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1. SAMENVATTING 
Stichting Vluchteling staat voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden, met name aan 
hen die moeilijk te bereiken zijn of weinig aandacht krijgen. Wij streven naar de menselijke 
maat in de hulpverlening; we komen op voor de rechten en bescherming van vluchtelingen en 
ontheemden waar ook ter wereld, in weerwil van het negatieve klimaat dat rond vluchtelingen 
is ontstaan. Stichting Vluchteling wil flexibel, eigenwijs en slagvaardig blijven, en waken voor 
logheid en bureaucratie.  
 
Op het moment dat we dit jaarplan schrijven en vooruitblikken op 2022, bevinden we ons nog 
steeds midden in de coronapandemie. De gevolgen van het virus en de maatregelen zijn groot. 
Natuurlijk geldt dat ook, of juist zeker, voor hen die op de vlucht zijn. We maken ons grote zorgen 
voor 2022; de noden nemen toe en de verdere polarisatie van de samenleving maakt het de 
toon van debat rondom vluchtelingen harder dan ooit.  Binnen de Europese grenzen worden 
mensenrechten geschonden en een duidelijk politiek antwoord blijft uit. Ook is er sprake van 
criminalisering van hulp en een groeiend wantrouwen jegens hulporganisaties. Ondanks deze  
grote uitdagingen, zijn er ook lichtpuntjes. De steun vanuit zowel structurele donateurs als 
eenmalige donateurs voor het werk van Stichting Vluchteling blijft groot waardoor de inkomsten 
groeien. Door middel van bestendiging van de verschillende fondsenwervende kanalen, hopen 
we dit voort te zetten in 2022. Ook gaan we in het nieuwe jaar uiteraard onverminderd door met 
het verlenen van de noodhulp die zo hard nodig is. Tot slot pogen we een duidelijke en positieve 
bijdrage te leveren aan het publieke- en politieke debat waarin we pleiten voor een humane 
behandeling van hen die het meest kwetsbaar zijn; mensen op de vlucht. 
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2. DE ORGANISATIE IN VOGELVLUCHT 
Stichting Vluchteling is opgericht in 1976 door Mr. Cees Brouwer. Brouwer was, in de jaren 
daaraan voorafgaand, de drijvende kracht achter tal van ad-hoc inzamelingsacties voor 
vluchtelingen. Hij werkte nauw samen met Gerrit Jan van Heuven Goedhart, de eerste Hoge 
Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Beiden kenden elkaar uit het verzet 
tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. 
 
De kern van de missie van Stichting Vluchteling is nog altijd ongewijzigd ten opzichte van 1976: 
hulp bieden aan vluchtelingen en ontheemden die in acute nood verkeren, waar ook ter wereld. 
Sinds 2010 organiseren wij de Nacht van de Vluchteling, een nachtelijke sponsorloop van 40 
kilometer. Deze heeft in 2021, als gevolg van de pandemie, in afgeslankte vorm plaatsgevonden. 
Met 2400 deelnemers in zes steden vroegen we aandacht voor mensen op de vlucht en werd ruim 
950.000 EURO opgehaald.
 
Vanaf de oprichting in 1976 werkt Stichting Vluchteling met partners die de hulpprojecten 
uitvoeren. Vanaf 2020 werken we met een nieuw partnermodel; een primaire partner voor 
het uitvoeren van de noodhulp én met lokale en internationale partners die over specifieke 
expertise beschikken. 
 

Yasser (13), Syrië 2021



8 9Missie, visie en kernwaarden

3. MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN 
 
Missie 
Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn 
van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen wij 
gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht 
hun toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en 
terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, 
nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. 
 
Visie 
Stichting Vluchteling realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan vluchtelingen 
en ontheemden in crises waar ook ter wereld. 
 
Stichting Vluchteling is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van een eigen 
inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit. Stichting Vluchteling heeft hierbij 
in het bijzonder oog voor vluchtelingen en ontheemden die moeilijk toegankelijk zijn of waar 
weinig aandacht voor is. 
 
