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1. Inleiding
Het draagvlak voor hulp aan en vooral de opvang van vluchtelingen neemt verder af. In de Verenigde
Staten en in Europa wordt de angst voor vluchtelingen en migranten aangewakkerd in
verkiezingspropaganda en wordt het beleid restrictiever. Visies op oplossingen botsen met elkaar,
gooien migranten en vluchtelingen op één hoop, en versterken het beeld van een gepolariseerd
politiek landschap. Die polarisatie heeft zijn neerslag op de steun voor ons werk; in 2018 zijn de
inkomsten gestagneerd ten opzichte van voorgaande jaren, ondanks een extra donatie van de
Nationale Postcode Loterij.
Ondertussen groeit elke dag het aantal mensen op de vlucht. De Vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties, UNHCR, telde in 2017 68,5 miljoen vluchtelingen en ontheemden, een groei van
4,5% ten opzichte van 2016 – en dat was al een droevig record. De politiek-economische crisis in
Venezuela heeft al drie miljoen mensen op de vlucht doen slaan, die vooral in buurland Colombia
worden opgevangen. In Syrië lijkt IS weliswaar verjaagd en verslagen, maar gaat de oorlog
onverminderd door, terwijl de toegang voor humanitaire hulp ernstig wordt bemoeilijkt door de
onveiligheid en het repressieve overheidsbeleid. De Rohingya, door etnische zuivering uit hun
geboorteland Myanmar verjaagd, zitten in een uitzichtloze situatie, waarbij terugkeer, integratie noch
hervestiging mogelijk lijkt. Meer in het algemeen maakt restrictief beleid van overheden het aanvragen
en verkrijgen van asiel steeds moeilijker, het bewaken en sluiten van grenzen voor vluchtelingen wordt
steeds meer geaccepteerd. Zorgelijk is ook de toenemende druk op vluchtelingen om terug te keren,
zelfs als de omstandigheden in het land van herkomst verre van veilig zijn.
Deze situatie noopt Stichting Vluchteling tot een verhoogde inzet. Met het groeiende aantal
vluchtelingen is ons werk meer dan ooit nodig, en zullen we ons ook in 2019 richten op de
hulpverlening aan onze doelgroep én op het verstevigen van het draagvlak hiervoor bij het
Nederlandse publiek. Stichting Vluchteling zal het eerlijke verhaal vertellen, de rauwe werkelijkheid, die
mensen op de vlucht heeft gebracht, de uitdagingen die de opvang van vluchtelingen met zich
meebrengt, mensen die alles kwijt zijn en onze hulp en bescherming nodig hebben.
Stichting Vluchteling zal in 2019 een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkelen om een maximaal moreel
en financieel beroep te kunnen doen op de steun van het Nederlandse publiek, en om nieuwe
manieren te vinden die onze inzet bekender, effectiever en nog breder gedragen maken. Daarnaast
blijft Stichting Vluchteling de noodhulpverlening door lokale organisaties ondersteunen, en zal de
samenwerking met onze partner het International Rescue Committee (IRC) worden voortgezet, waarbij
wordt ingezet op het ontwikkelen van een gedeelde operationaliteit, zodat Stichting Vluchteling een
grotere rol kan vervullen bij noodhulpactiviteiten in crisissituaties.
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2. Samenvatting
Politieke ontwikkelingen en beleid rond vluchtelingen
In 2019 blijven vluchtelingen en migranten een belangrijke rol spelen in het publieke debat in
Nederland, Europa en elders in de wereld, terwijl landen in conflictgebieden nog steeds het overgrote
deel van de vluchtelingen opvangen. De aantallen migranten en vluchtelingen die de oversteek naar
Europa wagen en in Griekenland of Italië aankomen zijn weliswaar drastisch gedaald, maar er zijn
tekenen dat daardoor andere routes via Spanje en de Balkan aan populariteit winnen. Nog steeds
zitten duizenden vluchtelingen vast in Griekenland in deplorabele omstandigheden. De Nederlandse en
Europese politiek zet in op het voorkomen van migratie, door onder andere afspraken te maken met
landen in Afrika, maar ook met Afghanistan en Bangladesh bijvoorbeeld.
Alhoewel het aantal vluchtelingen dat Nederland bereikt drastisch kleiner geworden is, heerst er nog
steeds angst dat (te) veel vluchtelingen zich in Nederland vestigen. In 2019 zal dit punt van discussie
blijven. Voor Stichting Vluchteling blijft daarom het monitoren van rede en emoties rondom
vluchtelingen in Nederland belangrijk. Wij zullen ons middels inhoudelijke bijdragen laten horen in het
debat. Het opbouwen en versterken van de relatie met politici en beleidsmedewerkers op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en op ambassades is essentieel om Stichting Vluchteling
zichtbaarheid te geven als beïnvloedingsorganisatie met kennis van zaken. Onder andere hierdoor
beogen we het draagvlak te vergroten voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en
vervolging en het beleid van de Nederlandse overheid hierover te verbeteren.
Stichting Vluchteling beschermt vluchtelingen en ontheemden, en vangt ze op waar de nood het
hoogst is. Omdat deze opvang een enorme druk legt op landen als Turkije, Libanon, Ethiopië en
Oeganda pleiten wij voor een eerlijkere verdeling van de lasten en een solidaire houding van de
Nederlandse regering richting de landen die nu de meeste vluchtelingen opvangen.

