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‘HET VLUCHTELINGENPROBLEEM HEEFT NIETS TE MAKEN 
MET LIEFDADIGHEID. HET IS GEEN PROBLEEM VAN MEN-
SEN MET WIE JE MEDELIJDEN MOET HEBBEN, HET IS VEEL 
MEER EEN PROBLEEM VAN MENSEN DIE BEWONDERD 
ZOUDEN MOETEN WORDEN.’ 

Met deze woorden sprak Gerrit Jan van Heuven Goed-
hart, grondlegger van Stichting Vluchteling, de 
wereld toe tijdens de uitreiking van de Nobelprijs 
voor de Vrede van 1954. Van Heuven Goedhart ontving 
deze eervolle prijs als eerste Hoge Commissaris van 
de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR). 
Het was inmiddels bijna 10 jaar na de Tweede We-
reldoorlog, en nog altijd leefden miljoenen mensen 
in kampen. Zijn kantoor had de opdracht om voor al 
deze vluchtelingen een nieuw thuis te zoeken. Van 
Heuven Goedhart en het kantoor van de UNHCR werden 
beloond met deze Nobelprijs voor hun bewonderens-
waardige werk om deze schier onmogelijke opdracht 
uit te voeren.

Precies zestig jaar later zijn voor het eerst sinds 
de Tweede Wereldoorlog weer meer dan 50 miljoen 
mensen op de vlucht, 51,2 miljoen om precies te 
zijn. Het is nauwelijks voor te stellen: vijftig 
miljoen vluchtelingen betekent vijftig miljoen keer 
een groot drama: een vader, moeder, kind, opa of 
oma die halsoverkop zijn thuis moest verlaten, om-
dat het er niet meer veilig was. 

Het jaar 2014 werd vooral getekend door nieuwe 
vluchtelingenstromen, veroorzaakt door het brute 
optreden van de terreurgroep IS in Irak en Syrië. 
We zagen de beelden van uitgeputte yezidi’s die met 

de wanhoop in hun ogen vastzaten op de berg Sinjar, 
omsingeld door IS-strijders. Uiteindelijk wisten 
zij, samen met christenen en andere minderheden, 
veilig Koerdisch gebied te bereiken. We zagen de 
soms surrealistische taferelen rond de aanval van 
IS op de Syrisch-Koerdische grensstad Kobani. Ruim 
170.000 inwoners trokken daar halsoverkop de grens 
over met Turkije, uit angst voor de terreur van IS. 
Intussen zouden we bijna vergeten dat de burgeroor-
log in Syrië, tussen rebellen en het regime, gewoon 
doorgaat en de meeste mensenlevens kost. Vier jaar 
duurt die oorlog al, en er is nog geen einde in 
zicht.  

Ook in het hart van Afrika, in de Centraal Afri-
kaanse Republiek, speelt zich een tragedie af. Hier 
worden oude politieke vetes uitgevochten langs re-
ligieuze lijnen. Met grof geweld bestoken christe-
lijke- en moslimmilities elkaar, waarbij veel on-
schuldige burgers worden gedood. Een groot deel van 
de bevolking is op de vlucht geslagen. 
In Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, is 
de situatie niet veel beter. Onrust en gewapende 
strijd zorgen voor voedseltekorten en extreme ar-
moede. Ook hier zijn honderdduizenden mensen ge-
vlucht. 
Al deze landen hebben de twijfelachtige eer dat ze 
door de Verenigde Naties de hoogste classificatie 



JAARVERSLAG 2014

VOORWOORD

voor een humanitaire crisis hebben gekregen. Ook 
dit is een nieuw dieptepunt dat in 2014 werd be-
reikt: niet eerder werd de situatie in vier landen 
tegelijk  als zo zwaar bestempeld. 

In een tijd waarbij de wereld de ene crisis na de 
andere beleeft, is hulp geen vanzelfsprekendheid 
meer. Regelmatig kwamen er in 2014 signalen dat 
VN-organisaties kampten met geldtekort voor de op-
vang en hulp aan vluchtelingen. Zo verminderde het 
Wereldvoedselprogramma in het najaar van 2014 de 
voedselhulp voor Syrische vluchtelingen, omdat er 
te weinig fondsen beschikbaar waren. 

Stichting Vluchteling zag afgelopen jaar de in-
komsten groeien, dankzij onze trouwe donateurs en 
andere gulle gevers. We konden daardoor in 2014 
nog meer noodhulp bieden. Desalniettemin moest ook 
Stichting Vluchteling moeilijke keuzes maken. Er 
is simpelweg niet genoeg geld om iedereen de hulp 
te bieden die nodig is. Daarom besloot Stichting 
Vluchteling bijvoorbeeld om nog niet actief te wor-
den in Oekraïne. Niet omdat de situatie daar niet 
zeer ernstig is. Het is alleen nog erger in andere 
regio’s.

Toch wil ik u niet de moed laten verliezen. Afgelo-
pen jaar zagen we ook hoeveel Nederlanders solidair 
zijn met vluchtelingen en ontheemden. Er liep een 
recordaantal mensen mee met de Nacht van de Vluch-
teling, en er werd een recordbedrag van 500.000 
euro opgehaald. Petje af voor deze doorzetters! 
Daarnaast werd Stichting Vluchteling meerdere malen 
blij verrast door mensen die zelf iets hadden on-
dernomen om geld in te zamelen. Deze betrokkenheid 
blijft hartverwarmend en hoopgevend voor de toe-
komst. 

We kunnen helaas niet de problemen oplossen voor 
alle 51,2 miljoen vluchtelingen, maar we moeten 
blijven doen wat we wél kunnen. Niet uit mede-
lijden, zoals Van Heuven Goedhart ons al 60 jaar 
geleden op het hart drukte. Maar uit bewondering 
voor vluchtelingen, vanwege hun moed, veerkracht 
en hoop. Onze trouwe donateurs gaven 1,36 miljoen 
vluchtelingen niet alleen noodhulp om te overle-
ven. Zij gaven zoveel meer. Ik citeer daarom graag 
de Syrische arts Mahmoud Al Dyab, zelf vluchteling 
en winnaar van de Van Heuven Goedhart-penning 2014: 
‘Dank dat jullie ons niet zijn vergeten. Want ver-
geten worden is het ergste dat een vluchteling kan 
overkomen.’ 

Femke Halsema, 
Bestuursvoorzitter Stichting Vluchteling
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54.000 
SYRISCHE ONTHEEMDEN 
KRIJGEN WEER MEDISCHE 
HULP 

TOTALE KOSTEN

€ 452.000
 

1. Medische hulp aan Syrische ont-
heemden

Met de opbrengst van de Nacht van 
de Vluchteling zijn veldziekenhui-
zen en lokale klinieken voorzien van 
onder andere verband en medicij-
nen, waardoor 54.000 ontheemden 
weer medische hulp kunnen krijgen.

Totale kosten: 452.000 euro
Bereik: 54.000 ontheemden
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126.415 
ONTHEEMDEN KRIJGEN 
WEER TOEGANG TOT 
SCHOON DRINKWATER

TOTALE KOSTEN

€ 211.000
 

2. Herstel watervoorziening in 
Centraal Afrikaanse Republiek

De helft van alle inwoners van 
Hoofdstad Bangui zijn ontheemden 
die de burgeroorlog in het land zijn 
ontvlucht. Door de watervoorziening 
in de stad te herstellen krijgen zij 
weer toegang tot schoon drinkwater

Totale kosten: 211.000 euro
Totaal aantal begunstigden: 126.415 
ontheemden en 103.430 lokale 
bewoners
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13.655 

ONTHEEMDEN KUNNEN 
WEER FATSOENLIJK SLAPEN

HOOGTEPUNTEN 2014

TOTALE KOSTEN:

€ 478.000
 

3. Noodhulp voor Iraakse ontheem-
den

Halsoverkop moesten zij vluchten 
voor terreurgroep IS. Met niets kwa-
men de yezidi’s en andere minder-
heden aan in het veilige Koerdische 
deel van Irak. Dankzij door Stichting 
Vluchteling verstrekte noodhulpgoe-
deren kunnen 13.655 ontheemden 
weer fatsoenlijk slapen.

Totale kosten: 478.000 euro
Totaal aantal begunstigden: 13.655 
ontheemden
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Met deze woorden eindigde de radiotoespraak uit 
1952 van Gerrit Jan van Heuven Goedhart, de grond-
legger van Stichting Vluchteling, waarin hij het 
Nederlandse volk opriep om bij te dragen aan de op-
vang van vluchtelingen wereldwijd. Ruim zestig jaar 
later hebben zijn woorden niet aan actualiteit in-
geboet. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
zijn meer dan 50 miljoen mensen op drift vanwege 
oorlog, geweld en onderdrukking. Deze vluchtelingen 
hebben vaak niets meer bij zich dan de kleren aan 
hun lijf. Stichting Vluchteling gaat ervan uit dat 
we deze mensen móeten helpen, en dat we hen kúnnen 
helpen. 

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor 
directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, voed-
sel en sanitaire voorzieningen. Naast hulpverle-
ning heeft de stichting nog twee doelstellingen: 
pleitbezorging en voorlichting over de situatie van 
vluchtelingen en ontheemden in de regio en de voor 
hen noodzakelijke hulpverlening. Stichting Vluchte-
ling is in Nederland de enige noodhulporganisatie 
die zich exclusief richt op hulp aan vluchtelingen 
en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen lands-
grenzen) wereldwijd.

DE ORGANISATIE

‘HET MOET EN HET KAN!’  
 
GERRIT JAN VAN HEUVEN GOEDHART, 
DE EERSTE HOGE COMMISSARIS VOOR 
VLUCHTELINGEN, 1952
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1.1 Historie

De wortels van Stichting Vluchteling liggen in het 
verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. 
Gerrit Jan Van Heuven Goedhart, medegrondlegger van 
het Vluchtelingenverdrag van 1951 en de eerste Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchte-
lingen in Genève, speelde een belangrijke rol in de 
verzetsbeweging. Van Heuven Goedhart had zodoende 
ook contact met verzetsman Cees Brouwer. Terwijl 
Van Heuven Goedhart in Genève met wereldleiders 
sprak over de aanpak van het gigantische vluchte-
lingenprobleem dat door de Tweede Wereldoorlog was 
ontstaan, vroeg hij zijn vriend Cees Brouwer om in 
Nederland geld in te zamelen voor hulp aan vluchte-
lingen, geld dat aanvankelijk geheel werd bestemd 
voor de UNHCR. 
Voor elke geldinzameling –vaak in nauw overleg 
met Van Heuven Goedhart- richtte Cees Brouwer een 
ad-hoc comité op dat de inzameling organiseerde. 
In 1956, tijdens een actie voor Hongaarse vluch-
telingen, werd voor het eerst het gironummer 999 
gebruikt. In 1976 richtte Brouwer Stichting Vluch-
telinghulp op, een permanente organisatie voor 
vluchtelingen- na een statutenwijziging in 1982 
Stichting Vluchteling geheten.



JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014DE ORGANISATIE

1.2 Missie & visie

De missie van Stichting Vluchteling is het verle-
nen van humanitaire hulp aan vluchtelingen en ont-
heemden in de regio. Daarnaast geeft de organisatie 
voorlichting aan het Nederlandse publiek over de 
positie van vluchtelingen en ontheemden en komt de 
stichting in Nederland op voor hun belangen. 
De organisatie werkt volgens de visie dat hulp op 
een onpartijdige basis gegeven moet worden, zonder 
aanzien van afkomst, ras of etniciteit en/of reli-
gie. De geboden hulp dient een duidelijke meerwaar-
de te hebben en zo effectief en doelmatig mogelijk 
te worden ingezet, waarbij de specifieke gedragscode 
voor non-gouvernementele organisaties in de huma-
nitaire hulpverlening van toepassing is. Resultaten 
moeten op korte termijn zichtbaar en meetbaar zijn. 
Tot slot is Stichting Vluchteling een maatschappe-
lijke organisatie waarvan de donateurs het draag-
vlak weerspiegelen dat er voor vluchtelingen is in 
de Nederlandse maatschappij. Transparantie is van 
groot belang voor het behoud en de verbreding van 
het draagvlak. 
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1.3 De inrichting van de organisatie

De organisatie kent een Raad van Toezicht, een 
Bestuur en een uitvoerend bureau waaraan leiding 
wordt gegeven door een titulair directeur. Het 
Bestuur stelt het strategische beleid vast rond-
om de uitvoering van de organisatiedoelstellin-
gen en wordt daarbij gecontroleerd door de Raad 
van Toezicht. Het Bestuur vergadert vier maal per 
jaar, de Raad van Toezicht tweemaal. Het Bestuur 
ziet actief toe op de risico’s binnen de organi-
satie en stelt indien nodig op basis daarvan het 
beleid bij. De directeur voert het beleid uit sa-
men met het managementteam van de organisatie. In 
het managementteam hebben de directeur, het Hoofd 
interne bedrijfsvoering en afvaardigingen van de 
verschillende teams zitting. Het team vergadert op 
wekelijkse basis over de voortgang van de hulpver-
lening, de pleitbezorging en de voorlichting. Omdat 
de organisatie bij de hulpverlening nauw samenwerkt 
met haar strategische partner International Rescue 
Committee (IRC) heeft ook de alliantiemanager van 
IRC zitting in het managementteam. 

1.3.1 Salariëring van de Raad van Toezicht, het Be-
stuur en de Directie
De leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur 
ontvangen geen salaris of andere vergoedingen voor 
het werk dat zij verrichten voor de organisatie. Zij 
doen het werk onbezoldigd. Het Bestuur stelt de hoog-
te van de directievergoeding vast en volgt hierbij 
de Advies Regeling Beloning Directeuren Goede Doelen 
en de Code Wijffels. In 2014 verdiende de directeur 
van Stichting Vluchteling een bruto jaarsalaris van 
€ 93.868, hetgeen ruim onder de gestelde norm is voor 
de beloning van directeuren van Goede Doelen. Een 
uitgebreide toelichting op het salaris van de direc-
teur is na te lezen in het financieel jaarverslag.

Raad van Toezicht

Bestuur

Directeur Liaison manager

Hoofd interne 
bedrijfsvoering

Ondersteunende diensten
- Directie-assistent

- Medewerker ondersteuning
organisatie en beleid

Vier teams

Projecten
Twee project- 
medewerkers

Beleid & 
Pleitbezorging

Eén medewerker
(tot 1 aug 2014)

Communicatie & media
Persvoorlichter

Campagne/Communicatie-
medewerker

Fondsenwerving
Fondsenwerver

Junior fondsenwerver
Online coördinator
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1.4 Prestatiegrondslagen & maatstaven 

Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat 
85% van de inkomsten besteed moet worden aan de 
doelstellingen, waarbij het zwaartepunt dient te 
liggen op de hulpverlening. Dit wordt gemeten aan 
de hand van specifieke kengetallen, die tevens zijn 
opgenomen in het financieel jaarverslag. 
In 2014 werd 76% van de beschikbare middelen be-
steed aan de hulpverlening voor vluchtelingen en 
ontheemden, werd 9% besteed aan de voorlichting 
aan het Nederlandse publiek en 1% aan de pleitbe-
zorging. 14% werd gebruikt voor de kosten die aan 
de organisatie zelf toegerekend dienen te worden, 
zoals fondsenwerving (12%) en beheer- en adminis-
tratiekosten (2%). 

1.4.1 Hulpverlening
De organisatie baseert het succes van de hulpver-
lening op het aantal hulpvragers dat bereikt wordt, 
waardoor verder lijden vermindert en/of sterfte 
wordt voorkomen. In 2014 besteedde de organisatie 
76% van de beschikbare middelen aan hulp in het 
veld, waarvan 86% werd bestemd voor de noodhulp. 
Deze focus op noodhulp neemt niet weg dat Stichting 
Vluchteling ook hulp verleent tijdens chronische 
crises, en bijdraagt aan het scheppen van rand-
voorwaarden voor de terugkeer van vluchtelingen. 
In 2014 werden met de hulpverlening van Stichting 
Vluchteling 1,4 miljoen mensen bereikt.  