Stichting Vluchteling werkt in partnerschap met een aantal zorgvuldig gekozen, internationale 
en lokale, uitvoerende organisaties. Naast reguliere en financiële steun stelt Stichting 
Vluchteling operationele kennis en expertise ter beschikking aan haar partners.  
 
In de komende jaren zet Stichting Vluchteling in dit verband extra in op behandeling van 
chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale noodhulpcapaciteit en verbetering 
van toegang tot crisisgebieden.  
 
Kernwaarden 
Stichting Vluchteling neemt de individuele mens en daarmee de menselijke maat, als 
uitgangspunt en draagt er zorg voor dat vluchtelingen en ontheemden met waardigheid over 
het voetlicht worden gebracht. 
 
Stichting Vluchteling is eigenwijs, creatief en flexibel en kan snel reageren op de noden in de 
wereld; Stichting Vluchteling stimuleert innovatie en staat open voor bijzondere initiatieven. 
Er wordt grote waarde gehecht aan openheid en kritisch denken als grondslag voor een 
organisatie die tracht voortdurend te leren en te verbeteren. 
 
Stichting Vluchteling zorgt voor een veilige situatie binnen de hulpverlening en beschermt 
hulpvragers tegen alle vormen van (seksuele) uitbuiting en mishandeling. Er wordt een veilige 
werkomgeving gecreëerd waar werknemers zich gehoord weten, thuis voelen en waar integer 
met elkaar omgegaan wordt. 
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4. OMGEVING EN RISICO’S 
 
Stichting Vluchteling brengt voortdurend de risico’s in kaart die het uitvoeren van de hulp, 
het verwerven van inkomsten of haar reputatie kunnen schaden. Daar waar mogelijk, worden 
passende beheersmaatregelen genomen welke zijn voorgelegd aan de Raad van Toezicht en 
gedeeld binnen de organisatie. De belangrijke veranderingen in de omgeving van Stichting 
Vluchteling worden – samen met de daaruit voortvloeiende risico’s voor de uitvoering van het 
jaarplan 2022 - hier beschreven. 

• Gedurende de laatste jaren zijn de humanitaire noden in de wereld sterk toegenomen. 
De oorzaken daarvoor liggen met name in de lange duur van conflicten, sterk 
verslechterde economische situaties, klimaatverandering en de coronapandemie.  
Het aantal mensen op de vlucht is in 10 jaar bijna verdubbeld. Het zal niet langer alleen 
gaan om vluchtelingen, die vanwege oorlog of conflict hun land verlaten. Mensen zullen 
ook steeds vaker vanwege natuurrampen hun heil elders moeten zoeken. Onderzoekers 
schatten dat het aantal klimaatvluchtelingen over dertig jaar zou kunnen oplopen tot 150 
miljoen mensen.  

• Het draagvlak voor vluchtelingen brokkelt af onder invloed van de polarisatie en 
criminalisering van vluchtelingen en hulporganisaties; De toon van het debat is harder 
dan ooit tevoren en schendingen van de rechten van vluchtelingen worden eerder 
norm dan uitzondering, zonder dat ook maar enige overheid hiertegen opstaat. Dit 
heeft onmiskenbaar grote gevolgen voor het draagvlak voor de hulp aan vluchtelingen. 
Tegelijkertijd zit hier een kans; mensen op de vlucht en hun noden en rechten zijn 
onderwerp van gesprek. Stichting Vluchteling ziet het als haar taak hier een prominente 
rol in te spelen.

• De pandemie blijft voortwoekeren, vooral in landen waar veel vluchtelingen opgevangen 
worden; we moeten er dan ook serieus rekening mee houden dat corona niet alleen ons 
samenleven in Europa zal blijven beïnvloeden, maar ook grote gevolgen blijft houden 
voor het welzijn van vluchtelingen en onze mogelijkheden hulp te verlenen. Reizen blijft 
ingewikkeld door alle beperkingen. Daardoor kampen we regelmatig met onvoldoende 
recent beeldmateriaal en verhalen voor voorlichtingsdoeleinden en de fondswerving. Ook 
ondervindt fondsenwerving direct de gevolgen van de pandemie bij de deur-tot-deur en 
straatwerving. 

