO’S IN 2016
2.6 BLIK OP DE TOEKOMST

HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING

Somalië (+ Kenia en Ethiopië)

-

Grote Meren (Democratische Republiek Congo (DRC), Burundi en 		
Tanzania)

-

Syrië (+ Irak, Turkije en Jordanië)

-

Centraal-Afrikaanse Republiek (+ Tsjaad)

-

Zuid-Soedan (+ Oeganda en Ethiopië)

-

Myanmar (+ Thailand)

-

Afghanistan (+ Pakistan)

-

Nigeria (+ Niger, Kameroen en Tsjaad)

Strategische thema’s
-

2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

-

Veiligheid, gezondheid, medische en reproductieve zorg en water en
sanitatie (de 4 resultaatgebieden in samenwerking met IRC)

Acute en langdurende noodhulp in vier specifieke resultaatgebieden van onze partner IRC stonden thematisch centraal in
de hulpverlening van Stichting Vluchteling. Daarnaast richtte
zij zich op de ‘bestrijding van seksueel en gender gerelateerd
geweld’, zowel in de samenwerking met IRC als met de partner
het Panzi-ziekenhuis, gespecialiseerd in de medische en psychosociale zorg aan slachtoffers van seksueel geweld.

(medische en reproductieve zorg, water & sanitatie)
-

Bescherming van vluchtelingen, zowel in regio van herkomst als in
Europa

-

Bestrijding van seksueel en gendergerelateerd geweld binnen 		
vluchtelingenpopulaties

Samenwerkingspartners

HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE

BIJLAGE

Partners in de hulpverlening
In 2016 ondersteunde Stichting Vluchteling 90 procent van
haar beschikbare middelen aan hulpprojecten samen met IRC.
Tien procent werd via andere partnerorganisaties besteed.
In 2016 ondersteunde Stichting Vluchteling 39 projecten van
IRC. Verder is ons partnerschap met de Mines Advisory Group
(MAG) voortgezet via twee projecten in Irak en Myanmar.
Ook werd samengewerkt met het Panzi-ziekenhuis en werden
langlopende projecten van de lokale partners in Thailand en
Myanmar verlengd. Dankzij het Nederlandse Mr. C. Brouwer-

<

-

IRC: 39 projecten

-

Panzi-ziekenhuis, Mae Tao Clinic, Backpack Health Worker Team
Programme: 3 projecten

-

Mines Advisory Group: 2 projecten

-

Human Rights Watch: 1 project

-

IRIN: 1 project

fonds kan de Himalayan Society for Youth and Women Empowerment (HSYWE) de komende vijf jaar kwetsbare gevluchte
Tibetanen in Nepal onderwijs bieden.
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en de verbetering van water- en sanitaire voorzieningen. Dat
werd in landen als Irak, Nigeria, Kameroen, Tsjaad, Syrië, Oeganda, Zuid-Soedan, Myanmar en Ethiopië gedaan. Projecten
binnen het thema veiligheid werden uitgevoerd in onder meer
de Democratische Republiek Congo (DRC), de Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria, Syrië en Libanon. Projecten gerelateerd aan onderwijs werden uitgevoerd in onder meer Pakistan, Afghanistan, Turkije en Libanon. En in het kader van
economisch welzijn werden projecten in de Centraal-Afrikaan-

Hulpbudget verdeeld over de partners van Stichting Vluchteling

JAARVERSLAG 2016

Overige partners
€ 904.043

VOORWOORD

IRC

€ 15.443.115

HOOFDSTUK 1

2016 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016

Besteding per continent

2.3 De hulpverlening in 2016

2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016

2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

2.5 RISICO’S IN 2016
2.6 BLIK OP DE TOEKOMST
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VOORLICHTING EN MEDIA
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HOOFDSTUK 6
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In 2016 besteedde Stichting Vluchteling 16.385.575 euro aan directe hulpverlening. Hiermee werden in totaal bijna 1 miljoen
mensen bereikt, verdeeld over 22 landen in Afrika, Azië, het
Midden-Oosten en Europa. Stichting Vluchteling besteedde in
2016 96% van het hulpbudget aan noodhulp en 4% aan wederopbouwhulp (2 projecten) en aan lobby (2 projecten).
De belangrijkste reden voor de afname van de bestedingen ten
opzichte van 2015 was de minder hoge toekenning van gelden
voor acht IRC-projecten als onderdeel van de Dutch Relief Alliance (DRA, zie 2.3.2 Strategische Kansen). Het ging in 2016 om een
bedrag van 5,7 miljoen euro. Daarnaast kreeg Stichting Vluchteling geen extra trekkingsgelden van de Nationale Postcode Loterij
toegekend.

Afrika

1%

Midden-Oosten
Azië

12%

Europa
Global
25%

Aantal begunstigden per continent

Strategische thema’s
De meeste projecten van IRC vielen onder het hoofdthema gezondheid en stonden in het teken van de verbetering van de
toegang tot en kwaliteit van basisgezondheidszorg (inclusief
bestrijding van ondervoeding), reproductieve gezondheidszorg

<

57%

5%
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Afrika
5%

Midden-Oosten
1%

Azië

18%

Europa
76%
36%
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HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016
2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016

2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

2.5 RISICO’S IN 2016

se Republiek, Niger, Zimbabwe en Zuid-Soedan ondersteund.
Projecten voor (gevluchte) slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld werden uitgevoerd in landen als Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria en Syrië en in het Panzi-ziekenhuis.
Strategische kansen
Dankzij de operationele fusie met IRC vóór 1 mei 2015 werd
Stichting Vluchteling definitief onderdeel van de Dutch Relief
Alliance (DRA), die snelle en effectieve noodhulp biedt aan
slachtoffers in acute en langdurige humanitaire crises. De DRA
is een samenwerkingsverband tussen 14 Nederlandse NGO’s
die toegang heeft tot extra humanitaire hulpgelden van het
ministerie van Buitenlandse Zaken voor acute en chronische
crises (120 miljoen euro voor 2015 tot en met 2017). Stichting
Vluchteling ontving in 2016 via dit kanaal ruim 5,7 miljoen euro
voor acht projecten.

