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1. SAMENVATTING
Stichting Vluchteling staat voor noodhulp aan
vluchtelingen en ontheemden; met name aan hen die
moeilijk te bereiken zijn of weinig aandacht krijgen.
Wij streven naar de menselijke maat in de
hulpverlening; we komen op voor de rechten en
bescherming van vluchtelingen en ontheemden
waar ook ter wereld, in weerwil van het negatieve
klimaat dat rond vluchtelingen is ontstaan. Stichting
Vluchteling wil flexibel, eigenwijs en slagvaardig
blijven en waken voor logheid en bureaucratie.
Op het moment dat we dit jaarplan schrijven en
vooruitblikken op 2021, zitten we midden in de
coronapandemie. Een ongekende situatie voor
Nederland en de wereld, zo ook voor Stichting
Vluchteling. De gevolgen van het virus en de maatregelen zijn groot. Natuurlijk geldt dat ook, of juist
zeker, voor hen die op de vlucht zijn. We maken ons
grote zorgen over 2021, een economische recessie kan
van invloed zijn op de middelen die juist zo hard nodig
zijn. Maar het is tegelijkertijd een kans om te laten zien
waar wij als noodhulporganisatie goed in zijn: mensen
en middelen mobiliseren om direct in actie te komen
bij acute nood.

In 2020 introduceerden we een nieuw model van
partnerschap; een nieuwe primaire partner voor de
uitvoering van projecten met daarnaast een beperkt aantal
lokale en internationale organisaties die over specifieke
expertise beschikken. Dit model continueren we in het
nieuwe jaar.
De organisatie bouwt in 2021 voort op haar langdurige
ervaring in de hulpverlening en ziet streng toe op kwaliteit,
effectiviteit en impact van de hulp. Stichting Vluchteling
ontwikkelt, in samenwerking met partners, operationele
kennis en expertise. Het doel is deze aan partners,
en bij gebleken succes, aan de humanitaire sector als
geheel ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij om
verbeterde humanitaire toegang tot crisisgebieden en om
de behandeling van chronische ziektes en psychische
aandoeningen in crisissituaties. Daarnaast zetten we
verder in op versterking van de relatie met lokale partners.
Naast dit alles, dragen we ook bij aan het behoud
van draagvlak voor bescherming van en hulp aan
vluchtelingen door middel van voorlichting en het
organiseren van evenementen zoals de Nacht van de
Vluchteling en de (online) webcasts.

2. DE ORGANISATIE IN VOGELVLUCHT
Stichting Vluchteling is opgericht in 1976 door
Mr. Cees Brouwer. Brouwer was, in de vijftien jaar
daaraan voorafgaand, de drijvende kracht achter tal
van ad-hoc inzamelingsacties voor vluchtelingen.
Hij werkte nauw samen met Gerrit Jan van Heuven
Goedhart, de eerste Hoge Commissaris voor
Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Beiden
kenden elkaar uit het verzet tegen de Duitse
bezetter in de Tweede Wereldoorlog.
De kern van de missie van Stichting Vluchteling is
nog altijd ongewijzigd ten opzichte van 1976: hulp
bieden aan vluchtelingen en ontheemden die in
acute nood verkeren, waar ook ter wereld. In 2020
ondernam Stichting Vluchteling 47 hulpprojecten
in 24 landen; de grootste projecten waren in
Jemen, de Democratische Republiek Congo, de
Centraal Afrikaanse Republiek, Libanon en Syrië.

De verwachte uitgaven aan hulpverlening in 2020
bedraagt totaal bijna 18 miljoen euro. Op het
kantoor in Den Haag werkten eind 2020 32
medewerkers. Het aantal structurele donateurs van
Stichting Vluchteling bedraagt ongeveer 60.000 en
het totaal aantal gevers rondom 190.000. Sinds
2010 organiseren wij de Nacht van de Vluchteling,
een nachtelijke sponsorloop van 40 kilometer.
Deze heeft in 2020, als gevolg van de pandemie,
als hybride evenement plaatsgevonden, waaraan
6.000 mensen deelnamen.
Vanaf de oprichting in 1976 werkt Stichting
Vluchteling met partners die de hulpprojecten
uitvoeren. Vanaf 2020 werken we met een nieuw
partnermodel; een primaire partner voor het uitvoeren
van de noodhulp én met lokale en internationale
partners die over specifieke expertise beschikken.
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3. MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN
Missie
Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp
aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten,
geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan
ondersteunen wij gemeenschappen bij het vinden
van structurele oplossingen, zodat mensen op
eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren.
Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden
en terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht
geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit,
nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Stichting Vluchteling zorgt voor een veilige
situatie binnen de hulpverlening en beschermt
hulpvragers tegen alle vormen van (seksuele)
uitbuiting en mishandeling. Er wordt een veilige
werkomgeving gecreëerd waar werknemers zich
gehoord weten, thuis voelen en waar integer met
elkaar omgegaan wordt.

