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Foto cover: Meisje in Okiba in Jemen staat te kijken naar een
mobiele medische kliniek die hulp biedt aan mensen uit haar buurt.
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RUIM 68 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT
4

Een Irakese man draagt zijn dochter over de Iraaks-Syrische grens in Noord-Irak.

VOORWOORD
Er waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht als in
2018, ruim 68 miljoen. Vluchtelingen zijn onderwijzers,
politiemannen, advocaten, leraren, loodgieters,
dokters, ambtenaren, zakenlui, en dominees, vaders
en moeders met en zonder werk, met en zonder
opleiding, zonen en dochters, en kinderen, heel veel
kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld, onderdrukking, en klimaatverandering.
In dit jaarverslag van Stichting Vluchteling leest u wat
zij heeft betekend in het leven van mensen die vaak
halsoverkop huis en haard verlaten hebben, dagen en
weken hebben gelopen, van hot naar her zijn gevlogen of gereden, voordat er een moment van rust en
bescherming was. Vele tienduizenden zijn vanuit
Turkije of Libië, maar ook vanuit Tunesië, Algerije en
Marokko, in gammele bootjes de Middellandse Zee
opgevaren, omdat het leven in de kampen in deze
landen ondraaglijk is geworden, vooral in Libië, waar
vluchtelingen worden verhandeld, verkracht, opgesloten,
mishandeld en vermoord: alles beter dan in die
kampen te blijven. Stichting Vluchteling heeft in 2018
in het westen van Libië vluchtelingen noodhulp
gegeven, maar ook in de kampen in Griekenland, op
Lesbos en Samos.

regering, en in de media, om als het erop aan kwam,
samen met haar partner het International Rescue
Committee, te vertellen dat vluchtelingen er toe doen,
hoe zwaar het soms ook was voor hen. Op verschillende plekken in de wereld waar zij naar toe gevlucht
zijn, heeft de directeur van Stichting Vluchteling
mensen op de vlucht mogen ontmoeten, en dat was
voor velen een gebeurtenis om nooit te vergeten, om
een blijk van warmte, genegenheid en erbarmen te
voelen in zulke moeilijke omstandigheden.
Wij zijn u allen, u die het afgelopen jaar uw steun heeft
gegeven aan Stichting Vluchteling, zeer erkentelijk.
Namens de Raad van Toezicht,

Ab Klink
Voorzitter

In 2018 is alles op alles gezet om mensen op de
vlucht waarde en respect te geven, met noodhulp in
de landen en de regio’s waar zij worden opgevangen:
in Nigeria, in Kameroen, in Congo en Zuid-Soedan, in
Somalië en Jemen, in Syrië, in Libanon en Jordanië,
in Irak, in Griekenland en in Turkije, in Afghanistan,
Bangladesh, Myanmar en in Colombia. Stichting
Vluchteling geeft eten, schoon water om te drinken en
water en zeep om te wassen, spullen om te koken,
overlevingspakketten om de vlucht te overleven, maar
ook bescherming tegen weer en trauma’s, onderwijs
en medische ondersteuning. Het bleek bovendien
bijzonder nuttig voor vluchtelingen om in enkele
gevallen ook cash te ontvangen van Stichting
Vluchteling, zodat zij konden kopen wat zij het meest
urgent nodig hadden. Kinderen werden gevaccineerd,
vrouwen die zwanger waren, kregen kraamzorg, en
oude vaders en moeders een hand op hun schouder
om het leed te verzachten. Stichting Vluchteling heeft
ons lot bepleit bij het Nederlandse publiek, de
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NOODHULP IN ’S WERELDS
ACTUELE EN GROOTSTE
HUMANITAIRE CRISES
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Broertjes Mohammed Hassan, 7, en Farah Hassan, 4, staan naast jerrycans met schoon drinkwater in Shinili, Somali regio in Ethiopië.
Door extreme droogte is de behoefte aan water daar zeer dringend.

WIE ZIJN WIJ
Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling is opgericht op initiatief van twee
verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog: Cees
Brouwer en Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Na hun
verdiensten tijdens de oorlog bleven ze zich inzetten
voor de medemens in nood. In de jaren vijftig organiseerde Brouwer acties om geld in te zamelen voor
vluchtelingen, op rekeningnummer 999. Dat geld werd
besteed via UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van
de VN waaraan Van Heuven Goedhart als eerste
commissaris leiding gaf. Het ad-hoc karakter van de
inzamelingsacties verdween in 1976 met de oprichting
van Stichting Vluchtelingenhulp door Cees Brouwer.
Via een statutenwijziging in 1981 werd de naam van
de organisatie veranderd in Stichting Vluchteling.
Anno 2018 is ons werk onverminderd relevant: een
recordaantal van 68 miljoen mensen is op de vlucht
voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Missie en Visie
Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds
actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden
we levensreddende hulp in acute noodsituaties,
andere keren helpen we in langdurige crises of bij de
wederopbouw. Maar altijd maken we verschil in het
leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht
hun afkomst, ras, etniciteit en religie.
In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en
individualistischer wordt, maken we ons sterk voor
een menswaardig bestaan voor mensen die moeten
vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Dit doen we samen met onze partner het International
Rescue Committee (IRC). Door de handen ineen te
slaan, zijn we sneller ter plekke, kunnen we meer
mensen helpen en betere hulp verlenen.

Belangrijke waarden
Stichting Vluchteling koestert haar organisatiewaarden.
Daarmee is de stichting geworden waar ze nu voor
staat. Deze waarden zijn:

INTEGRITEIT
• We
zijn open, eerlijk en betrouwbaar in de

omgang met begunstigden, partners, collega’s,
donateurs, financiers en de gemeenschappen
waarop we invloed hebben.

• VERANTWOORDELIJKHEID
We zijn individueel en gezamenlijk verant-

woordelijk voor ons gedrag, onze acties en
onze resultaten.

• DIENSTVERLENING
We zijn verantwoording verschuldigd aan de
mensen die we dienen en de donateurs die
onze dienstverlening mogelijk maken.

International Rescue Committee
Sinds de operationele fusie in 2015 maakt Stichting
Vluchteling deel uit van het International Rescue
Committee (IRC), waarmee we onderdeel zijn van
een sterk internationaal netwerk.
Het IRC is een van de grootste en meest ervaren
hulporganisaties ter wereld. Door onze krachten te
bundelen, kunnen we nog meer verschil maken voor
de 68 miljoen vluchtelingen en ontheemden in de
wereld. Samen zijn we actief in bijna 40 landen en
helpen we ieder jaar miljoenen mensen.
Naast het bieden van noodhulp hebben we met de
samenwerking meer mogelijkheden om te werken aan
het verbeteren en vernieuwen van onze hulpvormen.
Een goed (bewezen en effectief) voorbeeld hiervan is
cashhulp.

We investeren in hulpvormen die bewezen effectief
zijn, werken aan nieuwe oplossingen voor de humanitaire problemen van nu en luisteren goed naar de
behoeften van vluchtelingen en ontheemden. Ook
geven we vluchtelingen een stem door ons uit te
spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak
te stellen. Daarnaast geven we eerlijke voorlichting
aan het Nederlandse publiek en zijn we transparant
over onze bestedingen en resultaten.
9

DE AFGELOPEN
10 JAAR IS
DE BEHOEFTE AAN
HUMANITAIRE HULP
VERZESVOUDIGD
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Zainab, 23, en haar twee kinderen zijn door extreme droogte en geweld gevlucht naar een kamp voor ontheemden in Afghanistan,
voor nu even een veilige plek.

TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN
Wereldwijd is er een recordaantal van 68 miljoen
mensen op de vlucht, ontheemd voor een steeds
langere periode, en een groeiend aantal op de vlucht
als gevolg van klimaatverandering. Grenzen zijn
steeds vaker gesloten voor vluchtelingen, waardoor zij
in relatief onrustige en onveilige gebieden opgevangen
moeten worden. Hierdoor is het in toenemende mate
moeilijker voor ons om hen te bereiken met noodhulp.

Terwijl 85% van de vluchtelingen wereldwijd wordt
opgevangen in ontwikkelingslanden en 40 miljoen
ontheemden in hun eigen land een veilig heenkomen
hebben gezocht, krijgt het migratie en humanitaire
beleid van veel regeringen, waaronder Nederland,
een steeds meer ‘afwerend’ karakter ten aanzien van
vluchtelingen. De focus ligt op ‘opvang in de regio’,
het sluiten van nieuwe ‘migratiedeals’ met derde
landen, investering in de ‘ring rond Europa’ en
conditionaliteit van de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s.

Wereldwijd is er een groot gebrek aan financiering
voor noodhulp. De afgelopen 10 jaar is de behoefte
aan humanitaire hulp, niet alleen voor vluchtelingen,
verzesvoudigd tot ruim 22 miljard euro, waarvan in
2018 56% gedekt werd (bron: Global Humanitarian
Overview van OCHA, 2018). Veel mensen blijven
verstoken van hulp.

In 2018 is de Global Compact on Refugees
aangenomen door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. Dit raamwerk moet leiden tot
sterkere internationale acties op het gebied van
vluchtelingenopvang, door middel van verlichting
van de druk op gastgemeenschappen, investeren in
de weerbaarheid van vluchtelingen, het uitbreiden
van toegang tot derde landen en het mogelijk
maken van veilige en waardige terugkeer.
De Nederlandse samenleving is gepolariseerd – net
zoals veel andere Europese samenlevingen. Binnen
het politieke en maatschappelijke debat over vluchtelingen zien we sterke tegenstellingen tussen aan de
ene kant mensen die meer steun willen geven aan
vluchtelingen en aan de andere kant mensen die liever
meer in Nederland investeren, die bang zijn dat de
Nederlandse samenleving verandert, of die vinden dat
het niet de verantwoordelijkheid van Nederland of
Europa is om in de opvang van vluchtelingen elders in
de wereld te investeren.
Daarnaast zien we verminderde politieke ruimte voor
humanitaire organisaties in de landen waar we
werken, waarbij soms zelfs van tegenwerking sprake is
door autoriteiten en regeringen. Deze discussies
tonen een zeker wantrouwen in de noodhulpverlening
en kalven het draagvlak voor noodhulporganisaties in
de politiek en in de Nederlandse samenleving verder
af. Dit heeft ook financiële consequenties in 2018,
maar Stichting Vluchteling is stevig in de schoenen
blijven staan.