Bereik van de hulp
Continent/regio

Aantal begunstigden per continent

Afrika
Azië
Midden-Oosten
Europa

747.553
179.790
52.684
11.500

Totaal

991.527

2.6 BLIK OP DE TOEKOMST

HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6
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Midden-Oosten

HOOFDSTUK 1

4

2016 IN VOGELVLUCHT

2

Azië

1. Syrië
2. Libanon
3. Irak
4. Turkije

1. Afghanistan
2. Pakistan
3. Myanmar
4. Thailand
1

1

3
2

HOOFDSTUK 2

Bestedingen:
€ 4.153.822

HULPVERLENING 2016
2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

4

Aantal mensen
geholpen:
179.790

5

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016

Bestedingen:
€ 1.967.828

3

Aantal mensen
geholpen:
52.684

2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

2.5 RISICO’S IN 2016
2.6 BLIK OP DE TOEKOMST

Afrika

HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
2

HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA

3

5

4

HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING

6

1

8
7

HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE
13

BIJLAGE
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11

12
9

10

Europa

1. Centraal 		 Afrikaanse
		Republiek
2. Libië
3. Niger
4. Nigeria
5. Tsjaad
6. Kameroen
7. Democratische
		 Republiek
		Congo
8. Oeganda
9. Kenia
10. Somalië
11. Ethiopië
12. Zuid-Soedan
13. Zimbabwe

1. Griekenland

1

Bestedingen:
€ 9.345.204
Aantal mensen
geholpen:
747.553

Bestedingen:
€ 199.842
Aantal mensen
geholpen:
11.500
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2.4 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
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Het bewaken van de voortgang, kwaliteit en resultaten van de
hulpverlening is een belangrijke taak van het team projecten.
De projectmedewerkers hanteren vaste richtlijnen en procedures om de hulp te evalueren, zoals vastgelegd in het ISO-kwaliteitssysteem. Door de nieuwe samenwerking met het IRC werd
het team projecten meer onderdeel van de interne organisatie
van het IRC, vooral wat betreft de projectidentificatie en monitoring.

HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016
2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016
2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

2.5 RISICO’S IN 2016
2.6 BLIK OP DE TOEKOMST

Voor projecten met externe financiering (SHO, NPL of DRA)
vond die evaluatie meer ‘van buitenaf ’ plaats. In 2016 werd veel
energie gestoken in het leerproces van de IRC-systemen. Daarbij stond de vernieuwde IRC-methodiek centraal om bij het
beoordelen van programma’s meer op resultaat en impact te
rapporteren dan op output en aantallen. Dit wordt ook wel het
‘outcome and evidence framework’ (OEF) genoemd.

HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6
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In het kader van de DRA participeerden alle projectmedewerkers in specifieke werkgroepen: Criteria, Monitoring & Evaluatie, Financiën en Prepardness, waarbij bij die laatste werkgroep
de voorbereiding op toekomstige noodsituaties centraal stond.
In 2016 woonden de projectmedewerkers OEF-workshops in
hun regio’s bij over de bovengenoemde IRC-methodiek.
In 2016 werden enkele evaluaties uitgevoerd in het kader van
DRA financiering van projecten in onder andere Nigeria, Centraal- Afrikaanse Republiek, Irak en Syrië. In die evaluaties werden ook de gezamenlijke projecten meegenomen.

<

In 2016 werd Stichting Vluchteling geconfronteerd met fraude
binnen de hulpoperaties die vanuit Turkije in Syrië werden uitgevoerd. IRC stelde onmiddellijk een team externe forensische
experts aan om de achtergronden van de fraude ter plekke te
onderzoeken. In de loop van het jaar werden de bevindingen
van deze onderzoekers vertaald in een nieuwe afdeling ‘ethics
and compliance’ in het hoofdkantoor in New York, teneinde
herhaling van dergelijke fraudegevallen in de toekomst te voorkomen. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om de omvang van
eventuele schade ten gevolge van deze fraude voor Nederlandse donoren te berekenen. Bestelde goederen zijn bewijsbaar geleverd en gedistribueerd in Syrië.
2.5 Risico’s in 2016
Vanwege te grote onveiligheid werden in 2016 enkele projecten
in de Centraal-Afrikaanse Republiek korte tijd stilgelegd en met
enige vertraging voortgezet. Ook in andere gebieden speelde
de instabiele veiligheid of oorlogsgeweld een rol in de hulpverlening. IRC was voortdurend waakzaam op de voortgang van de
activiteiten in relatie tot de veiligheid van haar medewerkers,
vooral in landen als Syrië, Jemen, Afghanistan en Zuid-Soedan.
2.6 Blik op de toekomst: de hulpverlening in 2017
Stichting Vluchteling verwacht in 2017 de hulp in Syrië, Turkije,
Libanon en Jordanië voort te zetten. Een regio waar de hulp
mogelijk uitgebreid zal worden is de Lake Chad Regio, waar het
aantal ontheemden en vluchtelingen hoog is en de humanitaire
noden escaleren.

19

>

DE HULPVERLENING

JAARVERSLAG 2016

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

2016 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 2

HULPVERLENING 2016
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Andere landen en gebieden waar Stichting Vluchteling mogelijk
actief zal worden, zijn Irak, Zuid-Soedan en Libië. Maar ook in
Oeganda en Afghanistan, waar het aantal ontheemden en ongedocumenteerde Afghanen, die gedwongen moeten terugkeren
en uit Pakistan en Iran worden gezet, verder zal toenemen.
De verwachting is dat de geboden hulp in Jemen, Kenia, Somalië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Myanmar gehandhaafd
zal worden. De Grote Merenregio met aanhoudende spanningen in Burundi en politieke onrust en instabiliteit in het oosten
van de Democratische Republiek Congo (DRC) blijft een aandachtsgebied, evenals de instabiele situatie in Libië en de noden
van vluchtelingen in Europa, met name Griekenland en Servië.

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2016

In 2017 verwacht Stichting Vluchteling opnieuw acute noodhulp te verlenen via de Emergency Unit van IRC bij een acute
crisissituatie in een nieuw gebied of in een regio waar IRC al actief is. Vanuit de samenwerking met IRC wordt in 2017 ondersteuning geboden aan landenprogramma’s in Myanmar, Kameroen, Libanon, Mali, Burundi, Zuid-Soedan, Kenia en Somalië.
Ten aanzien van de werving en besteding van particuliere fondsen is Stichting Vluchteling met IRC een jaarplan van 8 miljoen euro overeengekomen, waarin 4 miljoen euro bestemd is
voor noodhulp via het Emergency Unit, 3,2 miljoen euro voor
programma’s in de bovengenoemde landen en 0,8 miljoen euro
voor ondersteuning aan noodhulpcapaciteit en innovatieve activiteiten.

2.3 DE HULPVERLENING IN 2016
2.4 ST VLUCHTELING ALS LERENDE ORGANISATIE

Van de DRA verwacht Stichting Vluchteling in 2017 ruim 4,5
miljoen euro te ontvangen en van andere financieringskanalen
van de Nederlandse overheid (ARC) ruim 1 miljoen.