Visie
Stichting Vluchteling realiseert haar missie door
het verlenen van noodhulp aan vluchtelingen en
ontheemden in crises waar ook ter wereld.
Stichting Vluchteling is onpartijdig en onafhankelijk en
verleent hulp op basis van een eigen inschatting van
menselijke noden en beschikbare capaciteit. Stichting
Vluchteling heeft hierbij in het bijzonder oog voor
vluchtelingen en ontheemden die moeilijk toegankelijk
zijn of waar weinig aandacht voor is.
Stichting Vluchteling werkt in partnerschap met
een aantal zorgvuldig gekozen, internationale en
lokale, uitvoerende organisaties. Naast reguliere
en financiële steun stelt Stichting Vluchteling
operationele kennis en expertise ter beschikking
aan haar partners. In de komende jaren zet Stichting
Vluchteling in dit verband in op behandeling van
chronische ziektes in crisissituaties, versterking
van lokale noodhulpcapaciteit en verbetering van
toegang tot crisisgebieden.
Kernwaarden
Stichting Vluchteling neemt de individuele mens en
daarmee de menselijke maat, als uitgangspunt en
draagt er zorg voor dat vluchtelingen en ontheemden
met waardigheid over het voetlicht worden gebracht.
Stichting Vluchteling is eigenwijs, creatief en flexibel
en kan snel reageren op de noden in de wereld;
Stichting Vluchteling stimuleert innovatie en staat open
voor bijzondere initiatieven. Er wordt grote waarde
gehecht aan openheid en kritisch denken als grondslag voor een organisatie die tracht voortdurend te
leren en te verbeteren.
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4. OMGEVING EN RISICO’S
4.A

Belangrijke veranderingen in de
omgeving van Stichting Vluchteling

• Gedurende de laatste jaren zijn de humanitaire
noden in de wereld sterk toegenomen.
Verwacht wordt dat in 2021 40% meer mensen
afhankelijk zijn van humanitaire hulp dan in 2020.
De oorzaken daarvoor liggen met name in de
lange duur van conflicten, sterk verslechterde
economische situaties, klimaatverandering en de
coronapandemie. Het aantal mensen op de vlucht
is in 10 jaar bijna verdubbeld (41 miljoen in 2010
versus 79,5 miljoen nu).1
• Steeds minder vluchtelingen hebben de
mogelijkheid om naar huis terug te keren. De
vooruitzichten nemen af: in de jaren negentig konden
jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen vluchtelingen naar
huis terugkeren. In de afgelopen tien jaar is dat
aantal gedaald totongeveer 385.000.
• Grote zorg is er over de effecten van corona in
conflict- en oorlogsgebieden waar Stichting
Vluchteling werkt. Corona heeft de hulpverlening
verder gecompliceerd. Humanitaire hulp wordt
bemoeilijkt door allerlei (reis)restricties en
lockdowns. Ook wordt gevreesd voor hongersnood
in tal van fragiele landen omdat hulpverleners en
voorraden moeilijk ter plaatse kunnen komen en
voedselprijzen stijgen.
• Het zal niet langer alleen gaan om vluchtelingen,
die vanwege oorlog of conflict hun land
verlaten. Mensen zullen ook steeds vaker
vanwege natuurrampen hun heil elders moeten
zoeken. Onderzoekers schatten dat het aantal
klimaatvluchtelingen over dertig jaar zou kunnen
oplopen tot 150 miljoen mensen.
• De overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt
dat vluchtelingen die door oorlog of vervolging hun
land zijn ontvlucht, moeten worden opgevangen.
Een guur politiek en maatschappelijk klimaat maakt
echter dat dit het draagvlak voor hulpverlening aan
vluchtelingen onder grote druk staat.

• Het zal lange tijd duren voordat de Nederlandse
economie terug is op het niveau van vóór de coronacrisis. Een recessie kan voor Stichting Vluchteling een
gevaar vormen wat betreft de geefbereidheid van het
Nederlandse publiek en zorgen voor een teruggang in
het aantal (structurele) donateurs.
4.B