DE FOCUS LIGT OP
‘OPVANG IN DE REGIO’
Om op de lange termijn adequate hulp te kunnen
blijven bieden, wordt wereldwijd door hulporganisaties,
de Verenigde Naties en overheden, steeds meer
gekeken naar mogelijkheden om de hulpverlening
efficiënter te maken, te innoveren, samenwerking te
verbeteren en hulpverlening te coördineren.
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BINNEN 72 UUR
LEVENSREDDENDE
NOODHULP
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Een jongetje in Okiba in Jemen wacht tot hij behandeld kan worden voor ondervoeding door een mobiel medisch team.

HULPVERLENING
International Rescue Committee
In 2018 besteedde Stichting Vluchteling 93% van de
hulpgelden via het International Rescue Committee
(IRC). In de samenwerking is het IRC de uitvoerende
partner die tijdens een crisis ter plekke is om hulp te
verlenen. Stichting Vluchteling stelt hiervoor geld
beschikbaar. Door ons speciale fonds voor acute
noden kan dit al binnen 24 uur, waarop het IRC
binnen 72 uur levensreddende noodhulp kan bieden
aan grote aantallen mensen. In 2018 werd bijvoorbeeld
geld beschikbaar gesteld voor noodhulp in Afghanistan,
en ontheemden in het westen van Kameroen. Ook
werkten we samen aan onder andere het versterken
van het werken met lokale partners, het opzetten van
lokale noodhulpteams en verbeteren van humanitaire
toegang.
Daarnaast stelt Stichting Vluchteling ook financiering
beschikbaar aan langdurige crises op basis van een
analyse van de ergste noden en aantallen mensen op
de vlucht. Deze projecten financieren we deels met
onze eigen particuliere fondsenwerving en deels met
fondsen van externe partijen, zoals de Dutch Relief
Alliance (DRA) en het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. In 2018 ondersteunden we bijvoorbeeld
medische mobiele teams in Jemen en Jordanië. DRA
financiert ook acute noodhulp, maar Stichting
Vluchteling ontvangt nu nog geen geld van de DRA
voor acute crisissen.
Ook ontvingen we een bijdrage vanuit het Innovatiefonds van de DRA om een speciaal programma te
bouwen om de kostenefficiëntie van hulpverlening in
kaart te brengen met als uiteindelijk doel meer
mensen te kunnen bereiken met dezelfde middelen.
Lokale partners
Stichting Vluchteling heeft de samenwerking met
lokale partners sterk uitgebouwd in 2018. Zij weten
vaak beter dan wij wat er lokaal nodig is, spreken de
taal en hebben soms toegang tot gebieden die
internationale organisaties niet kunnen bereiken. Door
projecten te steunen van lokale hulporganisaties,
investeren we bovendien in lokale expertise. Lokale
expertise verzekert continuïteit, ook wanneer onze
samenwerking stopt.

De uitdaging ook in 2018 met lokale partners blijft de
beschikbare capaciteit om op verantwoorde wijze
grote sommen geld te beheren en verantwoord uit te
geven. Daarom gaan we ook in 2019 verder met de
ondersteuning op financiële en programmatische
managementaspecten in deze organisaties om de
noodhulp nóg beter en sneller te kunnen verlenen.
Stichting Vluchteling werkte in 2018 samen met
bestaande partners als de Panzi Stichting in de
Democratische Republiek Congo, de Mae Tao Clinic
in Thailand, het Back Pack Health Worker Team in
Myanmar en startte nieuwe samenwerkingsverbanden
met Civil Health and Development Network en
Southern Shan Development Foundation in Myanmar,
en met Concert d’Actions pour Jeunes et Enfants
Défavorisés en Commission Diocésaine Justice et
Paix Kalemie in DR Congo en met de organisatie
Yazda in Irak.

IN 2018 HEBBEN WE
MET 55 PROGRAMMA’S
IN TOTAAL 884.808
VLUCHTELINGEN
KUNNEN HELPEN
Resultaten
In 2018 hebben we met 55 programma’s in totaal
884.808 vrouwen, mannen en kinderen kunnen
helpen in 28 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten
en Europa. Stichting Vluchteling breidde in 2018
haar hulpverlening uit naar bijvoorbeeld Colombia,
waar inmiddels een miljoen Venezolanen waren
neergestreken. Daarnaast verleenden we ook
noodhulp in nieuwe crises in landen waar wij al
werkzaam waren. Zo gingen we ondervoeding tegen
in Zuid-Soedan en Nigeria, boden we medische
zorg en deelden noodhulpgoederen uit in Myanmar
en zorgden we voor schoon drinkwater voor
ontheemden in Ethiopië.
13

Syrische gezinnen ontvangen mobiele medische hulp in Jordanië.

Toekomst
In 2019 blijft Stichting Vluchteling zich inzetten voor
het bieden van de best mogelijke noodhulp aan zo
veel mogelijk vluchtelingen en ontheemden. Dit doen
we in zowel crisisgebieden die in het nieuws zijn,
zoals Jemen en Syrië, als in de vergeten crises, zoals
de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Burundi.
Met het privaat verworven geld uit het noodhulpfonds
zullen we snel geld beschikbaar stellen als er nieuwe
crisissituaties ontstaan.
We gaan ons daarnaast richten, zoals gezegd, 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.
In 2019 zullen we samen met onze partners hulp
blijven verlenen in Afghanistan, Myanmar, Thailand,
Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo,
Kameroen, Tsjaad, Nigeria, Somalië, Oeganda, Zuid14

Soedan, Griekenland, Libië, Syrië, Irak, Libanon en
Yemen. Voor de besteding van het noodhulpfonds zijn
onze ogen gericht op onder andere Nigeria en Syrië.
Uitdagingen
De Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en het Internationale Vluchtelingenverdrag zijn
twee internationale verdragen die steeds meer onder
druk staan, in Nederland en in Europa, maar ook in
Amerika, en elders in de wereld, waar wij vluchtelingen
helpen. Voor vluchtelingen wordt het steeds moeilijker
een veilig heenkomen te vinden.
In veel landen waar wij werken is er steeds minder
toegang voor en worden steeds meer beperkingen
opgelegd aan hulporganisaties. Zelfs voor noodhulpprogramma’s waarmee levens worden gered,
moeten lange bureaucratische processen worden
doorlopen om van de lokale overheden goedkeuring
te krijgen.

UITGELICHTE
PROJECTEN

15

JEMEN
LAHJ EN ADEN

THEMA:
Gezondheidszorg

VERLEENDE HULP:
Mobiele teams ondersteunen
bestaande basis gezondheidszorgvoorzieningen,
behandelen ziektes en geven gezondheidsvoorlichting
aan ontheemden en lokale bevolking

AANTAL MENSEN BEREIKT:
17.673
BUDGET:
948.003 euro
FINANCIER:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
via de Dutch Relief Alliance
LOOPTIJD:
1 januari 2018 t/m 28 februari 2019

Wat is er aan de hand?
Sinds er in 2015 een burgeroorlog in Jemen uitbrak tussen president Hadi, die wordt gesteund door Saudi Arabië,
en de Houthi rebellen zijn duizenden doden gevallen en vele mensen zijn ontheemd. Het conflict heeft er voor
gezorgd dat miljoenen Jemenieten te maken hebben met de grootste voedselcrisis wereldwijd, de grootste
cholera-uitbraak wereldwijd en een ineenstorting van de basisvoorzieningen en de economie. 22,2 miljoen mensen
hebben humanitaire hulp nodig (75% van alle Jemenieten).
Uitdagingen
Ondanks het tekenen van een fragiel vredesakkoord is de verwachting dat de humanitaire crisis in het land nog
een tijd zal voortduren. Het is en blijft moeilijk voor humanitaire organisaties om toegang te krijgen tot de meest
kwetsbare mensen en om goederen het land in te krijgen.
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Scholieren van de Rephi Primary School in Ethiopië wassen hun handen voordat zij gaan lunchen.
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ETHIOPIË
REGIO SOMALIË

THEMA:
Bescherming

VERLEENDE HULP:
Verbeteren van de veiligheid en het welzijn van 640
kinderen, waaronder 320 meisjes, die door
ontheemding, conflict en droogte zijn getroffen in
twee districten van de Somali Regio. Grote nadruk
op voorkoming van seksueel geweld, waarbij onder
meer gehele curricula aangepast en vertaald zijn, en
mentoren getraind, om deze jonge mensen te
helpen.

AANTAL MENSEN BEREIKT:
640
BUDGET:
330.000 euro
FINANCIER:
Vermogensfonds (wil niet met naam in jaarverslag, naam bekend bij Stichting Vluchteling)
LOOPTIJD:
1 mei 2018 tot 31 juli 2019

Wat is er aan de hand
De bevolking van Ethiopië is kwetsbaar voor natuurrampen en klimaatveranderingen. In 2015-2016 zorgden El
Niño en La Niña voor de ergste droogte sinds 50 jaar. Daarnaast hebben conflicten en instabiliteit in buurlanden
zoals Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea gezorgd voor een nieuwe toestroom van vluchtelingen, waardoor de druk
op bestaande diensten en de lokale bevolking verder is toegenomen. In Ethiopië zijn meer dan 850.000
vluchtelingen, waarmee het land het tweede land is van Afrika wat betreft de opvang van vluchtelingen.
Uitdagingen
In de Somali regio zijn 64,6% van de ontheemden jonger dan 18 jaar. Kinderen hebben te maken met o.a.
seksueel geweld, psychosociale stress, en huiselijk geweld. Er is ook toename van kindermishandeling, exploitatie,
verwaarlozing van en geweld tegen kinderen. Deze bedreigingen hebben een negatief effect op hun sociale,
emotionele en cognitieve ontwikkeling.
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KAMEROEN
ZUID-WEST REGIO

THEMA:
Water & sanitatie, onderdak
en gezondheidszorg
VERLEENDE HULP:
Schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en
noodhuisvesting voor ontheemden gericht op het
verbeteren van hun gezondheid

AANTAL MENSEN BEREIKT:
7.585
BUDGET:
250.000 euro
FINANCIER:
SV / Emergency Response Fund (ERF)
LOOPTIJD:
1 augustus 2018 t/m 31 december 2018

Wat is er aan de hand?
In 2016 braken in de Engelstalige regio van Kameroen spanningen uit in vervolg op al veel langer levende gevoelens van achterstelling van de Engelstalige gemeenschappen in het overwegend Franstalige Kameroen. Sindsdien
hebben gewapende milities aan kracht gewonnen en grijpt het leger met fors geweld in. Burgers zijn het slachtoffer.
Hele dorpen en scholen zijn afgebrand en 437.000 mensen zijn ontheemd geraakt.
Uitdagingen
De meeste ontheemden lieten alles achter tijdens hun vlucht en leven nu in bossen en kampen in onhygiënische
omstandigheden. Ook veel gezondheidswerkers zijn gevlucht en gezondheidscentra gesloten. Door gebrek aan
schoon water en toiletten kunnen ziektes zich gemakkelijk verspreiden. Ook hebben de ontheemden in het
regenseizoen veel last van vocht en kou.
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DR CONGO

PROVINCIE NOORD-KIVU, TERRITOIRE MASISI

THEMA:
Bescherming, onderwijs en
verzelfstandiging
VERLEENDE HULP:
Re-integratie van kwetsbare kinderen, waaronder veel
voormalig kindsoldaten via onderwijs, psychosociale
zorg en het genereren van inkomen.