• De onveiligheid in de landen waar Stichting Vluchteling helpt, neemt toe. 
Hulpverleners zijn doelwit voor ontvoering en erger. Ook de humanitaire toegang 
en ruimte nemen verder af, voor zowel hulpverleners als vluchtelingen. Zelfs 
regeringen voeren soms een bewuste vluchtelingen én hulpverleners-onvriendelijke 
politiek, met alle gevolgen van dien.

• Er wordt een vluchtelingen onvriendelijke politiek gevoerd. Europa moedigt maatregelen 
om mensen op de vlucht de toegang te beletten aan, zeker als het om routes gaat die 
uiteindelijk naar Europa leiden. Van de Nederlandse politici lijkten vluchtelingen weinig 
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te hoeven te verwachten. Zelfs partijen die traditioneel onvoorwaardelijk stonden voor de 
bescherming van en hulp aan vluchtelingen, hebben aangegeven dat dit onderwerp geen 
breekpunt meer is voor regeringsdeelname. 

• Er is sprake van criminalisering van hulp en een groeiend wantrouwen jegens 
hulporganisaties zoals Stichting Vluchteling.

• Vele organisaties bewegen zich op ons thema op de fondsenwervende markt, waarbij het 
opvalt dat organisaties de uitingen van SV kopiëren. Hieruit blijkt dat SV vaak de juiste 
toon weet te raken en goed online vertegenwoordigd is. Deze trend zetten we graag 
voort in 2022 waarbij het onderscheidend karakter van de organisatie opnieuw veel 
aandacht krijgt.   

5. PARTNERSCHAPPEN 
Stichting Vluchteling werkt sinds haar oprichting in 1976 met partnerorganisaties die de 
projecten uitvoeren in het veld. De keuze voor een eigen operationele capaciteit vraagt om 
een gelijkwaardige internationale partner, die we in 2019 gevonden hebben in de Italiaanse 
noodhulporganisatie INTERSOS. Hun wens om de medische activiteiten verder uit te breiden, 
sluit naadloos aan bij het voornemen van Stichting Vluchteling om intensiever op medische 
noden in te zetten. Het uitbouwen van de relatie met INTERSOS en het verder implementeren 
van ons nieuwe model van partnerschap heeft in 2021 de nodige aandacht gekregen. Hierop 
wordt in 2022 voortgebouwd.   
 
Het International Rescue Committee (IRC), met wie Stichting Vluchteling sinds jaar en dag 
samenwerkt, zal ook in 2022 als implementerende partner kunnen blijven rekenen op financiering 
van Stichting Vluchteling, zij het op een meer bescheiden schaal dan voorheen. 
 
Ook het komende jaar gaat Stichting Vluchteling investeren in de opbouw van meer kennis 
en expertise om ter beschikking te stellen aan partners, vooral op het gebied van verbeterde 
humanitaire toegang tot crisisgebieden en de behandeling van chronische ziektes en 
psychische aandoeningen in crisissituaties. We zullen ons daarnaast richten op het versterken 
en uitbreiden van de samenwerking met lokale partners, omdat zij de context vaak het beste 
kennen en daardoor een groot en duurzaam bereik hebben. Ook zullen we met een aantal 
lokale organisaties strategische partnerschappen aangaan en meer investeren in hun capaciteit. 
Stichting Vluchteling stimuleert onderlinge samenwerking tussen haar partners, zodat deze ook 
elkaar kunnen versterken. 
 