Draagvlak in Nederland
Via onze relaties met de media willen we het draagvlak in de samenleving voor ons werk versterken en
laten zien wie wij zijn en wat we doen. We zullen met nieuwe manieren aandacht vragen voor ons werk
in de wereld. Door middel van meer consistente communicatie over onze standpunten, onze noodhulp
en de resultaten, willen we ons nog prominenter profileren als dé autoriteit en dé expert op het gebied
van hulp aan vluchtelingen en ontheemden. We laten zien dat we snel ter plekke zijn en daar hulp
bieden. En dat we – zolang vluchtelingen niet naar huis kunnen – werken aan humane opvang en het
bieden van bescherming en perspectief, zoals door het stimuleren van economische zelfstandigheid.

Samenwerking
In 2019 zullen we opnieuw nauw samenwerken met onze operationele partner het IRC. Er zijn nieuwe
en verbeterde afspraken gemaakt omtrent de besteding van onze gelden alsook de rapportages en
communicatie daarover. De aanvraag voor een Framework Partnership Agreement (FPA) is bij het
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) ingediend
en we hopen op een goedkeuring daarvan. Andere samenwerkingsverbanden, zoals de Dutch Relief
Alliance (DRA) en Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) blijven voor Stichting Vluchteling van
groot belang voor goed gecoördineerde, innovatieve en effectieve hulp. Stichting Vluchteling zal dan
ook een actieve bijdrage blijven leveren aan deze allianties.

Projecten
Stichting Vluchteling zet in 2019 wederom in op kwalitatief goede hulp aan zoveel mogelijk
vluchtelingen en ontheemden, die aansluit bij hun behoeftes en grootste noden. De financiele
middelen die we via diverse fondsenwervingsactiviteiten hebben verkregen, zullen we vooral via IRC
besteden. De landen waar we deze fondsen investeren, worden in overleg met IRC bepaald. Ook zal
vijftig procent van het geld gereserveerd worden voor acute noodsituaties. Dit zijn landen waar veel
vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen. Zeker in de meest complexe en uitdagende
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humanitaire crises, wordt, waar aansluiting is bij het mandaat van Stichting Vluchteling, hulp verleend.
Binnen de doelgroep vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders is er speciale aandacht voor
stedelijke vluchtelingen. Daarnaast bereiken we ook de lokale bevolking met onze hulp. De sectoren
die we zullen ondersteunen blijven: gezondheidszorg, onderwijs, economisch welzijn, protectie en
zelfredzaamheid.
Ook in 2019 zal Stichting Vluchteling uitvoering geven aan haar ambitie om de samenwerking met
lokale partners te versterken en uit te breiden. Daarnaast wil Stichting Vluchteling, samen met het
IRC, onderzoeken hoe er vanuit Den Haag een grotere bijdrage geleverd kan worden aan
ondersteuning van activiteiten in crisissituaties.