AANTAL MENSEN BEREIKT:
1.272
BUDGET:
120.000 euro
FINANCIER:
Fondsen en Stichtingen
LOOPTIJD:
1 maart 2018 t/m 28 februari 2019

Wat is er aan de hand?
In Noord-Kivu worden kinderen al jaren lang op grote schaal geworven door militaire groepen. De provincie heeft
dan ook het grootste aantal ex-kindsoldaten, waaronder veel ontheemden. Door gebrek aan fondsen wordt nog
maar een klein deel van hen geholpen met ontwapening, overgang naar een niet-militair leven en re-integratie.
Uitdagingen
Kinderen worden gerekruteerd als kindsoldaat door armoede of een gebrekkige gezinssituatie. Vooral ontheemde
kinderen lopen groot risico. Het militaire leven heeft een enorme impact op hun psychische en emotionele welzijn
en ontwikkeling. Het is vaak moeilijk voor ex-kindsoldaten om te re-integreren en niet weer opnieuw in handen te
vallen van militaire groepen.
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NIGERIA

YOBE STATE, GUJBA LOCAL GOVERNMENT AREA

THEMA:
Voeding en Gezondheidszorg

VERLEENDE HULP:
Screening en behandeling van ernstig ondervoede
kinderen, waaronder veel ontheemden.

AANTAL MENSEN BEREIKT:
35.874
BUDGET:
250.000 euro
FINANCIER:
SV / Emergency Response Fund (ERF)
LOOPTIJD:
15 april t/m15 oktober 2018 (6 maanden)

Wat is er aan de hand?
Het langdurige conflict met Boko Haram heeft Noordoost Nigeria in een diepe humanitaire crisis gestort.
Het Humanitarian Response Plan spreekt over 1,6 miljoen ontheemden in de deelstaten Borno, Yobe en Adamawa,
waarvan 65% in gastgezinnen verblijft en 35% in kampen.
Uitdagingen
In de deelstaat Yobe functioneert slechts 2/3 van de gezondheidsposten, met ernstige tekorten aan geschoold
personeel en medicijnen / materialen. Hierdoor is er groot tekort aan zorg voor ernstig ondervoede kinderen. Velen
van hen overlijden door complicaties en gebrekkige doorverwijzing. Bovendien is er gebrek aan ambulances en
werkt het telefoonnetwerk slecht. Dit was al het geval voordat Boko Haram met geweld begon, omdat het noordoosten van het land systematisch was verwaarloosd, wat weer een van de voedingsbodems was voor Boko Haram.
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Er is een groot gebrek aan medische zorg voor Syrische vluchtelingen in Jordanië.

JORDANIË
MAFRAQ GOVERNORATE

THEMA:
Gezondheidszorg

VERLEENDE HULP:
Medische zorg via een mobiele kliniek, waaronder
behandeling van patiënten met besmettelijke en
chronische ziektes en zwangerschapszorg.

AANTAL MENSEN BEREIKT:
16.000 *
BUDGET:
400.000 euro
FINANCIER:
SV / Country Programs
LOOPTIJD:
1 april 2018 t/m 31 maart 2019 (12 maanden)

* Project loopt nog dus dit is het beoogde aantal

Wat is er aan de hand?
In Jordanië verblijven 1,3 miljoen vluchtelingen waarvan ruim 760.000 vluchtelingen, vooral Syriërs, zijn geregistreerd
bij de UNHCR. 79% van de vluchtelingen woont in steden en informele tentenkampen. Het conflict in Syrië duurt
nu 8 jaar.
Uitdagingen
Vluchtelingen buiten kampen moeten een hoge eigen bijdrage betalen voor medische zorg. Aangezien 85% van de
Syrische vluchtelingen buiten de kampen onder de armoedegrens leeft, wordt medische zorg onbetaalbaar. Vooral
in de informele kampen zijn de medische noden groot, omdat er ook geen medische klinieken in de buurt zijn.
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SCAN TOOL

IN ALLE PROGRAMMA’S WAAR
STICHTING VLUCHTELING NOODHULP GEEFT

THEMA:
Innovatie

VERLEENDE HULP:
Systematische kostenanalyse om bereik en impact
van humanitaire hulp te verbeteren.

AANTAL MENSEN BEREIKT:
Alle vluchtelingen en ontheemden die wij
helpen profiteren hiervan
BUDGET:
799.522 euro
FINANCIER:
Ministerie van Buitenlandse Zaken via de
Dutch Relief Alliance/ Innovatiefonds
LOOPTIJD:
1 december 2018 t/m 31 november 2019
(12 maanden)

Wat is er aan de hand?
Binnen de humanitaire sector is er een grote behoefte aan een kosten efficiëntie- en effectiviteitsslag aangezien
het aantal mensen met behoefte aan noodhulp groeit, maar het beschikbare budget niet navenant stijgt. Humanitaire
actoren zijn gemotiveerd om kosteneffectieve manieren te vinden om hulp te bieden, maar het is moeilijk om de
prijs-kwaliteitverhouding van interventies te meten en te vergelijken tussen organisaties of programma's.
Uitdagingen
Als antwoord hierop heeft IRC in 2016 de SCAN tool ontwikkeld, een software die IRC helpt om de prijs-kwaliteitverhouding van humanitaire hulp te meten. Met een bijdrage uit het DRA Innovatiefonds zal de SCAN tool worden
aangepast, zodat het te gebruiken is door andere organisaties binnen de humanitaire sector. Als organisaties op
dezelfde manier prijs-kwaliteitverhouding meten, hebben ze meer inzicht in wat redelijke kosten zijn (bv. een
noodhulppakket) in verschillende contexten en welke programmabenaderingen het meeste opleveren voor hun
begunstigden binnen beperkte budgetten.
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MYANMAR

CENTRAAL EN NOORDELIJK RAKHINE STATE:
SITTWE EN RATHEDAUNG TOWNSHIPS

THEMA:
Gezondheidszorg
en bescherming

VERLEENDE HULP:
4 mobiele medische teams verleenden urgente
basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg in 8 kampen/dorpen voor ontheemden in
Sittwe township, inclusief 5 kampen/dorpen voor
achtergebleven Rohingya. Tevens leverde IRC in
diezelfde locaties in en rond Sittwe én in 13 locaties
in Rathedaung township individuele counseling en
behandeling van slachtoffers van gender en
seksueel geweld, en organiseerde men ook
groepsvoorlichting over dit onderwerp.

AANTAL MENSEN BEREIKT:
36.206 mensen zijn in Rakhine State direct
bereikt met dit project. In de begroting was
bovendien ruimte voor eenmalige acute
noodhulp voor 10.018 tijdelijke gevluchte
slachtoffers van overstromingen in de provincie
Kayin. Totale aantal bereikte mensen: 46.224
BUDGET:
500.000 euro
FINANCIER:
Stichting Vluchteling
LOOPTIJD:
1 april 2018 t/m 30 september 2019

Wat is er aan de hand?
In de noordwestelijke Rakhine State leeft de Rohingya (moslim) minderheid, die niet in aanmerking komen voor het
staatsburgerschap en feitelijk “tweederangs” burgers zijn in Myanmar. Ze worden gediscrimineerd, hebben niet
dezelfde economische en opleidingskansen als Rakhine of andere Birmese burgers. Als gevolg van geweldsincidenten in 2012 namen de spanningen toe, resulterend in geweld en verdrijving van -met name- Rohingya
binnen Rakhine State. Momenteel leven nog altijd ruim 120.000 Rohingya ontheemden gesegregeerd in kampen/
dorpen, afgesloten van de buitenwereld en niet in staat zichzelf te ontplooien. Er zijn minimale basisvoorzieningen
in deze kampen; de uitzichtloosheid van het bestaan en de zeer beperkte bewegingsvrijheid uiten zich in toename
van huiselijk en seksueel geweld.
De situatie in Rakhine State is in 2017 zichtbaar verder verslechterd, na een grootschalige campagne van militair
geweld en etnische zuiveringen in de Noordelijke Rakhine State, gericht tegen de Rohingya, met als gevolg dat
inmiddels ruim 720.000 Rohingya vanaf 25 augustus 2017 naar buurland Bangladesh zijn gevlucht.
Uitdagingen
Een grote uitdaging voor onze partnerorganisatie IRC is enerzijds het belang van handhaving van zeer
noodzakelijke basisvoorzieningen voor kwetsbare Rohingya (die er anders niet zouden zijn!) en anderzijds de
wetenschap dat je als hulporganisatie met de instandhouding van de hulp de segregatie van een bevolkingsgroep
verder bestendigt.
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Een moeder draagt haar kind over de Simon Bolivar brug tussen Colombia en Venezuela. De diepe economische crisis in Venezuela drijft vele
mensen de grens over.

COLOMBIA

PROVINCIE NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA

THEMA:
Gezondheidszorg, Bescherming,
Economische steun via cashhulp

AANTAL MENSEN BEREIKT:
1.214
BUDGET:
300.000 euro

VERLEENDE HULP:
FINANCIER:
Met financiering van Stichting Vluchteling heeft een
Stichting Vluchteling
IRC team van 7 artsen/verplegers in haar met ingang
van augustus 2018 geopende kliniek 645 Venezolanen
LOOPTIJD:
geholpen met medische consulten in de periode
Juni 2018 t/m november 2018
augustus t/m eind november 2018. 19,5% van de
consulten betrof kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar,
79,5% volwassen vrouwen.
Gebleken is dat consulten en verwijzingen op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid grote
urgentie hadden. IRC heeft 26 patiënten doorverwezen naar lokale instellingen voor verdere specialistische
zorg, met name gecompliceerde zwangerschappen, mensen met hiv en kinderen met ernstige aandoeningen.
IRC heeft daarnaast 126 vrouwelijke slachtoffers van huiselijk en/of seksueel geweld bijgestaan en behandeld
door middel van psychosociale hulp, en/of doorverwijzing voor meer specialistische medische of psychologische
hulp, in samenhang met informatievoorziening over veiligheid/veilige omgeving en voorkoming van huiselijk
geweld en misbruik. Tenslotte zijn 98 extreem kwetsbare Venezolaanse gezinnen (443 personen) geholpen met
cashhulp in 3 distributierondes (september, oktober en november).