1.4.2 Voorlichting 
De media weten Stichting Vluchteling goed te vin-
den voor informatie over de situatie van vluchte-
lingen wereldwijd. Regelmatig treedt de directeur 
op als deskundige in tv- en radioprogramma’s en in 
krantenartikelen. Via deze vorm van free publicity, 
en via betaalde media-uitingen, evenementen, ten-

Hulp

Voorlichting

Pleitbezorging

Kosten

Besteding van de baten aan de strategische doelstellingen

76%

14%

9%

1%

toonstellingen, de eigen website en nieuwsbrieven 
informeert Stichting Vluchteling het Nederlandse 
publiek over vluchtelingencrises waar ook ter we-
reld. In hoeverre deze zichtbaarheid ook daadwerke-
lijk effect heeft op de manier waarop Nederlanders 
over vluchtelingen en ontheemden denken laat zich 
moeilijk meten. Vast staat in ieder geval wel dat 
Stichting Vluchteling in 2014 via free publicity 
miljoenen Nederlanders heeft bereikt. De website 
(zowel de corporate website als die van de Nacht 
van de Vluchteling) werd in 2014 gemiddeld door 719 
mensen per dag bezocht.   

1.4.3 Pleitbezorging 
Het succes van de pleitbezorging is afhankelijk 
van de mate waarin een daadwerkelijke verandering 
van het beleid van overheden wordt gerealiseerd 
ten gunste van de noodhulp in het algemeen, en aan 
vluchtelingen en ontheemden in het bijzonder. In 
2014 onderhield de organisatie daarom actief con-
tacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
met als doel suggesties te doen voor de verbetering 
van de hulpverlening. De directeur van Stichting 
Vluchteling werd twee maal gevraagd om de Tweede 
Kamer te informeren over de situatie in respectie-
velijk Syrië en de Centraal Afrikaanse Republiek.
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Herkomst van de baten in 2014

7.181.547

2.023.174

4.039.000 464.928

207.318

Eigen fondswerving

SHO

Nationale Postcode Loterij

Ministerie van Buitenlandse 
zaken

Inkomsten 2014

Overig

Daarnaast nam Stichting Vluchteling deel aan spe-
ciale bijeenkomsten van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken en onderhield zij contacten met Kamer-
leden van diverse politieke partijen. In hoeverre 
de pleitbezorging daadwerkelijk effect heeft op de 
positie van vluchtelingen en ontheemden in de re-
gio laat zich in concrete cijfers moeilijk meten. 
Wel is vast te stellen dat de relaties met diverse 
politieke partijen goed zijn en er in de Kamer veel 
steun is voor het werk van Stichting Vluchteling. 
Zo riepen vier verschillende politieke partijen 
(SP, GroenLinks, PvdA en D66) eind 2014 via een ge-
zamenlijke mailing hun achterban op om het werk van 
Stichting Vluchteling voor Syrische vluchtelingen 
in Turkije te steunen.

1.4.4 Financiële  positie in 2014
Het bereik en de impact van de hulpverlening is 
afhankelijk van het totaal aan baten dat de organi-
satie verwerft. Het succes van de organisatie wordt 
dus ook afgemeten aan het totaal aan inkomsten dat 
de organisatie verkrijgt van particuliere donoren, 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale 
Postcode Loterij en overige acties met derden.
In 2014 was het totaal aan baten van de organisatie 
€ 13.915.967 euro. Ten opzichte van het voorgaande 
jaar betekende dit een stijging van ongeveer  
€ 3 miljoen euro. Deze stijging is deels te verkla-
ren door de toename van de baten uit de eigen fond-
senwerving. Deze stegen met bijna 1 miljoen euro, 
wat neerkomt op een groei van 14% ten opzichte van 
2013. Daarnaast is een deel van de toename van de 
inkomsten het gevolg van de extra bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij voor een gezamenlijk 
Syriëproject van Stichting Vluchteling met WarChild 
en UNHCR. Tot slot leverde de speciale actie tegen 
Ebola van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 
nog eens bijna een half miljoen euro op.

In 2014 werd aan de hulpverlening bijna 10,5 mil-
joen euro besteed. Dat is 2,3 miljoen euro meer dan 
in 2013. De vraag naar noodhulp is in 2014 even-
eens toegenomen. Voor het eerst gaven de Verengde 
Naties in 2014 maar liefst vier landen de classi-
ficatie Emergency level 3, de hoogste classificatie 
voor humanitaire rampen. Daartoe behoren Syrië, de 
Centraal Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan en Irak. 
Stichting Vluchteling is in al deze landen actief. 
In totaal is aan de drie doelstellingen van Stich-
ting Vluchteling 86% van de baten besteed. 
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1.5 Samenwerkingsverbanden

Stichting Vluchteling werkt in de hulpverlening 
samen met partners die al ter plekke zijn, of met 
internationale partners die de kennis en experti-
se hebben om op zeer korte termijn operationeel te 
worden bij een nieuwe crisis. Dit stelt de orga-
nisatie in staat om per crisis de meest geschikte 
partner voor de hulpverlening te selecteren. Dit 
kan een internationale of een lokale hulporganisa-
tie zijn. 

1.5.1 Strategische samenwerking met International 
Rescue Committee (IRC)
Al meer dan 25 jaar werkt Stichting Vluchteling 
intensief samen met International Rescue Commit-
tee (IRC), een van origine Amerikaanse organisatie 
met eveneens wortels in de Tweede Wereldoorlog. Het 
mandaat van IRC komt op hoofdlijnen overeen met dat 
van Stichting Vluchteling. De organisatie richt 
zich eveneens op vluchtelingen en ontheemden, maar 
daarbij lag de nadruk tot voor kort minder sterk op 
het verlenen van noodhulp. In 2014 heeft IRC geko-
zen voor een nieuwe strategie voor de periode 2015-
2020. De nieuwe missie komt nog sterker overeen 
met het mandaat van Stichting Vluchteling: To help 
people whose lives and livelihoods are shattered 
by conflict and disaster to survive, recover, and 
gain control of their future. IRC zal zich in de 
toekomst dus uitsluitend gaan richten op mensen in 
crisissituaties. 

IRC werkt in meer dan veertig landen, wereldwijd 
heeft IRC ongeveer 10.000 medewerkers. De organisa-
tie heeft het hoogste cijfer (A+) gekregen van The 
American Institute of Philanthropy, een gezagheb-
bend instituut dat Amerikaanse organisaties evalu-
eert en beoordeelt. IRC hanteert evenals Stichting 

Vluchteling kosteneffectiviteit en doeltreffendheid 
als belangrijke kernwaarden voor de hulpverlening. 
In 2009 werd de langdurige samenwerking met IRC 
verder geïnstitutionaliseerd door het ondertekenen 
van een Memorandum of Understanding tussen beide 
organisaties, die inmiddels meerdere keren is ver-
lengd. 

Hulpverlening

Fondsenwerving

Administratie

Kosteneffectiviteit alliantiepartner IRC

92%
3%

5%

In 2014 is een volgende stap genomen in de samen-
werking tussen beide organisaties. In oktober 2014 
werd de Letter of Intent ondertekend, waarin IRC 
en Stichting Vluchteling hebben vastgelegd dat zij 
een verregaande samenwerking nastreven, die me-
dio 2015 van kracht moet worden. De eerste stappen 
tot het nieuwe samenwerkingsverband zijn inmiddels 
gezet; afgevaardigden van IRC hebben eind 2014 een 
Due Dilligence-onderzoek uitgevoerd, waarbij zij de 
boekhoudkundige, bedrijfsmatige en juridische as-
pecten van Stichting Vluchteling hebben onderzocht. 
Begin 2015 voert Stichting Vluchteling eenzelfde 
onderzoek uit bij IRC. Bij positief resultaat zal 
het voorgenomen samenwerkingsverband in 2015 gefor-
maliseerd worden. 
In deze verregaande samenwerking met IRC ligt de 
nadruk op het verstevigen van het noodhulpprofiel 
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van beide organisaties. Zo kan IRC via een versim-
pelde aanvraagprocedure snel beschikking krijgen 
over de noodhulpgelden van Stichting Vluchteling. 
Hiermee kunnen zij de hulpverlening snel starten, 
waardoor de impact van de hulp wordt vergroot. 
Daarnaast leidt een snelle opstart van noodhulppro-
jecten vaak tot schaalvergroting. Zo was Stichting 
Vluchteling de eerste die geld beschikbaar stelde 
voor hulpverlening van IRC in de door de oppositie 
gecontroleerde gebieden van Syrië. Na een succes-
volle start raakten ook grote donoren zoals buiten-
landse overheden overtuigd van het effect van deze 
hulpverlening van IRC. Zij stelden vervolgens hun 
fondsen beschikbaar, waarna IRC de hulpverlening 
kon opschalen. Het noodhulpprogramma van IRC in 
Syrië heeft inmiddels een omvang van 227 miljoen 
dollar.

Stichting Vluchteling is door het strategische 
partnerschap met IRC verzekerd van een partner die 
kwalitatief hoogwaardige hulpverlening kan leve-
ren en snel ter plaatse kan zijn. Daarnaast heeft 
Stichting Vluchteling via IRC toegang tot crisisge-
bieden, waardoor de organisatie zich een duidelijk 
beeld kan vormen van de noden ter plekke, en deze 
kennis kan delen in Nederland via de publieksvoor-
lichting en kan inzetten voor de pleitbezorging. 
Regelmatig zorgt Stichting Vluchteling ervoor dat 
er ook beeldmateriaal wordt gemaakt van de crisis, 
en de geboden (of de nog gewenste) hulp. Op die ma-
nier kan Stichting Vluchteling het draagvlak in Ne-
derland voor noodhulp aan vluchtelingen in de regio 
vergroten. Dit heeft ook een positief effect op de 
inkomsten uit de Nederlandse particuliere markt. 

Aan de alliantie met IRC wordt sturing en richting 
gegeven door een alliantiemanager van IRC die ge-
vestigd is op het kantoor van Stichting Vluchte-

ling. In 2014 werd 8,7 miljoen euro van de midde-
len die Stichting Vluchteling ter beschikking had 
voor de hulpverlening geïmplementeerd door IRC, dat 
is 84% van het totale hulpbudget. Zo ontving IRC 
via Stichting Vluchteling  2 miljoen euro inkom-
sten voor Syrië van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en 464.928 euro via de nationale SHO actie 
‘Stop de Ebola-ramp’.

1.5.2  Overige partners en lidmaatschappen
Op het terrein van de hulpverlening werkt Stich-
ting Vluchteling ook samen met Mines Advisory Group 
(MAG), International Medical Corps (IMC) en enkele 
lokale hulporganisaties. Tevens neemt de organisa-
tie deel aan diverse pleitbezorgingsinitiatieven 
in coalitieverband, zoals het Platform Humanitaire 
Actie (PHA) en het Congo Platform. In de pleitbe-
zorging en voorlichting wordt verder samengewerkt 
met Campagne Bureau BKB, Lobbybureau BBO, Human 
Rights Watch, Humanity House en enkele andere part-
ners. Zo organiseert Stichting Vluchteling samen 
met twaalf andere Nederlandse hulporganisaties en 
onderzoeksinstituten een Humanitaire Top in 2015, 
vooruitlopend op de World Humanitarian Summit die 
in 2016 in Istanbul plaatsvindt. 

Belangrijk voor Stichting Vluchteling is de sa-
menwerkingsovereenkomst met de Nationale Postcode 
Loterij, die al meer dan 15 jaar bestaat. Op basis 
van dit partnerschap ontving Stichting Vluchteling 
ook in 2014 de vaste bijdrage van 2,7 miljoen euro. 
Deze overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij 
biedt eveneens de mogelijkheid om extra projecten 
ter financiering voor te leggen. In het kader van 
de dertiende trekking kende de NPL in 2014 nog een 
extra 1,3 miljoen euro toe aan het gezamenlijke 
Syriëproject van Stichting Vluchteling, WarChild en 
UNHCR. 
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Stichting Vluchteling is lid van de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI), de nationale 
brancheorganisatie voor goede doelen organisaties, 
de organisatie is eveneens aangesloten bij Chari-
tas, het inkoopbureau van de VFI. 

1.5.3 Actiefonds Mijnen Ruimen
Het Actiefonds Mijnen Ruimen zet zich sinds 1996 in 
om wereldwijd oorlogsexplosieven op te ruimen die 
na gewapende conflicten zijn blijven liggen en nog 
jarenlang slachtoffers kunnen maken. Ook Stichting 
Vluchteling besteedt al geruime tijd aandacht aan 
deze problematiek, en ondersteunt diverse projec-
ten van haar internationale partner Mines Advisory 
Group in onder andere Irak en Zuid-Soedan. Om meer 
te kunnen bereiken is besloten de lopende activi-
teiten van Actiefonds Mijnen Ruimen onder te bren-
gen bij Stichting Vluchteling in een Fonds op Naam.  
Op 1 september 2014 was deze overname een feit.
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1.6 De Samenwerkende Hulporganisaties 

Stichting Vluchteling is lid van de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO). Dit verband van hulporga-
nisaties werft ten tijde van grote crises en rampen 
gezamenlijk fondsen voor de humanitaire hulpver-
lening. Op basis van een vooraf vastgestelde ver-
deelsleutel krijgen Nederlandse hulporganisaties 
een gedeelte van de actieopbrengsten. De verdeel- 
sleutel is gebaseerd op de omvang van de hulpverle-
ning op het gebied van noodhulp en wederopbouw en 
de eigen fondswerving van de afgelopen drie jaar. 
In 2013 hebben de SHO een externe commissie aange-
steld om de organisatie op diverse punten door te 
lichten en van adviezen te voorzien. Het rapport 
werd begin 2014 overhandigd en bevatte drie belang-
rijke aanbevelingen die opvolging krijgen. Zo wordt 
voortaan voorafgaand aan een actie een zogenaamde 
instaptoets ingevoerd. Elke organisatie dient per 
actie aan te tonen dat ze de geworven fondsen ook 
direct ter plekke kan besteden. Wie niet aan deze 
eisen kan voldoen, deelt niet mee in de opbrengsten 
van de actie. Er zullen -naast de directeuren van 
de deelnemende organisaties- ook drie externe le-
den gaan plaatsnemen in het Algemeen Bestuur van de 
SHO. Het betreft een voorzittersfunctie, een pen-
ningmeester en een communicatiedeskundige. Tot slot 
is besloten dat de woordvoering voortaan bij de 
deelnemende organisaties zelf ligt. In 2015 moeten 
de veranderingen binnen de SHO zijn doorgevoerd. 

1.6.1. SHO-actie tegen Ebola 
In 2014 voerde de SHO voor het eerst actie om een 
ziekte te bestrijden. Het dodelijke ebolavirus 
greep in de voormalige oorlogslanden Sierra Leone 
en Liberia zo snel om zich heen, dat complete sa-
menlevingen ernstig ontwricht dreigden te raken. 
De totale opbrengst van de ebola-actie was ruim 10 

miljoen euro. Daarvan ontving Stichting Vluchteling 
€ 464.928 euro, dat via IRC is besteed aan het op-
zetten en verbeteren van een isolatiefaciliteit in 
Bo, de tweede grootste stad van Sierra Leone.
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1.7 Interne zaken in 2014 

1.7.1 Uitvoering van het beleid en financiën 
De vaststelling van het beleid geschiedt op basis 
van een Strategisch Meerjarenplan dat een looptijd 
kent van drie jaar. Dit Strategisch Meerjarenplan 
wordt jaarlijks opgesteld door het Bureau, en goed-
gekeurd door het Bestuur en de Raad van Toezicht. 
Op basis van dit goedgekeurde plan maken de diver-
se afdelingen hun jaarlijkse werkplan, waarvan de 
voortgang wekelijks tijdens het managementteamo-
verleg intern wordt besproken. Het Bestuur ontvangt 
elk kwartaal een voortgangsrapportage over de gehe-
le organisatie. 
Om de interne werkprocessen kwalitatief hoogwaar-
dig en zo productief mogelijk te organiseren werkt 
Stichting Vluchteling met ISO 9001:2008. In 2014 
vond een herkeuring plaats. ISO- onderzoekers gaven 
zonder enige bevindingen opnieuw de ISO- status af, 
die wederom drie jaar geldig is.
Het Bestuur ontvangt maandelijks de financiële stand 
van zaken. Het Bestuur stelt de begroting en de 
prognose vast, die door de Raad van Toezicht wordt 
goed- of afgekeurd. De uitvoering van de financië-
le planning en beheersing van de organisatie is in 
handen van het hoofd Interne Bedrijfsvoering, die 
daarbij gecontroleerd wordt door accountantskantoor 
Price Waterhouse Coopers. 