Fondsenwerving
In 2019 wil Stichting Vluchteling de juiste balans vinden met fondsenwerving. Ons doel is om ruim
9000 nieuwe structurele donateurs via Direct Dialogue, online campagnes, Telemarketing en
fondsenwervende TV shows te verwerven. Eind 2019, willen we dan 56.000 structurele donateurs
hebben. Wat betreft inkomsten van particulieren, stichtingen, bedrijven en gebedshuizen, beogen we
€ 13,4 miljoen aan inkomsten te genereren.
Om meer inkomsten te halen uit campagnes, zullen deze beter afgestemd worden met onze lopende
projecten. We gaan zelf meer content halen in de vorm van foto’s en video’s, die we online kunnen
inzetten. Met meer en kwalitatief goed beeldmateriaal uit het veld en van ons werk, gaan we online
meer mensen aan de stichting verbinden. Ons doel voor 2019 is om in totaal zo’n € 6 miljoen aan
giften te ontvangen.
Daarnaast zal Stichting Vluchteling blijven investeren in het nieuwe Customer Relationship
Management-systeem, ‘Dory’ genaamd, dat is geïnstalleerd in 2018. Hiermee kunnen we de
gegevens van onze achterban beter beheren en inspelen hun behoeften.

Organisatie
Komend jaar willen we aandacht houden voor het verbeteren van de samenwerking op de werkvloer.
Er zal gekeken worden naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de bestaande
overlegstructuren met andere afdelingen in Stichting Vluchteling. Om ons beter te positioneren, zowel
intern als extern, worden de organisatiewaarden aangescherpt en verduidelijkt. Bovendien zal de
automatisering en digitalisering worden voortgezet. 2019 wordt naar verwachting een jaar waarin de
inkomsten voor de noodhulpverlening onder druk zullen staan. We moeten dan ook alle alle zeilen
bijzetten om de hulp aan vluchtelingen en ontheemden voort te kunnen zetten, en waar nodig ook uit
te breiden.
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3. Missie & visie
3.1 Historie
De wortels van Stichting Vluchteling liggen in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. De voormalige
verzetsstrijders Cees Brouwer en Gerrit Jan van Heuven Goedhart initieerden begin jaren vijftig ad-hoc
acties om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Dat geld werd besteed via de UNHCR. 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. Het gironummer 999 wordt al sinds 1956 door de
organisatie en haar voorlopers gebruikt.
3.2 Missie
Wij verlenen noodhulp in acute crises. Wij helpen mensen te overleven, beschermen hen en geven
hen weer toekomstperspectief.
3.3 Visie
Dat doen we door direct ter plekke te zijn, mensen zo snel als mogelijk eerste noodhulp te verlenen op
een kostenefficiënte, effectieve en relevante manier. We zijn een lerende organisatie, willen continue
ons werk beter doen, sneller ter plekke zijn en onze schaal vergroten. We zoeken daarin naar
innovatieve manieren van werken en we sluiten nationale en internationale partnerschappen. De
behoefte van vluchtelingen is leidend. In onze hulpverlening richten we ons op de gezondheid, de
veiligheid, onderwijs, het economisch welzijn, en de zelfredzaamheid van vluchtelingen. In Nederland
werken we vol passie en betrokkenheid aan het draagvlak voor vluchtelingen. We vragen de aandacht
van de Nederlandse overheid en het Nederlandse publiek, de Europese Unie en de VN om meer hulp
en begrip voor de opvang en bescherming van vluchtelingen. Om hiervoor een zo groot mogelijk bereik
te creëren, onderhouden we nauwe banden met de media.
3.4 Belangrijke waarden
Stichting Vluchteling staat voor de volgende organisatiewaarden:

Autoriteit
We zijn een expert als het gaat om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging:
vluchtelingen en ontheemden. We weten waar we het over hebben. We bezoeken de plekken waar
mensen naartoe vluchten, we praten met de slachtoffers en bieden hen een platform om hun verhaal
te doen. Daarvan doen we publiekelijk verslag. Alleen in uitzonderlijke gevallen verlenen we hulp in
gebieden waar we zelf uit veiligheidsoverwegingen niet kunnen gaan kijken: we moeten de financiers
van de noodhulpverlening kunnen laten zien wat we met hun geld doen.

Authenticiteit
We zijn authentiek in wie we zijn. We zeggen wat we zien, zijn realistisch, open en mondig.
Communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. We zeggen het ook als het ons niet lukt, of als we
een fout hebben gemaakt.