Risico’s voor de uitvoering van
Jaarplan 2021

Stichting Vluchteling brengt voortdurend de risico’s
in kaart die het uitvoeren van de hulp, het verwerven
van inkomsten of haar reputatie kunnen schaden.
Stichting Vluchteling neemt, waar mogelijk, passende
beheersmaatregelen, legt deze voor aan de Raad
van Toezicht en deelt deze maatregelen binnen de
organisatie. Enkele belangrijke risico’s zijn:
• Het effect van de coronacrisis op Stichting
Vluchteling en de geefbereidheid in 2021 is op
dit moment (nog) niet helder. Het vergt zorgvuldige
monitoring om tijdig de juiste maatregelen en
beslissingen te kunnen nemen zodat Stichting
Vluchteling goed door de crisis heen komt.
Als onderdeel van de continuïteitsanalyse schetsen
we diverse inkomstenscenario’s en gaan we in eerste
instantie uit van een meer behoudende begroting.
• De toon van het debat over vluchtelingen
polariseert steeds meer. Dit kan resulteren in een
aantasting van het publieke en politieke draagvlak
voor bescherming van en hulp aan vluchtelingen.
Ook kan dit een verminderde aantrekkingskracht
van goede doelen op donateurs of zelfs potentiële
werknemers tot gevolg hebben.
• Het niet behalen van de fondsenwervende
doelstellingen door groeiende concurrentie,
campagnemoeheid en de mogelijk negatieve kijk
van het publiek op fondsenwervende activiteiten.
• Vanwege de coronapandemie is het niet mogelijk
te reizen naar conflictgebieden. Niet reizen
betekent dat we minder direct zicht hebben op
de veiligheid, aansturing en de capaciteit van de

1: UNHCR (2020, 18 Juni). Global Trands Forced Displacement in 2019.
Geraadpleegd op 22 december 2020, van https://www.unhcr.org/5ee200e37/
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medewerkers ter plaatse. Ook betekent het dat
we de verhalen, beelden en updates uit het veld
moeilijker verkrijgen. Deze zijn hard nodig voor onze
zichtbaarheid In de media en onze fondsenwerving
en voorlichting.
• Confrontatie van Stichting Vluchteling of één van
haar partners met kwesties van integriteit, corruptie
of misbruik van begunstigden of personeel.
• In een toenemend aantal conflicten vindt duidelijk
schendingen van het humanitair oorlogsrecht
plaats door strijdende partijen. De bescherming

van de bevolking en hulpverleners schiet daar vaak
ernstig tekort. Deze is vanwege obstructie door de
strijdende partijen extra bemoeilijkt.
• In heel veel landen wordt anti-terrorismewetgeving
ingevoerd die bijvoorbeeld verplicht stelt om
lijsten van begunstigden te delen met de autoriteiten,
met alle gevaren van dien. De Nederlandse overheid
heeft zelfs een verbod in voorbereiding om af te reizen
naar landen of gebieden die door Nederland op een
terreurlijst zijn geplaatst. Dergelijke wetgeving zal
hulpverlening in juist de moeilijkste omstandigheden
bijna onmogelijk maken.

5. PARTNERSCHAPPEN
Stichting Vluchteling werkt sinds haar oprichting
in 1976 met partnerorganisaties die de projecten
uitvoeren in het veld. De keuze voor een eigen
operationele capaciteit vraagt om een gelijkwaardige
internationale partner, die we in 2019 gevonden hebben
in de Italiaanse noodhulporganisatie INTERSOS. Hun
wens om de medische activiteiten verder uit te breiden,
sluit naadloos aan bij het voornemen van Stichting
Vluchteling om intensiever op medische noden in te
zetten. Het uitbouwen van de relatie met INTERSOS
en het verder implementeren van ons nieuwe model
van partnerschap zal in 2021 vanzelfsprekend de
nodige tijd en aandacht vergen.
Het International Rescue Committee (IRC), met wie
Stichting Vluchteling sinds jaar en dag samenwerkt,
zal ook in de toekomst als implementerende partner
kunnen blijven rekenen op financiering, zij het op een
meer bescheiden schaal dan voorheen.

capaciteit. Stichting Vluchteling stimuleert onderlinge
samenwerking tussen haar partners, zodat deze
ook elkaar kunnen versterken.
Maximaal 25% van de middelen van Stichting
Vluchteling komt van de Nederlandse overheid.
Dit betreft vooraf nauw omschreven projecten en wij
dragen zorg, samen met de partner, dat deze projecten
volgens planning worden uitgevoerd. De middelen uit
particuliere fondsenwerving en de jaarlijkse bijdrage
van de Nationale Postcode Loterij zijn meer flexibel
inzetbaar. Stichting Vluchteling zoekt met haar partners
naar een wijze van samenwerken die snel handelen
mogelijk maakt in geval van een acute crisis.
Tot slot verkennen we vormen van financiering die
voorspelbaar en, waar mogelijk, meerjarig zijn en die
flexibiliteit bieden bij de implementatie van projecten.