Maximaal 25% van de middelen van Stichting Vluchteling komt van de Nederlandse overheid. 
Dit betreft vooraf nauw omschreven projecten en wij dragen zorg, samen met de partner, dat 
deze projecten volgens planning worden uitgevoerd. De middelen uit particuliere fondsenwerving 
en de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij zijn meer flexibel inzetbaar. Stichting 
Vluchteling zoekt met haar partners naar een wijze van samenwerken die snel handelen mogelijk 
maakt in geval van een acute crisis.  
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Doelstellingen Indicatoren 

Doelstelling 1: SV biedt betere 
kwaliteit en meer effectieve  
ondersteuning aan vluchtelingen,  
intern ontheemden, terugkeerders 
en gastgemeenschappen in de 
meest urgente crises

1.1.  Verbeterde efficiëntie en kwaliteit binnen  
        projectmanagement

1.2. NCD-MH en Frontline-partners zijn beter toegerust            
       en ondersteund om geïdentificeerde uitdagingen het 
       hoofd te bieden

1.3. SV is aanwezig in 90% van de meest acute crises 
       in 2022 waarbij vluchtelingen of ontheemden 
       betrokken zijn

Doelstelling 2: SV maakt gebruik 
van bestaande expertise en versterkt 
kennis over humanitaire hulp

2.1. SV is een lerende organisatie waarbij reflectie en 
       positionering m.b.t. belangrijke onderwerpen binnen  
       de humanitaire sector, centraal staan

Doelstelling 3: SV bevordert  
gelijkwaardige, kwalitatieve en 
duurzame (lokale) samen- 
werkingen

3.1. Verbeterde kwantiteit en kwaliteit van financiering voor 
       lokale partners en meer steun voor capaciteitsdeling

3.2. De rol van SV in het ondersteunen van de strategische 
       ambities van partners (INTERSOS en Lokale Partners) 
       is helder gedefinieerd

3.3. SV heeft een grotere en meer diverse institutionele 
       financieringsportefeuille

Doelstelling 4: Pleitbezorging  
is een transversaal thema en  
versterkt de verschillende  
programma’s van SV

4.1. Er is een duidelijk pleitbezorgingskader voor prioritaire 
       onderwerpen tussen afdelingen

4.2. Projectmedewerkers zijn zich bewust van hun rol in,  
       en dragen bij aan, strategieën en activiteiten op het gebied
       van pleitbezorging, communicatie en fondsenwerving

6. JAARDOELSTELLINGEN 
6.a. Hulpverlening en pleitbezorging
Voor 2022 streven we naar nog meer effectieve en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning 
aan vluchtelingen, intern ontheemden, terugkeerders en gastgemeenschappen in de meest 
urgente crises. Hierbij staan gelijkwaardige, kwalitatieve en duurzame (lokale) samenwerkingen 
centraal. Ook is de doelstelling meer aandacht te kunnen besteden aan de strategische ambities. 
Deze verankeren we in de dagelijkse besluitvorming, zoals binnen de landenselectie en de 
projectbeslissingen. Daarnaast integreren we de pleitbezorgingsprioriteiten in de discussies en 
streven we ernaar het politieke- en maatschappelijke debat slimmer te beïnvloeden. 

Binnen de humanitaire sector zijn een aantal ontwikkelingen gaande die ook binnen SV besproken 
worden en waar positie op ingenomen wordt. Klimaatverandering staat hoog op de agenda gezien 
de directe relatie tussen de toename van de humanitaire noden. Maar ook onderwerpen als 
lokalisatie, dekolonisatie en antiracisme voeden het debat. Stellingname op deze onderwerpen 
stelt ons in staat een goede samenwerkingspartner te zijn.

Ibrahim (24) met zijn kind, Nigeria 2021
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6.b. Voorlichting 
De belangrijkste doelstelling voor 2022 is het vergroten van het draagvlak voor mensen op 
de vlucht en het vergroten van de aandacht voor het werk van Stichting Vluchteling. We 
willen Nederland informeren, inspireren, motiveren en activeren om mee te helpen het lot van 
vluchtelingen niet in de vergetelheid te laten geraken en empathie voor mensen op de vlucht te 
bevorderen. Juist nu de wereld onder spanning lijkt te staan met de dreiging van de voortdurende 
coronapandemie en de toenemende polarisatie, ziet Stichting Vluchteling een rol voor zichzelf 
weggelegd in dit publieke debat. Op een eigen en onderscheidende wijze, waarbij altijd de 
verbinding wordt gezocht maar we ook niet bang zijn stelling te nemen, brengen we het lot van 
mensen op de vlucht voor het voetlicht. 
 
Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen; pers en media, de eigen 
sociale mediakanalen, de website en via onze evenementen. Het goed kunnen blijven vertellen en 
verbeelden van de verhalen van mensen op de vlucht is een uitdaging omdat reizen nog voor langere 
tijd onzeker is. Derhalve zet het team voorlichting stevig in op alternatieve vormen van het verzamelen 
van content vanuit de verschillende landen en wordt de eigen studio hiertoe optimaal benut.

Doelstellingen Indicatoren  

Doelstelling 1: SV vergroot het 
draagvlak voor bescherming en 
opvang van mensen op de vlucht 
van 58% naar 65%

1.1. Sociale mediakanalen: het aantal volgers, de inter-
       actieratio en de mate van positieve engagement stijgt:

       Facebook: 60.000 vrienden, interactieratio van 4,2%

       Instagram: 18.000 volgers, engagement van 190

       LinkedIn: 7.500 volgers, engagement van 20

       Twitter: 10.500 volgers, interactieratio van 2,7%

       YouTube: 1.500 abonnees

1.2. Stichting Vluchteling organiseert ten minste 3 publieks-
       campagnes en 1 lobby campagne, die kunnen rekenen     
       op goede (social) media-aandacht en een hoge mate 
       van betrokkenheid van het Nederlandse publiek

1.3. SV organiseert (live) online en fysieke evenementen in 
       haar eigen studio waarbij de actualiteit leidend is

1.4. SV organiseert de Nacht van de Vluchteling waardoor 
       de merknaam behouden blijft en dit een jaarlijks 
       evenement is waar men steun voor bescherming van 
       vluchtelingen tot uitdrukking kan brengen 

1.5. SV werkt samen met ten minste 3 andere 
       organisaties, zoals onder meer Human Rights Watch        
       en The New Humanitarian, om het draagvlak te 
       vergroten en nieuwe doelgroepen te bereiken  

1.6. SV strijdt actief tegen polarisatie rondom het thema 
       mensen op de vlucht 

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

2.1. De actieve naamsbekendheid van SV onder de 
       Nederlandse bevolking is 6%

2.2. De passieve naamsbekendheid van SV onder de 
       Nederlandse bevolking 75% 

2.3. De inhoudsbekendheid van SV onder de 
       Nederlandse bevolking is 40% 

2.4. SV communiceert haar standpunt aangaande de 
       situatie van mensen op de vlucht door middel van 
       opiniestukken en nieuwsmedia. In totaal bereikt SV 
       met 450 berichten het nieuws, waarvan 150 in de 
       landelijk media en 300 in de lokale media

2.5. SV organiseert samen met haar inhoudelijke partners 
       bijeenkomsten voor de gedeelde achterban

2.6. SV zorgt voor een goede opvolging na deelname aan 
       online en offline bijeenkomsten

2.7. SV organiseert een campagne specifiek gericht op 
       versteviging van het merk en de merkbeleving

Doelstelling 3: SV positioneert 
zich met een sterk onder-
scheidend, eigen karakter

3.1. Bij alle online en offline uitingen zijn de huisstijl 
       richtlijnen toegepast

3.2. SV is onderscheidend in haar communicatie 
       (stijl en onderwerpen) ten opzichte van collega organi-      
       saties o.a. door de toon en het inzetten van de actualiteit

3.3. SV brengt eerlijke verhalen van mensen op de vlucht 
       dicht bij het Nederlandse publiek door snel en zorg-
       vuldig gebruik te maken van content vanuit de 
       verschillende landen en de mensen op de vlucht zelf 
       aan het woord te laten 

3.4. Er is een balans tussen de online- en offline uitingen: 
       SV is ook zichtbaar ‘op straat’

3.5. SV zorgt voor actueel en onderscheidend beeld-
       materiaal dat voor zowel voorlichtende- als fondsen-
       wervende campagnes ingezet kan worden  

Doelstelling 4: Team  
communicatie is intern goed  
georganiseerd en werkt actief 
samen met alle SV collega’s  
en partnerorganisaties voor  
advies en afstemming m.b.t.  
communicatie uitingen.  