Wat is er aan de hand?
Venezuela is in de greep van een diepe economische crisis, die steeds verder is geëscaleerd. Het grote tekort aan
voedsel, medicijnen en medische zorg in combinatie met hyperinflatie drijft grote aantallen Venezolanen in wanhoop
naar de buurlanden. De regering van Maduro staat onder grote nationale en internationale druk om de macht over
te dragen. Op 23 januari 2019 heeft parlementsvoorzitter Guaidó zichzelf tot interim president uitgeroepen en het
leger gevraagd zich geweldloos achter hem te scharen. Inmiddels is het aantal Venezolaanse vluchtelingen in
Colombia op ruim 1,1 miljoen uitgekomen, een aantal dat in 2019 zou kunnen doorstijgen tot 1,8 of 1,9 miljoen.
Het totale aantal gevluchte Venezolanen in geheel Zuid-Amerika is boven de 3 miljoen uitgekomen. Er zijn grote
noden op het gebied van voedselzekerheid, gezondheidszorg, bescherming en onderdak waarbij de kwetsbare
positie van Venezolanen, die veelal zonder goede papieren lopend hun weg trachten te vinden naar een beter
bestaan elders in Colombia aandacht verdient. Onder deze groep ‘caminantes’ (‘lopers’) gaat de aandacht vooral
uit naar Venezolaanse vrouwen en kinderen.
Uitdagingen
Stichting Vluchteling en IRC zijn alert op de verbetering van humanitaire toegang in Venezuela, die mogelijk kan
intreden als de regering Maduro afstand doet van de macht.
2
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Jongetje in een opvangkamp voor ontheemden in Herat Provincie in Afghanistan.

AFGHANISTAN

DISTRICT KUSHK IN DE PROVINCIE HERAT

THEMA:
Voedselzekerheid
(cash for food)

AANTAL MENSEN BEREIKT:
9.656
BUDGET:
330.274 euro

VERLEENDE HULP:
Onze partner IRC heeft ontheemde slachtoffers van de
droogte van cashhulp voorzien om voedsel te kunnen
kopen en daardoor een periode van 6 maanden zonder
inkomsten uit landbouw te kunnen overleven.

FINANCIER:
Ministerie van Buitenlandse Zaken via de
Dutch Relief Alliance
LOOPTIJD:
1 juli 2018 t/m 31 december 2018

Wat is er aan de hand?
Afghanistan had in 2018 te maken met een zeer ernstige droogte, die 2,2 miljoen Afghanen trof in ongeveer twee
derde van het land (20 van 34 provincies). De droogte had een zeer schadelijk effect op Afghaanse gezinnen die
afhankelijk zijn van landbouw en te maken kregen met voedseltekorten. De VN had berekend dat 1,4 miljoen
Afghanen met ernstige voedseltekorten te maken zouden krijgen, en in overbrugging naar het seizoen dat er nog
niet geoogst wordt, dringend levensreddende noodhulp nodig hadden, vooral voedsel, water en sanitaire
voorzieningen en gezondheidszorg. Door de droogte trekken mensen van het platteland naar de steden en
verkopen hun vee of landbouwgrond.
Uitdagingen
Droogte is een jaarlijks terugkerend natuurverschijnsel in Afghanistan, dat zich het afgelopen jaar veel heviger dan in
andere jaren heeft gemanifesteerd. De combinatie van aanhoudend conflict en de impact van natuurverschijnselen
(droogte) zal in 2019 opnieuw tot nieuwe ontheemden leiden. We zullen ook in moeten kunnen spelen op de
eventuele uitkomsten van vredesbesprekingen die in 2018 zijn gestart.
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PLEIT BEZORGING
Partners
Stichting Vluchteling is onderdeel van het IRC
Europe Advocacy Team, waardoor we gezamenlijk
pleitbezorgingsactiviteiten kunnen ondernemen.
Dit geeft Stichting Vluchteling bijvoorbeeld meer
invloed op de beslissingen die in Brussel worden
genomen, door aansluiting bij het IRC team in
Brussel en met Europarlementariërs. Daarnaast is
Stichting Vluchteling actief vertegenwoordigd in
verschillende Nederlandse samenwerkingsverbanden
met andere organisaties om gezamenlijk in gesprek
te gaan met leden van de Tweede Kamer of
vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het team Beleid & Pleitbezorging nam ook in 2018
actief deel aan vele workshops, discussies en
publieke evenementen die door bijvoorbeeld KUNO
(Kennis Uitwisseling Noodhulp) werden georganiseerd.
Resultaten
Een aantal voorbeelden van resultaten in 2018 zijn:

• In 2018 hebben we verschillende gesprekken
gevoerd met een aantal politieke partijen en met
vertegenwoordigers van het ministerie van
Buitenlandse zaken over vluchtelingenbescherming
en gedwongen migratie, in het kader van het
regeerakkoord en nieuw te ontwikkelen humanitair
en migratie beleid.

• In 2018 hebben we een parlementaire reis naar
Griekenland georganiseerd, met deelname van 2
politieke partijen. Naar aanleiding van de reis
hebben de Kamerleden regelmatig aandacht
gevraagd in de Tweede Kamer en in de media voor
de verantwoordelijkheid van Nederland en andere
EU-lidstaten om Griekenland beter te ondersteunen
om de situatie van vluchtelingen en asielzoekers
aldaar te verbeteren.

• In samenwerking met het Durable Solutions
Platform in Amman hebben we een evenement over
gedwongen terugkeer naar Syrië georganiseerd op
het ministerie van Buitenlandse Zaken en een
publieksevenement in het Humanity House. Het
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panel van internationale sprekers trok veel publiek
en naar aanleiding van dit debat zijn artikelen
gepubliceerd in nationale kranten.

• In samenwerking met andere organisaties hebben
wij een reis georganiseerd voor een Nederlandse
politieke partij naar Jordanië, om onze programma’s
voor Syrische vluchtelingen, die buiten vluchtelingenkampen leven, te bezoeken. Zowel de medewerkers
van Europarlementariërs als de leden van de
Tweede Kamer hebben de reis gebruikt in hun
interventies over de situatie van Syrische vluchtelingen
in de buurlanden.

• Wij waren actief betrokken bij de discussies rond
integriteit in de humanitaire sector en de maatregelen
die zijn genomen om het gedrag van medewerkers
te verbeteren en het onderwerp bespreekbaar te
maken. Daarnaast hebben we een onderzoek
opgezet naar integriteit en samenwerking met
lokale partnerorganisaties.

• Wij hebben deelgenomen aan geschreven
ngo-consultaties over de ontwikkeling van de
Global Compact on Refugees en input geleverd op
verschillende deelthema’s.
Toekomst
In 2019 richten we ons op een aantal prioritaire
thema’s: o.a. de bescherming van vluchtelingen,
humanitaire toegang tot crisisgebieden, de crises in
Syrië, Irak, Yemen, DR Congo en Venezuela.
Bovendien willen we blijven investeren in onze
expertise als humanitaire organisatie en actief bijdragen
aan het delen van kennis binnen Nederland.
We bereiken dit door het voeden van politici en
beleidsmakers met humanitaire beleidsadviezen, het
investeren in relaties met Nederlandse ambassades,
het organiseren van expertmeetings en veldreizen van
de directeur of medewerker pleitbezorging, mogelijk
met politici of ambassadeurs samen, naar projecten
van Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling zorgt voor schoon drinkwater voor Afghaanse gezinnen die vluchten voor geweld.
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COMMUNICATIE
EN MEDIA
Een van de hoofddoelstellingen van Stichting
Vluchteling is het creëren van draagvlak in Nederland
voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. In dit
verslagjaar hebben we uitgebreid het Nederlandse
publiek geïnformeerd over humanitaire crises en over
mensen die moeten vluchten als gevolg van oorlog
en geweld. Ook was het belangrijk om te laten zien
wat we met donaties doen en welke resultaten we
met ons werk behalen. Een andere prioriteit was het
vergroten van de naamsbekendheid van Stichting
Vluchteling. Dit bereikten we door gevraagd en
ongevraagd de pers te informeren en te mobiliseren,
veel interactie online op onze nieuwe website en
sociale media, en het organiseren van evenementen.

Online communicatie
De ontwikkelingen binnen de onlinewereld volgen
elkaar in rap tempo op. De aandacht van de gebruiker
verschuift van website naar social media. Bij Stichting Vluchteling zien we deze ontwikkeling terug in
een kleine daling van het aantal (unieke) bezoeken
aan de website ten opzichte van het jaar ervoor.
Een van de aanwijsbare redenen is het toenemende
gebruik van video in plaats van tekst. De interactie
met de achterban en onze vaste en eenmalige
donateurs vindt op dit moment vooral plaats op onze
social mediakanalen.
We hebben geprofiteerd van de toegenomen
populariteit van Instagram (+50% groei) en blijven
gestaag groeien op Facebook (+11,5%). Facebook
en Instagram spelen daarnaast een steeds groter
wordende rol binnen de (noodhulp)campagnes van
Stichting Vluchteling.

WEBSITE STICHTING VLUCHTELING
bezoekers 2017

bezoekers 2018

groei

Unieke bezoekers

376.391

337.727

-10 %

Page views

451.118

411.432

-8,8 %

SOCIAL MEDIA FOLLOWING
januari 2017

Facebook

december 2018

% groei

42.793

47.694

+11,5 %

Twitter

6.516

6.830

+4,8%

Instagram

2.108

3.162

+50%

Nieuw initiatief FAIRFACTS®
Om een tegengeluid te bieden aan de hele en halve waarheden over vluchtelingen wereldwijd is Stichting Vluchteling een nieuw project gestart in 2018: FAIRFACTS®. FairFacts is het journalistieke merk van Stichting Vluchteling. Het levert, zoveel mogelijk onafhankelijk van de eigen agenda, feiten, context en achtergrond bij vluchtelingennieuws. De redactie stelt haar eigen vragen bij de actualiteit, ook de ongemakkelijke, en zoekt daar eerlijke
antwoorden op, ook bij experts buitenshuis. Kijkers kunnen de video’s rechtenvrij delen en zo standpunten funderen met feiten. Het platform wordt in 2019 verder ontwikkeld.
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IN DE MEDIA

in RTL Late Night van RTL4, interviews op Nieuwsuur
van NPO 2 over Curacao, in het NOS Journaal en
RTL late Night van RTL4 over Denis Mukwege, die
de Nobel Vredesprijs won, en in de 5 uur live show
van RTL4 met Art Rooijakkers over noodhulp voor
Venezolaanse vluchtelingen in Colombia en Curacao.
In het tweede kwartaal verschenen de meeste
nieuwsberichten, is de mediawaarde het hoogst, en
het bereik het grootst.