Ook het komende jaar gaat Stichting Vluchteling
investeren in de opbouw van meer kennis en expertise
om ter beschikking te stellen aan partners, vooral op
het gebied van verbeterde humanitaire toegang tot
crisisgebieden en de behandeling van chronische
ziektes en psychische aandoeningen in crisissituaties.
We zullen ons daarnaast richten op het versterken en
uitbreiden van de samenwerking met lokale partners,
omdat zij de context vaak het beste kennen en daardoor
een groot en duurzaam bereik hebben. Ook zullen
we met een aantal lokale organisaties strategische
partnerschappen aangaan en meer investeren in hun
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6. JAARDOELSTELLINGEN
6.A

Hulpverlening en pleitbezorging

De belangrijkste prioriteiten voor 2021 zijn
enerzijds het mogelijk maken van kwalitatief goede
hulpverlening en anderzijds het beïnvloeden van
de politieke en maatschappelijke discussie over
de bescherming van mensen op de vlucht en
noodhulp in het algemeen. Stichting Vluchteling
zal de relatie met INTERSOS intensiveren met het
oog op verdere operationele samenwerking. Ook
zullen wij, gezamenlijk met de uitvoerende partners,

Doelstellingen
Doelstelling 1. SV biedt, in samenwerking met haar uitvoerende
partners, bewezen effectieve noodhulp met speciale aandacht voor
groepen vluchtelingen en ontheemden die moeilijk te bereiken zijn of
weinig aandacht krijgen.

kennis en expertise opbouwen over onderwerpen
die in de humanitaire sector van groot belang zijn. In
het nieuwe jaar richten we ons daarnaast specifiek
op het verbeteren van de humanitaire toegang in
conflictgebieden én op de behandeling van chronische
ziektes en psychische aandoeningen in crisissituaties.
Tot slot vergroten we onze impact voor vluchtelingen
en ontheemden door het verder verbeteren van de
kwaliteitsnormen voor de hulp en het vernieuwen
van de systemen voor het monitoren, evalueren en
leren van programma´s.

Indicatoren
1.1. SV is aanwezig in 90% van de meest urgente crises in de wereld waar

sprake is van vluchtelingen of ontheemden (ACAPS lijst ‘High severity
crises’).

1.2. SV is aanwezig in 50% van de vergeten crises in de wereld waar

sprake is van vluchtelingen of ontheemden (Forgotten Crises Assessment
lijst van ECHO).

1.3. SV heeft een plan ontwikkeld voor meer voorspelbare, flexibeler en

waar nodig/mogelijk meerjarige financiering van haar partners.

Doelstelling 2a. SV ontwikkelt,
samen met INTERSOS en lokale
partners, kennis en expertise op
het gebied van de behandeling
van chronische ziekten/psychische
aandoeningen in crisissituaties en
stelt deze kennis ter beschikking
van de humanitaire sector.

2a.1. INTERSOS en lokale partners integreren in 2021 in ten minste vier

Doelstelling 2b. SV ontwikkelt

2b.1. Project Frontline ondersteunt ten minste 3 IRC-landenprogramma’s
in het verkrijgen van toegang, en zal haar expertise beschikbaar stellen aan
INTERSOS en SV lokale partners.

samen met IRC en andere partners
kennis en expertise m.b.t. het
verkrijgen van humanitaire toegang
tot moeilijk bereikbare vluchtelingen
of ontheemden en stelt deze
kennis ter beschikking van de
humanitaire sector.

programma’s een aanpak voor de behandeling van chronische ziekten/
psychische aandoeningen.

2a.2. SV alloceert meerjarige financiering aan 3 pilotprojecten voor de

behandeling van chronische ziekten/psychische aandoeningen.

2b.2. SV heeft in Nederland een netwerk opgezet van organisaties die
gespecialiseerd zijn in humanitaire toegang.
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Doelstelling 3a. Intensivering van

de relaties met lokale partners,
waaronder steun aan de versterking
van hun organisatorische capaciteit,
om betere resultaten te bereiken
voor mensen in nood.

Doelstelling 3b. De relatie

3a.1. SV formuleert een strategie voor ‘localisation’ met inbegrip van

een evaluatie van de huidige portfolio en een aantal criteria voor het
identificeren van nieuwe partners.

3a.2. Ten minste 25% van de niet geoormerkte middelen voor

hulpverlening wordt rechtstreeks besteed via lokale partner organisaties.

3b.1. Het verbeterplan op basis van de ‘CHS-self assessment’ is

tussen SV en lokale partners is
gebaseerd op gelijkwaardigheid;
feedback aan SV wordt gewaardeerd en in acht genomen.

geïmplementeerd. Op basis van dit plan wordt besloten of een verder
extern partnertevredenheidsonderzoek zal worden uitgevoerd.

Doelstelling 4. SV beïnvloedt beleid
ten behoeve van betere hulpverlening aan en bescherming van
vluchtelingen en ontheemden, met
specifieke aandacht voor hen die
moeilijk te bereiken zijn of weinig
internationale aandacht krijgen;
alsmede de behandeling van
chronische ziektes en psychische
aandoeningen in crisissituaties.

4.1. SV benadert via brieven, bijeenkomsten en evenementen

Doelstelling 5. Intensivering
van de samenwerking tussen
de SV-afdeling Programma’s en
Pleitbezorging en INTERSOS.