4.1. We verbinden afdelingen, doelstellingen en collega’s 
       door gestroomlijnde samenwerking en het gezamenlijke 
       doel voorop te stellen

4.2. Het beeldmateriaal is goed gearchiveerd en 
       beschikbaar/ bereikbaar voor alle collega’s
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6.c. Fondsenwerving 
De afgelopen jaren heeft team fondsenwerving veel geïnvesteerd in het optimaliseren van 
systemen en processen. Gezien de gezonde groei in inkomsten in het afgelopen jaar, begint 
dit zijn vruchten af te werpen. In 2022 is het streven deze groei door te zetten waarbij er extra 
aandacht is voor de integratie van de fondsenwervende programma’s én de integratie met de 
rest van de organisatie. 

De coronacrisis heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op fondsenwerving. Straat- en deur-tot-
deur-werving verloopt moeizamer vanwege het feit dat mensen liever niet in direct contact zijn 
en omdat wervingsbureaus moeite hebben aan personeel te komen. 
Online fondsenwerving neemt echter juist een vlucht en biedt veel kansen. Tegelijkertijd vraagt 
dit continu monitoring en investering, onder andere vanwege de steeds veranderende wetgeving 
rondom privacy en gebruiksvoorwaarden. De mix aan fondsenwervende programma’s blijft dan 
ook een belangrijk uitgangspunt om continuïteit aan inkomsten te kunnen borgen.

Doel Indicatoren  

Doelstelling 1: Werving van  
nieuwe donateurs 

1.1. Werving van 7500 structurele donateurs 

1.2. Werving van 10.000 eenmalige donateurs 

Doelstelling 2: Behoud van  
huidige donateurs 

2.1. Verbeteren van de retentie van eerstejaarsdonateurs 
       met 3%

2.2. Verbeteren van kennis over onze donateurs 

Doelstelling 3: Verhogen van 
de jaarlijkse gemiddelde gift 

3.1. 5000 upgrades van bestaande donateurs 

3.2. 300 conversies naar structurele donateurs

3.3. 300 voormalig donateurs reactiveren 

Doelstelling 4: Verbeteren van  
de waarde op lange termijn 

4.1. Werving (200) en behoud (600) van periodieke aktes 

4.2. Toezegging van 50 (toekomstige) nalatenschappen

4.3. Inkomsten van € 800.000 uit major donors en 
       bedrijven   

7. ORGANISATIE 
Voor 2022 zet Stichting Vluchteling in op het stabiliseren van de groei van het aantal werknemers, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de innovatiekracht in de organisatie. We kijken bij (nieuwe) 
collega’s vooral naar kennis, expertise en capaciteiten met betrekking tot het ‘nieuwe werken’. 
Kennis van online fondsenwerving, online-evenementenorganisatie en (visuele) communicatie 
zijn cruciaal voor de toekomst. Binnen het team projecten werken we aan een efficiëntieslag. Dit 
vereist naast een aantal wijzigingen in de uitvoering van het project- en subsidie management, ook 
een andere benadering en denkwijze.  

Daar waar nodig en mogelijk behouden we een flexibele schil aan medewerkers. ‘Lean and mean’ 
als uitgangspunt, zodat we snel kunnen schakelen indien dit noodzakelijk is. 
 
De cultuur van de organisatie 
Het personeel vormt de basis van het succes van de organisatie. Stichting Vluchteling vraagt 
dan ook kritische betrokkenheid van eenieder bij het werk en stimuleert openheid binnen de 
organisatie. Het afgelopen jaar zagen we ons opnieuw geconfronteerd met de coronapandemie 
en juist in dit soort situaties betrekken we de collega’s in het meedenken over risico’s en 
mogelijkheden die de nieuwe situatie met zich meebrengt. De communicatie over dilemma’s en 
problemen vanwege corona is transparant. Vanzelfsprekend blijft ook het integriteitsbeleid hoog 
op de agenda staan, vastgelegd in de Code of Conduct waarin respect, integriteit, actief luisteren 
en een veilige werkomgeving centraal staan. Belangrijk is om naast de vastlegging hiervan in 
documenten, dit ook in de praktijk te oefenen en er oog voor te hebben. Samen met  
de personeels vertegenwoordiging van SV wordt hieraan gewerkt.
 