1.7.2 Kostenbewustzijn
Stichting Vluchteling gaat op een verantwoorde ma-
nier met de inkomsten om en is in het bezit van het 
CBF-Keur voor fondsenwervende organisaties. Daarin 
is onder meer vastgelegd dat maximaal 25% van de 
geworven inkomsten besteed mag worden aan nieuwe 
fondsenwervende activiteiten. In 2014 bedroegen de 
kosten voor de fondsenwerving 23% van het totaal 
aan geworven middelen. Dit is een relatief hoog 

percentage, veroorzaakt door de investeringen die 
de organisatie doet gericht op de groei en de ver-
jonging van de achterban. 
In absolute cijfers kwamen de kosten voor de fond-
senwerving in 2014 uit op een totaal van 1,6 mil-
joen euro, afgerond 300.000 euro meer dan in 2013 .
Deze stijging is evenredig aan de stijgende in-
komsten uit de eigen fondsenwerving, waardoor het 
CBF-percentage nagenoeg gelijk bleef. 

1.7.3 Personeelsbeleid
Stichting Vluchteling startte in 2014 met 12 me-
dewerkers, die tezamen 11 fte. vertegenwoordigen. 
Voor de salariëring van de medewerkers hanteert 
Stichting Vluchteling de BBRA-overheidsschalen. 
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. Met het oog 
op het zwangerschapsverlof van een van de project-
medewerkers, en vanwege de grote werkdruk die een 
SHO-actie met zich mee brengt, is in november 2014 
een freelance projectmedewerker aangetrokken, die 
deze functie zal waarnemen tot het einde van de 
verlofperiode. 

Voor Stichting Vluchteling vormt het personeel de 
belangrijkste basis voor het behalen van succes. 
Investeren in de eigen mensen is werken aan de toe-
komst van de organisatie. Daarom stelt de Stichting 
ieder jaar een studiebudget beschikbaar. Afgelopen 
jaar hebben vijf personeelsleden van deze studie-
voorziening gebruik gemaakt. 
Het ziekteverzuim onder het personeel van de orga-
nisatie is al vele jaren laag (rond de 2%) verge-
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leken met het landelijke gemiddelde in deze sector 
(tussen de 4,5 en 5%). In 2014 steeg het verzuim 
naar 3,7 procent, veroorzaakt door een langdurig 
ziekteverlof van een van de 12 medewerkers.

In 2014 verlieten twee mensen de organisatie. Van-
wege de beoogde verregaande samenwerking met IRC 
in 2015 heeft Stichting Vluchteling besloten om de 
functie van beleidsmedewerker voorlopig niet te 
vervullen, totdat duidelijk is hoe beide organisa-
ties in de toekomst de pleitbezorging gezamenlijk 
zullen gaan aanpakken. Tot die tijd worden de ac-
tiviteiten deels door de directeur waargenomen. De 
vrijgekomen communicatiefunctie is wel direct inge-
vuld. 

Stichting Vluchteling bood in 2014 aan twee stagi-
airs en drie vrijwilligers de mogelijkheid om werk-
ervaring op te doen. Aan de hand van gezamenlijke 
vastgestelde doelstellingen draaien stagiairs vol-
ledig mee op een van de afdelingen binnen de orga-
nisatie. Voor de Stichting betekent het inzetten 
van vrijwilligers en stagiairs een capaciteitsver-
groting, de stagiair of vrijwilliger krijgt op zijn 
beurt de mogelijkheid om relevante vaardigheden te 
ontwikkelen voor zijn studie- en werkveld. Zowel 
vrijwilligers als stagiairs krijgen voor hun inzet 
een marktconforme vergoeding en participeren binnen 
de Stichting op volwaardige en gelijkwaardige ba-
sis. 

Infogram personele zaken
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2.1 De visie achter de hulpverlening

Hulp bieden aan vluchtelingen, dat was volgens 
Gerrit Jan van Heuven Goedhart de essentie van zijn 
werk als Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor Vluchtelingen. Het liefst wilde hij alle kam-
pen sluiten en iedereen een thuis bieden, de enige 
échte oplossing voor het vluchtelingenprobleem. In 
de tussentijd moest er adequate zorg zijn, zodat 
mensen in de barre omstandigheden van een kamp zou-
den overleven. 

Anno 2014 is het doel van Stichting Vluchteling om 
zoveel mogelijk vluchtelingen te bereiken, en om 
een zo groot mogelijk effect van de hulpverlening 
te bewerkstelligen. Bij een acute vluchtelingen-
crisis komt Stichting Vluchteling zo snel mogelijk 
in actie. De belangrijkste partner hierbij is IRC, 
meer specifiek de Emercency Prepardness and Response 
Unit (EPRU). Via een speciale aanvraagprocedure 
kunnen zij snel en flexibel beschikken over middelen 
waarmee de hulpverlening in noodsituaties onmiddel-
lijk kan worden opgestart. Stichting Vluchteling 
streeft ernaar om het percentage van de hulpverle-
ning dat bestemd is voor de noodhulp in de komende 
jaren minimaal te handhaven op het huidige niveau, 
te weten 86% van het totale hulpbudget.
Omdat aan vluchtelingencrises doorgaans structure-
le factoren ten grondslag liggen, zoals politieke 

‘MISSCHIEN ZIJN DE DETAILS 
GECOMPLICEERD, DE ESSENTIE 
IS SIMPEL’   
GERRIT JAN VAN HEUVEN GOEDHART, 1955

instabiliteit en klimatologische omstandigheden, 
kunnen vluchtelingen vaak na de eerste noodsituatie 
niet direct terug naar huis. De hulp van Stichting 
Vluchteling richt zich daarom ook op hulp gericht 
op de lange termijn, zoals het herstellen van ba-
sisvoorzieningen (bijvoorbeeld scholen en medische 
klinieken) en op speciale projecten om vluchtelin-
gen vaardigheden aan te leren waarmee zij hun leven 
weer kunnen oppakken en zelfstandig in hun inkomen 
kunnen voorzien. In situaties waar vluchtelingen 
weer naar huis kunnen, ondersteunt Stichting Vluch-
teling de terugkeer met bijvoorbeeld het ruimen van 
landmijnen en het herstellen van scholen en medi-
sche voorzieningen.

De hulp van Stichting Vluchteling is primair be-
stemd voor vluchtelingen en ontheemden. Een be-
perkt deel van de hulp komt ook ten goede aan de 
lokale bevolking. Plaatselijke gemeenschappen zijn 
vaak niet in staat om grote aantallen vluchtelingen 
goed op te vangen, en de plotselinge druk op lokale 
voorzieningen leidt daardoor regelmatig tot vijan-
digheid en spanningen. Bovendien is het in zulke 
situaties vaak lastig om een onderscheid te maken 
tussen vluchtelingen en de armere lokale bevolking 
die met dezelfde problemen kampt. Daarnaast zijn er 
gebieden die al vele jaren geteisterd worden door 
crises, waarbij de lokale bevolking vaak dezelfde 
hulpbehoeftes heeft als vluchtelingen.
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76% VAN DE BESCHIK-
BARE MIDDELEN IS INGEZET 
VOOR HULPVERLENING

1.4 MILJOEN 

MENSEN WERDEN BEREIKT IN 
22 LANDEN

10,5 MILJOEN 

EURO VOOR HULP

Noodhulp

Wederopbouw

Verdeling van de middelen tussen noodhulp en wederopbouw

€8.994.934

€ 1.468.986

2.1.1 Keuze van landen en doelen in de hulpverle-
ning
Stichting Vluchteling stelt aan het begin van ieder 
jaar een aantal concentratiegebieden vast voor de 
hulpverlening. In deze gebieden zijn de noden van 
vluchtelingen en/of ontheemden het hoogst. Afge-
lopen jaar is de Centraal Afrikaanse Republiek (en 
omringende landen) toegevoegd aan deze lijst. Daar-
naast richt Stichting Vluchteling zich op een aan-
tal specifieke thema’s, te weten water en sanitatie, 
stedelijke vluchtelingen, gezondheidszorg en sek-
suele en reproductieve gezondheidszorg. Per crisis 
en/of thema wordt gekozen voor een internationale 
of lokale partner die deze hulp het beste kan bie-
den. 

Concentratielanden & thema’s & implementerende partners

Concentratiegebieden 

- De Hoorn van Afrika 

- Het Grote Merengebied, 

- Syrië en omringende landen

- Centraal Afrikaanse Republiek

Strategische thema’s 

- Noodhulp

- Stedelijke vluchtelingen

- Water & Sanitatie

- Seksueel geweld als oorlogswapen

Samenwerkingspartners

-  35 IRC-projecten 

-  5  projecten  van overige internationale partners: IMC &, MAG 

-  6  projecten van lokale partners: Backpack Health Workers Team   

 Programme, Mae Tao Clinic, Himalayan Society for Youth and 

 Women Empowerment, Tchad Solaire, Panzi Ziekenhuis, Shafak   

 Syria
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Stedelijke
vluchtelingen Ruim de helft van alle 

vluchtelingen wereld-
wijd leeft in steden. 
Meestal in sloppenwij-
ken, waar zij gediscri-
mineerd worden en niet 
in hun levensonder-
houd kunnen voorzien.

Noodhulp
Stichting Vluchteling 
geeft zo snel mogelijk 
de meest noodzake-
lijke hulp ter plekke. 
Wereldwijde inzet voor 
hulp aan vluchtelingen 
en ontheemden bij een 
acute vluchtelingen-
crisis.

Water
Schoon drinkwater is 
van levensbelang. Dit 
kan gerealiseerd wor-
den door het aanboren 
van een natuurlijke 
bron of - als deze er 
niet is - het aanvoeren 
van water met grote 
tanks. 

Sanitatie
Het risico op uitbraak 
van besmettelijke ziek-
tes is in vluchtelingen-
kampen extra groot. 
Goede latrines en 
hygiënische omstan-
digheden zijn bij de 
voorkoming daarvan 
essentieel.

Seksueel
geweld Seksueel geweld komt 

veel voor tijdens ge-
welddadige conflicten. 
Het is een effectief 
oorlogswapen, omdat 
het hele gemeenschap-
pen ontwricht.

Overzicht thema’s

2.1.2 De keuze van partners in de hulpverlening
Om welk hulpvraag het ook gaat, Stichting Vluchte-
ling selecteert de internationale en lokale part-
nerorganisaties zorgvuldig. Naast IRC heeft Stich-
ting Vluchteling nog enkele andere internationale 
partners, zoals International Medical Corps (IMC) 
en Mines Advisory Group (MAG). Met het oog op de 
verregaande samenwerking met IRC is besloten om in 
2015 de samenwerking met IMC stop te zetten. Ook de 
samenwerking met MAG zal verminderen, al behoudt 
Stichting Vluchteling de mogelijkheid om met de 
middelen geworven onder het Actiefonds Mijnenruimen 
(Fonds op Naam) projecten van deze organisatie te 
blijven steunen.
Daarnaast werkt Stichting Vluchteling samen met 
enkele kleinere lokale partnerorganisaties, een 

samenwerking die ook in de toekomst zal blijven 
bestaan. Deze lokale partners zijn vaak als geen 
ander op de hoogte van de context waarin de hulp 
plaats vindt, de specifieke humanitaire noden van 
de bevolking en de manier waarop de meest kwets-
bare groepen het best bereikt kunnen worden. Door 
samen te werken met lokale partners weet Stichting 
Vluchteling de hulpverlening en de kennis hierover 
duurzaam te verankeren in de lokale gemeenschap. 
Sinds 2010 werkt Stichting Vluchteling samen met 
het Panzi-ziekenhuis in D.R. Congo, dat is ge-
specialiseerd in de medische en mentale zorg aan 
slachtoffers van seksueel geweld. Dr. D. Mukwege, 
de oprichter van dit bijzondere ziekenhuis, ontving 
in 2014 de Sacharovprijs, de belangrijkste Europe-
se mensenrechtenprijs, voor zijn hulp aan en inzet 
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voor Congolose vrouwen die slachtoffer zijn van het 
oorlogsgeweld. 
Samen met het Nederlandse Brouwerfonds zal Stich-
ting Vluchteling zorg blijven dragen voor de ont-
wikkeling van de Tibetaanse vluchtelingengemeen-
schap in Nepal. In 2014 is een nieuwe financiële 
injectie gegeven aan de Himalaya society, die on-
derwijs verzorgt voor Tibetanen in ballingschap.

Nieuw is de samenwerking met de orthopedische kli-
niek in Amman (Jordanië) van de gevluchte Syrische 
arts, Dr. Mahmoud Al Dyab. Hij was dit jaar een 
van de twee prijswinnaars van de Van Heuven Goed-
hart-penning, waaraan een geldbedrag van 50.000 
euro is verbonden. Dit bedrag wordt in samenspraak 
met Stichting Vluchteling besteed aan psychosociale 
ondersteuning voor Syrische vluchtelingen die een 
ledemaat zijn kwijtgeraakt. 

Dr. Mahmoud en zijn orthopediekliniek 

Dagelijks komen nieuwe slachtoffers naar de orthopediekliniek van de 

Syrische arts Mahmoud: kinderen, vrouwen, mannen en bejaarden van wie 

een ledemaat is afgezet. Bijna allemaal slachtoffer van de vatenbommen 

die nog dagelijks vallen op Syrische huizen. 

Dr. Mahmoud – zelf gevlucht omdat hij als arts zijn leven niet meer zeker 

was in Syrië - meet hen protheses aan. “Iedere dag zie ik de verwoestende 

werking van de oorlog. Gelukkig kan ik vanuit mijn positie mijn landgeno-

ten helpen.” 

Met hulp van de Jordaanse overheid, en met een flinke dosis doorzettings-

vermogen kreeg Dr. Mahmoud het voor elkaar zijn beroep ook in Jordanië 

uit te voeren, al is zijn positie wankel. “Vluchtelingen mogen hier officieel 

niet werken,” vertelt de orthopeed. “Gelukkig ziet iedereen in dat artsen 

hard nodig zijn om alle Syrische vluchtelingen te kunnen helpen. Daarom 

hebben wij nu een uitzonderingspositie en mogen we als vrijwilligers aan 

de slag.”  

Het geld dat verbonden is aan de Van Heuven Goedhart-penning zet Dr. 

Mahmoud in voor het opzetten van psychosociale ondersteuning en trau-

maverwerking binnen zijn kliniek, dat volgens de arts een essentieel on-

derdeel is van de orthopedische hulpverlening. Mahmoud: “Deze mensen 

zijn al een been of arm verloren. De prothese biedt hun weliswaar weer 

enige fysieke vrijheid. Maar alleen met de begeleiding van een psycho-

loog bij het verwerkingsproces kan iemand weer echt stappen gaan zetten 

naar een nieuw leven.”  



JAARVERSLAG 2014

DE HULPVERLENING

2.2 De hulpverlening in 2014

Stichting Vluchteling besteedde in 2014 ruim 
2 miljoen euro meer aan de directe hulpverlening 
dan in 2013, te weten € 10.463.967. Hiermee wer-
den in totaal 1,4 miljoen mensen bereikt, verdeeld 
over twee continenten en 22 landen. Ruim 84% van 
het totale hulpbudget van Stichting Vluchteling is 
besteed aan projecten van partner IRC.

De Project Advies Commissie (PAC) kwam 31 keer 
bijeen in 2014 en besprak in totaal 51 projectvoor-
stellen. Drie projectvoorstellen werden afgewezen. 
Bij twee voorstellen had dat te maken met de onbe-
kendheid met de track record van de organisatie die 
het voorstel indiende. Het derde noodhulpproject, 
aan ontheemden in Zuid-Soedan, is afgewezen omdat 
Stichting Vluchteling in deze regio al noodhulp 
verleent via IRC en niet nog een andere partner in 
het veld wilde. Maar liefst zeven projectvoorstel-
len waren duurder dan € 250.000 en hadden daarom 
specifieke toestemming nodig van het Bestuur. Vijf 
projecten zijn via een versnelde procedure bespro-
ken door het Bestuur, zodat na goedkeuring de pro-
jecten direct van start konden gaan. Twee projecten 
zijn in de reguliere bestuursvergadering van decem-
ber 2014 toegewezen. 

2.2.1 Hulp aan stedelijke vluchtelingen
De hulp aan stedelijke vluchtelingen, inmiddels ruim 
de helft van alle vluchtelingen wereldwijd, is in 2014 
verder gegroeid. Zo zijn er in de zomer van 2014 twee 
noodhulpprojecten gestart in Irak aan ruim 13.600 
nieuw gearriveerde ontheemden, veelal gevestigd in 
kleine of grotere urbane centra in de provincies Di-
yala, Dohuk en Suleymaniyah. Daarnaast verliepen de 
experimenten in Libanon met cash grants zo goed, dat 
deze projecten in 2014 zijn uitgebreid.  