Effectiviteit
We voelen ons verantwoordelijk voor wat we doen en letten daarom goed op hoe het donateursgeld
wordt besteed. We zijn resultaatgericht en willen de donateurs laten zien welke resultaten wij bereiken.

Passie
We zijn de stem van vluchtelingen en willen ons met passie inzetten. We voelen ons nauw verbonden
met het leed van mensen op de vlucht, zetten ons tot het uiterste in om kansen aan te grijpen om
aandacht voor hen te vragen, en om zoveel mogelijk geld op te halen om hulpprogramma’s te kunnen
financieren en kwalitatief de beste hulp te verlenen.
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Stout
‘Kan niet’ komt niet voor in onze vocabulaire. We zoeken altijd naar een manier waarop het wél
mogelijk is. Eronderdoor, bovenlangs, rechtsom of linksom: we vinden een manier om ons doel te
bereiken. We schromen niet om af en toe een tikkeltje stout te zijn. Dit onder het mom: anders
gebeurt er niets.
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4. Context
4.1 68,5 miljoen vluchtelingen

Steeds meer mensen op de vlucht
Steeds meer mensen raken voor een langere periode ontheemd en een groeiend aantal mensen
vlucht als gevolg van klimaatverandering. De redenen waarom mensen vluchten worden steeds
complexer en bestaan meestal uit een combinatie van factoren. Grenzen zijn steeds vaker gesloten,
waardoor mensen niet meer kunnen vluchten over grenzen heen en de toegang tot kwetsbare
mensen, zeker voor internationale humanitaire organisaties, steeds moeilijker en onveiliger wordt.
In 2018 is de Global Compact on Refugees aangenomen door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. Deze afspraken moeten leiden tot sterkere internationale acties op het gebied van
vluchtelingenopvang, door 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. Stichting Vluchteling zal deze afspraken en de implementatie ervan
in 2019 nauwgezet volgen.