Highlights
Gedurende de periode 1 januari 2018 tot en met 31
december 2018 zijn er meer dan 1300 berichten in
de media verschenen over Stichting Vluchteling, met
een totale mediawaarde van bijna 3 miljoen EUR en
een bereik van ruim 180.000.000.

De media-aandacht vertoont verder een aantal
opvallende pieken, zoals het Goed Geld Gala, waar
Stichting Vluchteling 7 miljoen EUR heeft ontvangen
(15 februari) en de Nacht van de Vluchteling (17
juni). In de periode voorafgaand aan deze Nacht is
een aanloop te zien in de berichtgeving. Ook is er
een piek waarneembaar op 5 oktober, wanneer de
Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt aan
Dr Mukwege en Nadia Mourad. Tot slot is er een
kleine piek wanneer de uitspraken van Minister Blok
met betrekking tot Suriname in het nieuws komen
(18 juli). In de onderstaande tabel staat per mediatype
overzichtelijke informatie over media-aandacht,
mediawaarde en bereik bij elkaar (bron: Media Info
Groep, Almere).

Directeur Tineke Ceelen was regelmatig op radio en
televisie, en enkele hoogtepunten daarvan waren
gesprekken met Waldemar Torenstra over het
gezamenlijk bezoek aan vluchtelingen in DR Congo

2018

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

TOTAAL

Mediumtype

Media-aandacht

Mediawaarde in €

Bereik

Print

26

482.719

9.302.906

Internet

101

34.907

5.812.560

rtv

4

17.933

620.000

Print

117

942.755

37.152.869

Internet

508

317.099

43.479.392

rtv

115

70.430

21.690.000

Print

14

51.904

1.475.470

Internet

107

42.012

3.969.428

rtv

12

3.648

1.850.000

Print

75

656.426

23.301.566

Internet

186

159.332

21.665.224

rtv

44

67.134

11.840.000

1.309

€ 2.900.300

182.159.415
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Rohingya in het Kutapulong Balukhali vluchtelingenkamp in Ukhia in Bangladesh.

IMAGO EN IDENTITEIT
Bekendheid en waardering
In 2017 is door marktonderzoeksbureau Motivaction
onderzoek gedaan naar hoe onze donateurs en het
Nederlandse publiek ons zien. Opvallende uitkomsten
zijn de relatief lage spontane naamsbekendheid
(2%). De geholpen bekendheid ligt een stuk hoger
(64%). Maar de naamsbekendheid van Stichting
Vluchteling mag verder omhoog: 64% geholpen
bekendheid is laag in vergelijking met organisaties
waarmee we veel samenwerken. De waardering voor
Stichting Vluchteling onder donateurs is hoog:
ze geven ons rapportcijfer 8,1. Dit rapport is in 2018
onderdeel geworden van interne discussies om beter
inzicht te krijgen in onze (potentiële) donateurs en
supporters, en ook in gesprekken in het kader van
het publieke debat over vluchtelingen, dat grimmiger
is geworden in het verslagjaar.

Vluchteling zullen moeten verbinden om de noodhulp
voor vluchtelingen in de wereld gestand te doen
houden.

COMMUNICATIE IN 2019
We gaan het Nederlandse publiek en de media
mobiliseren voor meer steun aan vluchtelingen in de
wereld, en dat geldt voor meer mensen, en meer geld
om noodhulp te geven om meer vluchtelingen te
helpen. De Nacht van de Vluchteling is het hoogtepunt in juni, wanneer we de 10de editie organiseren.
Onze naamsbekendheid zal in 2019 onder de loep
worden genomen en we gaan onderzoeken hoe we
onze zichtbaarheid kunnen vergroten. De media
worden nadrukkelijker gemobiliseerd om ons verhaal
te vertellen en de stem van vluchtelingen in de
wereld te horen.

Zowel onze donateurs als het Nederlands publiek
weten nog niet allemaal even goed wat we doen.
Ook vindt men dat we te weinig zichtbaar zijn.
In 2018 hebben we hier extra aandacht aanbesteed,
door nadrukkelijker de media op te zoeken en
het gesprek aan te gaan over maatschappelijke,
sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen in
Nederland en in de wereld.

POSITIONERING
We hebben de positionering van Stichting Vluchteling
aangescherpt in 2018. Ons doel is om duidelijker te
maken dat wij niet hulp bieden aan vluchtelingen in
Nederland, maar dat onze expertise ligt in de
crisisgebieden waar mensen gedwongen op de
vlucht zijn. We bieden noodhulp aan vluchtelingen in
hun eigen regio. Dit hebben we gedaan door
verschillende evenementen te organiseren, en het
verschil met andere organisaties zoals bijvoorbeeld
Vluchtenlingenwerk Nederland te verduidelijken.
In het verslagjaar zijn we ook begonnen met de
ontwikkeling van de nieuwe strategie voor de komende jaren, die in 2019 meer definitieve vorm zal
krijgen. Deze nieuwe strategie zal als een kompas
zijn in de stormen waarin wij komen te verkeren,
maar ons ook navigeren in brede maatschappelijke
discussies en de consequenties die wij als Stichting
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In Utrecht wordt het startschot gegeven voor de Nacht van de Vluchteling 2018.

UITGELICHTE EVENEMENTEN
Nacht van de Vluchteling brengt
1,7 miljoen euro op
De Nacht van de Vluchteling is hét jaarlijkse fondsenwervende evenement van Stichting Vluchteling.
5.200 mensen kwamen in het weekend van 17-18
juni 2018 in beweging en liepen met elkaar een
bedrag van 1,7 miljoen euro bijeen.
Dankzij de lopers biedt Stichting Vluchteling hulp aan
100.000 vluchtelingen en ontheemden. De
opbrengst is verdeeld onder hulpprojecten in Myanmar, Colombia, Jordanië en Ethiopië. Gemiddeld heeft
elke loper maar liefst 18 vluchtelingen geholpen.

‘HET IS GEWELDIG
DAT JULLIE LOPEN EN
EEN STEM GEVEN
VOOR EEN IEDER DIE
DIT MOET DOEN OM
OORLOG EN CONFLICT
TE ONTVLUCHTEN’
- SIGRID KAAG -

“Het is geweldig dat jullie lopen en een stem geven
voor eenieder die dit moet doen om oorlog en
conflict te ontvluchten. Jullie zijn de besten van
Nederland!”, sprak minister Sigrid Kaag tijdens het
startschot in Amsterdam. Tegelijkertijd gingen er
ook lopers van start voor de 40 kilometer in Rotterdam, Nijmegen en Utrecht. In de vooravond was er
ook een korte route van 10 en 20 kilometer in
Amsterdam.

Live op televisie
Liesbeth Staats en Joris Linssen presenteerden
zaterdagavond De Nacht van de Vluchteling live bij
de KRO-NCRV op NPO2. Dankzij de opbrengsten
van de lopers van het evenement en de donaties van
de kijkers van de tv-show konden wij 23.956 gezinnen
van levensreddende noodhulp voorzien.
Lowlands
We zijn er trots op dat Stichting Vluchteling in 2018
voor de tweede keer op een van de grootste culturele
festivals van Europa stond: Lowlands. Het doel van
de aanwezigheid op dit festival was om een nieuwe
doelgroep kennis te laten maken met Stichting
Vluchteling. Onze stand was twee keer zo groot als
vorig jaar, met 42 toiletten en 22 douches. Lowlands
had elke dag 60.000 bezoekers.
We vroegen aandacht voor de sanitaire omstandigheden van vluchtelingen. In ruil voor een donatie in
de vorm van muntjes konden de bezoekers gebruik
maken van extra schone en luxe wc’s en douches.
Ook konden bezoekers komen relaxen, een vluchtelingenkamp in Congo in Virtual Reality beleven en
verschillende spellen spelen. Daarnaast trad de
band Convoi Exceptional dagelijks op, dit was een
daverend succes. Naast het geven van voorlichting,
door middel van bijvoorbeeld een fototentoonstelling,
richtten wij ons ook op het werven van structurele
donateurs. Dit bleek wat minder geschikt voor een
festival zoals Lowlands. In de toekomst willen we
onze focus dan ook meer leggen op voorlichting,
eenmalige donaties en eventueel werven van
structurele donateurs, als we de bezoekers toch op
termijn aan ons willen binden.

Opnieuw blijkt Stichting Vluchteling in staat een jong
publiek te mobiliseren, ruim de helft van alle lopers is
35 jaar of jonger. Via regionale en landelijke
media-aandacht bereiken we ruim 40 miljoen mensen
via radio, televisie, kranten en magazines. De online
kracht van het evenement is groot, via online-media
bereikten we alleen al in totaal iets meer dan 30
miljoen mensen.
Lowlands-bezoekers staan in de rij voor De Badkamer van
Stichting Vluchteling
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FONDSENWERVING
2018 was een bewogen jaar voor Stichting Vluchteling.
We hebben de inkomstendoelstelling uit eigen
fondsenwerving (particulieren, vermogensfondsen,
bedrijven en kerken) in de loop van het jaar moeten
bijstellen, maar wel is deze doelstelling behaald.
En dat is knap voor een jong team, waarvan ongeveer
50% nog geen 12 maanden in dienst is.
Terugkijkend was 2018 een overwegend succesvol
fondsenwervend jaar voor Stichting Vluchteling.
De inkomsten uit eigen fondsenwerving (particulieren,
vermogensfondsen, bedrijven en kerken, andere
organisaties zonder winststreven) kwamen uit op
12.446.436 euro. In 2017 was dit 16.031.036 euro.
In 2017 was er sprake van iets meer incidentele
inkomsten zoals bijvoorbeeld de SHO actie voor
hongersnood in Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en
Jemen (Samenwerkende Hulporganisaties) en een
grote nalatenschap, plus dat in 2017 het voormalig
kantoorpand van Stichting Vluchteling is verkocht.