84% IRC

16% andere partners

Hulpbudget en percentage hulpbudget van partners van Stichting 
Vluchteling 

€ 8.900.870

€ 1.722.243

Afrika

Midden Oosten

Besteding per continent 

€ 4.849.198

€ 4.857.099

Azië€ 757.670

767.901

548.964

Aantal begunstigden per continent

Afrika

Midden Oosten

Azië47.246
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Stichting Vluchteling ondersteunt het project van 
IRC waarbij Syrische straatkinderen en hun verzor-
gers geld krijgen voor levensonderhoud in ruil voor 
het verrichten van werk of voor het volgen van een 
opleiding binnen een bedrijf. Welke kinderen een 
leerplek krijgen bij een bedrijf, is afhankelijk 
van de profielen van de geselecteerde straatkinde-
ren en de bedrijven die meedoen. De activiteiten 
van het cash for work-programma helpen niet alleen 
de straatkinderen en hun families met overleven. 
Het heeft ook een positieve invloed op de omgeving, 
doordat bijvoorbeeld publieke ruimtes worden schoon-
gemaakt, of omdat Syrische straatkinderen meewerken 
in een Libanees bedrijf, wat de integratie tussen 
beide groepen bevordert. 

De kosten van de hulpverlening verschillen per 
plek. Zo is hulp verlenen in het Midden-Oosten een 
stuk duurder dan in bijvoorbeeld Zuid-Soedan, sim-
pelweg doordat de kosten van levensonderhoud veel 
hoger zijn in de Syrische regio. Stichting Vluchte-
ling en partner IRC streven ernaar om hulpgoederen 
zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Daarmee worden 
niet alleen de transportkosten beteugeld, maar sti-
muleert het ook de lokale economie, die het vaak al 
zwaar te verduren krijgt door de plotselinge komst 
van grote stromen vluchtelingen.
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Midden-Oosten
1. Syrië
2. Libanon
3. Irak
4. Jordanië
5. Jemen
6. Turkije

Bestedingen: 
€ 4.857.099

Aantal mensen 
geholpen:
548.964

Azië
1. Afghanistan
2. Pakistan
3. Myanmar
4. Nepal
5. Thailand

Bestedingen: 
€ 757.670

Aantal mensen 
geholpen:
47.246

Afrika
 1.  Ivoorkust
 2.  Tsjaad
 3.  Centraal 
  Afrikaanse  
  Republiek 
 4.  Mali
 5.  DR Congo
 6.  Oeganda
 7. Kenia
 8. Somalië
 9. Ethiopië
10. Zuid-Soedan
11. Soedan
12. Sierra Leone

Bestedingen: 
€ 4.849.198

Aantal mensen 
geholpen:
767.901
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Bereik van de hulpvragers

Continent      Aantal begunstigden per continent

Afrika 767.901

Azië    47.426

Midden Oosten 548.964

Totaal 1.364.291
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2.2.2 Risico’s in 2014
In landen waar het crisis is, ontbreekt doorgaans 
een goed functionerend rechts- en/of politiek sys-
teem. Corruptie, diefstal of tegenwerking vanuit de 
overheid kunnen de hulpverlening ernstig bemoeilij-
ken. Ook lopen hulpverleners in crisisgebieden het 
gevaar dat zij slachtoffer worden van geweld. De 
laatste jaren is het geweld tegen hulpverleners al-
leen maar toegenomen. In 2013 vonden wereldwijd 155 
hulpverleners een gewelddadige dood, 134 hulpver-
leners werden het slachtoffer van een ontvoering. 
Het was een nieuw dieptepunt wat betreft het geweld 
tegen hulpverleners. De cijfers van 2014 zijn nog 
niet bekend, maar vaststaat dat wederom Afghanistan 
en Syrië levensgevaarlijke landen zijn. 
Ook partner IRC verloor afgelopen jaar drie mede-
werkers door geweld. Twee medewerkers kwamen om bij 
een gewapende aanval bij een gezondheidskliniek in 
Zuid-Soedan, één medewerker in DRCongo verloor het 
leven bij een aanslag. 

Vanwege de uitbraak van hevig geweld en conflicten 
moesten partners van Stichting Vluchteling in 2014 
enkele projecten in Syrië, Zuid-Soedan en de Cen-
traal Afrikaanse Republiek tijdelijk stilleggen. 
Andere projecten konden niet worden uitgevoerd op 
de voorgenomen locatie en moesten worden verplaatst 
naar een veiliger plek. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
met het voorgenomen Syriëproject dat is gefinan-

WILT U MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN? 
GA DAN NAAR:

www.vluchteling.nl

cierd door de Nationale Postcode Loterij. Door de 
opmars van terreurgroep IS besloot partner IRC uit 
te wijken naar een veiligere locatie, waar vandaan 
de ontheemden eveneens konden worden bereikt met de 
hulp.

Tineke Ceelen reisde samen met Human Rights Watch naar de CAR en 
bezoekt, naast hoofdstad Bangui ook de omgeving van Bambari. Door 
het geweld tussen bevolkingsgroepen is inmiddels bijna de helft van de 
bevolking op de vlucht geslagen. Tijdens deze reis voerde Tineke Ceelen 
niet alleen gesprekken met slachtoffers, maar ook met daders van het 
geweld. SV en HRW starten samen een onderzoek naar mensenrechten-
schendingen tegen vluchtelingen en ontheemden in CAR.

http://www.vluchteling.nl
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2.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie

Verbetering van de kwaliteit en daarmee de impact 
van de hulpverlening is een proces dat voortdurend 
de aandacht heeft. Projectmedewerkers werken dan 
ook volgens vaste richtlijnen en procedures om de 
hulp te monitoren en te evalueren. Dit monitoring- 
en evaluatiesysteem is tevens vastgelegd in het 
ISO-kwaliteitssysteem. Een vast onderdeel van de 
monitoring van projecten is het afleggen van veldbe-
zoeken om goed inzicht te verkrijgen in de resulta-
ten van lopende en/of afgeronde projecten of nieuw 
op te zetten projecten. In 2014 hebben dergelijke 
monitoringsmissies plaatsgevonden in Tsjaad, Oegan-
da, Democratische Republiek Congo, Jordanië, Irak 
en Turkije. 

Daarnaast worden met enige regelmaat evaluaties 
door externen uitgevoerd. In 2014 evalueerde het 
consultancybureau ETC in opdracht van Stichting 
Vluchteling diverse projecten van IRC die Stichting 
Vluchteling financiert in Jordanië, Syrië en Kenia. 
Deze evaluaties zijn onderdeel van het beoogde ver-
regaande partnerschap met IRC. Doel is om de aanpak 
en uitvoering van enkele specifieke projecten op het 
gebied van gezondheidszorg indien nodig te verbete-
ren, en om te onderzoeken of de huidige samenwer-
king geoptimaliseerd kan worden, zodat de hulp nog 
sneller en goedkoper kan worden geïmplementeerd. 
Ook interne evaluaties vormen een vast onderdeel 
van het systematische werken van Stichting Vluchte-
ling. Deze hebben als doel om op grond van lessons 
learned de kwaliteit van de hulpverlening te ver-
beteren. Externe evaluaties zijn vooral gericht op 
het meten van de resultaten in relatie tot de be-
oogde doelstellingen. 

In 2014 werd bijvoorbeeld het onderwijsproject in 
Ménaka, Mali, gedeeltelijk aangepast vanwege de 
verslechterde veiligheid. De bouw van nieuwe klas-
lokalen en sanitaire voorzieningen werd gestaakt, 
evenals de voorgenomen training van onderwijzers in 
deze schoolgebouwen. In plaats daarvan vonden de 
onderwijsactiviteiten en de training van onderwij-
zers uitsluitend plaats in tijdelijke opvangcentra. 
Het geld is verder ingezet om de watervoorziening 
van Ménaka te verbeteren.

Tsjaad, zonneovens en pannen leren gebruiken
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2.4 Blik op de toekomst: de hulpverlening in 2015

Door de aanhoudende strijd in Oekraïne zijn inmid-
dels grote groepen mensen op de vlucht geslagen. De 
terreur van de radicaal islamitische beweging Boko 
Haram in het noorden van Nigeria heeft eveneens 
gezorgd voor grote groepen ontheemden en vluchte-
lingen in buurland Niger. In 2015 zal Stichting 
Vluchteling samen met IRC gaan onderzoeken of zij 
in beide regio’s noodhulpprojecten moeten gaan 
starten. 

Door de intensievere samenwerking met IRC zal het 
takenpakket van afdeling projecten een andere in-
vulling krijgen. Het team zal naar verwachting 
onderdeel worden van  de interne organisatie van 
IRC en zich vooral gaan bezighouden met identifica-
tie, projectontwikkeling en projectmonitoring, en 
zich minder gaan toeleggen op schriftelijke toet-
sing vooraf. Tevens leidt het bredere mandaat van 
IRC, waarbij niet enkel vluchtelingen en ontheemden 
de doelgroep zijn van de geboden hulp, tot enke-
le veranderingen. Hoewel de focus op noodhulp aan 
vluchtelingen onverminderd zal blijven, zal er door 
het nieuwe samenwerkingsverband ook ruimte ontstaan 
voor bijvoorbeeld deelname aan SHO-acties voor na-
tuurrampen waarbij geen vluchtelingen zijn betrok-
ken en andere vormen van overheidsfinanciering.  

Zuid-Turkije. Syrische vluchtelingen, oa. uit Kobani, maar ook jezidi uit 
Irak. In Sirnak, nabij de Koerdisch-Iraakse grens, wonen Jezidi vluchtelin-
gen op een oud fabrieksterrein. 
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‘...EN WANNEER U DE KANS HAD OM EEN KAMP TE BEZOEKEN, EN TE ZIEN IN WEL-
KE STAAT DEZE MENSEN LEVEN, DAN ZOU U ZICH DE AVOND THUISGEKOMEN, 
HAASTEN OM EEN BIJDRAGE TE SCHRIJVEN’   
 

GERRIT JAN VAN HEUVEN GOEDHART, DE EERSTE HOGE COMMISSARIS VOOR VLUCHTELINGEN IN EEN RADIOTOESPRAAK, 1952

3.1 De visie achter de voorlichting

Als men zou zien in welke ellende vluchtelingen le-
ven, dan zou iedereen begrijpen waarom we hen moe-
ten helpen, meende Gerrit Jan van Heuven Goedhart. 
Een standpunt dat Stichting Vluchteling nog altijd 
met hem deelt. Want wat men weet, dat deert. Voor-
lichting geven over vluchtelingencrises wereldwijd, 
en een realistisch beeld schetsen van vluchtelingen 
en ontheemden in de regio is een van de drie doel-
stellingen van Stichting Vluchteling. Een missie 
die ook in 2014 uitstekend is volbracht. Stichting 
Vluchteling weet als geen ander de verhalen van 
vluchtelingen keer op keer onder de aandacht te 
brengen bij het grote publiek. In 2014 zijn al-
leen al via free publicity zoals media-optredens en 
kranteninterviews miljoenen Nederlanders bereikt. 
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3.2 De activiteiten en resultaten van de voorlich-
ting

3.2.1 Voorlichting over actuele vluchtelingencrises
Wanneer zich een ramp of een crisis voordoet die 
grote aantallen vluchtelingen of ontheemden met 
zich meebrengt, besluit Stichting Vluchteling vaak 
een onderzoeksmissie naar de regio te ondernemen. 
De directeur, en in veel gevallen ook de allian-
tiemanager van IRC, spreken tijdens de eerste fase 
van de crisis met vluchtelingen en ontheemden, de 
Verenigde Naties en diverse internationale en loka-
le organisaties die ter plaatse zijn. Op deze wijze 
wordt een inschatting gemaakt van welke hulpver-
lening noodzakelijk is en hoe deze ter plekke het 
beste uitgevoerd kan worden. 

Omdat Stichting Vluchteling vaak als een van de 
eerste Nederlandse organisaties ter plaatse is bij 
grote crises en rampen, kunnen dergelijke onder-
zoeksmissies op veel belangstelling vanuit de media 
rekenen. Deze belangstelling stelt de organisatie 
in staat om via de vrije publiciteit het Neder-
landse publiek direct te informeren over de situ-
atie van vluchtelingen en ontheemden in de regio. 
Om de media goed te kunnen bedienen, zorgt Stich-
ting Vluchteling ervoor dat tijdens deze reizen 
ook beeldmateriaal wordt gemaakt. De visuele media 
kunnen deze beelden gratis gebruiken. 

MILJOENEN 

MENSEN ZIJN VIA FREE 
PUBLICITY BEREIKT

1200 MENSEN 
LIEPEN DE NACHT VAN 
DE VLUCHTELING

DAARMEE WERD EEN 
HALF MILJOEN 
EURO OPGEHAALD
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STICHTING VLUCHTELING    
TRAD RUIM 200 KEER 

OP IN DE MEDIA

Op deze wijze vergroot de Stichting de kans dat 
ook televisierubrieken over deze crisis berich-
ten, waarmee een miljoenenpubliek kan worden be-
reikt. Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt 
om korte gemonteerde filmpjes te maken die worden 
verspreid via de eigen mediakanalen (website, di-
gitale nieuwsbrief en social media) van Stichting 
Vluchteling. Op deze wijze wordt de eigen achter-
ban op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen en 
werkzaamheden ter plekke. Bovendien maakt Stichting 
Vluchteling tijdens deze reizen veelvuldig gebruik 
van social media zoals Facebook (7000+ volgers) en 
Twitter (2650+ volgers) om het Nederlandse publiek 
te informeren over de bevindingen ter plekke. De 
directeur (7500+ volgers) twittert bijvoorbeeld re-
gelmatig korte updates en foto’s. 

Door gebruik te maken van verschillende mediakana-
len – social media, nieuwsbrieven, website en free 
publicity via kranten, radio en tv - weet Stichting 
Vluchteling een onderzoeksmissie optimaal te benut-
ten om haar boodschap over te brengen: wat is er 
gaande, welke hulp is nodig en wat kunnen wij bie-
den? 
In 2014 zijn in totaal zes verkenningsmissies uit-
gevoerd. Het jaar ging van start met een bezoek van 
de directeur aan de Centraal Afrikaanse Republiek. 
Dit land gleed na een staatsgreep in 2013 af naar 
een gewelddadige anarchie, waarbij bevolkingsgroe-

pen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 
Door al het geweld ontstonden grote stromen vluch-
telingen. Diverse media, onder andere Nieuwsuur 
(750.000 kijkers), EénVandaag (1.1 miljoen kij-
kers), als ook kranten als de Telegraaf (opla-
ge 619.000) en het AD (oplage 300.000) besteedden 
aandacht aan deze reis. 

De grootste vluchtelingencrisis van dit moment 
speelt zich af in Syrië en de omringende landen. De 
opkomst van terreurgroep IS veroorzaakte medio 2014 
nieuwe grote vluchtelingenstromen in zowel Irak als 
Syrië. Diverse malen reisde de directeur van Stich-
ting Vluchteling af naar deze regio. Ook van deze 
bezoeken werd uitgebreid verslag gedaan in de me-
dia. Daarnaast was Syrië het thema van de Nacht van 
de Vluchteling, waarmee de stichting een ongekend 
mediabereik heeft gegenereerd (zie 4.3.1) en stond 
de uitreiking van de Van Heuven Goedhart-penning 
2014 eveneens in het teken van Syrische vluchtelin-
gen (zie 4.3.2)

SYRIË WAS HET THEMA VAN DE NACHT VAN 

DE VLUCHTELING, HIERMEE WERD EEN 

ONGEKEND MEDIABEREIK GEGENEREERD
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Hoogtepunten uit de media in 2014

Column Telegraaf: Tijdens haar reizen naar Noord-Irak in januari (uitdelen 

voedselpakketten) en augustus (opmars IS) hield directeur Tineke Ceelen 

een dagboek bij voor de Telegraaf (oplage 619.000). Als ‘speciaal verslag-

gever’ schreef Ceelen vanuit de regio over wat zij zag en meemaakte. De 

zes dagboekartikelen werden geplaatst op de buitenlandpagina van de 

krant en hadden een totaal mediabereik van 3,6 miljoen mensen.  