2.5 RISICO’S IN 2016
2.6 BLIK OP DE TOEKOMST
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Idomeni, Griekenland
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Kirkuk, Irak
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3.1. Meer vluchtelingen en ontheemden dan ooit
De wereld kende in 2016 meer vluchtelingen en ontheemden
dan ooit in de moderne geschiedenis. Tegelijk neemt het aantal conflicten verder toe en duren bestaande conflicten voort.
Wereldwijd is de noodzaak voor humanitaire hulp enorm en
schieten fondsen tekort in omvang en flexibiliteit.
Tegelijkertijd heeft de Europese vluchtelingencrisis het draagvlak in Nederland voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden
flink op de proef gesteld. De toon in discussies was hard over
opvang van vluchtelingen in Europa, de verdeling van vluchtelingen, de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije. Deze discussies hebben direct gevolgen voor het werk van de stichting
en zijn daarom op de voet gevolgd.
Een van de doelstellingen van Stichting Vluchteling is om op te
komen voor de rechten van vluchtelingen wereldwijd. Dat gebeurde via onze projecten, en door op verschillende manieren
aandacht voor hun situatie te vragen van politici, beleidsmakers en het publiek, bijvoorbeeld via (sociale) media.
3.2. Grote crises in 2016
In 2016 was er een dusdanig groot aantal crises dat het onmogelijk was deze allemaal in gelijke mate onder de aandacht
van het publiek te brengen. De stichting heeft daarom in de
pleitbezorging gefocust op het lot van vluchtelingen en ontheemden uit Syrië, Irak en Nigeria. Andere conflicten zoals in
Jemen, Zuid-Soedan en Afghanistan kregen minder aandacht
dan nodig.
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De stroom vluchtelingen die via de Middellandse Zee naar Europa kwam, was in 2016 met 360.000 mensen lager dan in 2015
toen dat aantal meer dan een miljoen was. De daling was het
gevolg van het afsluiten van grenzen in de Balkan, beter bekend als de EU-Turkije deal. Stichting Vluchteling sprak zich
als organisatie kritisch uit over deze overeenkomst die in haar
ogen de rechten van vluchtelingen aantast. Bovendien werden
afspraken over hervestiging van gestrande vluchtelingen door
Europese lidstaten niet nagekomen.
Daarbij zijn zorgen ontstaan over de mogelijke nieuwe overeenkomst tussen de Europese Commissie en Libië. Een land waar
het gebruikelijk is om vluchtelingen op te vangen in detentiecentra, waar wordt gemarteld, verkracht en vermoord.
3.3. Onze voorstellen in 2016
In 2016 pleitte Stichting Vluchteling voor maatregelen waarmee de verantwoordelijkheid voor de opvang en de bescherming van vluchtelingen eerlijker over de Europese lidstaten
zou worden verdeeld. Daarnaast stelde ze voor om legale en
veilige routes te ontwikkelen om vluchtelingen zo naar Europa
en andere ontwikkelde landen te leiden. Verder pleitte ze voor
het vergroten van de budgetten voor noodhulp en langdurige
ondersteuning voor ontheemden en vluchtelingen. Deze hulp
en ondersteuning geldt voor de gevluchte mensen, maar ook
voor de landen en gemeenschappen die hen opvangen. Deze
opvanglanden en –gemeenschappen kunnen vluchtelingen dan
meer bieden. Denk aan onderwijs, gezondheidszorg, en het vinden van betaald (legaal) werk.
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3.4. Samenwerking

3.5. Beleid, een blik op de toekomst

Stichting Vluchteling sloot zich naar aanleiding van de wereldwijde vluchtelingencrisis en het gebrekkige Europese antwoord
daarop aan bij de Werkgroep Internationaal Vluchtelingenbeleid. Daarin werkt ze samen met Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen, Human Rights Watch, Oxfam Novib en
VluchtelingenWerk Nederland. Binnen deze werkgroep worden
kennis, plannen en ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Het
voornaamste doel is om gezamenlijk beleidsonderwerpen te
bespreken die op Europees niveau spelen.

Stichting Vluchteling zal in de jaren 2017-2019 extra investeren
in pleitbezorging voor de bescherming van vluchtelingen. Tegelijkertijd zal haar voorlichting een duidelijker gezicht krijgen
als een zelfstandige activiteit teneinde het lot van vluchtelingen
nog beter over het voetlicht te krijgen. Optredens in de media
zullen daarbij een prominente rol spelen bij het opkomen voor
vluchtelingen.
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4. Voorlichting en media

4.3 Media-aandacht

4.1 De visie achter voorlichting

De reizen van de directeur van de stichting naar rampgebieden bleken noodzakelijk om de media wakker te schudden wat
betreft de vluchtelingenproblematiek. Of ze nu naar de grenzen van Europa trok, vanwege de misstanden in Griekenland,
Macedonië en Servië, of naar landen in het Midden-Oosten,
het was elke keer weer een schok te zien in wat voor benarde
situatie deze vluchtelingen leefden. Iets wat overigens ook gold
voor vluchtelingen in de zogenaamde vergeten crises, in Burundi en Nigeria.

Zowel in de samenleving als in de media en politiek waren in
2016 kritische geluiden te horen over de humanitaire hulpverlening. Stichting Vluchteling kreeg regelmatig vragen over haar
werk en haar projecten. Dat was niet erg; deze vragen werden
graag beantwoord en hield de stichting scherp. De stichting
vindt het belangrijk om via de media en haar eigen (media)kanalen een realistisch beeld te schetsen van de verleende noodhulp en de manier waarop zij dat deed en doet. Daarmee werden fabels over de wereldwijde vluchtelingencrisis weerlegd, en
gezorgd voor een positief geluid in een verdeelde samenleving.
4.2 De doelstelling
Voor Stichting Vluchteling stonden daarin drie doelstellingen
centraal. Acute crises en allerlei vormen van menselijk leed
moesten aandacht krijgen bij een breed Nederlands publiek.
Daarvoor speelden we snel en alert in op de actualiteiten. Ook
de minder nieuwswaardige crises gaven we aandacht. Met deze
doelstelling in het achterhoofd creëerden we via de reguliere
media en via onze sociale mediakanalen (website, Facebook en
Twitter) alom media-aandacht. En bedachten we met het team
verschillende campagnes, acties en andere initiatieven om
vluchtelingenthematiek te agenderen. Met resultaat: de steun
voor Stichting Vluchteling groeide enorm.
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Haar bezoek in januari aan de projecten in Libanon, Irak en
Jordanië liet een diepe indruk achter. Het liet opnieuw zien
hoe de opvang in de regio eraan toe gaat, en in wat voor zware omstandigheden deze vluchtelingen verkeerden. Naast het
Midden-Oosten, werden ook vluchtelingen in beeld gebracht in
Idomeni en Nigeria.
Beide reizen leverden flink wat media-aandacht op. Over Idomeni, geschreven artikelen in de Metro en op NOS.nl, maar ook
een optreden in de talkshow Pauw en twee radio-uitzendingen
in Nieuws & Co en de TROS Nieuwsshow. Met als uitschieter
een eigen geproduceerde videorapportage over het vluchtelingenkamp op Idomeni, die viraal ging.
In het noordoosten van Nigeria dreigde in september een ernstige voedselcrisis dat het leven op het spel zette van duizenden
mensen. Opnieuw werden de media geraakt door de beelden
van mensen in nood en de verschrikkelijke omstandigheden
waarin ze verkeerden. Deze noodsituatie resulteerde in nieuws-
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items in: het televisieprogramma Nieuwsuur (600.000 kijkers),
het NOS Journaal (2,8 miljoen kijkers), RTL Nieuws (1,2 miljoen
kijkers) en een bezoek aan het praatprogramma Pauw (700.000
kijkers).
Ook andere bezoeken aan de projecten van Stichting Vluchteling in crisisgebieden trokken media-aandacht. Art Rooijakkers,
presentator van onder meer het populaire televisieprogramma
Wie is de Mol?, bezocht begin april projecten in Burundi, waar