ACTIEVE DONATEURS
In 2018 zijn de actieve donateurs (donateurs die de
afgelopen 24 maanden een donatie deden aan
Stichting Vluchteling) toegenomen, ten opzichte van
2017. Van 201.313 naar 212.355. Niet alleen de
eenmalige giftgevers uit de online campagnes, ook
de structurele donateurs zijn hier verantwoordelijk
voor. De inkomsten uit de incasso’s zijn dan ook
dusdanig gegroeid, dat dit een solide basis geeft
voor de toekomst. Het is een gegeven in de markt
dat de inkomsten vanuit de traditionele “acceptgiro”
donateur onder druk staan, daarom is het goed om
hier online en via structurele werving op te anticiperen.
Dat is ons wederom gelukt. We zijn gegroeid van
46.469 donateurs die een machtiging hebben
afgegeven naar 50.904.
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MAJOR DONORS
Stichting Vluchteling ontving in 2018 een bedrag van
10.980.846 euro inkomsten van particuliere donateurs,
109,635 euro van bedrijven, en 1.465.590 euro van
organisaties zonder winststreven.
We hebben in 2018 de samenwerking met het
bedrijfsleven vergroot, eveneens met diverse Familie
Fondsen en Stichtingen. Ook werden de contacten
met deze financiers geconsolideerd en verder
uitgebreid.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken
draagt al jaren bij aan het werk van Stichting
Vluchteling. Soms rechtstreeks, in andere gevallen
via de Dutch Relief Alliance (DRA): een samenwerkingsverband van 16 Nederlandse hulporganisaties
dat wordt gefinancierd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. De DRA is in 2015 opgericht,
zodat hulporganisaties samen op een snellere en
effectievere manier kunnen reageren op rampen en
humanitaire crises wereldwijd. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken stelde tussen 2015 en 2017
202 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp.
De DRA-leden dienen gezamenlijke voorstellen in
bij het ministerie. DRA-leden beoordelen elkaars
voorstellen om de kwaliteit van de hulpverdeling te
garanderen, de leden te kiezen die de meeste
toegevoegde waarde hebben in een bepaalde crisis
en het beschikbare budget per partner te bepalen.
In 2018 ontving Stichting Vluchteling 4 miljoen euro
vanuit de DRA voor hulpverlening in Afghanistan,
Centraal Afrikaanse Republiek, Irak, Nigeria, Somalië,
Syrië, Yemen en Zuid-Soedan. Daarnaast ontving
Stichting Vluchteling in totaal 3,1 miljoen euro voor
hulpverlening in Jordanië en Afghanistan voor
meerjarige programma’s, gericht op bescherming en
economische zelfredzaamheid vanuit het Addressing
Root Causes fonds (ARC), een ander fonds van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
Stichting Vluchteling is bijna twintig jaar beneficiënt
van de Nationale Postcode Loterij. In 2015 werd de
samenwerking met Stichting Vluchteling wederom
verlengd voor 5 jaar. Als beneficiënt van de Nationale
Postcode Loterij ontvangt Stichting Vluchteling
daarom jaarlijks een bedrag van 2,7 miljoen euro.
Naast deze jaarlijkse ongeoormerkte steun maakt de
loterij met de opbrengst van de 13e en 14e trekking
ook graag concrete projecten van de vaste beneficienten mogelijk. Ieder jaar mag Stichting Vluchteling 1
projectaanvraag voor deze 13e trekking indienen.
Stichting Vluchteling diende eind augustus 2018 een
projectaanvraag in “Een leven na Boko Haram: in de
aanval met onderwijs”. Een projectplan waarmee het
basisonderwijs toegankelijk wordt gemaakt en
verbeterd voor vluchtelingenkinderen in het straatarme Niger. Daarnaast mag Stichting Vluchteling
jaarlijks ook een aanvraag indienen ten behoeve van
het Droomfonds. Deze indiening werd voor verdere
uitwerking niet gehonoreerd, maar kreeg een unieke
kans voor een 2e projectindiening 13e trekking.
Naast het al eerder genoemde project diende
Stichting Vluchteling daarom een 2e projectaanvraag in:
“Stop kindersterfte in Democratische Republiek

Congo”. Tijdens het Goed Geld Gala op 4 maart
2019 zal bekend worden gemaakt of deze indieningen wel of niet gehonoreerd zullen worden.
Naast de jaarlijkse bijdrage van 2,7 miljoen ontving
Stichting Vluchteling voor 2018 een extra bijdrage
van 4,3 miljoen euro. Met de bijdragen van en dank
aan de leden van de Nationale Postcode Loterij
werden op deze manier onder meer mobiele klinieken
gerealiseerd in Jordanië en konden veel projecten
extra financiële steun ontvangen.

SALESFORCE
In 2018 zijn we begonnen met het implementeren
van een nieuw systeem om beter met donateurs te
communiceren (customer relations management of
CRM systeem), waarmee we specifieke fondsenwervingscampagnes kunnen ontwikkelen voor onze
donateurs. De implementatie van het nieuwe systeem
is helaas niet zonder slag of stoot gegaan, maar we
hebben al twee dataselecties voor campagnes
kunnen leveren in de laatste twee maanden van
2018. Dit zorgt voor stevig vertrouwen in de
toekomst, maar we zijn er nog niet.

Van links naar rechts: Hadewych Minis, Art Rooijakkers, Tineke Ceelen en Winston Gerschtanowitz die een mooie bijdrage van de
Nationale Postcode Loterij in ontvangst nemen.
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UITGELICHTE CAMPAGNES
De eindejaarscampagne van 2018 is een mooi
voorbeeld van de bedoeling van ‘het tussenjaar’.
Een jaar waarin evalueren, leren, testen en verbeteren
centraal staan. We hebben gekeken naar het verleden
waarin 2016 met ‘het verlanglijstconcept’ als
succesjaar in de boeken stond. En naar 2017 waar
we voor het eerst aan de slag gingen met een brutale
en activistische variant namelijk ‘Minder Minder
Minder’. We hebben niet alleen gekeken naar de
campagnevorm, maar ook naar de fondsenwervende
elementen zoals consistentie, het proces van
informatie zoeken tot donatie (de ‘klantreis’), ‘call to
action’ en doelgroepen. Dit heeft ons een zeer
succesvolle campagne opgeleverd met een
opbrengst (zowel offline als online) die ruim hoger
lag dan zowel 2016 als 2017 en met veel nieuwe
donateurs.
Uitgelichte campagne – Venezuela
De Venezuela/Colombia campagne in oktober was de
tweede ad hoc noodhulpcampagne voor Venezolaanse
vluchtelingen in één jaar tijd. In mei was de eerste
fondsenwervende campagne. Toen lag de focus ook
op het schetsen en communiceren van de erbarmelijke
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situatie van Venezolanen in Colombia. Hiervoor
hebben we gebruik gemaakt van direct mail, een
online campagne en radiospots. In oktober was de
campagne meer gericht op de actualiteit en hebben we
deze ook voor een groot deel zelf gecreëerd. We
hebben het probleem van de Venezolanen dichter bij
huis gebracht door Curaçao erbij te betrekken.
Ook daar zijn veel vluchtelingen, en deze worden
vastgehouden in gevangenissen onder slechte
omstandigheden. Dit was voldoende reden voor onze
directeur om samen met Art Rooijakkers een bezoek
te brengen aan zowel Curaçao als Colombia, om
beelden voor de campagne op te nemen. Deze
aanpak heeft ons veel media-aandacht opgeleverd en
daardoor de aandacht voor vluchtelingen uit Venezuela
flink verhoogd. Voor deze campagne hebben we
direct mail en een online campagne ingezet, maar
geen radiospots, en heeft ons veel in kosten
gescheeld. Toch heeft de 2e campagne meer fondsen
opgehaald dan de eerste. Dit heeft met meerdere
factoren te maken, bijvoorbeeld de geleerde lessen
van de eerste campagne, veel mediabereik, en
videomateriaal met een ‘bekende Nederlander’.
Evalueren na iedere campagne is belangrijk, en wat
deze campagne ons leert, is dat veel geld uitgeven
niet altijd gelijk staat aan meer inkomsten.

Venezolanen vluchten voor de ernstige economische crisis naar landen zoals Colombia en Peru.
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ORGANISATIE
Om de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te
houden, zijn goed bestuur en gedegen toezicht
essentieel. Daarom heeft Stichting Vluchteling
duidelijke regels voor uitvoerende partners, strenge
controles en een actieve Raad van Toezicht.
Bovendien zetten we in op een zo efficiënt mogelijke
bedrijfsvoering, zodat onze middelen zo veel mogelijk
ten goede komen aan mannen, vrouwen en kinderen
op de vlucht. In 2018 hebben we speciale aandacht
besteed aan onze integriteit. Zo hebben wij een
gedragscode, die door alle collega’s moet worden
nagevolgd, en elke medewerker moet een Verklaring
omtrent het Gedrag overleggen om zijn werk bij
Stichting Vluchteling te kunnen en mogen uitvoeren.
Ook is er een klokkenluidersregeling opgesteld,
en zijn er afspraken gemaakt met een externe
vertrouwenspersoon. Daarnaast is er, door middel
van een training van een dag, aandacht besteed aan
het voorkomen van (seksuele) intimidatie.

RAAD VAN TOEZICHT
Sinds 2016 heeft Stichting Vluchteling een Raad van
Toezicht en een auditcommissie. De Raad van
Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie
van Stichting Vluchteling en de algemene gang van
zaken binnen de stichting. Daarnaast geeft de raad
advies aan de directie.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die
benoemd worden op persoonlijke titel. De leden
worden voor vier jaar benoemd en deze termijn kan
eenmalig worden verlengd. De leden worden
benoemd door de raad zelf. Hierbij zorgen ze ervoor
dat een evenwichtige samenstelling gewaarborgd
blijft. Dit betekent dat de leden samen voldoende
afweten van vluchtelingen, fondsenwerving, media,
politiek en bestuur. Hun gezamenlijke competenties
moeten liggen op bestuurlijk, financieel, juridische,
accountancy, maatschappelijk en communicatief vlak.
In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in
de samenstelling.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen
vergoedingen.
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De Raad van Toezicht (RvT) is in 2018 drie keer
bijeengekomen. Onderwerpen die aan de orde zijn
geweest, waren de inhoudelijke en financiële verslaglegging over 2017, het risicomanagement, wijziging in
het pensioenstelsel, evaluatie salaris directeur,
voortgangsrapportages organisatie, opzet en planning
van de nieuwe strategie van Stichting Vluchteling
2020-2025 en de interne evaluatie van de RvT.
In 2019 wordt opvolging gegeven aan de uitkomst
van de interne evaluatie.

AUDITCOMMISSIE
De auditcommissie bestaat uit twee leden van de
Raad van Toezicht en is belast met het houden van
toezicht op de financiële gang van zaken binnen de
stichting.
In 2018 kwam de auditcommissie twee keer bijeen.
Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen, zijn
de accountantscontrole voor het jaar 2017,
risicomanagement 2018, evaluatie directiesalaris,
wijziging pensioenstelsel voor werknemers, en
voorbereiding interne RvT evaluatie.