5.1. SV heeft duidelijke richtlijnen en procedures vastgesteld voor

3b.2. De vier strategische lokale partners van SV zullen worden

uitgenodigd om met SV op MT/directieniveau in gesprek te gaan en
zullen worden geraadpleegd over de SV ‘localisation’ strategie.

parlementsleden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.a.v. de
rechten en bescherming van vluchtelingen, humanitaire toegang en
de behandeling van chronische ziektes/ psychische aandoeningen
in crisissituaties.

4.2. SV en INTERSOS hebben een gezamenlijke strategie ontwikkeld

voor pleitbezorging t.a.v. de behandeling van chronische ziektes/
psychische aandoeningen in crisissituaties.

noodhulp- en landenvoorstellen, rapportages en monitoring/evaluatie.

5.2. SV en INTERSOS zijn een plan overeengekomen voor het verbeteren

van de gezamenlijke responscapaciteit in geval van acute crises.

5.3. SV en INTERSOS hebben een visie en strategie vastgesteld voor

gezamenlijke programma’s met lokale partners.

Doelstelling 6. SV draagt zorg voor
een consistente verhoging van de
kwaliteit van de hulp binnen haar
programma’s.

6.1. SV heeft een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor ‘monitoring,
evaluation-, and learning’, met inbegrip van maatregelen voor monitoring
op afstand.
6.2. SV en Intersos hebben gezamenlijke standaarden gedefinieerd

waaraan gezondheidsprogramma’s moeten voldoen.

6.3. SV heeft een digitaal gegevensbeheersysteem opgezet om het

informatiebeheer en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
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Doelstelling 7. SV geeft vorm

aan en implementeert haar
institutioneel donorbeleid ten
opzichte van de DRA, de
Nederlandse overheid en ECHO.

7.1. SV heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de DRA door

het beschikbaar stellen van de crisiscoördinator, de deelname aan
werkgroepen en taskforces en het medevormgeven van de DRA-strategie
2022-2025.
7.2. SV maakt deel uit van ten minste één ECHO-contract als juniorpartner
van INTERSOS en heeft samen met haar strategische lokale partners de
mogelijkheid beoordeeld om door ECHO gefinancierde programma’s uit
te voeren.
7.3. SV werft 25% van de beschikbare middelen voor 2021 bij

institutionele donoren.

6.B

Voorlichting

De belangrijkste doelstelling voor 2021 is het vergroten
van het draagvlak voor mensen op de vlucht en het
vergroten van de aandacht voor het werk van Stichting
Vluchteling. Juist nu de wereld in de ban is van de
coronapandemie, is het belangrijker dan ooit ervoor
te zorgen dat het lot van vluchtelingen wereldwijd
niet in de vergetelheid raakt; zij hebben onze steun
onverminderd hard nodig.
Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van
verschillende kanalen; pers en media, de eigen sociale
mediakanalen, de website en via onze evenementen.

Het goed kunnen blijven vertellen en verbeelden van
de verhalen van mensen op de vlucht is een uitdaging
omdat reizen nog voor langere tijd onzeker is. Derhalve
zet het team voorlichting stevig in op alternatieve
vormen van het verzamelen van content vanuit de
verschillende landen. Ook is de organisatie van
evenementen een uitdaging en is de keuze voor
online- of hybride evenementen dan ook een veilige.
Naast bovenstaande verdient de eigen, onderscheidende
identiteit van Stichting Vluchteling de volle aandacht.
Deze dient in al onze voorlichtende en fondsenwervende
uitingen met elkaar in overeenstemming te zijn en
onderscheidend ten opzichte van collega organisaties.

Doelstellingen

Indicatoren

Doelstelling 1. SV vergroot het
draagvlak voor bescherming en
opvang van vluchtelingen.

1.1. Het aantal volgers en de interactie op de sociale mediakanalen stijgt:
Facebook: 60.000 volgers, Instagram: 10.000 volgers, Linkedin: 5000
volgers, Youtube: 1500 volgers, Twitter: 8.000 volgers.
1.2. SV bereikt 275 miljoen mensen via de media, welke een waarde
vertegenwoordigen van 4 miljoen.
1.3. SV organiseert ten minste 3 publiekscampagnes die kunnen rekenen
op goede media-aandacht en een hoge mate van betrokkenheid van het
Nederlandse publiek.
1.4. SV organiseert tenminste 6 (online) evenementen waarbij het aantal
deelnemers/ kijkers gestaag groeit naar minimaal 500 per online evenement.
1.5. SV organiseert de Nacht van de Vluchteling waardoor de merknaam
behouden blijft en dit jaarlijks evenement is waar men steun voor
bescherming van vluchtelingen tot uitdrukking kan brengen.