op het grensgebied met Tanzania nog dagelijks nieuwe vluchtelingen bij komen. Een vergeten oorlog in een land waar mensen
vluchtten voor aanhoudend geweld en hun leven niet zeker waren. Zijn inzet zorgde voor publicaties in onder meer de landelijke krant de Metro en hij was te gast in de tv-programma’s RTL
Boulevard en Koffietijd.
En er was meer. In maart produceerde Stichting Vluchteling, samen met Virtual Reality producent VR Gorilla, vier indringende
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portretten van Syriërs die naar Irak waren gevlucht. Onder de
noemer The Pursuit of Happiness verschenen deze mensen voor
de camera. Ook werden 360-graden opnames gemaakt van het
vluchtelingenkamp waarin zij zaten. Dit filmmateriaal werd gebruikt voor voorlichtings- en fondsenwervingsactiviteiten.

Ook vierde Stichting Vluchteling in 2016 haar 40-jarig jubileum.
Om dit te vieren, werd op 17 november een bijeenkomst gehouden speciaal voor donateurs. Ruim 150 donateurs kwamen naar
deze bijzondere middag in de Nieuwe Kerk in Den Haag, waar
het werk van de stichting in het zonnetje werd gezet.

Daarnaast organiseerde Stichting Vluchteling samen met het Humanity House in Den Haag een debat over Mali. Aan de hand van
filmfragmenten uit de documentaire ‘de Missie’ van filmregisseur
Robert Oeij werd een gesprek gevoerd over de nut en noodzaak
van de VN-vredesmissie MINUSMA in het noorden van Mali,
waar ook Nederlandse militairen een bijdrage aan leveren.

Door de enorme inzet van het hele team, werd Stichting Vluchteling in 2016 in totaal 623 keer in de geschreven pers genoemd.
Met pieken in maart, naar aanleiding van berichtgeving over
Idomeni, in juni, door de Nacht van de Vluchteling, en in september, door media-exposure over Nigeria. Dit alles resulteerde
in een potentieel bereik van 279 miljoen views (het aantal keer
dat een van de uitingen is bekeken) en een advertentiewaarde
van 2,34 miljoen euro.
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10 maart 2016:
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“In Idomeni staat het water tot aan je enkels. Het zijn Afrikaanse toestanden op Europees grondgebied,” vatte directeur Tineke Ceelen de situatie samen. Aan de Grieks-Macedonische
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grens strandden duizenden mensen nadat de Balkanroute naar
Noord-Europa voor werd afgesloten. Deze vluchtelingen kwamen
in erbarmelijke omstandigheden vast te zitten.
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Opinie
Om positief draagvlak voor vluchtelingen en ontheemden in
Nederland te behouden, probeerde Stichting Vluchteling via
opinieartikelen de politiek en het publiek te beïnvloeden. Zo
werd op 3 maart 2016 een opiniërend artikel gepubliceerd in
NRC Handelsblad over de huidige vluchtelingencrisis. En riepen vier grote hulporganisaties, waaronder Stichting Vluchteling, in maart in een open brief premier Rutte en andere Europese leiders op om mensenrechten centraal te stellen in het
vluchtelingendebat. De vier organisaties, Oxfam Novib, Save
the Children, Dokters van de Wereld en Stichting Vluchteling,
noemden daarin de omstreden Turkijedeal “een plan om alleen
de eigen Europese politieke crisis te bezweren.”

Online voorlichting
Via haar website en sociale mediakanalen werden dagelijks updates geplaatst over humanitaire crises en de hulpverlening ter
plekke. Daarbij was de insteek feitelijk en informatief, met zicht
op alle noodhulpprojecten die er zijn. Ook kregen online bezoekers de mogelijkheid te helpen, bijvoorbeeld door middel van
een donatie, een oproep een boodschap te delen, een event bij
te wonen, of een petitie te tekenen. Elke nieuwsupdate werd
gedeeld en gepromoot via relevante sociale mediakanalen. Ook
werden vragen beantwoord van online bezoekers, mede om gesprekken aan te gaan en te toetsen wat het sentiment was ten
opzichte van de eigen berichtgeving.

Bekendheid en waardering
Stichting Vluchteling deed in 2016 mee aan de Chari-barometer van onderzoeksbureau Mediad. Daaruit bleek opnieuw
dat de zichtbaarheid van de stichting was toegenomen. De bekendheidsscore steeg van 57 in 2015 naar 64 in 2016. De maatschappelijke waardering voor het werk van Stichting Vluchteling bleef gelijk.
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Ook met de bekendheid van Stichting Vluchteling was het in
2016 goed gesteld. Op de lijst van meest bekende fondsenwervende instellingen klom de stichting op tot een 24ste plaats in
2015 naar een 21ste plaats in 2016. Hetzelfde gold voor haar
imagopositie; deze ging op de lijst van honderd goede doelen
van een 42ste naar een 34ste plek.

<

29

>

VOORLICHTING EN MEDIA
Het jaar 2016 kenmerkte zich door een aantal belangrijke digitale campagnes. Twee voorbeelden.

JAARVERSLAG 2016
DECEMBER 2016 | Verlanglijstje van
vluchtelingenkinderen

AUGUSTUS 2016 | De langste zomervakantie ooit

VOORWOORD

Wereldwijd gaan 37 miljoen kinderen in crisisgebieden niet
naar school. Soms al jaren niet. Op te veel plekken in de wereld

Ook vluchtelingenkinderen hebben in de decembermaand een

zijn scholen verwoest, kinderen getraumatiseerd. Leraren zijn

verlanglijstje. “Het is geen lang lijstje. Het is ook geen duur

omgekomen door geweld, of gevlucht. Vluchtelingenkinde-

lijstje. Het is wel een belangrijk lijstje: water, voedsel, onder-

ren moeten werken om rond te komen, of elke dag uren lopen

dak en een deken tegen de winterkou. We mogen de slachtof-

voor schoon drinkwater. Ze zijn te vermoeid om naar school

fers van oorlog en geweld niet aan hun lot overlaten,” aldus

te gaan. Daarom vroegen we aan het begin van het schooljaar

de directeur van Stichting Vluchteling. De eindejaarcampagne

aandacht voor deze miljoenen kinderen die opnieuw niet naar

was ook in 2016 erg succesvol. Met een verdriedubbelde op-

HOOFDSTUK 4

school kunnen. Stichting Vluchteling riep wereldleiders op

brengst ten opzichte van 2015, en de digitale kanalen groei-
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om, tijdens de VN-top in New York op 19 september, onderwijs

den van tien naar vijfendertig procent.