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
De heer prof. dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot december 2019
(Neven-)functies:
• Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
• Hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
• Lid adviesraad Techniker Krankenkasse, Hamburg
• Fellowships Selection Committee The Commonwealth Fund, New York, voorzitter Dutch Harkness
• Bestuurslid innovatiefonds Zorgverzekeraars
• Lid raad van advies Stichting Martin Luther King Lezing
• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
• Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health
• Lid raad van toezicht Stichting Zorgevaluatie (Leading the Change)
• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
De heer G. Visser RA, penningmeester
Vanaf 16 december 2016, benoemd tot december 2019
(Neven-)functies:
• Partner Dubois & Co. Registeraccountants
De heer mr. J. Kohnstamm
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot december 2019
(Neven-)functies:
• Coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
• Voorzitter van het bestuur van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
• Voorzitter van het bestuur van Stichting Ipermestra
• Lid van de initiatief- en referendumcommissie van de gemeente Amsterdam
• Voorzitter van het bestuur van het Verzetsmuseum in Amsterdam
• Voorzitter van het Bestuur van de Jersey Data Protection Autoriteit
• Voorzitter van de Leo Smit Stichting
• Lid van de Stichting Individuele Terugbetaling Amsterdam
• Vice voorzitter Staatscommissie Parlementair Stelsel
De heer E. Schenkenberg van Mierop
Vanaf 21 februari 2017, benoemd tot februari 2021
(Neven-)functies:
• Founding Member and Executive Director, HERE-Geneva
De heer Sanjayan Srikathan
Vanaf 26 september 2017, benoemd tot september 2021
(Neven-)functies:
• Senior Vice President & Executive Director at International Rescue Committee
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BESTUUR, DIRECTIE EN MANAGEMENT
De directeur van Stichting Vluchteling geeft
uitvoering aan de genomen beslissingen van de
Raad van Toezicht. De directeur, Tineke Ceelen,
is tevens het enige bestuurslid. De directie bepaalt
het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft
de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse
leiding. De directeur werkt in de uitvoering van het
beleid samen met een team van medewerkers.
De directeur voert het beleid uit samen met het
managementteam van de organisatie. Het managementteam bestaat uit de directeur, hoofd projecten & beleid
/ adjunct directeur, het hoofd interne bedrijfsvoering
en de teamleider Fondsenwerving. Het team vergadert
op wekelijkse basis. Door de groei van de organisatie
was het nodig om in 2018 een extra kracht aan
te trekken voor de beleidsontwikkeling van onze
hulpprogramma’s en pleitbezorging. Hij versterkt het
managementteam en vervangt als adjunct-directeur
indien nodig de directeur.

Salariëring van de directie
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid,
de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid
wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van
het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de
beloning volgt Stichting Vluchteling de ‘Regeling
beloning directeuren van goede doelen’, als bepaald
door Goede Doelen Nederland. Deze regeling geeft
aan de hand van zwaartecriteria een maximum norm
voor het jaarinkomen. In 2018 verdiende de directeur
van Stichting Vluchteling, inclusief belaste en
onbelaste vergoedingen, een bruto jaarsalaris van
113.973 euro. Dat valt binnen de hiervoor gestelde
norm van Goede Doelen Nederland. Een uitgebreide
toelichting is na te lezen in het financieel jaarverslag.

ORGANOGRAM STICHTING VLUCHTELING 2018

Raad van Toezicht

Directeur/Bestuur

Hoofd projecten/
Adjunct

Hoofd Interne

Teamleider

Bedrijfsvoering

Fondsenwerving

Team Financiën
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Team Projecten

Team Beleid
en Pleitbezorging

Team Communicatie

Team Fondsenwerving

PERSONEEL (PER 31 DECEMBER 2018)
Directeur-bestuurder
C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functies:
• Lid van IRC-UK Board
Hoofd Projecten/Adjunct Directeur
Arjan Hehenkamp
(Neven)functies:
• Lid RvT Warchild
• Voorzitter KUNO
• Lid/Voorzitter Humanity HUB
Hoofd Interne Bedrijfsvoering
R.B. Boetje
Directiesecretaresse
A.W. Kreuger
Beleid en Pleitbezorging
J.M. Marinussen
Financiën en HRM
G. van der A-van Marle
F.R. van Mechelen
K. Mohammad

Projecten
J.G. Habraken
C.D.G. Jacobs-van den Berg
D.H. Luiten
C. Ton
Communicatie
S.L. van Duyl
G. van Mourik
Z.I. Klaverweide
S. Lukasik
R.A. van Niekerk
J.J.R. Verduyn
Fondsenwerving
R. Victorie (teamleider)
N. Arsenovic-Kenzari
B. Hartong
M.J.J. Lok
M.L.M. Pesch
J.R. Santoo-Meeuwisse
S. Singh
F.M.L. Zandbergen
Receptie
K. Teeling
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PERSONEELSBELEID

OPERATIONELE FUSIE MET HET IRC

Stichting Vluchteling had in 2018 een team van 28
toegewijde medewerkers, die samen 25,75 fte
vertegenwoordigden. In 2017 waren dit 27
medewerkers (24,9 fte). Voor de salariëring van de
medewerkers hanteert Stichting Vluchteling de
BBRA-overheidsschalen. Ook werden diverse
consultants ingehuurd, onder andere voor de overgang naar een nieuw databasesysteem, en een
financieringsaanvraag bij de Europese Unie.

De in 2015 afgesloten samenwerkingsovereenkomst
tussen Stichting Vluchteling en IRC is nog steeds
van kracht. Stichting Vluchteling is begonnen, zoals
overeengekomen ook met IRC, met de aanvraag van
een Framework Partnership Agreement (FPA) bij de
Europese Unie (EU). De aanvraag is in maart 2018
ingediend. Eind 2018 is de beoordeling door ECHO
nog niet afgerond.

Voor Stichting Vluchteling vormt het personeel de
motor voor het behalen van succes. Investeren in de
eigen mensen is werken aan de toekomst van de
organisatie. Daarom stellen we ieder jaar een studiebudget beschikbaar. Daarnaast is er in 2018 gebruik
gemaakt van een externe coach op de werkvloer om
mee te helpen een aantal teams te versterken. Ook
kunnen werknemers individueel met de coach spreken.

INTERNE ZAKEN

Er heeft in 2018 een aantal malen een zogeheten
‘stafoverleg’ plaatsgevonden. Een overleg waarbij
alle werknemers aanwezig zijn. De directeur leidt de
vergadering. Een eerste overleg is besteed aan de
nieuwe privacy wet (AVG). Hoe doe je dit thuis en
hoe ga je ermee om op je werk?
Tijdens een tweede bijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van de personeelsafdeling van
IRC-UK afwezig. Samen met Stichting Vluchteling is
toen de IRC/SV Way Day georganiseerd.
Naar aanleiding van deze dag is een aantal punten
opgesteld die nu op de agenda staan voor 2019.
Dit is de zogenaamde parkinglist.
Essentiele punten op deze lijst zijn:
Hoe gaan we met elkaar om en werken we zo goed
mogelijk samen, en hoe gaan we om met druk en
deadlines, inclusiviteit en identiteit.
In 2018 was het ziekteverzuim van 3,53% ongeveer
vergelijkbaar met het ziekteverzuim in 2016 (3,69%).
Ons vrijwilligersbeleid is ongewijzigd en gericht op
leertrajecten. In 2018 heeft Stichting Vluchteling
geen vrijwilligers ingezet.
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De vaststelling van het beleid geschiedt op basis van
het jaarplan, dat geactualiseerd en goedgekeurd
wordt door de Raad van Toezicht. Op basis van dit
plan maken de diverse afdelingen hun jaarlijkse
werkplan. De voortgang wordt wekelijks tijdens het
MT-overleg besproken. De Raad van Toezicht
ontvangt elk kwartaal een voortgangsrapportage over
de organisatie als geheel.
ISO 9001:2015
Om de interne werkprocessen kwalitatief hoogwaardig
en zo productief mogelijk te organiseren, werkt
Stichting Vluchteling met ISO 9001:2015.
We hebben daarbij het management van financiële,
operationele en organisatorische risico’s
geïntegreerd in het systeem. In het najaar heeft de
jaarlijkse audit plaatsgevonden, met goede
resultaten. Het verbeterde inwerkprogramma voor
nieuwe medewerkers, de focus op veiligheid en
risicobeheersing, en ook de gedrevenheid en
deskundigheid van de medewerkers werden apart
benoemd als positieve punten van de bedrijfsvoering.
De certificering loopt tot oktober 2020.
Financiën
De samenwerking met de in 2016 aangetrokken
externe accountants HLB Blömer verloopt goed.
De jaarrekening controle over 2017 is naar
tevredenheid afgerond. In oktober 2018 heeft de
interim-controle plaatsgevonden, waarbij geen
bijzonderheden zijn geconstateerd.

De Raad van Toezicht ontvangt driemaandelijks de
financiële stand van zaken en stelt de begroting en
de prognose vast. De uitvoering van de financiële
planning en beheersing van de organisatie is in
handen van het hoofd interne bedrijfsvoering, die
daarin gecontroleerd wordt door accountantskantoor
HLB Blömer accountants en adviseurs.

Om fraude zo veel mogelijk te voorkomen werken we
met een fraudeprotocol. Het protocol geeft aan op
welke wijze fraude kan worden voorkomen en hoe te
handelen indien er vermoedens zijn van frauduleuze
acties en/of gedrag. Ook worden richtlijnen voor
onderzoek beschreven. Indien fraude wordt bewezen,
volgen formele acties en maatregelen.

Personeelsvertegenwoordiging
Tot 2018 kwam de Personeelsvertegenwoordiging
(PVT) incidenteel en in wisselende samenstelling
bijeen indien zich zaken voordeden die van belang
waren voor alle stafleden. In 2018 kreeg de PVT
een vaste samenstelling, en is een aantal keren
vergaderd. De PVT heeft in 2018 gezorgd voor een
plezieriger arbeidsklimaat door te zorgen voor
bossen droogvarens op de werkvloer. Daarnaast is
de PVT betrokken geweest bij de totstandkoming
van een nieuwe pensioenverzekering vanaf 2019,
en heeft bijgedragen aan de organisatie van het
jaarlijkse personeelsuitje van Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling committeert zich aan de
volgende codes en richtlijnen:

Milieubewust
Stichting Vluchteling heeft enige jaren geleden door
de Climate Neutral Group laten onderzoeken wat
we konden doen om onze klimaatvoetafdruk te
verkleinen. We kopen milieuvriendelijk papier in en
compenseren vliegreizen door de CO2-uitstoot af te
kopen. In 2019 gaan we daarmee verder en komen
aanvullende suggesties aan de orde om bij te dragen
aan een zo duurzaam mogelijk klimaat.
Integriteit en verantwoording
Wij hechten grote waarde aan een respectvolle
omgang tussen medewerkers onderling en met onze
begunstigden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag,
fraude, intimidatie en machtsmisbruik zijn onacceptabel en daarom werken wij als organisatie hard aan
het verbeteren van de cultuur, procedures en
daarmee de bescherming van mensen waar wij voor
werken.
In 2018 zijn de klokkenluidersregeling en de in 2017
opgestelde gedragscode van kracht geworden.
Daarnaast is er een contract afgesloten met een
externe vertrouwenspersoon.