De inrichting van de organisatie 
De directeur-bestuurder van Stichting Vluchteling bepaalt het beleid van de organisatie en het 
toezicht hierop is in handen van de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is ook voorzitter van 
het Management Team, waarin de hoofden van de verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn. 
De digitalisering van de werksystemen is in gang gezet in 2021 en wordt in 2022 vervolgd. Zolang 
de coronapandemie de organisatie raakt, wordt ingezet op (online) initiatieven om medewerkers 
betrokken te houden vanuit huis. 
 
Risicomanagement & Kwaliteitssystemen 
Stichting Vluchteling investeert in goed risicomanagement; actieplannen om risico’s te beheersen 
worden op gezette tijden geëvalueerd en gedeeld met de hele organisatie. Wij zijn in het bezit 
van het CBF-erkenningspaspoort, zijn ISO gecertificeerd en voldoen aan de norm van de ISO 
9001. Het Framework Partnerschip Agreement (FPA) met EU-ECHO is goedgekeurd tot 2027. 
Stichting Vluchteling besteedt veel aandacht aan de verdere aanscherping van de veiligheid 
van haar ICT-systemen die steeds meer op afstand worden beheerd. In 2022 wordt de gehele 
projectcyclus geautomatiseerd en ondergebracht in hetzelfde platform, Salesforce, waarin ook de 
donateursdatabase wordt beheerd.  
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Duurzaamheidsbeleid 
Stichting Vluchteling heeft stappen gezet in de aanscherping van haar duurzaamheidsbeleid. Zo 
werken we met de Climate Neutral Group en voeren we een CO2boekhouding. Bij de uitvoering 
van campagnes en evenementen maken we een milieu-impactanalyse. Per 2022 toetsen we de 
projectuitvoering mede op aspecten rond duurzaamheid en milieu. In zowel project-opleggen als 
risicoanalyses wordt een milieuparagraaf toegevoegd.  
 
Ethisch werken 
Binnen Stichting Vluchteling zijn we op zoek naar oplossingen voor vraagstukken rond het gebruik van 
stereotype of onethische beeldvorming in onze fondsenwerving en communicatie. In 2021 is hiertoe 
een interne werkgroep opgericht om praktische richtlijnen en een terminologielijst op te stellen. In 2022 
zal verdere uitwerking plaatsvinden en houdt de werkgroep de thema’s levend binnen de organisatie.
 
Diversiteitsbeleid   
Om een aantrekkelijke werkgever te zijn op een diverse arbeidsmarkt, is het belangrijk dat er 
wordt geïnvesteerd in een diversiteitsbeleid. Een diversiteitsbeleid zoekt naar manieren van 
werken waarbij alle medewerkers, onafhankelijk van hun afkomst, zich zo goed mogelijk kunnen 
ontplooien op een wijze die aansluit bij de behoefte van de organisatie. Daarnaast wordt gezocht 
naar manieren om mensen zodanig te laten samenwerken dat de meerwaarde van diversiteit 
optimaal benut wordt. Veelal wordt binnen het diversiteitsbeleid aandacht besteed aan werving en 
selectie, maar voor een duurzaam effect zijn ook aandacht voor vorming, training en opleiding én 
het zorgen voor een aangename werkomgeving cruciaal. 
 
Arbeidsreglement 
Een juridische screening en update van het arbeidsreglement vindt in 2022 plaats ten einde te 
blijven voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en wijzigingen. 

8. BEGROTING 
In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de belangrijkste baten en lasten 
van de realisatie 2020, de prognose 2021 en de begroting 2022. In de laatste kolom van dit 
overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de prognose 2021 en de begroting 2022. 