4.1 DE VISIE ACHTER VOORLICHTING

hoog op de agenda te zetten. De petitie werd door 8.886 men-

4.2 DE DOELSTELLING

sen ondertekend.
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vluchteling.nl/verlanglijstje
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4.4 Blik op de toekomst

Bezoekersaantallen in 2016
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In het huidige, zeer gepolariseerde klimaat zal het draagvlak in
Nederland voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden stevig
onder druk blijven staan. Stichting Vluchteling zal via de media en haar eigen kanalen het lot van vluchtelingen nog beter
over het voetlicht moeten brengen. Daarbij zal ze blijven wijzen
op het beschermen van de rechten van vluchtelingen. En haar
werk onvermoeid blijven voortzetten.

Website + actiewebsites + site Nacht van de
Vluchteling 2016

616.247

-

Facebook eind 2015

16.524

-

Facebook eind 2016

32.025

Top 3 best bekeken Facebook-posts
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1. Tineke in Idomeni (meer dan 1 miljoen personen bereikt)

HOOFDSTUK 2

2. Eindejaarscampagne, doneer een deken (600.000 personen bereikt)

DE HULPVERLENING

Het zal de komende jaren een uitdaging zijn om nog meer de
‘vergeten crises’ onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek. De Hoorn van Afrika wordt bedreigd door honger, droogte, conflict en falende economieën. Een ontwikkeling
die vele vluchtelingen zal veroorzaken in met name Yemen,
Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

3. Eindejaarsspot, niet voor ieder kind (400.000 personen bereikt)
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Kind in Zuid-Soedan
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De Nacht van de Vluchteling passeert de miljoen euro!
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De Nacht van de Vluchteling is hét jaarlijkse fondsenwervende

De Nacht van de Vluchteling stond in 2016 in de top 10 van de

evenement van Stichting Vluchteling. In de nacht van 18 op 19

beste fondsenwervende evenementen in Nederland. Daarmee

juni liepen in 2016 2.593 deelnemers een bedrag van 1.053.012

groeide het uit tot een evenement van betekenis.

euro bijeen. Ten opzichte van 2015 een groei in inkomsten van
59 procent en een groei in lopers van ruim 65 procent. Daarbij
werd het evenement in 2016 ondersteund door NPO Radio2, de
Nationale Postcode Loterij en dagblad Metro.
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In totaal telde het evenement 421 media-uitingen. In juni kreeg
het ook aandacht in de talkshow RTL Late Night (813.000 kijkers),
in het Jeugdjournaal en in het SBS-nieuwsprogramma Shownieuws. Online had het evenement bereik op: NU.nl (4,2 miljoen
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views) en NOS.nl (2,1 miljoen views). Tijdens de totale campagneperiode wisten meer dan een kwart miljoen (265.543) bezoekers
de website van Stichting Vluchteling te vinden.

4.3 HET EINDPUNT OP 31 DECEMBER 2016
4.4 BLIK OP DE TOEKOMST

Themalied Nacht van de Vluchteling
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‘Iedereen Is Van De Wereld’ van The Scene werd opnieuw
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opgenomen om aandacht te vragen voor de Nacht van de
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Vluchteling. De boodschap van het lied is universeel, verbroedert en roept op tot solidariteit. Veertien artiesten en bekende
Nederlanders deden hier aan mee: Hadewych Minis, Typhoon,

BIJLAGE

Lange Frans, Claudia de Breij, Paskal Jakobsen, Barry Hay, René
van Kooten, Angela Groothuizen, Paul de Munnik, JP den Tex,

Finish Nacht van de Vluchteling in Den Haag

Aisha, Giovanca en Emilie Blom.
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5. Fondsenwerving

5.2 Het vertrekpunt op 1 januari 2016

5.1 De visie achter de fondsenwerving

In de meerjarenstrategie zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor inkomsten en aantallen donateurs. Stichting
Vluchteling zette in 2016 extra in op het vergroten van inkomsten uit structurele donateurs en nalatenschappen. Daarbij lag
de nadruk op het behouden en verbinden van donateurs aan
Stichting Vluchteling.
Belangrijke randvoorwaarde daarvoor was de migratie naar een
nieuw platform voor de donateursdatabase.

Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat ten minste
de helft van alle inkomsten afkomstig moet zijn van particuliere
donateurs. Zij vormen een afspiegeling van de samenleving en
daarmee het draagvlak in Nederland waarop vluchtelingen en
ontheemden kunnen vertrouwen. Om dit te kunnen realiseren
werd het onderhoud van bestaande relaties met donateurs, kerken, bedrijven en vermogensfondsen een prioriteit. Daarnaast
werd in 2016 stevig ingezet op een verbreding van de achterban
middels het werven van nieuwe donateurs.
Behalve uit de eigen fondsenwerving, ontvangt Stichting Vluchteling ook middelen van de Nederlandse overheid, uit nationale
acties van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), giro
555, en van de Nationale Postcode Loterij.

5.3 Het eindpunt op 31 december 2016
Terugkijkend was 2016 een succesvol fondsenwervend jaar. De
inkomsten kwamen uit op 12.869.434 euro.

Online fondsenwerving
Met de toekomstige verdwijning van de acceptgirokaart worden digitale kanalen steeds belangrijker. Door middel van verschillende marketingtechnieken, en voor elk kanaal op maat
gemaakte uitingen, wist de stichting met haar fondsenwervende campagnes nieuwe en jongere groepen die ze als donateur
verwelkomde en betrokken hield via gepersonaliseerde digitale
lead- en donor-journeys. Dit resulteerde in een enorme groei in
het aantal online donaties.
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Actieve donateurs
Het aantal actieve donateurs (donateurs die de afgelopen 24
maanden een donatie deden aan Stichting Vluchteling) nam
toe van 134.078 naar 157.420. Het aantal donateurs dat een
machtiging af gaf aan Stichting Vluchteling steeg van 33.317
naar 38.951. Dit was het resultaat van extra investeringen in
huis-aan-huis werving en telemarketing. Hiermee voldeed de
stichting aan de belangrijkste strategische fondsenwervende
doelstelling. De toename van het aantal machtigingen zorgt
ervoor dat inkomsten beter te voorspellen zijn. Hierdoor kan
sneller besloten worden of er ruimte is om bij acute nood direct hulp te bieden. Het aantal periodieke overeenkomsten,
waarbij de gift aftrekbaar is voor de belasting, nam in 2016
toe van 1.300 naar 1.550 schenkers met een totaal bedrag van
ruim 450.000 euro.
Nalatenschappen
Sinds eind 2015 is er een medewerker verantwoordelijk voor
het afhandelen van, en wijzen op de mogelijkheden tot, erflaten en nalaten aan Stichting Vluchteling. In 2016 lag de nadruk van activiteiten vooral op het afhandelen, bedienen en
het voorlichten over de mogelijkheden. Stichting Vluchteling
nam ook deel aan de collectieve campagne ‘Nalaten’.