Jaarplan 2021, Stichting Vluchteling

9

Doelstelling 2. SV vergroot haar
naams- en inhoudsbekendheid bij
het Nederlandse publiek.

2.1. De actieve naamsbekendheid van SV is 4%.
2.2. De passieve naamsbekendheid van SV is 80%.
2.3. De inhoudsbekendheid van SV is 32%.

Doelstelling 3. De on- en offline
uitingen van SV zijn altijd in
overeenstemming met de eigen
identiteit en hebben een sterk
onderscheidend, eigen karakter.

6.C

3.1. Bij alle online en offline uitingen zijn de huisstijl richtlijnen toegepast.
3.2. SV is onderscheidend in haar communicatie (stijl en onderwerpen) ten
opzichte van collega organisaties.
3.3. SV brengt eerlijke verhalen van mensen op de vlucht dicht bij het
Nederlandse publiek door snel en zorgvuldig gebruik te maken van content
vanuit de verschillende landen.

Fondsenwerving

Stichting Vluchteling zet ook in 2021 in op zowel het
werven van nieuwe en structurele donateurs als op het
behoud van donateurs om zo de mogelijke uitval terug
te dringen. Daarnaast proberen we de financiële waarde van donateurs te verhogen.
Vanzelfsprekend kijken we met zorg naar de economische gevolgen van de corona-pandemie en is niet
te voorspellen hoe onze achterban hierdoor getroffen
wordt en op reageert. Veel van onze aandacht zal dan
ook uitgaan naar donateursbetrokkenheid en –ervaring,
die hopelijk resulteren in een hogere waardering voor
Stichting Vluchteling door de donateurs. De groei in
naamsbekendheid en zichtbaarheid van de organisatie,
gerealiseerd vanuit de afdeling voorlichting, zijn hierin in
hoge mate ondersteunend. Aangezien het beschikbare
fondsenwervingsbudget lager is dan het afgelopen
jaar, blijft het zaak om te innoveren en nieuwe, mogelijk
goedkopere, vormen van fondsenwerving te testen en
bij succes uit te rollen.

De aanvragen bij stichtingen en fondsen en de
aandacht voor nalatenschappen zetten we voort en
breiden we uit. Stichting Vluchteling profileert zich
al jaren door snel in te spelen op noodsituaties.
(Noodhulp)campagnes laten zich uiteraard niet
vooraf plannen, maar door een strakke planning
van alle overige campagnes, blijven we hier snel op
kunnen reageren. Afhankelijk van de nieuwe vorm
van de Nacht van de Vluchteling, wordt ook hier een
campagne aan gekoppeld.
Een aanpassing in de structuur van het team
fondsenwerving in 2021, zorgt ervoor dat de
doelgroep-specialisten, de donateur nog meer
centraal stellen. De kanaalspecialisten kunnen
vervolgens met hun kennis en ervaring de donateur
optimaal bedienen.

Door het grote succes van werving via sociale media en
andere onlinekanalen in 2020, willen we hierop in 2021
ook vol op inzetten, waarbij we altijd streven naar een
crossmediale campagne. Een andere belangrijke bron
om nieuwe donateurs te werven is ook aankomend jaar
de straat- en deur-tot-deur werving, al zullen we hier
minder op inzetten dan voorgaande jaren. Door een
beter monitor- en opvolgtraject willen we bovendien de
hoge uitstroom uit dit kanaal beperken.
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Doelstellingen

Indicatoren

Doelstelling 1. De donateur

1.1. Inrichten van eenduidige segmentatie in doelgroepen.
1.2. Opstellen van een donateursbehandelplan per segment.
1.3. Inrichten (online) bedankprocessen.
1.4. Inrichten van een feedbacktool voor donateurs.
1.5. Betere signalering van klachten en donateurservaringen.
1.6. Betere opvolging van vragen en klachten van de donateur.
1.7. Per campagne meer synergie en integratie van communicatiekanalen.

Doelstelling 2. Stabilisatie van het
aantal donateurs.

2.1. Verbeteren online tooling om donateur te worden.
2.2. Beter communiceren wat de impact van de giftgever is.
2.3. Opvolging van (potentiële) uittredende donateurs.

Doelstelling 3. Realiseren van

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Doelstelling 4. Vergroten van de

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Doelstelling 5. Verbeteren van
de communicatie met (potentiële)
erflaters.

5.1. Ontwikkelen van een brochure.
5.2. Aangaan van minimaal 10 persoonlijke gesprekken met

Doelstelling 6. Verbeteren inzicht in

6.1. Doublures uit het donateurssysteem verwijderen.
6.2. Het beter toewijzen van giften aan donateurs.
6.3. Inrichten van rapportage tooling om donteursgedrag beter te volgen.

centraal stellen

groei van het aantal structurele
donateurs.

donateurswaarde per donateur.

donateurs en hun gedrag.