Nacht van de Vluchteling bij Pauw en Witteman: Niet alleen kwam de 

Nacht van de Vluchteling tijdens de uitzending van 30 april 2014 uitge-

breid aan de orde. Van 6 tot en met 23 mei, de laatste dag van de talkshow, 

werd na afloop van het dagelijkse programma iedere keer een spot uitge-

zonden over de Nacht van de Vluchteling met een oproep tot doneren aan het 

het redactieteam van Pauw en Witteman, dat ook meeliep. Met een gemid-

deld aantal kijkers van 850.000 is dat een bereik van 11,9 miljoen. 

3.2.2 Voorlichting over ‘vergeten’ vluchtelingen-
crises
Hoewel Stichting Vluchteling met name een groot 
mediabereik genereert met de bezoeken aan actue-
le vluchtelingencrises, probeert de stichting ook 
‘vergeten’ crises onder de aandacht te brengen bij 
het grote publiek. Daarvoor worden actief media-
partners gezocht en ingezet. Stichting Vluchteling 
werkt sinds 2010 samen met de Congolese gynaeco-
loog Dr. Mukwege, die in de Panzikliniek in Noord-
oost-Congo hulp verleent aan vrouwen die slachtof-
fer zijn van seksueel geweld. In 2014 reisde een 
team van het maandblad LINDA mee om een portretten-
serie te maken van deze vrouwen en het werk van Dr. 
Mukwege. Het resulteerde in een artikel van vijf 
pagina’s in het best gelezen vrouwenblad van Neder-
land (oplage 199.522). 
Daarnaast startte Stichting Vluchteling een samen-
werking met Human Rights Watch in de Centraal Afri-

kaanse Republiek, om gezamenlijk onderzoek te doen 
naar mensenrechtenschendingen tegen vluchtelingen 
en ontheemden in het land. Hoewel de aandacht voor 
deze crisis medio 2014 in de media is gezakt, krij-
gen beide organisaties het voor elkaar om na afloop 
van een gezamenlijke reis de eerste bevindingen 
van het onderzoek middels een persbericht onder de 
aandacht te brengen. Onder andere de gratis krant 
Metro (oplage 510.000) en Radio 1 besteedden uitge-
breid aandacht aan dit onderwerp. 

3.2.3 De historische wortels van Stichting Vluchte-
ling
Stichting Vluchteling is trots op haar ontstaans-
geschiedenis, die teruggaat naar het verzet tegen 
de Duitse onderdrukking in de Tweede Wereldoorlog. 
Een groot deel van de oudere achterban van de or-
ganisatie is vanuit deze invalshoek al vele jaren 
als donateur betrokken bij de organisatie. Omdat 
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Stichting Vluchteling hecht aan haar historische 
wortels, werkt de organisatie nauw samen met Her-
inneringscentrum Kamp Westerbork en het Nationaal 
Comité 4-5 mei. Tijdens een speciale Tijd voor 
Max-uitzending over het werk van Stichting Vluch-
teling kwam dit verleden uitgebreid aan de orde. 
Deze samenwerkingsverbanden bieden ook een uitgele-
zen kans om te benadrukken dat vluchtelingencrises 
niet alleen ver weg plaatsvinden, maar dat ook in 
Nederland en Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog 
enorme aantallen mensen ontheemd raakten en moesten 
vluchten. 

In 2014 werd herdacht dat 75 jaar geleden kamp 
Westerbork werd gebouwd als opvangplek voor Joodse 
vluchtelingen uit Duitsland. Daarom organiseerde 
Stichting Vluchteling samen met Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork van 9 oktober tot 15 november de 
tentoonstelling ‘Vluchtelingen zijn van alle Tij-
den’. Voor de ingang van het herinneringscentrum 
verrees een vluchtelingentent, waarin verhalen te 
lezen waren van vluchtelingen toen en nu, hier en 
elders in de wereld. In deze maand hebben 15.000 
mensen Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezocht.

3.2.4 Voorlichting gericht op het behoud van draag-
vlak en verbetering van de hulpverlening
Het behoud van het draagvlak voor humanitaire hulp-
verlening, en de positie van vluchtelingen en ont-
heemden in het bijzonder, is al geruime tijd een 
belangrijk aandachtspunt van de organisatie. Stich-
ting Vluchteling kent dan ook verschillende activi-
teiten die specifiek gericht zijn op het behoud van 
dit draagvlak. 
Allereerst richt de organisatie zich op het behoud 
van het draagvlak van binnenuit. Via de website 
(30% terugkerende bezoekers), en met maandelijkse 
digitale nieuwsbrieven en met tweejaarlijkse papie-
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ren nieuwsbrieven informeert Stichting Vluchteling 
de eigen donateurs over haar werkzaamheden. Daar-
naast worden donateurs uitgenodigd deel te nemen 
aan bijzondere evenementen, zoals de uitreiking van 
de Van Heuven Goedhart-penning of de Nacht van de 
Vluchteling. Om donateurs nog beter te informeren 
over de werkzaamheden, werden sinds 2012 regelma-
tig donateursdagen georganiseerd. De eerste dona-
teursdagen waren een groot succes, maar al een jaar 
later nam de belangstelling af. De donateursdag die 
gepland stond in april 2014 werd afgeblazen vanwe-
ge gebrek aan belangstelling. In 2015 wordt verder 
onderzocht of en in welke vorm donateursdagen aan-
sluiten bij de behoefte van de donateurs.

Ook extern richt de organisatie zich op het behoud 
van het draagvlak. Hierbij spelen de directeur, de 
bestuursvoorzitter en een beperkt aantal ‘bekende 
gezichten’ onder wie acteur Waldemar Torenstra een 
rol. Op verschillende momenten en op verschillende 
manieren wordt de publiciteit gezocht om vluchte-
lingen en ontheemden in crisisgebieden zichtbaar-
heid en een stem te geven richting het Nederlandse 
publiek. Dit varieert van een inhoudelijke benade-
ring in actualiteitenprogramma’s tot een benadering 
vanuit het menselijke en meer persoonlijke perspec-
tief in breed toegankelijke programma’s zoals Kof-
fietijd en SBS Shownieuws. Bijzonder was het cover-
artikel in Volkskrant Magazine in januari 2014, 
waarin een uitgebreid interview stond met Tineke 
Ceelen over haar inzet voor Stichting Vluchteling.

3.2.5 Online voorlichtingsactiviteiten 
De website van Stichting Vluchteling is het in-
formatie- en nieuwspunt van de organisatie. Alle 
projecten worden er beschreven, en iedere week 
publiceert de Stichting nieuwsartikelen over vluch-

telingencrises en de noodhulpprojecten  die Stich-
ting Vluchteling wereldwijd ondersteunt. Daarnaast 
fungeert de website als een platform waar mensen 
kunnen doneren aan de Stichting, of een donatie 
kunnen overmaken voor een specifieke crisis. In 2014 
is de donatiemodule versimpeld, zodat online do-
neren nog eenvoudiger is. Om bezoekers nog beter 
te informeren over de hulpverlening, zijn in 2014 
alle projectpagina’s uitgebreid met projectblokken 
die in een oogopslag helderheid geven over budget, 
looptijd, status, partner in het veld en het aantal 
begunstigden. 

Het aantal bezoekers dat de website bezoekt via een 
mobile device is al jaren groeiende. In 2014 kwam 
maar liefst 30 procent van de unieke bezoekers via 
een smartphone of tablet op de website. Om deze 
groeiende groep bezoekers een toegankelijke web-
site te presenteren, heeft Stichting Vluchteling 
in 2014 een mobiele website gelanceerd. Het totaal 
aantal unieke bezoekers op de corporate website is 
169.652, een lichte daling ten opzicht van 2013. 
Dat heeft onder meer te maken met een verschuiving 
van de communicatie naar de social media. In 2014 
maakte Stichting Vluchteling veelvuldig gebruik van 
Twitter, Facebook en Youtube om humanitaire crises 
en noodhulpprojecten voor vluchtelingen en ontheem-
den wereldwijd, evenals campagnes en evenementen, 
onder de aandacht te brengen bij het publiek. De 
focus verschoof in 2014 van Twitter naar Facebook, 
dat in een jaar tijd groeide van 4500 naar 7000 
likes. 
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3.3 Evenementen in 2014

Stichting Vluchteling organiseert jaarlijks twee 
grote evenementen, de Van Heuven Goedhart-penning/
lezing en de Nacht van de Vluchteling. 

3.3.1 Nacht van de Vluchteling
Wederom organiseerde Stichting Vluchteling in 2014 
de ‘Nacht van de Vluchteling’, een nachtelijke 
wandeltocht van 40 kilometer van Rotterdam naar Den 
Haag waarmee geld wordt opgehaald voor een specifiek 
doel van Stichting Vluchteling. De wandeling begon 
traditiegetrouw bij de Erasmusbrug in Rotterdam, 
waar burgemeester Aboutaleb en cabaretière Sanne 
Wallis de Vries het startschot gaven, en ging via 
Delft en Rijswijk naar Den Haag. 
Tijdens De Nacht van de Vluchteling 2014, die in 
het teken stond van Syrische vluchtelingen en 
ontheemden, werd een recordbedrag opgehaald van 
505.000 euro. Er liepen 1200 wandelaars mee, het 
maximale aantal. Onder andere presentator Klaas 
Drupsteen, acteur en ambassadeur van de Nacht van 
de Vluchteling Waldemar Torenstra, politica Sharon 
Gesthuizen en de muzikanten Kris Berry en Perqui-
site hebben de wandeltocht afgelegd. Radio 2 deed 
de hele nacht verslag van het evenement. Zij hadden 
onder andere cabaretière Sanne Wallis de Vries als 
speciaal verslaggever ingezet.

Het succes is het gevolg van een adequate reactie 
van Stichting Vluchteling op de tegenvallende re-
sultaten van de Nacht van de Vluchteling in 2013. 
Tijdens de evaluatie van dat jaar kwam naar voren 
dat de financiële eis om minimaal 250 euro op te 
moeten halen om zich in te kunnen schrijven, een 
averechts effect had. Er deden daardoor veel minder 
mensen mee dan tijdens de voorgaande edities, waar-

door de opbrengst van de sponsorloop ook tegenviel. 
Voor 2014 is besloten dat er geen eis werd gesteld 
bij inschrijving. Wel heeft de Stichting zeer ge-
richt deelnemers aangespoord om fondsen te werven 
voor de Nacht van de Vluchteling. Uiteindelijk is 
het evenement een sponsorloop voor het goede doel. 
Aangezien een maand voor de start al duidelijk werd 
dat er veel meer aanmeldingen dan plaatsen waren, 
zijn de mensen die geen enkele euro wilden ophalen 
uitgesloten van deelname, ten gunste van mensen die 
op de wachtlijst stonden. 

Daarnaast is eerder gestart met de lancering van 
de Nacht van de Vluchteling website en de aankon-
diging van het thema. Deze vond nu niet pas plaats 
in maart, maar al in februari, direct na het bezoek 
van de directeur aan Noord-Irak en Syrië. Daardoor 
was er al een natuurlijk mediamoment om het thema 
van de Nacht, namelijk Syrische vluchtelingen en 
ontheemden, kenbaar te maken. 

Mede dankzij het zeer actuele thema, en dankzij de 
vele Bekende Nederlanders die zich vrijwillig op-
wierpen om mee te lopen met de Nacht van de Vluch-
teling, genereerde het evenement ongekend veel 
media-aandacht, met name in de hoek van de softere 
nieuwsprogramma’s zoals Hart van Nederland en RTL 
Boulevard. De Nacht van de Vluchteling website trok 
in totaal 92.770 unieke bezoekers, dat is een stij-
ging van ruim 50.000 bezoekers ten opzichte van 
vorig jaar.
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3.3.2 De Van Heuven Goedhart-penning
Voor het eerst wonnen twee kandidaten de Van Heuven 
Goedhart-penning: de Syrische artsen Dr. Mahmoud 
en Dr. Mohammad, die beiden naar Jordanië moesten 
vluchten omdat zij vanwege hun werk als arts werden 
bedreigd. Vanuit Jordanië behandelen zij niet al-
leen Syrische vluchtelingen, maar zorgen zij er ook 
voor dat medicijnen naar hun geboorteland worden 
gebracht, en stellen zij via de organisatie Physi-
cians for Human Rights het geweld in Syrië tegen 
artsen en ander medisch personeel aan de kaak. 
Voorafgaand aan de uitreiking zocht TV-presentator 
Klaas Drupsteen samen met een communicatiemedewer-
ker de beide artsen op in Jordanië. Het beeldmate-
riaal dat tijdens de reis werd gemaakt, is gebruikt 
voor een korte documentaire die getoond werd tij-
dens de uitreiking van de penning. Daarnaast maakte 

het TV-programma SBS-shownieuws (bereik: 163.000) 
gebruik van het materiaal voor een eigen reportage.
Tijdens de bijeenkomst in het Diligentiatheater in 
Den Haag reikte vicepremier Lodewijk Asscher de 
penning uit. De bijeenkomst werd bijgewoond door 
250 mensen, zowel donateurs als zakelijke relaties. 
Over de uitreiking zelf berichtte onder andere op 
het nieuwsplatform NU.nl, het grootste nieuwsplat-
form van Nederland (2.7 miljoen unieke bezoekers 
per dag). 

De samenwerking met Radio 2 tijdens De Nacht van de Vluchteling

Het begon met een foto op het Twitteraccount van directeur Tineke 

Ceelen, van twee vluchtelingenmeisjes met slippers aan in de sneeuw. 

De foto trof cabaretière Sanne Wallis de Vries, en zij gaf spontaan aan 

dat ze iets wilde doen voor de vluchtelingen. Op de vraag of ze zich voor 

de Nacht voor de Vluchteling wilde inzetten, antwoordde de cabaretière 

dan ook volmondig ja. De Staat van Stasse, een avondprogramma op Ra-

dio 2 waarin Sanne Wallis de Vries regelmatig optreedt, was eveneens 

enthousiast om zich aan de Nacht van de Vluchteling te verbinden. 

De bijzondere samenwerking resulteerde in tien radiosketches van de 

cabaretière over haar ambassadeurschap voor de Nacht, die in de weken 

voorafgaand aan de Nacht van de Vluchteling werden uitgezonden. 

Tijdens de nachtelijke wandeling versloeg een team van radio 2 live alle 

gebeurtenissen, Sanne Wallis de Vries trad op als speciaal verslaggever. 

De samenwerking is zo goed bevallen, dat de programmamakers van de 

Staat van Stassen aangaven dat zij ook in 2015 betrokken willen zijn bij 

de Nacht van de Vluchteling. 
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3.4 Stichting Vluchteling als lerende organisatie

Stichting Vluchteling evalueert en monitort voort-
durend de resultaten van de voorlichtingsactivi-
teiten. De resultaatmeting hiervan is echter geen 
eenvoudige opgave, omdat het gaat om een mentali-
teitsbeïnvloeding van een zeer diverse groep men-
sen. Instrumenten die de Stichting gebruikt om de 
resultaten te meten, zijn kijk- en luistercijfers, 
websitebezoek, groei van de sociale media, aantal 
deelnemers of bezoekers aan evenementen, alsmede 
externe onderzoeken om de afgeleide resultaten van 
de voorlichtingsactiviteiten te meten. De Nacht van 
de Vluchteling werd in 2013 zeer uitgebreid geëva-
lueerd, vanwege de tegenvallende resultaten, zowel 
wat betreft het aantal deelnemers als het totale 
geldbedrag dat was opgehaald met de sponsorloop. 
Deze evaluatie resulteerde in diverse aanpassin-
gen die bijdroegen aan het succes van de editie in 
2014. 

De tentoonstelling die Stichting Vluchteling sa-
men met Herinneringskamp Westerbork organiseerde, 
behaalde beduidend minder media-aandacht dan waar 
van tevoren op was gehoopt. Ten eerste werden de 
plannen steeds verder gedownsized wegens gebrek aan 
mankracht aan beide zijden. Het gezamenlijke pers-
bericht kreeg vrijwel geen navolging in de media. 
Slechts weinig mensen wisten daardoor dat de ten-
toonstelling ‘Vluchtelingen zijn van alle tijden’  
in oktober en november op het terrein van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork was te zien. Desal-
niettemin reageerde het aanwezige publiek positief 
op de tentoonstelling. In 2015 zal opnieuw worden 
bekeken of en hoe de samenwerking verder moet ver-
lopen. 