Baten & Lasten, Realisatie 2020, Prognose 2021, Begroting 2022 
 Realisatie 

2020 
 Prognose 

2021 
 Begroting 

2022 
%  

Begroting 2022-   
Prognose 2021(bedragen * 1.000)  €  €  € 

Baten
Baten van particulieren 15.119 13.790 14.225 103
Baten van bedrijven 169 75 75 100

Baten van loterijorganisaties 2.700 2.700 2.700 100

Baten subsidies van overheden 5.011 4.340 5.500 127

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

2.735 1.465 855 58

Overige Baten 0 0 0 - 

Som van de Baten 25.734 22.370 23.355 104
(ratio fondsenwerving-inkomsten) 64 65 64

Lasten

Doelstellingen
A - Hulpverlening 16.900 17.986 18.160 101

B - Voorlichting 1.712 1.870 2.104 113

C - Pleitbezorging 501 573 583 102

Subtotaal doelstellingen 19.112 20.429 20.848 102

Wervingskosten 3.042 2.909 2.983 103

Kosten beheer en administratie 533 566 524 93

Som van de Lasten 22.687 23.904 24.355 102

Saldo financiële baten en lasten -2 0 0 - 

Saldo Baten en Lasten 3.045 -1.534    1.000- 65
Percentage wervingskosten 11,82 13 12,77

Totaal kosten percentage 15,76 14,54 14,4

NPL inkomsten percentage 10,49 12,07 11,56

BuZA inkomsten percentage 19,47 19,4 23,55

CBF percentage 18,41 20 19,92

Stichting Vluchteling
Organogram 2022
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(1 fte)
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Baten 
•  De totale inkomsten in 2022 zijn begroot op € 23,4 miljoen en daarmee 
    € 1,0 miljoen hoger dan de prognose voor 2021; 

•  De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn begroot op € 15 miljoen in 2022. 
  De prognose voor 2021 is € 14,6 miljoen. Dit houdt een stijging in van € 0,4 miljoen  
  (3%). De baten van particulieren zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot, de baten van 
  andere organisaties zonder winststreven € 0,1 miljoen hoger en de baten van kerken/
  religieuze instellingen € 0,1 miljoen lager; 

•   De bijdrage van de NPL is begroot op € 2,7 miljoen. Er zijn op dit moment geen extra 
  bijdragen voorzien in de begroting voor 2022; 

•   Er is voorzien dat in 2022 aan subsidies van overheden € 5,5 miljoen zal worden 
  ontvangen van BZ (DRA) en EU (ECHO). De prognose van 2022 gaat uit van 
  € 4,3 miljoen. Eventuele inkomsten uit SHO-acties zijn niet te voorzien en worden niet 
  begroot. In 2021 zijn de inkomsten uit de SHO Corona-actie afgerond € 0,7 miljoen. 

 
Van de totale baten (inclusief onttrekking reserves/fondsen) is voorzien dat 86% aan de 
doelstellingen besteed wordt, 75% daarvan is bestemd voor de hulp aan vluchtelingen,  
9% voor voorlichting en 2% voor pleitbezorging. 

Zoals altijd wordt ook volgend jaar het percentage wervingskosten nauwlettend gemonitord.  
Voor 2022 zijn de wervingskosten begroot op € 3,0 miljoen. Het percentage wervingskosten  
voor 2022 komt uit op 12,8%, de prognose voor 2021 is 13,0%.  
 
Het CBF-percentage (kosten percentage eigen fondsenwerving) voor 2022 is begroot op  
19,9%, de prognose voor 2021 is 20,0%.  
 
Het kostenpercentage (kosten beheer en administratie en kosten werving) is begroot op
14,4% voor 2022. In 2021 is dit percentage op basis van de prognose 14,5%.  
  

Hulp aan vluchtelingen en ontheemden

Voorlichting

Pleitbezorging

Wervingskosten en Beheer en administratie

14%

75%

9%

2%

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