Het werven van 6.500 structurele donateurs.
Het converteren van losse donateurs naar 300 structurele donateurs.
Het converteren van leads naar 1.000 structurele donateurs.
Het uitvoeren en evalueren van drie initiatieven die aantoonbaar de
uitstroom van structurele donateurs beperken.
Het vergroten van het aantal giften per donateur.
Het vergroten van de gemiddelde gift per donateur.
Werven van 320 periodieke schenkers.
Het uitvoeren en evalueren van drie initiatieven die aantoonbaar de
gemiddelde donateurswaarde doen stijgen.

(potentiële) erflaters.
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7. ORGANISATIE
Voor 2021 zet Stichting Vluchteling in op het
stabiliseren van de groei van het aantal werknemers,
waarbij gebruik gemaakt wordt van de innovatiekracht
in de organisatie. We kijken bij (nieuwe) collega’s
vooral naar kennis, expertise en capaciteiten in het
‘nieuwe werken’. Kennis van online fondsenwerving,
online evenementenorganisatie en (visuele) communicatie zullen cruciaal zijn voor de toekomst. Ook
zetten we waar nodig en mogelijk in op behoud van
een flexibele schil aan medewerkers. Lean and mean
als uitgangspunt, zodat we snel kunnen schakelen
indien dit noodzakelijk is.
De cultuur van de organisatie
Het personeel vormt de basis van het succes van
de organisatie. Stichting Vluchteling vraagt dan ook
kritische betrokkenheid van eenieder bij het werk
en stimuleert openheid binnen de organisatie. Het
afgelopen jaar zagen we ons geconfronteerd met
de coronapandemie en juist in dit soort situaties
betrekken we de collega’s in het meedenken over
risico’s en mogelijkheden die de nieuwe situatie met
zich meebrengt. De communicatie over dilemma’s
en problemen vanwege corona is transparant.
Vanzelfsprekend blijft ook het integriteitsbeleid hoog
op de agenda staan, vastgelegd in de ‘Code of
Conduct’ waarin respect, integriteit, actief luisteren
en een veilige werkomgeving centraal staan.
De inrichting van de organisatie
De directeur-bestuurder van Stichting Vluchteling bepaalt
het beleid van de organisatie en het toezicht hierop
is in handen van de Raad van Toezicht. De directeur/
bestuurder is tevens voorzitter van het Management
Team, waarin de hoofden van de verschillende afdelingen
vertegenwoordigd zijn. Werksystemen worden bij SV
verder gedigitaliseerd en vanwege de coronacrisis,
versneld geïmplemen-teerd en geïntensiveerd. Zo
werken we via applicaties als Teams en is er altijd
en overal toegang tot bestanden en gegevens via
SharePoint waardoor thuiswerken goed mogelijk is.
Voor sommige bedrijfsprocessen en activiteiten kan
tijdens de coronacrisis nog wel op kantoor worden
gewerkt. De personeelsvertegenwoordiging zal zolang
de coronapandemie de organisatie raakt, inzetten op
(online) initiatieven om medewerkers betrokken te
houden vanuit huis.

Risicomanagement & Kwaliteitssystemen
Stichting Vluchteling investeert in goed risicomanagement; actieplannen om risico’s te beheersen
worden op gezette tijden geëvalueerd en gedeeld met
de hele organisatie. Wij zijn in het bezit van het CBFerkenningspaspoort, ISO gecertificeerd en voldoen aan
de norm van de ISO 9001. De Framework Partnerschip
Agreement (FPA) met EU-ECHO is goedgekeurd tot
2027. Stichting Vluchteling besteedt veel aandacht
aan de verdere aanscherping van de veiligheid van
haar ICT-systemen die steeds meer op afstand worden
beheerd. In 2021 betekent dit o.a. betere en dubbele
documentbeveiliging voor alle gebruikers.
Duurzaamheidsbeleid
Stichting Vluchteling heeft stappen gezet in de
aanscherping van haar duurzaamheidsbeleid.
Zo werken we met de Climate Neutral Group
en voeren we een CO2boekhouding. Bij de
uitvoering van campagnes en evenementen maken
we een milieu-impactanalyse. Per 2021 toetsen
we de projectuitvoering mede op aspecten rond
duurzaamheid en milieu. In zowel project opleggen als
risicoanalyses wordt een milieuparagraaf toegevoegd.
Moreel Kompas
Binnen Stichting Vluchteling zijn we op zoek naar
oplossingen voor vraagstukken rond het gebruiken
van stereotype of onethische beeldvorming in onze
fondsenwerving en communicatie. Om die reden komt
Stichting Vluchteling in de loop van 2021 met een
Moreel Kompas, uitgewerkt in praktische richtlijnen
en een terminologielijst.
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8. BEGROTING
In onderstaand overzicht wordt een vergelijking
gemaakt tussen de belangrijkste baten en lasten van
de realisatie 2019, de prognose 2020 en de begroting