Tevens zijn in 2014 geen donateursdagen georgani-
seerd wegens gebrek aan belangstelling. Eind 2014 
is een onderzoek gestart onder de donateurs om hun 
behoeftes ten aanzien van donateursdagen in kaart 
te brengen. Begin 2015 verwacht de Stichting de 
resultaten van dit onderzoek. Op basis daarvan zal 
Stichting Vluchteling besluiten of en hoe de dona-
teursdagen verder moeten worden georganiseerd.
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3.5 Blik op de toekomst: De voorlichting in 2015

Ook in 2015 streeft Stichting Vluchteling er-
naar om acute crises en menselijk leed onder 
de aandacht te brengen bij een breed Nederlands 
publiek. Daarvoor zal net als voorgaande jaren 
snel en alert worden ingespeeld op de actuali-
teit. Hiermee wil de organisatie de oorzaken van 
vluchtelingencrises op een toegankelijke manier 
duiden, en het leed van vluchtelingen en ontheem-
den breed onder de aandacht brengen. Daarbij zal 
de stichting blijven proberen om ook de minder 
nieuwswaardige crises onder de aandacht te bren-
gen van het Nederlandse publiek. 
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Van Heuven Goedhart was ervan overtuigd dat je 
geen goede politiek kunt bedrijven zonder je hart 
te laten spreken. Tijdens de uitreiking van de 
Nobelprijs van de Vrede aan zijn organisatie, de 
UNHCR, benadrukte hij dit standpunt ten over-
staan van de hele wereld: er is geen sprake van 
echte wereldvrede zolang er nog miljoenen mensen 
van huis en haard zijn verdreven. Het was volgens 
de Hoge Commissaris de verantwoordelijkheid van 
ieder land - puur uit liefde voor de mensheid- om 
naar een oplossing te zoeken voor deze vluchte-
lingen. 

De wereld is sindsdien kleiner geworden. Wij 
vliegen met gemak overal naartoe, de beelden van 
rampen en oorlogen waar ook ter wereld stromen 
live de Nederlandse huiskamers binnen. Stichting 
Vluchteling meent – net als Van Heuven Goedhart 
stelde in zijn speech in 1955 - dat het lot van 
mensen duizenden kilometers verderop ook ons aan-
gaat. De problemen die in bijvoorbeeld Syrië en 
de Centraal Afrikaanse Republiek ontstaan, kunnen 
we niet ontkennen, en daar moeten we vanuit de 
Nederlandse politiek iets aan doen.

‘MENSENLIEFDE IS 
PRAKTISCHE POLITIEK’   
GERRIT JAN VAN HEUVEN GOEDHART TIJDENS DE 
UITREIKING VAN DE NOBELPRIJS 1955

4.1 De visie achter het beleid en de pleitbezorging

De focus van de pleitbezorging ligt op het verbete-
ren van de situatie van vluchtelingen en ontheem-
den in humanitaire crisissituaties. Dit betreft de 
minimale waarborging van hun rechten door het gast-
land en de internationale gemeenschap en bescher-
ming tegen de problemen waarmee zij te maken krij-
gen ten gevolge van hun kwetsbare positie, zoals 
seksueel geweld. Hiermee bevindt de pleitbezorging 
van de organisatie zich op het snijvlak van het 
vluchtelingenrecht, het humanitair oorlogsrecht en 
de mensenrechten. 
In brede zin richt de pleitbezorging van de orga-
nisatie zich op de noodhulp. Stichting Vluchteling 
volgt kritisch de wijze waarop de internationale 
gemeenschap, en de Nederlandse overheid in het bij-
zonder, anticipeert op grote crises. Indien moge-
lijk worden alternatieven en suggesties aangedragen 
om het effect van de hulpverlening te vergroten en 
vluchtelingen en ontheemden beter te bereiken.  
Stichting Vluchteling baseert haar pleitbezorging 
op eigen observaties, de rapporten van partners in 
het veld zoals IRC en specifieke onderzoeksrappor-
ten van organisaties zoals Refugees International. 
In voorkomende gevallen financiert Stichting Vluch-
teling ook specifieke onderzoeken van organisaties, 
wanneer die aanvullend of ondersteunend zijn aan de 
werkzaamheden van Stichting Vluchteling. 
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4.1.1 Samenwerking 
Stichting Vluchteling werkt in de pleitbezorging 
wanneer nodig samen met het lobbyteam van IRC in 
Washington. Dit team onderhoudt contacten met alle 
veldkantoren van IRC, waardoor het snel over de 
juiste informatie kan beschikken die nodig is om de 
beleidsmatige en politieke processen te beïnvloe-
den. De medewerkers van IRC zijn gespecialiseerd 
op een specifieke problematiek dan wel een regio, 
waardoor zij Stichting Vluchteling op een gerichte 
wijze inhoudelijk kunnen ondersteunen. 
Op het gebied van de noodhulp voert Stichting 
Vluchteling haar lobbywerkzaamheden uit binnen het 
samenwerkingsverband van het Platform Humanitaire 
Actie (PHA). Dit Platform werd in 2012 formeel op-
gericht en verenigt een groot deel van de organisa-
ties binnen Nederland die actief zijn op het gebied 
van de noodhulp. De pleitbezorgingsactiviteiten 
gericht op de situatie in DR Congo vinden plaats 
binnen het verband van het Congo-Platform. 

In 2014 besloten tien Nederlandse Ngo’s en drie 
kennisinstanties een Nederlandse Humanitaire Top 
te organiseren, voorafgaand aan de World Humani-
tarian Summit die op initiatief van de VN in 2016 
in Istanbul wordt gehouden. Het doel van de World 
Humanitarian Summit is het vormen van aanbevelingen 
om de wereldwijde humanitaire respons bij conflicten 
en natuurrampen te verbeteren. De Nederlandse Huma-
nitaire Top, die begin 2015 plaatsvindt, houdt zich 
bezig met de vraag wat Nederland aan die verbete-
ring kan bijgedragen en welke aanbevelingen Neder-
landse organisaties kunnen doen aan de World Huma-
nitarian Summit. Stichting Vluchteling speelde in 
2014 een belangrijke rol in de organisatie van deze 
top en ontving daarvoor 23.000 euro van het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken.

Politieke partijen weten Stichting Vluchteling goed 
te vinden, als zij op zoek zijn naar kennis over de 
aanpak van vluchtelingencrises wereldwijd. Zo orga-
niseerde het CDA- partijbureau samen met Stichting 
Vluchteling medio 2014 een discussieavond over de 
humanitaire situatie in de Syrische regio. Bijzon-
der en veelzeggend is de gezamenlijke brief van de 
PvdA, SP, D66 en GroenLinks, waarin zij eind 2014 
hun achterban opriepen om te geven aan Stichting 
Vluchteling voor winterhulp aan vluchtelingen en 
ontheemden in de Syrische regio.
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4.2. De activiteiten en resultaten van de pleitbe-
zorging in 2014

4.2.1 Wereldwijd pleiten voor meer noodhulp 
In 2014 maakte de UNHCR de jaarlijkse vluchtelin-
gencijfers bekend. Wat Stichting Vluchteling al 
bevroedde, werd officieel bevestigd; het is sinds de 
Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen dat er 
wereldwijd meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht 
zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dit 
heeft alles te maken met de vele brandhaarden we-
reldwijd. Nooit eerder merkten de Verenigde  Naties 
maar liefst vier crises aan als Emergency Level 3, 
dat wil zeggen als meest ernstige en grootschali-
ge crisis. Dit geldt voor de conflicten in Syrië, 
Noord-Irak, Zuid-Soedan, en de Centraal Afrikaanse 
Republiek. 
Hoewel de Nederlandse overheid behoort tot de top 
10 donoren van de wereld, blijft Stichting Vluch-
teling er bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en Handel op aandringen om het noodhulpbudget te 
vergroten aangezien de vraag naar noodhulp eveneens 
toeneemt. Daarnaast greep de Stichting verschillen-
de momenten aan om ook per land de situatie onder 
de aandacht te brengen van de beleidsmakers.

4.2.2 Centraal Afrikaanse Republiek: pleiten voor 
hulp in de chaos
Sinds anderhalf jaar worden in de Centraal Afri-
kaanse Republiek (CAR) oude politieke vetes met 
grof geweld uitgevochten. De bevolking leeft in 
angst, een kwart is op de vlucht. Hulp is hard no-
dig, maar doordat er in 2014 zoveel crises tegelijk 
zijn, dreigt de wereld de CAR uit het oog te ver-
liezen. 
In 2014 reisde de directeur tweemaal naar het ramp-
gebied om aandacht te vragen voor dit land in cha-
os. De eerste reis vond plaats in januari. Toen 

bezocht de directeur diverse opvangkampen voor 
vluchtelingen en ontheemden. Bij terugkeer pleit-
te Stichting Vluchteling voor meer noodhulp voor 
vluchtelingen en om veiligheid en stabiliteit in 
het land te waarborgen. 
De tweede reis, in september 2014, maakte de di-
recteur in het kielzog van medewerkers van Human 
Rights Watch ter plekke, en samen met generaal-ma-
joor der Corps Mariniers bd. Patrick Cammaert. 
Doel was om een begin te maken met het gezamenlijk 
onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de CAR 
tegen vluchtelingen en ontheemden. Daarvoor bezocht 
de delegatie enkele van de laatst overgebleven mos-
limenclaves en de frontlinie tussen beide partijen. 
Daar spraken zij niet alleen met slachtoffers van 
de burgeroorlog, maar ook met rebellenleiders die 
aan de basis staan van het conflict in de CAR. Het 
bezoek vond plaats vlak voordat VN-troepen de ver-
antwoordelijkheid overnamen van de militairen van 
de Afrikaanse Unie om de rust en orde in het land 
te bewaken. 

Bij terugkeer pleitten Human Rights Watch en Stich-
ting Vluchteling gezamenlijk voor betere bescher-
ming van de burgers in de oostelijke en centraal 
gelegen delen van het land waar het sektarische ge-
weld toeneemt. Naar aanleiding van dit bezoek werd 
de directeur van Stichting Vluchteling uitgenodigd 
om haar ervaringen te delen met leden van de Twee-
de Kamer. Tijdens deze bijeenkomst pleitte zij voor 
meer geld en menskracht voor de VN-missie, zodat 
zij daadwerkelijk in staat worden gesteld om een 
einde te maken aan het geweld. 
In hoeverre de pleitbezorging leidt tot beleids-
wijzigingen is moeilijk te zeggen. Feit is dat het 
Ministerie van Buitenlandse Handel en ontwikke-
lingssamenwerking in 2014 de Centraal Afrikaanse 
Republiek heeft opgepikt als land met hoge prio-
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riteit voor noodhulpfinanciering. De Minister liet 
eveneens weten dat in 2015 ook extra financiering 
beschikbaar is voor Ngo’s die actief zijn in de 
Centraal Afrikaanse Republiek.



JAARVERSLAG 2014

BELEID EN PLEITBEZORGING

4.2.3 Syriëcrisis: pleiten voor toegang tot hulpbe-
hoevenden
Sinds het uitbreken van de Syriëcrisis in 2011 
staat het land hoog op de agenda van Stichting 
Vluchteling. De organisatie pleitte in voorgaande 
jaren bijvoorbeeld met succes voor de financiering 
van grensoverschrijdende hulp via Ngo’s aan men-
sen in oppositiegebied. De VN- agentschappen Uni-
cef of de UNHCR hadden immers geen toegang tot de 
door de oppositie gecontroleerde gebieden, waardoor 
de mensen in deze gebieden niet of nauwelijks hulp 
kregen. Het Ministerie van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking stelde destijds budget 
beschikbaar voor grensoverschrijdende hulp in Sy-
rië, waarvan ook Stichting Vluchteling/IRC gebruik 
maakten. In 2014 is deze ministeriële steun voor 
grensoverschrijdende hulp gecontinueerd.

Stichting Vluchteling maakte zich in 2014 zorgen om 
de kwetsbaarheid van de hulp via de VN-agentschap-
pen als de UNHCR en World Food Programme. Nederland 
is weliswaar een van de betere jongetjes van de VN-
klas; de Nederlandse overheid geeft ruimhartig voor 
de Syriëcrisis,  maakt op tijd geld over en komt de 
gemaakte afspraken na. Helaas is dit binnen VN-ver-
band geen vanzelfsprekendheid, wat kan leiden tot 
grote problemen in de continuïteit van de hulpver-
lening. Zeker nu de crisis in Syrië alsmaar groter 
wordt en er simpelweg meer financiële steun nodig is 
voor alle kwetsbare vluchtelingen. 
In de zomermaanden, toen terreurgroep IS in Irak 
grote delen van het land wist te veroveren, moes-
ten tienduizenden minderheden, waaronder de ye-
zidi’s, hun leefgebied ontvluchten. De directeur 
bezocht het Koerdische gedeelte van Irak en Syrië, 
waar deze vluchtelingen en masse een veilig heen-
komen zochten. Bij terugkomst in Nederland was zij 
een van de sprekers tijdens een hoorzitting van de 

Tweede Kamer over de humanitaire situatie van min-
derheden in Noord-Irak. Tijdens deze bijeenkomst 
kaartte de directeur aan dat zij had gesignaleerd 
dat –ondanks de beloftes- de meeste VN-hulp nog 
altijd niet ter plekke was, wat leidde tot grote 
problemen in de regio waar de vluchtelingen naartoe 
waren getrokken.  

Ook maakte Stichting Vluchteling zich in 2014 gro-
te zorgen over de voedselvoorziening aan Syrische 
vluchtelingen. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) 
waarschuwde in september 2014 dat er niet genoeg 
geld beschikbaar was voor voedselhulp aan 1.7 mil-
joen vluchtelingen, doordat donorlanden de gemaakte 
beloftes niet nakwamen. Inperking van de voedsel-
rantsoenen tot slechts de helft van de benodigde 
calorieën per persoon was het gevolg. Toen in de-
cember de voedselhulp helemaal dreigde te worden 
opgeschort, werd wereldwijd actie ondernomen, onder 
andere door particulieren op te roepen 1 dollar te 
doneren voor Syrische hulp. Uiteindelijk werd er in 
twee dagen genoeg geld binnengehaald, waardoor het 
Syrische voedselprogramma toch doorgang kon vinden. 
Dat neemt niet weg dat in 2015 dezelfde problemen 
kunnen ontstaan als landen wederom hun afspraken 
niet nakomen. 
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4.3 Blik op de toekomst: de pleitbezorging in 2015

De komende jaren zal Stichting Vluchteling de ont-
wikkelingen rondom de implementatie van de nood-
hulpgelden door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken blijven volgen. Over het algemeen gaat de 
Stichting ervan uit dat dankzij de beoogde ver-
regaande samenwerking met IRC de pleitbezorging 
kwalitatief verbeterd zal worden. Stichting Vluch-
teling zal immers nog meer toegang krijgen tot 
informatie uit het veld en meer gebruik kunnen gaan 
maken van de technische expertise van IRC. 

Met het oog op deze nieuwe samenwerking, die medio 
2015 van kracht gaat, is besloten de vacante posi-
tie van beleidsmedewerker niet direct op te vul-
len. Pas als het nieuwe partnerschap een feit is, 
zal duidelijk worden hoe beide organisaties samen 
zullen optrekken om de belangen van vluchtelingen 
zowel in Nederland als in Europa te behartigen, en 
welke persoon het beste op deze functie past. Tot 
die tijd zal de directeur deze functie waarnemen. 
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FONDSENWERVING

Fondsen werven is geen doel op zich. Maar om alle 
noodzakelijke hulp in het veld te kunnen geven, is 
nu eenmaal veel geld nodig. Gerrit Jan van Heu-
ven Goedhart riep in de jaren vijftig regelmatig 
het Nederlandse volk op om de opvang van vluchte-
lingen niet over te laten aan regeringen, maar om 
ook zélf iets te doen. Anno 2014 krijgt Stichting 
Vluchteling het merendeel van haar inkomsten van 
particuliere donoren. Daarnaast zijn er financiële 
bijdrages van het ministerie van Buitenlandse Za-
ken en de Nationale Postcode Loterij. Tevens worden 
soms middelen verkregen uit de zakelijke markt en 
van enkele vermogensfondsen, zoals het Mr. C. Brou-
wer Fonds. In het geval van een actie van de Samen-
werkende Hulporganisaties (SHO) ontvangt Stichting 
Vluchteling als lid van de SHO 5,3% inkomsten uit 
nationale acties voor Giro 555.