5.4 BLIK OP DE TOEKOMST
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In 2016 stegen de inkomsten uit nalatenschappen naar 916.220
euro, afkomstig uit 31 legaten en 21 nalatenschappen.

Bijzondere giften
In 2016 kon Stichting Vluchteling belangrijke projecten realiseren met behulp van bijzondere giften. Grote donaties stelden haar in staat om sneller in actie te komen in acute noodsituaties, zoals in Burundi, Mosul in Irak en Aleppo in Syrië. Een
groeiend aantal fondsen en stichtingen ondersteunden Stichting Vluchteling op een manier die past bij hun eigen doelstellingen en die van Stichting Vluchteling. Met deze steun konden ze in 2016 alleenstaande Syrische vluchtelingenkinderen
in Jordanië begeleiden en herenigen met hun familie, mobiele
ondervoedingsklinieken opzetten in Nigeria en kregen jonge
kinderen in Zuid-Soedan vaccinaties en vitaminen als wapen
tegen ondervoeding.
Fondsen op naam en major donors
Stichting Vluchteling bood ook de mogelijkheid een fonds op
naam op te richten. Uit het Brouwer Fonds werd zo financiële
ondersteuning verleend aan de Himalayan Society for Youth
and Women Empowerment (HSYWE), dat onderwijskansen
en culturele activiteiten biedt voor gevluchte Tibetanen in Nepal.
Met de Mines Advisory Group (MAG) voerde ze projecten uit
in Irak en Myanmar. De Ham Foundation maakte voorschoolse educatie en individuele begeleiding voor Syrische (straat)
kinderen in Libanon mogelijk.

BIJLAGE
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CBF-percentage uitgelicht
Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt
ervoor dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan de
hulpverlening. De kosten van werving bedroegen in 2016 21
procent.
Vooraf was 24,9 procent begroot. Deze kosten fondsenwerving
mogen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gemiddeld 25 procent bedragen over een periode van drie jaar. Stichting Vluchteling bleef ruim onder deze norm.
Succesverhalen van de fondsenwerving
Het is opvallend dat in 2016 veel meer giften werden gedaan
via de website dan in de vorige jaren. Ook het online verlanglijstje van kinderen in vluchtelingenkampen, als onderdeel van
de decembercampagne, resulteerde in veel (extra) giften.
De Nacht van de Vluchteling, onze nachtelijke 40 km-sponsorloop, groeit elk jaar. In 2016 organiseerden we een extra traject,
van Nijmegen naar Arnhem. De inkomsten van het evenement
groeiden naar een miljoen euro.

5.4 Blik op de toekomst
Het blijft voor Stichting Vluchteling belangrijk om meer structurele inkomsten te genereren om de afhankelijkheid van noodcampagnes te verkleinen. Stichting Vluchteling zet daarom ook
de komende jaren in op het werven van machtigingshouders,
major donors en nalatenschappen. Daarbij maakt ze gebruik
van telemarketing, online-werving en huis-aan-huiswerving via
externe bureaus. Daarnaast moet de implementatie van een
loyaliteitsplan zorgen voor een betere tevredenheid onder huidige donateurs. Ook de nieuwe website zal gaan bijdragen tot
extra inkomsten.

Risico’s van de eigen fondsenwerving
Ondanks de groei van structurele inkomsten blijft Stichting
Vluchteling afhankelijk van veel incidentele giften. Het toenemend aantal verbale klachten over vluchtelingen in de Nederlandse samenleving, vormen een risico voor de hulpverlening
aan vluchtelingen in de eigen regio. De doelstelling van de
stichting wordt veelvuldig verward met de hulpverlening aan
vluchtelingen in Nederland.
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Kirkuk, Irak
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In juni 2016 vond in het Verenigd Koninkrijk een raadgevend
referendum plaats over uittreding uit de Europese Unie. Een
kleine meerderheid koos voor de Brexit, die daarmee een feit
was. De gevolgen van de Brexit voor IRC zijn potentieel groot,
zo zal het IRC Europa kantoor op zoek moeten naar een andere
standplaats.

Missie en visie

JAARVERSLAG 2016

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp,
zoals voedsel, schoon drinkwater, onderdak, medische zorg en
sanitaire voorzieningen. Bij langdurige conflicten biedt Stich-
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ting Vluchteling steun met bijvoorbeeld onderwijs, weerbaar-
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Naast hulpverlening heeft de stichting nog twee doelstellingen:
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6.2 De inrichting van de organisatie/bestuur

6.1 De operationele fusie met IRC

In 2016 werd de inrichting van de organisatie gewijzigd. Stichting Vluchteling heeft nu een Raad van Toezicht en een auditcommissie. Die commissie valt onder de verantwoordelijkheid
van de Raad van Toezicht en is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting. De
auditcommissie kwam in 2016 twee keer bijeen en stelde geen
bijzonderheden vast.

Medio 2015 kwam de ‘operationele fusie’ tussen IRC en Stichting Vluchteling tot stand. 2016 was het jaar van verdere opbouw en uitbouw van de samenwerking. Op allerlei terreinen
werd meer samengewerkt en kennis met elkaar gedeeld. Tineke
Ceelen had zitting in de UK board van IRC. Jane Waterman trad
toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling.

De directeur is, conform de nieuwe statuten die in december
2015 in werking zijn getreden, het enige bestuurslid. De directeur/bestuurder geeft uitvoering aan de genomen beslissingen
van de Raad van Toezicht. De directeur heeft voor de uitvoering
van het beleid de beschikking over een team van medewerkers
en stagiaires.

In februari 2016 vond een extra vergadering plaats van de Raad
van Toezicht om de ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen in Europa te bespreken. Ook stond de strategie van IRC
voor Europa op de agenda. IRC breidt haar aanwezigheid in
Europa uit, onder meer met een nieuw kantoor in Berlijn. IRC
ambieert een leidende rol in het vluchtelingendebat in Europa.