• Gedragscode Stichting Vluchteling
Hierin zijn de principes en gedragsregels
beschreven die bepalend zijn voor onze manier van
werken en leidend zijn bij de te nemen beslissingen
in het werk op kantoor in Den Haag en in de landen
waar we werken, en een afgeleide van de IRCgedragscode (de ‘IRC-methode’).
Ook is aangegeven hoe te handelen indien niet
wordt voldaan aan de gedragsregels.
Alle nieuwe medewerkers vanaf 2018 ondertekenen
de gedragscode als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

• De ‘IRC-methode’: onze normen voor
professioneel gedrag
De kernwaarden integriteit, dienstverlening en
verantwoordelijkheid verbinden IRC en Stichting
Vluchteling medewerkers over de hele wereld en
zorgen ervoor dat onze programma’s op het welzijn
van vluchtelingen gericht blijven en tegelijkertijd
voldoen aan de verwachtingen van onze donateurs
wat betreft verantwoordelijk beheer van hun
middelen.

• ISO 9001:2015
Wij voldoen aan de verplichtingen van de ISO
9001:2015 standaard voor kwaliteitsmanagement.
In 2017 zijn we opnieuw gecertificeerd voor een
periode van drie jaar.

• Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland
We houden ons aan de erkenningsregeling van
Goede Doelen Nederland, de opvolger van het
CBF-keurmerk. Met een Erkenning laten goede
doelen zien dat zij de zaken op orde hebben en
transparant zijn over de bestedingen en over de
bereikte resultaten.

47

• Algemeen Nut Beogende Instelling
We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

• The Code of Conduct for the International Red
Cross and Red Crescent Movement and
NGOs in Disaster Relief
Wij onderschrijven de gedragscode voor het
internationale Rode Kruis en NGO’s in humanitaire
hulpverlening.

• The Core Humanitarian Standard on Quality
and Accountability
We zijn lid van de CHS alliance en committeren
ons aan het integreren van de Core Humanitarian
Standard (CHS) in ons werk om de kwaliteit en
effectiviteit van onze hulp te vergroten.

• International Aid Transparancy Initiative
We committeren ons aan de International Aid
Transparency Initiative (IATI) richtlijnen door het
publiekelijk beschikbaar maken van projectinformatie
en financiën op het internet.

• Controles in het veld
Onze projectmedewerkers gaan regelmatig op reis
om te controleren of onze projecten naar afspraak
worden uitgevoerd.

• Accountantscontroles
De accountants controleren of uitgaven rechtmatig
zijn en dat regelgeving voor financieel beheer,
opzet interne controle en uitvoering conform
wettelijke regelgeving uitgevoerd worden.
Incidenten 2018
In 2018 zijn er geen meldingen van wangedrag
geweest op ons kantoor in Den Haag.
Risicomanagement
Stichting Vluchteling heeft een risicobeleid waarin
risico’s worden benoemd en acties vastgelegd om
schade zoveel mogelijk te beperken. De risico’s
variëren van reputatieschade in de media en de
veiligheid van medewerkers in het veld, tot het verlies
van inkomsten door het teruglopen van het aantal
donateurs.
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Strategische risico’s
Een belangrijk strategisch risico is dat het politieke
en maatschappelijke draagvlak voor vluchtelingen en
ons werk afneemt door de winst van bepaalde
politieke partijen.
Dit risico wordt onder andere geminimaliseerd door
ervoor te zorgen dat we goed op de hoogte te zijn
van de ontwikkelingen in de sector en ook de politiek,
tijdig en alert reageren en actie nemen waar nodig.
Dit doen we zoveel mogelijk samen met onze
partners in het veld en collega-organisaties.
Financiële risico’s
De belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden
in 2018 hadden wederom betrekking op de
samenwerking met het IRC. Door de ‘Brexit’ is de
verlenging van het IRC UK Framework Partnership
Agreement (FPA) met de Europese Commissie
namelijk onzeker geworden. Stichting Vluchteling
ontvangt op basis van die overeenkomst subsidie van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarom
vragen wij een eigen FPA aan bij ECHO.
Om niet teveel afhankelijk te zijn van overheidsfinanciering is ons streven om 25% van onze
inkomsten afkomstig te laten zijn van de overheid.
Ook zorgen we dat het aandeel van de Nationale
Postcode Loterij in goede balans is met het aandeel
dat uit de particuliere markt wordt verkregen.
Operationele risico’s
Werken in oorlogssituaties en landen in ontwikkeling
levert de nodige risico’s op voor fraude. Het komt
dan ook regelmatig voor dat vermoedens van fraude
worden onderzocht. Als er sprake is van fraude is het
belangrijk dat onze uitvoerende partners adequaat
reageren, en dat Stichting Vluchteling proactief en
tijdig wordt geïnformeerd. Vervolgens informeren wij
onze donoren en leggen verantwoording af. Indien
dit niet adequaat gebeurt, zijn de afbreukrisico’s ook
voor de reputatie van Stichting Vluchteling groot.

Een baby in een medische kliniek in Noordoost Nigeria wordt behandeld voor ondervoeding.
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Een Syrisch jongetje zit in de zon in een vluchtelingenkamp in Dafyana in Jordanië.

FINANCIËN
Totaal geworven baten 2018: € 23.432.316
HERKOMST VAN DE BATEN IN 2018
2018

2017

Verschil 2018-2017

€

€

%

Baten van particulieren

10.871.211

12.479.030

87

109.635

107.259

102

Baten van loterijorganisaties

7.020.115

2.700.000

260

Baten van subsidies van overheden

3.961.464

8.551.642
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Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.465.590

3.444.747

43

4.301

527.500

1

23.432.316

27.810.178

84

Baten van bedrijven

Overige baten
Totaal

Totaal uitgaven 2018: € 23.794.278
2018

2017

€

%

17.282.112

73%

22.207.125

80%

2.374.988

10%

1.863.468

7%

Pleitbezorging

431.343

2%

447.851

2%

Werving baten

3.129.829

13%

2.726.847

10%

VERHOUDINGEN BESTEDINGEN
Hulp aan vluchtelingen
Voorlichting

kosten werving en beheer & administratie

Werkelijk

%

576.006

2%

576.504

2%

23.794.278

100%

27.821.795

100%

2018
KENGETALLEN

€

2017
Begroot

VERSCHILLEN IN % T.O.V.

Werkelijk

Begroot 2018

Werkelijk 2017

Bestedingsratio (totaal besteed t.b.v. doelstelling/totaal baten)

85,7

85,3

88,1

0,5

-2,3

Bestedingsratio (totaal besteed t.b.v. doelstelling/totaal lasten)

84,4

83,3

88,1

1,1

-3,7
0,3

Beheer en administratie/totaal lasten

2,4

2,5

2,1

0,0

Wervingskosten/totaal lasten

13,2

14,2

9,8

-1,0

3,4

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

25,4

23,4

19,6

2,1

5,8

(CBF ratio)
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Reserves en fondsen
Het bestuur van Stichting Vluchteling geeft door de
benoeming van de reserves aan op welke wijze de
haar ter beschikking staande middelen worden
aangewend.

De reserve wordt gevormd voor dekking van
hulpverlening, lobby en/of voorlichting;
• Een reserve voor ontwikkeling van het lokalepartnerbeleid. De reserve wordt gevormd voor
dekking van de hulpverlening door nationale
organisaties.

De reserves zijn onderverdeeld in:

• Een reserve financiering activa.
Deze reserve wordt gevormd voor de dekking van
de materiële activa op korte termijn;
• Een continuïteitsreserve.
Deze reserve wordt gevormd voor de dekking van
de risico’s op korte termijn voor personeel en
campagnes;
• Een projectreserve.
Deze reserve wordt gevormd voor de dekking van
de hulpverlening;
• Een innovatiereserve.
Deze reserve is voor ontwikkeling van innovatieve
strategieën op gebied van de doelstellingen.

VERLOOP RESERVES
Reserve financiering activa

Wanneer door derden aan een deel van de middelen
een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel
aangemerkt als een bestemmingsfonds.
De huidige bestemmingsfondsen zijn:

• A(ctiefonds)M(ijnen)R(uimen) ; Dit fonds dient ter
ondersteuning van ontmijningsactiviteiten.
• Fonds Kenniscentrum KUNO. Dit fonds dient ter
ondersteuning van activeiten op het gebied van
kennisuitwisseling over noodhulp. Het is een
samenwerkingsverband tussen NGO‘s, BZ en de
gemeente Den Haag.

2018 €

2017 €

VERSCHIL 2018-2017 €

495.465

415.750

79.715

Continuïteitsreserve

4.525.284

3.775.284

750.000

Projectreserve

1.026.763

2.081.801

-1055.038

686.710

720.000

-33.290

Reserve lokale-partnerbeleid

1.250.000

1.250.000

-

Totaal

7.984.222

8.242.835

-258.613

Innovatiereserve

VERLOOP BESTEMMINGSFONDSEN
2017

€

€

Verschil 2018-2017
€

Mr. C. Brouwer Fonds

-

5.258

-5.258

Fonds NPL 13e trekking

-

-

-

200.000

200.000

-

-

100.913

-100.913

Actiefonds Mijnen Ruimen
SHO Fonds
Fonds Kenniscentrum KUNO
Totaal Bestemmingsfondsen
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2018

40.797

46.120

-5.323

240.797

352.291

-111.494

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

SOLVABILITEIT
Verhouding eigen vermogen/balanstotaal

31-12-2018
57,7%

31-12-2017
57,3%

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

CURRENT RATIO

31-12-2018

31-12-2017

Vorderingen, effecten en liquide middelen/
kortlopende schulden

2,80

3,48
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Een Zuid-Soedanese moeder in de Koro Health Center in Bidi Bidi vluchtelingekamp in het noordwesten van Oeganda wacht
tot haar baby kan worden gevaccineerd.

Laan van Nieuw Oost Indië 131M
3593 BM Den Haag
070 - 346 89 46
info@vluchteling.nl
www.vluchteling.nl
Stichting Vluchteling
StVluchteling

@StVluchteling