2021. In de laatste kolom van dit overzicht is een
vergelijking gemaakt tussen de prognose 2020 en
de begroting 2021.

Realisatie 2019 Prognose 2020 Begroting 2021
(bedragen * 1.000)
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten subsidies van overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Overige Baten

€

€

€

%
Begroting 2021 prognose 2020

11.096
112
5.100
5.569
1.077

13.000
100
2.700
5.400
2.873

11.650
75
2.700
4.500
859

90
75
100
83
30

2

-

-

-

22.955

24.073

19.784

82

53

60

63

17.819
2.380
293
20.492

17.934
2.040
546
20.520

15.447
1.671
450
17.568

86
82
83
86

2.516
549
23.557

2.935
618
24.073

2.350
566
20.484

80
92
85

1
-601

0
0

700-

-

Percentage wervingskosten

10,96

12,19

11,88

Totaal kosten percentage

13,01

14,76

14,23

NPL inkomsten percentage

22,22

11,22

13,65

BuZA inkomsten percentage

24,26

22,43

22,75

CBF percentage

20,73

20,24

18,94

Som van de Baten

(ratio fondsenwerving-inkomsten)
Lasten
Doelstellingen
A - Hulpverlening
B - Voorlichting
C - Pleitbezorging
Subtotaal doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo financiële Baten en Lasten
Saldo Baten en Lasten

Baten
• De totale inkomsten in 2021 zijn € 4,3 miljoen
lager begroot dan de prognose voor 2020.
• De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn
begroot op € 12,4 miljoen in 2021. De prognose
voor 2020 is € 14,5 miljoen. Dit houdt in
daling van € 2,1 miljoen (14%). De baten van

particulieren zijn € 1,4 miljoen lager begroot, de
baten van andere organisaties zonder winststreven
€ 0,6 miljoen lager en de baten van Kerken/
religieuze instellingen € 0,1 miljoen lager.
• De bijdrage van de NPL is begroot op € 2,7
miljoen. Er zijn op dit moment geen extra bijdragen
voorzien in de begroting voor 2021.
• Er is voorzien dat in 2021 aan subsidies van
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overheden € 4,5 miljoen zal worden ontvangen van
BuZa via de DRA. De prognose van 2020 gaat uit
van € 5,4 miljoen. Eventuele inkomsten uit SHOacties zijn niet te voorzien en worden niet begroot.
In 2020 zijn de inkomsten uit de SHO-actie voor
de slachtoffers van de ramp in Beiroet volgens de
prognose € 1,3 miljoen.

14%
2%
8%

Van de totale baten (inclusief onttrekking reserves/
fondsen) is voorzien dat 86% aan de doelstellingen
besteed wordt, 76% daarvan is bestemd voor de
hulp aan vluchtelingen, 8% voor voorlichting en
2% voor pleitbezorging.
Zoals altijd wordt ook volgend jaar het percentage
wervingskosten nauwlettend gemonitord. Voor 2021
zijn de wervingskosten begroot op € 2,3 miljoen.
Het percentage wervingskosten voor 2021 komt uit
op 11,9%, de prognose voor 2020 is 12,2%.

76%
Hulp aan vluchtelingen en ontheemden

Het CBF-percentage (kosten percentage eigen
fondsenwerving) voor 2021 is begroot op 19%,
de prognose voor 2020 is 20%.

Voorlichting

Het kostenpercentage (kosten beheer en administratie
en kosten werving) is 14% voor 2021. In 2020 is dit
percentage op basis van de prognose 15%.

Wervingskosten en Beheer en Admin

Pleitbezorging
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9. MONITORING & EVALUATIE
Stichting Vluchteling zet in op consequent
evalueren van de werkzaamheden en goed
kwaliteitsmanagement. Een juiste besteding van
de middelen in het veld is essentieel en over het
algemeen kan dit gecontroleerd en geëvalueerd
worden door lokale auditors (die voldoen aan de
vereiste standaarden). Vanwege de coronacrisis
moeten sommige controles anders geregeld worden;
dit leggen we vast in een intern controleplan.
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BIJLAGE
Stichting Vluchteling
Organogram 2021

Raad van toezicht

Directeur / Bestuur
(1 fte)

Hoofd Interne
Bedrijfsvoering
(1 fte)

Team
Bedrijfsvoering
(5,6 fte)

Hoofd Programma’s
en Beleid
(1 fte)

Team Programma’s:
Projecten (5,4 fte)
Medisch (3 fte)
Frontline (0,8 fte)

Team Beleid en
Pleitbezorging
(0,8 fte)

Hoofd Communicatie –
Fondsenwerving
(1 fte)

Team
Communicatie
(7,45 fte)

Team
Fondsenwerving
(9,15 fte)
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