5.1 De visie achter de fondsenwerving 

De afdeling Fondsenwerving werft fondsen om de pri-
maire doelstellingen mogelijk te maken: het bieden 
van hulp, het geven van voorlichting en het opkomen 
voor de belangen van vluchtelingen en ontheemden. 
Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat 
tenminste de helft van alle inkomsten afkomstig 
moet zijn van particuliere donateurs. Zij vormen 
immers een afspiegeling van de Nederlandse samen-

‘…EEN NEDERLANDS HART IS ALTIJD EEN WARM HART GEWEEST, 
BEREID OM WAT TE DOEN VOOR VLUCHTELINGEN’     

GERRIT JAN VAN HEUVEN GOEDHART, DE EERSTE HOGE COMMISSARIS VOOR VLUCHTELINGEN IN EEN 
RADIOTOESPRAAK, 1952

leving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluch-
telingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen. 
Bovendien brengt de particuliere markt meer financi-
ele continuïteit en zekerheid met zich mee dan bij-
voorbeeld overheidsfinanciering. Door regeringswis-
selingen of bezuinigingsrondes kan deze geldstroom 
van het ene op het andere moment opdrogen, met alle 
gevolgen voor de continuïteit van de hulpverlening 
van dien. Tevens wil de organisatie een onafhan-
kelijke, apolitieke hulpverlening blijvend kunnen 
garanderen en haar koers niet laten bepalen door 
de Nederlandse overheidsbesluiten op dit terrein.
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Daarom heeft het Bestuur van Stichting Vluchteling 
er enige jaren geleden voor gekozen om het aandeel 
vanuit de Nederlandse overheid niet meer dan 25% 
te laten zijn van het totaal aan inkomsten. In 2014 
verkreeg Stichting Vluchteling ruim 2 miljoen euro 
overheidssubsidie, 15 procent van de totale baten. 
Incidenteel kan overigens van dit beleid worden 
afgeweken, als een bepaalde crisis vraagt om meer 
financiële middelen en de overheid deze ter beschik-
king stelt. 

Een derde belangrijke bron van inkomsten is de 
Nationale Postcode Loterij. Stichting Vluchte-
ling ontvangt op basis van een contract dat tot en 
met 2015 loopt een jaarlijkse bijdrage van € 2,7 
miljoen euro. Deze samenwerking met de Nationale 
Postcode Loterij brengt met zich mee dat Stichting 

Vluchteling ook kan meedingen naar extra financie-
ring van bijzondere projecten. 

De samenwerking is van groot belang omdat de bij-
drage van de Nationale Postcode Loterij geldt voor 
een langere termijn, en ongeoormerkt is; er zijn 
geen beperkende voorwaarden hoe dit geld besteed 
moet worden. Dit stelt Stichting Vluchteling in 
staat om zich te kunnen richten op hulpprojecten 
die de organisatie zelf het belangrijkste acht. Dit 
geeft niet alleen de mogelijkheid om gedurende een 
langere periode contracten aan te gaan met part-
ners in het veld, maar het geeft de organisatie ook 
de ruimte om vanuit de eigen kracht en expertise 
te werken en om flexibel op de noden in te kunnen 
springen.
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5.2. De activiteiten en resultaten van de fondsen-
werving in 2014

5.2.1 Inkomsten uit de eigen fondsenwerving
In 2014 verkreeg de Stichting 7,2 miljoen euro aan 
inkomsten afkomstig uit de eigen fondsenwerving. 
Deze inkomsten waren voor het grootste deel afkom-
stig uit campagnes (€ 6.285.189), een kleiner deel 
uit aktes (€ 381.331) en nalatenschappen  
(€ 515.027). De inkomsten uit de fondsenwerving is 
ruim 52% van de totale inkomsten van 13,9 miljoen 
euro.

Inkomsten

Eigen fondsenwerving 7.181.547

SHO 464.928

Nationale Postcode Loterij 4.039.000

Ministerie van Buitenlandse Zaken 2.023.174

Overig 207.318

Inkomsten uit eigen fondsenwerving 2014
Campagneposters

De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn in 
2014 in totaal gegroeid met 14% ten opzichte van 
2013. De vraag naar noodhulp is wereldwijd eveneens 
toegenomen; het is sinds de Tweede Wereldoorlog 
niet meer voorgekomen dat meer dan 50 miljoen men-
sen van huis en haard zijn verdreven. 

5.2.2 Het succes van de eigen fondsenwerving
Het sterke noodhulpprofiel van Stichting Vluchte-
ling, dat in alle fondsenwervende campagnes wordt 
benadrukt, is een belangrijke reden voor mensen om 
te geven. Dit noodhulpprofiel wordt versterkt door 
snel en accuraat op de actualiteit in te sprin-
gen, wat de organisatie in 2014 steeds beter lukt. 
Toen bijvoorbeeld de Islamitische Staat in augus-
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tus 2014 plotseling oprukte in Noord-Irak, kwamen 
enorme vluchtelingenstromen op gang. De beelden van 
uitgeputte yezidi’s die – sommigen via Oost-Syrië 
- uiteindelijk het veilige Koerdisch Irak wisten 
te bereiken, gingen de hele wereld over. Stich-
ting Vluchteling reageerde adequaat op de situa-
tie. De directeur reisde direct af naar de regio 
om ter plekke te kunnen vaststellen welke hulp er 
nodig was. Tegelijkertijd trad zij op in de media 
als ooggetuige van deze humanitaire ramp. Vervol-
gens stuurde afdeling Fondsenwerving binnen enkele 
dagen een mailing uit naar de achterban, waarin de 
situatie werd uitgelegd en om een financiële bijdra-
ge werd gevraagd. Voor deze campagne was het niet 
nodig om veel verschillende kanalen in te zetten 

om mensen te overtuigen dat onze hulp nodig was; 
het verhaal van de schrijnende situatie waarin deze 
vluchtelingen zich bevonden, was de meeste mensen 
al ter ore gekomen. In totaal is met deze noodhulp-
campagne ruim 1 miljoen euro opgehaald, die geheel 
is besteed voor noodhulp in deze regio. 

Soms worden campagnes overigens ook ingehaald door 
de actualiteit, zoals afgelopen zomer. Stichting 
Vluchteling wilde aan de hand van het thema vlieg-
reizen aandacht vragen voor vluchtelingen in Zuid- 
Soedan. Vanwege het neerstorten van de MH17 boven 
Oekraïne, waarbij 196 Nederlandse passagiers omkwa-
men, werd deze campagne op het allerlaatste moment 
afgelast.
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Een andere verklaring voor de groei van de inkomsten 
uit eigen fondsenwerving in 2014 is dat Stichting 
Vluchteling steeds beter aansluiting weet te vin-
den bij de geefwensen van het Nederlandse publiek. 
Zo werkt de Stichting met concrete geefvoorbeelden, 
die potentiële donateurs beter inzicht verschaffen 
waaraan hun bijdrage wordt besteed, wat veel mensen 
als prettig ervaren. De website van Stichting Vluch-
teling is in 2014 zo ingericht, dat binnen enkele 
uren een actiesite en donatiemodule met concrete 
geefvoorbeelden live kan worden gezet.
Daarnaast is in 2014 beter gebruik gemaakt van de 
fondsenwervende potentie van de Nacht van de Vluch-
teling, het grootste evenement dat Stichting Vluch-
teling jaarlijks organiseert en met name een jonger 
publiek aantrekt. Deze sponsorloop duurt slechts één 
nacht, wat voor de fondsenwerving een te korte pe-
riode is om optimaal fondsen te generen. In 2014 is 

besloten om de maand voorafgaand aan de sponsorloop 
uit te roepen als Maand van de Vluchteling. Zo werd 
begin mei als aftrap van deze Maand van de Vluchte-
ling een veiling georganiseerd waarbij de opbrengst 
bij het totaalsaldo van de Nacht van de Vluchteling 
werd opgeteld. De fondsenwervende uitzending van 
Tijd Voor Max die traditiegetrouw plaatsvindt begin 
mei richtte zich eveneens op Syrische vluchtelingen 
en blikte vooruit naar de Nacht van de Vluchteling, 
en er werden diverse mailings uitgestuurd om de ei-
gen achterban te wijzen op de noodzakelijke hulp aan 
Syrische vluchtelingen en de aankomende sponsorloop. 
Uiteindelijk was deze vijfde editie van de Nacht van 
de Vluchteling zeer succesvol: er werd in totaal een 
recordbedrag van meer dan 500.000 euro opgehaald. 
Wegens het succes van 2014 zal ook in 2015 de maand 
voorafgaand aan de sponsorloop dienen als Maand van 
de Vluchteling. 
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Aantal actieve donateurs van 
Stichting Vluchteling 2012-2014
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5.2.3 Risico’s van de eigen fondsenwerving
Punt van zorg blijft het natuurlijke verloop van 
het donateursbestand, met name veroorzaakt door 
vergrijzing. Door gebruik te maken van veel ver-
schillende wervingstechnieken, zoals door-to-door 
werving, straatwerving, mailings, social media, 
fondsenwervende tv-shows, online campagnes en wer-
ving op festivals en beurzen, probeert Stichting 
Vluchteling jongere potentiële donateurs aan te 
spreken. Nieuw in 2014 is het gebruik van bioscoop-
reclame, gecombineerd met de oproep om via sms te 
doneren. Deze vorm van fondsenwerving verkeert nog 
in de testfase en de directe resultaten van de 
sms-respons zijn vooralsnog te verwaarlozen. Maar 
de potentiële mogelijkheden van sms-respons zijn 
echter groot, en zullen in 2015 verder uitgediept 
worden. 

Stichting Vluchteling zal in de toekomst intensief 
blijven monitoren of de groei van het aantal dona-
teurs die via de nieuw ingezette kanalen gereali-
seerd werd ook van structurele aard is, zodat de 
investeringen uit 2014 daadwerkelijk worden terug-
verdiend op de lange termijn. Vast staat dat er 
eind 2014 in totaal meer dan 28.000 actieve dona-
teurs zijn bijgekomen. 

Stichting Vluchteling verwachtte in 2014 een gro-
tere uitstroom van vaste donateurs vanwege de in-
voering van het nieuwe Europese betalingssysteem, 
genaamd SEPA (Single European Payment Area). Hier-
door is ook de regelgeving veranderd rondom de 
administratieve afwikkeling van machtigingen en de 
omgang met donateursgegevens. Samen met de ver-
plichte wijziging van het bekende gironummer 999 
naar IBAN NL48INGB0000000999, verwachtte Stichting 
Vluchteling meer opzeggingen dan gewoonlijk rond de 

jaarwisseling. De gevolgen vielen mee; de uitstroom 
week nauwelijks af van voorgaande jaren.

5.2.4 Overheid en Nationale Postcode Loterij
Stichting Vluchteling ontving van de Nationale 
Postcode Loterij in 2014 de jaarlijkse bijdrage 
van 2,7 miljoen euro. Daarnaast lukt het Stichting 
Vluchteling, UNHCR en War Child om voor het geza-
menlijke extra project voor Syrische vluchtelingen 
nog eens 1,3 miljoen euro toegewezen te krijgen van 
de Nationale Postcode Loterij, waarvoor Stichting 
Vluchteling penvoerder is.
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd 2 
miljoen euro verkregen, eveneens voor grensover-
schrijdende hulpverlening in het door burgeroor-
log verscheurde Syrië. Deze noodhulpgelden van het 
ministerie zijn verstrekt op grond van het onder-
scheidend vermogen van de organisatie: via IRC 
verleent Stichting Vluchteling hulp in de door de 
oppositie gecontroleerde gebieden, die voor hulp-
organisaties moeilijk toegankelijk zijn. Daarnaast 
ontving Stichting Vluchteling in 2014 voor het 
organiseren van de Humanitaire Top begin 2015 een 
bijdrage van 23.000 euro van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

5.2.5 Inkomsten Samenwerkende Hulporganisaties 
(SHO)
Op 5 november 2014 werd de Giro555 actie ‘Stop de 
ebola-ramp’ geopend. Nooit eerder ging Giro555 open 
vanwege een ziekte. In november 2014 steeg het aan-
tal doden en besmettingen in het ebola-rampgebied 
in West-Afrika explosief. In totaal is met deze 
actie 10,5 miljoen euro opgehaald. Daarvan ontving 
Stichting Vluchteling volgens de vaste verdeelsleu-
tel 464.928 euro, dat geheel is bestemd voor nood-
hulp in Sierra Leone. 
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5.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie

Een zorgvuldige omgang met de donateurs en andere 
stakeholders is een belangrijk aandachtspunt voor 
de organisatie. Kwaliteitsbewaking van deze pro-
cessen vindt dan ook op structurele basis plaats. 
Intern wordt iedere campagne zowel kwalitatief als 
kwantitatief geëvalueerd. De resultaten en aanbeve-
lingen voor verbetering worden op managementniveau 
besproken en opgevolgd in nieuwe campagnes. 

In 2014 is gesignaleerd dat Stichting Vluchte-
ling nog beter moet kijken welke boodschap je ver-
telt aan welke doelgroep. Zo ontwikkelde Stichting 
Vluchteling een spel, de Rocky Roads, dat op festi-
vals en evenementen kon worden ingezet. Aan de hand 
van dit spel leren bezoekers op interactieve wij-
ze hoe lastig het is om hulp te verlenen. De Rocky 
Roads was weliswaar een groot succes op het Bevrij-
dingsfestival in Den Haag. Maar tijdens de Libelle 
Zomerweek trok het niet genoeg publiek. Afdeling 
Fondsenwerving heeft mede op basis van deze erva-
ring besloten om in 2015 meer aandacht te besteden 
aan segmentatie in de benadering van de  verschil-
lende doelgroepen. 

Daarnaast blijkt dat Stichting Vluchteling kansen 
mist door niet te investeren in contacten met zoge-
naamde Major Donors; donateurs die potentieel gro-
te bedragen schenken aan de Stichting. Deze mensen 
melden zich zelf aan, maar er is geen enkel beleid 
om adequaat op deze grote gevers te reageren. In 
2015 zal afdeling Fondsenwerving daarom een aparte 
strategie ontwikkelen ten aanzien van deze major 
donors. 
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5.4 Blik op de toekomst: de fondsenwerving in 2015

De komende jaren zullen in het teken staan van de 
groei van inkomsten uit institutionele donoren, 
vergroting en verjonging van het donateursbestand 
en het kwalitatief verbeteren van de processen 
rondom de fondsenwerving. Om een jongere doelgroep 
aan te spreken, zullen de fondsenwervende on- 
line kanalen verder worden ontwikkeld, evenals de 
sms-mogelijkheden en het werven van donateurs tij-
dens evenementen.

In 2015 zal afdeling Fondsenwerving tevens meer 
aandacht gaan besteden aan de major donors en het 
werven van nalatenschappen. Daarnaast wil Stichting 
Vluchteling het bedrijfsleven meer betrekken bij de 
bezigheden van Stichting Vluchteling. Om te begin-
nen zullen bedrijven uit de eigen database worden 
benaderd. Vervolgens zal Stichting Vluchteling ook 
actief contact zoeken met bedrijven die gelinkt 
kunnen worden aan specifieke thema’s en/of campag-
nes. 

Belangrijk is de verregaande samenwerking met IRC. 
Bij de groei van de inkomsten uit de institutionele 
donoren zoals overheden zal actief gebruik worden 
gemaakt van de kennis en expertise van IRC-UK en 
wordt nagedacht over het vergroten van de interne 
capaciteit hiervoor. Tot slot zal de organisatie 
trachten meer synergie te bewerkstelligen tussen de 
mediamomenten en de geefmomenten, zodat de investe-
ringen in de voorlichting ook een grotere meerwaar-
de gaan krijgen voor de fondsenwerving.
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Het bewaken van het langetermijnperspectief van de 
organisatie, het vaststellen van het beleid en de 
financiën en de omgang met in- en externe bedreigin-
gen van de organisatie is de verantwoordelijkheid 
van het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stich-
ting Vluchteling. Conform de richtlijnen van het 
Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) hebben 
de Raad van Toezicht en het Bestuur de verantwoor-
dingsverklaring opgesteld, waarin het onderscheid 
tussen de verschillende taken duidelijk is beschre-
ven en vastgelegd. 

De Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling 
kent drie leden, het Bestuur bestaat in 2014 uit 
vier personen. De vijfde bestuursfunctie, die eind 
2013 vacant kwam, is met het oog op de verregaande 
samenwerking met IRC niet vervuld. In het nieuwe 
samenwerkingsverband zullen namelijk de Raad van 
Toezicht en het Bestuur worden samengevoegd.
De leden van het Bestuur hebben een zittingsduur 
van vier jaar, die tweemaal verlengd kan worden. De 
leden van de Raad van Toezicht kennen eveneens een 
zittingstermijn van vier jaar, dat twee keer ver-
lengd kan worden. Voor beide bestuursorganen worden 
de leden 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 bestuur-
lijke ervaring hebben of specialistische kennis 
hebben van fondsenwerving en/of media. Vier keer 
per jaar komen zij bij elkaar. De leden van het 
Bestuur en van de Raad van Toezicht verrichten hun 
taak onbezoldigd. Zij ontvangen dus geen salaris 
of andere onkostenvergoedingen van de Stichting. 
De Raad van Toezicht heeft tot taak het Bestuur te 
controleren en komt tweejaarlijks bijeen. 

6.1 Lange termijn perspectief van de organisatie 

De kracht van Stichting Vluchteling was sinds de 
oprichting ervan in 1976 de mogelijkheid om per 
crisis de meest geschikte partner ter plaatse te 
selecteren. Hiermee werd een optimale doelmatigheid 
en efficiëntie verwezenlijkt in de hulpverlening en 
kon de donateur erop vertrouwen dat elke donatie 
zorgvuldig besteed werd. Deze werkwijze staat niet 
meer per definitie garant voor succes. Om ook in de 
toekomst op de meest optimale manier de middelen te 
besteden, besloot het Bestuur in 2013 om de samen-
werking met IRC verder uit te breiden. De posi-
tieve ontwikkelingen binnen de werkverhouding met 
IRC, waarmee een kwalitatief hoogwaardige en snelle 
hulpverlening in het veld is gegarandeerd, ligt ten 
grondslag aan deze keuze. Bovendien heeft IRC be-
sloten dat het zich gaat toeleggen op noodhulpver-
lening, wat uitstekend aansluit bij het mandaat van 
Stichting Vluchteling en waardoor het een nog logi-
scher stap is om elkaar in een vaste constructie te 
gaan versterken. Beide organisaties kunnen door ca-
paciteitsvergroting en kennisuitwisseling zowel in 
de fondsenwerving, voorlichting en pleitbezorging 
optimaal van elkaars kwaliteiten profiteren.  

Daarnaast beoogt Stichting Vluchteling met de sa-
menwerking ook de financiële positie op de lange 
termijn te waarborgen. De huidige financieringstrend 
van overheden is steeds meer gericht op een direc-
te samenwerking en communicatie van overheden met 
de implementerende partners in het veld. Door de 
samenwerking met IRC te verdiepen, zal ook de toe-
gang tot het veld worden geoptimaliseerd. Dit maakt 
Stichting Vluchteling een interessantere partner 
voor financiering van het Ministerie van Buitenland-
se Zaken. 
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Tijdens een Heidag in februari 2014 kwamen het 
Bestuur en een personeelsafvaardiging bijeen om de 
intensivering van de samenwerking met IRC verder 
te bespreken. Het Bestuur gaf tijdens deze sessie 
de opdracht een alternatief plan te ontwikkelen, 
mochten de onderhandelingen met IRC niet tot het 
gewenste resultaat leiden. Vervolgens zijn diver-
se  gesprekken gevoerd met verschillende organisa-
ties die eveneens interesse hadden in samenwerking 
met Stichting Vluchteling. In juni 2014 lag een 
concreet tweede plan klaar waarmee de toekomst van 
Stichting Vluchteling eveneens werd gegarandeerd. 
Vanwege de positieve ontwikkelingen met betrekking 
tot de samenwerking met IRC, zoals de ondertekening 
van de Letter of Intent in oktober 2014, hoefde het 
alternatieve plan niet verder uitgewerkt te worden.

6.2 Vaststelling van de Begroting en het Strate-
gisch Meerjarenplan 

In 2014 keurde het Bestuur en de Raad van Toezicht 
het Strategisch Meerjarenplan en de begroting goed. 
Indien er grote toewijzingen nog vrijkomen van-
uit het Ministerie van Buitenlandse zaken, zal het 
Bestuur en de Raad van Toezicht op de hoogte worden 
gesteld, en kan deze alsnog aan de begroting wor-
den toegevoegd. Het Bestuur signaleerde dat in het 
Strategisch Meerjarenplan veel voorbehouden zijn 
toegevoegd vanwege het aanstaande samenwerkingsver-
band met IRC en de daarmee gepaarde onduidelijkhe-
den voor de verschillende afdelingen. 
In 2013 werd besloten om de reserves van Stichting 
Vluchteling in te krimpen. Deze bijstelling werd 
ingegeven vanuit de principiële overweging dat een 
organisatie die zich nadrukkelijk met noodhulpver-
lening bezig houdt, geen grote reserves op de bank 

kan hebben staan. Daarom wordt ook nog in 2015 een 
bedrag van € 0,5 miljoen vrijgegeven uit de reser-
ves, dat geheel wordt bestemd voor de noodhulp. 
Daarnaast werden enkele verschuivingen doorgevoerd 
ten aanzien van de project- en continuïteitsreser-
ves. Hiermee is de projectreserve in twee jaar tijd 
gedaald van 2,7 miljoen naar 1 miljoen. Voor nieuwe 
crises houdt Stichting Vluchteling evenwel perma-
nent een reserve in de middelen zodat in elke nood-
situatie direct hulp geboden kan worden. 
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6.3 Omgang met financiële risico’s en stakeholders 

De organisatie kent een gedegen uitgewerkt risico-
beleid waarin alle mogelijke risico’s zijn benoemd 
en acties zijn vastgelegd om deze risico’s zoveel 
mogelijk te beperken. Deze 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 teruglo-
pen van het aantal donateurs. 

6.3.1 Risico’s ten aanzien van de inkomsten
Stichting Vluchteling besteedt veel aandacht aan 
een gedegen risicobeleid ten aanzien van de inkom-
sten. Streven is om niet meer dan 25% van de inkom-
sten afkomstig te laten zijn van de overheid. Ook 
het aandeel dat verkregen wordt van de Nationale 
Postcode Loterij dient in goede balans te zijn met 
het aandeel dat uit de particuliere markt verkregen 
wordt. 
Het Bestuur vergaderde in 2014 meermaals over de 
toegang tot overheidsfinanciering. Het Ministerie 
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king maakte begin 2014 bekend dat hulporganisaties 
die aanspraak willen maken op overheidsfinanciering 
vanaf 1 januari 2015 in het bezit moeten zijn van 
een Framework Partnerschap Agreement (FPA) met de 
humanitaire afdeling van de Europese Commissie. Een 
van de eisen voor deze FPA is een eigen uitvoeren-
de capaciteit. Daarvoor is Stichting Vluchteling 
aangewezen op de implementerende rol van IRC. Het 
ministerie had eind 2014 laten weten dat Stichting 
Vluchteling geen aparte FPA nodig had, zodra het 
nieuwe samenwerkingsverband met IRC was geïnstitu-
tionaliseerd. Omdat Stichting Vluchteling, evenals 
een aantal andere Ngo’s, nog niet per 1 januari 
2015 aan de voorwaarden voor zo’n FPA kon voldoen, 
was een overgangsfase ingesteld tot 1 mei 2015.

Een ander punt van zorg is het natuurlijk verloop 
in het donateursbestand, met name veroorzaakt door 
vergrijzing. Om een mogelijke teruggang van mid-
delen tegen te gaan is de afgelopen jaren stevig 
ingezet op het ontwikkelen van nieuwe wervingstech-
nieken die gericht zijn op meer structurele dona-
ties en een verjonging van de achterban. Ook in 
2014 is extra geld uitgetrokken voor de fondsenwer-
ving. Het Bestuur ziet erop toe dat de investerin-
gen in verhouding blijven staan tot de opbrengsten. 
De ontwikkelingen rond het beleid voor kansspelen 
heeft eveneens de aandacht van het Bestuur. De bij-
drage van de Nationale Postcode Loterij is uniek, 
want deze is niet alleen meerjarig, maar Stichting 
Vluchteling kan ook zelf de besteding ervan bepa-
len. Het Bestuur hoopt dan ook dat de  voorgenomen 
modernisering van het kansspelbeleid van het huidi-
ge kabinet de Nationale Postcode Loterij voldoende 
ruimte geeft om de succesvolle fondsenwerving voort 
te zetten.

6.3.2 Externe financiële risico’s 
Per 1 januari 2014 trad het nieuwe Europese beta-
lingssysteem SEPA (Single European Payment Area) in 
werking, waardoor het bekende gironummer 999 veran-
derde naar IBAN NL48INGB0000000999. Door de invoe-
ring van SEPA is ook de regelgeving veranderd rond-
om de administratieve afwikkeling van machtigingen 
en de omgang met donateursgegevens. Deze omzetting 
ging niet zonder slag of stoot. Afdeling fondsen-
werving heeft er alles aan gedaan om de overgang 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een aantal 
van onze machtiginghouders heeft zijn donateurschap 
opgezegd, maar de uitstroom bleef ruim binnen de 
vooraf verwachte consequenties. De verplichte wij-
ziging van giro 999 naar IBAN NL48INGB0000000999 
heeft in 2014 nauwelijks een negatief effect gehad.
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6.4 Risicobeleid ten aanzien van implementerende 
partners en adviesorganen

6.4.1 Projectvoorstellen
Projecten waarbij een bedrag van meer dan € 250.000 
verkregen uit de particuliere middelen, of waar-
bij meer dan € 500.000 aan financiële middelen van 
back donoren is betrokken, worden beoordeeld en 
goedgekeurd door het Bestuur. In 2014 werden zeven 
projecten in het Bestuur besproken, die allen goed 
werden bevonden. 

6.4.2 Samenwerkende Hulporganisaties
Het Bestuur volgt de discussies rondom de vernieu-
wingen en kwaliteitsverbeteringen binnen de SHO met 
belangstelling. Begin 2014 verscheen een rapport 
dat in opdracht van de SHO is opgesteld door een 
externe commissie, met daarin aanbevelingen. Het 
rapport is gedeeld met het Bestuur, dat de aanbeve-
lingen onderschrijft, specifiek de aanbevelingen op 
het gebied van de  doelmatigheid en effectiviteit 
van de bestedingen van Giro 555 aan de hulpverle-
ning ter plaatse. 
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Bijlage 1: Organisatiestructuur & nevenfuncties 
raad van toezicht, bestuur en bureau

1. Doelstelling
Stichting Vluchteling wil de kwetsbare positie 
waarin miljoenen vluchtelingen en ontheemden in 
arme landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en 
Oost-Europa leven onder de aandacht brengen van de 
Nederlandse bevolking en opkomen voor hun belangen 
en hen op humanitaire gronden helpen.

De doelstelling vormt, met het Verdrag van Genève 
van 1951 en het Verdrag van Addis Abeba van 1969, 
de basis voor de inzet van Stichting Vluchteling 
voor de vluchtelingen en ontheemden.

2. Bestuurlijke structuur

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Raad van toezicht
De heer Prof. Dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Lid raad van bestuur VGZ
Lid Adviesraad Technische Krankenkasse
Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King 
Lezing
Voorzitter Dutch Harkness Fellowships Selection 
Committee, The Commonwealth Fund te New York
Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en 
e-Health

De heer Mr. J. Kohnstamm, secretaris en vice-voor-
zitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functies
Voorzitter College bescherming persoonsgegevens
Voorzitter van het Mediafonds
Voorzitter van het bestuur van het Internationaal 
Kamermuziekfestival Schiermonikoog
Voorzitter van de het bestuur van Stichting Iper-
mestra
Voorzitter van het bestuur van de stichting There-
sienstadt, Stemmen van Verzet
Lid van de initiatief- en referendumcommissie van 
de gemeente Amsterdam 

De heer drs. G.H. Terpstra
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

bestuur

Drs. F. Halsema, voorzitter
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Auteur, documentairemaker, producent
Voorzitter Raad van Commissarissen Weekblad Pers-
groep
Lid Raad van Commissarissen Independer
Voorzitter onderzoekscommissie financiën UvA
Voorzitter 3rd World Conference of Women’s Shelters 
Voorzitter programmacomité internationaal onder-
zoeksprogramma NWO/WOTRO)
Bestuurslid Fulbright Center
Voorzitter bestuur Female Economy/Adelheid
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De heer drs. F. Bluiminck
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Teammanager branchebelang, ondernemerschap en jeugd 
ActiZ, organisatie van zorgondernemers
Penningmeester Stichting Cliënten Perspectief

De heer G. Visser RA, penningmeester
Benoemd tot 1 januari 2015
(Neven-)functie
Partner Dubois & Co. Registeraccountants 
Penningmeester Nederlands Helsinki Comité
Penningmeester Stichting ‘Bridging the Gulf’

Mevrouw M. van der Linden
Benoemd tot 1 januari 2015
(Neven-)functie
VN-vrouwenambassadeur

Van Heuven Goedhart-lezing

De heer Prof. dr. P.H. Kooijmans, voormalig inter-
nationaal rechter, 1998
Mevrouw S. Ogata, voormalig Hoge Commissaris UNHCR, 
2000
De heer Prof. drs. E. van Thijn, hoogleraar, 2001
De heer Mr. M. van der Stoel, minister van Staat, 
2003
De heer Prof. drs. R.F.M. Lubbers, voormalig Hoge 
Commissaris UNHCR, 2005
De heer Prof. drs. J.P. Pronk, voormalig speciaal 
gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties voor Soedan, 2007
De heer P.C. Cammaert, generaal-majoor der mari-
niers b.d., 2009De heer Drs. A.P.W. Melkert, speci-
aal gezant voor de secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties in Irak, 2011

Mevr. Drs. F. Halsema, bestuursvoorzitter Stichting 
Vluchteling, 2013

Jury Van Heuven Goedhart-penning

De heer Prof. drs. R.F.M. Lubbers, voorzitter
De heer B.J. ter Braak, chef redactie Kunst en Cul-
tuur De Telegraaf
Mevrouw Pernille Ragnhild La Lau, presentatrice 
‘Koffietijd’
Mevr. drs. F. Halsema, voorzitter Stichting Vluch-
teling 

Winnaar Van Heuven Goedhart-penning

Mevrouw C. Maung, vluchteling, Birma, 2001
De heer A. Bakuradze, ontheemde, Georgië, 2003
Mevrouw K. Mayik Nyok, vluchteling, Soedan, 2004
De heer E. Ramos, ontheemde, Colombia, 2006
Mevrouw M.R. Neloum, hulpverlener, Tsjaad, 2008
De heer Dr. Dennis Mukwege, arts, DRCongo, 2010
De heer Saw Win Kyaw, arts, Birma, 2012
De heer Mohammed Al Smady en de heer Machmoud Al 
Dyab, 2014

Bureau

Directeur
Mevrouw drs. C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functie
Lid van de redactieraad van One World

Hoofd interne bedrijfsvoering
Mevrouw R.B. Boetje
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Directie-assistent
Mevrouw G. van der A-van Marle

Projecten
De heer drs. J.G. Habraken
Mevrouw drs. D.H. Luiten
De heer W. Stellingwerf

Beleid & Pleitbezorging
Mevrouw drs. M.J.A.M. de Baaij, tot 31 augustus 
2014

Communicatie
De heer L.H.J. Roes
Mevrouw S. Deters, tot 31 december 2014
Mevrouw A.F. Spek, 1 februari tot 31 juli 2014
Mevrouw S. Tieke 

Fondsenwerving
Mevrouw E.F. Winter
Mevrouw K. de Vries

Secretariaat
Mevrouw H.E.K. Adam Boekholt-Tjon-A-Tsien

International Rescue Committee
De heer drs. A.A. Huijzer, IRC/SV Alliance Manager, 
gedetacheerd op het bureau van Stichting Vluchte-
ling

Een vluchteling
is een persoon die zijn land heeft verlaten uit 
vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, na-
tionaliteit, sekse, seksuele voorkeur, politieke 
overtuiging of het behoren tot een sociale groep 
dan wel uit lijfsbehoud voor (burger)oorlog of ern-
stige verstoringen van de openbare orde.

Een ontheemde
is een persoon die binnen de eigen landsgrenzen op 
de vlucht is.

Conventie van Genève, 1951 en Verdrag van Addis 
Abeba, 1969.
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