De directeur voert het beleid uit samen met het managementteam van de organisatie. In 2016 werd aan het bestaande managementteam een hoofd voorlichting en fondsenwerving
toegevoegd. In het managementteam hebben de directeur, het
hoofd interne bedrijfsvoering, het hoofd voorlichting en fondsenwerving en de IRC-vertegenwoordiger zitting. Het team vergadert op wekelijkse basis.

pleitbezorging en voorlichting over de situatie van vluchtelingen en ontheemden in de regio en de voor hen noodzakelijke
hulpverlening.
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6.3 Raad van Toezicht

6.5 Interne zaken in 2016

De Raad van Toezicht telde aan het begin van het jaar 2016 vijf
leden. Raadsleden worden benoemd op persoonlijke titel en op
basis van een vooraf vastgesteld profiel. Aan de hand van dit
profiel worden kandidaten geselecteerd die een specifieke achtergrond hebben op het gebied van de vluchtelingenproblematiek, politieke- of bestuurlijke ervaring of specialistische kennis
van fondsenwerving en/of media.

Uitvoering van het beleid en financiën
De vaststelling van het beleid geschiedt op basis van een Strategisch Meerjarenplan (SMJP) dat een looptijd kent van drie
jaar. Het SMJP wordt jaarlijks geactualiseerd en goedgekeurd
door de Raad van Toezicht. Op basis van dit goedgekeurde plan
maken de diverse afdelingen hun jaarlijkse werkplan, waarvan
de voortgang wekelijks tijdens het managementteamoverleg
wordt besproken. De Raad van Toezicht ontvangt elk kwartaal
een voortgangsrapportage over de organisatie als geheel.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun taak onbezoldigd. Zij ontvangen dus geen salaris of andere onkostenvergoedingen van de stichting.

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE
6.1 DE OPERATIONELE FUSIE MET IRC
6.2 DE INRICHTING VAN DE ORGANISATIE
6.3 RAAD VAN TOEZICHT
6.4 SALARIËRING VAN DE DIRECTIE
6.5 INTERNE ZAKEN IN 2016

6.6 RISICOBELEID

BIJLAGE

6.4 Salariëring van de directie
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling
van de beloning volgt Stichting Vluchteling de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het jaarinkomen. In 2016 verdiende
de directeur van Stichting Vluchteling, inclusief belaste en onbelaste vergoedingen, een bruto jaarsalaris van 106.324 euro.
Dat valt binnen de hiervoor gestelde norm. Een uitgebreide
toelichting op het salaris van de directeur is na te lezen in het
financieel jaarverslag.
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Om de interne werkprocessen kwalitatief hoogwaardig en zo
productief mogelijk te organiseren werkt Stichting Vluchteling
met ISO 9001:2008. In 2016 vond een tussentijdse beoordeling
plaats. De organisatie heeft het risicomanagement geïntegreerd
in het systeem en is daarmee goed voorbereid voor de transitie
naar ISO 9001:2015, die begin 2017 kan plaatsvinden.
In 2016 vond na besluit van de Raad van Toezicht een wisseling van accountants plaats. Op basis van een plan van aanpak
en gesprekken met divers accountantskantoren werd besloten
om in zee te gaan met HLB Blömer accountants en adviseurs.
De interim-controle die in het najaar van 2016 werd uitgevoerd
verliep naar alle tevredenheid. Er waren geen significante bevindingen.
De Raad van Toezicht ontvangt maandelijks de financiële stand
van zaken en stelt de begroting en de prognose vast. De uitvoering van de financiële planning en beheersing van de organisatie is in handen van het hoofd Interne Bedrijfsvoering, die daarin gecontroleerd wordt door accountantskantoor HLB Blömer
accountants en adviseurs.
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Personeelsbeleid
Stichting Vluchteling had in 2016 24 medewerkers, die gemiddeld 17,76 fte vertegenwoordigden. Voor de salariëring van de
medewerkers hanteert Stichting Vluchteling de BBRA-overheidsschalen. Ook werden zeven consultants ingehuurd. Gezien de aard van de werkzaamheden heeft Stichting Vluchteling
relatief veel specialistisch en weinig administratief personeel
in dienst. De medewerkers voeren hun administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk zelf uit. Tevens wordt van de medewerkers verwacht dat zij breed en flexibel inzetbaar zijn ten
tijde van campagnes en/of crises.

Organogram 2016

IRC NY - UK

Audit Commissie

IRC Alliance
Manager
IRC - SV

Door de toenemende belangstelling voor de vluchtelingenproblematiek kwamen er meer werkzaamheden bij. Als gevolg
daarvan werden in 2016 negen nieuwe medewerkers aangenomen. Voor de Nacht van de Vluchteling kwamen twee medewerkers tijdelijk in dienst en ook werd de receptie beter bemand
om donateurs te woord te staan. Op de afdeling Voorlichting &
Fondsenwerving kwamen er vier nieuwe collega’s bij.

Directeur/Bestuurder

Drie teams

Lobby & Beleid

Voor Stichting Vluchteling vormt het personeel de motor voor
het behalen van succes. Investeren in de eigen mensen, is werken aan de toekomst van de organisatie. Daarom stelt de Stichting ieder jaar een studiebudget beschikbaar. In 2016 hebben
medewerkers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, onder
meer voor bijscholing bij het Institute of Fundraising in Londen.

Raad van Toezicht

Hoofd interne
bedrijfsvoering

Hoofd voorlichting &
fondsenwerving

Team
Voorlichting &
Fondsenwerving

Team
Projecten

Team
Ondersteunende
diensten

6.6 RISICOBELEID
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Het ziekteverzuim onder het personeel van de organisatie is
al vele jaren laag (rond de 2%). In 2016 was dit 1,81 procent.
Stichting Vluchteling kreeg in het bewogen jaar 2016 veel reac-
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ties van mensen die zich aanboden als vrijwilliger. Ons vrijwilligersbeleid is ongewijzigd en gericht op leertrajecten.
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Het kantoor
Het pand aan de Stadhouderslaan wordt vanwege het aantrekken van extra personeel steeds krapper. Onderzocht werd daarom of een verhuizing noodzakelijk is.
Klimaatneutraal
Klimaatcompensatie is het compenseren van de uitstoot van
broeikasgassen. Stichting Vluchteling liet enige jaren geleden
door de Climate Neutral Group onderzoeken wat ze kon doen
om dat te bewerkstelligen. In het kantoor bracht ze waar mogelijk dubbele beglazing aan en gebruikte ze led lampen. Daarnaast verkocht ze milieuvriendelijk papier in en compenseerde
de vliegreizen door de CO2-uitstoot af te kopen.
6.6 Risicobeleid
De organisatie kent een risicobeleid waarin risico’s zijn benoemd
en acties zijn vastgelegd om deze zoveel mogelijk te beperken.
De risico’s variëren van corruptie bij partnerorganisaties, reputatieschade in de media en de veiligheid van medewerkers in
het veld, tot het verlies van inkomsten en het teruglopen van
het aantal donateurs. In 2016 speelden de volgende risico’s en
onzekerheden:

6.6 RISICOBELEID
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De samenwerking met IRC biedt legio kansen op vele terreinen, maar culturele verschillen, uiteenlopende werkwijzen en
aanzienlijke verschillen in formaat tussen de beide organisaties,
kunnen ook risicovol zijn. In de fase van de samenwerking in
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2016 was intensieve en proactieve communicatie vereist om
problemen te voorkomen, en om te kunnen blijven voldoen aan
de benodigde verantwoording naar samenleving en achterban.
De politieke ontwikkelingen in de wereld, met onder meer de
verkiezing van President Trump in de Verenigde Staten, en
de keuze van het Britse volk om de Europese Unie te verlaten, hebben ook grote gevolgen voor Stichting Vluchteling en
IRC. Budgettaire verschuivingen in de VS en Engeland, een actief ontmoedigingsbeleid tegen vluchtelingen en een dreigend
verlies van IRC-UK aan toegang tot de noodhulpgelden van de
Europese Unie kunnen de toekomst van Stichting Vluchteling
beïnvloeden.
Mogelijke nieuwe aanslagen in Europa, waarbij een relatie gelegd kan worden met vluchtelingen, kunnen schadelijk zijn voor
het draagvlak voor hulp aan vluchtelingen, de fondsenwerving
en het aanzien van de Stichting.
De inkomsten
Particuliere donateurs vormen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en zijn een weerspiegeling van het draagvlak voor vluchtelingen en ontheemden. Onze belangrijkste
aandacht in de fondsenwerving gaat dan ook, conform doelstellingen van de stichting, uit naar deze donateurs. Stichting
Vluchteling streeft ernaar minimaal de helft van de totale inkomsten te verkrijgen van particuliere donateurs. Slechts een
beperkt percentage van de inkomsten mag afkomstig zijn van
de overheid, teneinde de afhankelijkheid van de overheid niet
van invloed te laten zijn op beleidskeuzes. Ook het aandeel
dat verkregen wordt van de Nationale Postcode Loterij dient

>

									

DE
JAARVERSLAG
ORGANISATIE
2016

JAARVERSLAG 2016

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

2016 IN VOGELVLUCHT

in goede balans te zijn met het aandeel dat uit de particuliere
markt wordt verkregen. De balans in de samenstelling van de
inkomsten van Stichting Vluchteling vereist de nodige stuurmanskunst.
Een ander punt van zorg is het verloop in het donateursbestand, dat vooral wordt veroorzaakt door de vergrijzing van de
Nederlandse samenleving. Om een mogelijke teruggang van
middelen tegen te gaan, is de afgelopen jaren stevig ingezet op
de vernieuwing en verjonging van de achterban.
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Externe financiële risico’s
In 2016 was er in de media en politiek veel aandacht voor de
vluchtelingencrisis. Het had een aanzienlijke groei van de inkomsten én van de organisatie van Stichting Vluchteling tot gevolg. Het is onzeker wat 2017 brengt op het gebied van de eigen
fondsenwerving en dus ook qua grootte van het personeelsbestand. Het is van belang dat er een soort ‘flexibele schil’ is.
Werken in oorlogssituaties en landen in ontwikkeling, levert de
nodige risico’s op voor fraude. Het komt dan ook regelmatig
voor dat vermoedens van fraude worden onderzocht. Fraude
komt voor, zeker in humanitair werk, en is uitlegbaar zolang
de reactie van IRC, die de implementatie van de projecten in
handen heeft, adequaat is en Stichting Vluchteling proactief en
tijdig wordt geïnformeerd. Indien dit niet adequaat gebeurt, zijn
de afbreukrisico’s voor de reputatie van Stichting Vluchteling
en haar bestuurders groot.
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DE HEER MR. J. KOHNSTAMM,
vanaf 1 januari 2012, benoemd tot januari 2019.
(Neven-)functies:
Coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Voorzitter van het Mediafonds
Voorzitter van het bestuur van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Voorzitter van het bestuur van Stichting Ipermestra
Lid van de initiatief- en referendumcommissie van de gemeente Amsterdam
Lid van het bestuur van het Verzetsmuseum
Voorzitter van de Leo Smit Stichting
Voorzitter van de Stichting Individuele Terugbetaling Amsterdam

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix
Raad van Toezicht
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DE HEER PROF. DR. A. KLINK, voorzitter
vanaf 1 januari 2012, benoemd tot januari 2019.
(Neven-)functies:
Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
Hoogleraar Zorg, Arbeidsmarkt en Politieke sturing aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam
Lid adviesraad Techniker Krankenkasse, Hamburg
Fellowships Selection Committee The Commonwealth Fund,
New York, voorzitter Dutch Harkness
Bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King Lezing
Bestuurslid Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
(SKMS)
Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgevaluatie (Leading the
Change)
Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland

MEVROUW DRS. F. HALSEMA,
benoemd tot februari 2017.
Onafhankelijk auteur en documentairemaker.
(Neven-)functies:
Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (qq bestuurslid VNO-NCW)
Voorzitter Raad van Commissarissen Weekblad Pers Groep
Voorzitter bestuur Female Economy / Zina Platform
Voorzitter Raad van Toezicht Aids Fonds | Stop Aids Now en
Soa Aids Nederland
Bestuurslid Start Foundation
Lid raad van commissarissen Independer
Bestuurslid Fulbright Center

DE HEER G. VISSER RA, penningmeester,
benoemd tot januari 2019.
(Neven-)functies:
Partner Dubois & Co. Registeraccountants
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Communicatie
De heer R.J. Pietersen
De heer L.H.J. Roes
De heer R. Verduyn

MEVROUW J. WATERMAN,
benoemd tot 1 januari 2020.
(Neven-)functies:
Executive Director UK/Senior Vice President Europe at
International Rescue Committee

Fondsenwerving
De heer J. Bengevoord
Mevrouw A.W. van den Berg
De heer A.B. Boka
Mevrouw P. Mast
Mevrouw K. Poot
Mevrouw J. Santoo-Meeuwisse
Mevrouw S. Tieke
Mevrouw K. de Vries

Bureau (per 31 december 2016)
Directeur
Mevrouw drs. C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functies:
Lid van de redactieraad van OneWorld
Lid van IRC-UK Board
Hoofd interne bedrijfsvoering
Mevrouw R.B. Boetje

Secretariaat
Mevrouw A.V. de Beer
De heer S. Singh

Financiën
Mevrouw G. van der A-van Marle

International Rescue Committee
De heer J. Phillips is namens IRC werkzaam op het bureau van
Stichting Vluchteling. Phillips is deputy Vice President-International Strategic Initiatives.

Directie-assistent
Mevrouw J.A.M. du Burck
Projecten
De heer drs. J.G. Habraken
Mevrouw drs. C.D.G. Jacobs-van den Berg
Mevrouw drs. D.H. Luiten
Hoofd Communicatie en Fondsenwerving
Mevrouw B. Noorman
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