Meer geld nodig en ook behoefte aan efficiëntie
Wereldwijd blijft 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 25 miljard euro.
Veel mensen blijven verstoken van hulp. Om op de lange termijn adequate hulp te kunnen blijven
bieden, wordt door overheden, de Verenigde Naties en hulporganisaties steeds meer gekeken naar
mogelijkheden om de hulpverlening efficiënter te maken, te innoveren, samenwerking te verbeteren
en hulpverlening te coördineren. Als onderdeel van de Grand Bargain, een overeenkomst tussen 30 ’s
werelds grootste donoren en hulporganisaties (2016) zijn afspraken gemaakt over het vergroten en
versterken van de rol van lokale organisaties, het gebruik van hulp in de vorm van cashgeld,
transparantie en het vergroten van de stem van begunstigden in de hulpverlening. Als lid van de Dutch
Relief Alliance (DRA) en operationeel partner van IRC heeft Stichting Vluchteling zich aan de Grand
Bargain afspraken gecommitteerd.
4.2 Politiek en draagvlak in Nederland
De Nederlandse samenleving is gepolariseerd – net zoals in veel andere landen in Europa en de VS.
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.
Het migratie en humanitaire beleid van de Nederlandse regering heeft een sterk ‘afwerend’ karakter
gekregen 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. Binnen de EU-lidstaten en in Brussel zien we soortgelijke
trends met betrekking tot migratiedeals, besteding van OS1-gelden en hervestiging. Dit betekent dat
Stichting Vluchteling zich steeds scherper zal moeten positioneren en sterker zal moeten uitspreken in
het maatschappelijke debat.
Daarnaast zien we een verminderde politieke ruimte voor humanitaire organisaties in de landen waar
we werken en soms zelfs een criminalisering van de noodhulp. Deze discussies tonen een zeker
wantrouwen richting de noodhulpverlening en kalven het draagvlak voor noodhulporganisaties in de
politiek en in de Nederlandse samenleving verder af.
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4.3 Context voor fondsenwerving, voorlichting en media
Onze doelstelling met voorlichting, zoals die in onze statuten is geformuleerd, achten wij enorm
belangrijk. Naast het bieden van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden, zien wij het ook als onze
plicht om media, politici en het Nederlandse publiek ervan te overtuigen dat mensen op de vlucht
rechten hebben, dat we daar als internationale gemeenschap afspraken over hebben gemaakt en ons
daaraan moeten houden.
Sinds 2015 krijgt het thema ‘vluchtelingen’ steeds meer aandacht. Vluchtelingen en het migratiedebat
staan hoog op zowel de internationale als nationale politieke agenda. Het draagvlak voor hulp aan
vluchtelingen en migranten staat echter onder druk: de polarisatie omtrent het thema neemt toe.
Daarnaast bestaat er verwarring over definities en thematiek. Begrippen als ‘vluchtelingen’,
‘migranten’, ‘economische vluchtelingen’ en ‘illegalen’ worden door elkaar gebruikt.
In de media kiezen redacties liever voor minder controversiële onderwerpen. Vooral tv en radio
programma’s geven de voorkeur aan bekende Nederlanders in plaats van bijvoorbeeld een NGOdirecteur. Dit vraagt om een discussie over de inzet van media: op welke manier kunnen we in het
huidige medialandschap onze boodschappen het beste over het voetlicht brengen? In 2019 willen we
investeren in relaties met media, radio, televisie, print, online en sociale media, zodat onderwerpen
met vluchtelingen samen met ons gemaakt kunnen worden.
Daarnaast is het essentieel dat we een autoriteit blijven op het gebied van vluchtelingenvraagstukken.
Stichting Vluchteling is niet de enige die zich inzet voor hulp aan mensen op de vlucht. Naast UNHCR,
werven andere NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) steeds vaker actief fondsen voor
vluchtelingen door middel van bijvoorbeeld campagnes. Dit daagt onze fondsenwerving uit, en kan een
reden zijn voor terugloop in het aantal giften, een trend die zich in 2017 inzette.
4.4 Relatie met het International Rescue Committee
Op 1 mei 2015 zijn Stichting Vluchteling en het IRC een operationele fusie aangegaan. Dit betekent
dat het grootste deel van de implementatie van onze projecten uitgevoerd wordt door het IRC.
De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet om de samenwerking tussen de organisaties te
verbeteren. De fusie biedt Stichting Vluchteling meer directe toegang tot inhoudelijke kennis over
landen en sectoren en tot een groter netwerk. We willen binnen het IRC niet alleen projecten
financieren, maar ook op strategisch vlak meer invloed hebben. In 2019 willen we relaties met IRCcollega’s versterken en hen de mogelijkheid bieden om zich te stationeren in Den Haag. Op die
manier willen we operationaliteit opbouwen in Den Haag en beter gebruik maken van het netwerk en
expertise van onze IRC-collega’s.
4.5 Interne organisatie

Team
In 2018 is een Adjunct-Directeur/Hoofd Programma’s en Beleid aangesteld. Voor 2019 komt de
functie van de teamleider Voorlichting te vervallen. Het managementteam voor 2019 bestaat daarmee
uit de Directeur, Adjunct-Directeur/Hoofd Programma’s en Beleid, de Teamleider Fondsenwerving en
het Hoofd Interne Bedrijfsvoering.
Het gemiddelde aantal fte in 2018 was 26, voor 2019 is dit 28 fte. In 2019 wordt, na een jaar van
wisselingen binnen het personeelsbestand, ingezet op behoud.
De teams Programma’s en Pleitbezorging werken door een gezamenlijke planning en nauwer overleg
op een meer geïntegreerde wijze samen. Voor wordt 2019 ingezet op een nauwere samenwering
tussen de teams Voorlichting en Fondsenwerving. Zie hoofdstuk 6.1 voor een organogram van de
organisatie.

Overlegstructuren
In 2018 is een aantal nieuwe overlegstructuren gestart, die worden voortgezet in 2019.
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Zo zal het in 2018 gestarte operationele overleg worden gecontinueerd. Dit is een bijeenkomst van
maximaal 15 minuten, tweemaal per week, met alle aanwezige staf. Hier wordt in het kort informatie
gedeeld over ontwikkelingen in de wereld die te maken hebben met ons werk, of interne zaken die
eenieder aangaan.
Het stafoverleg is opnieuw leven ingeblazen. In dit overleg met alle werknemers, onder leiding van de
directeur, komen met name zaken aan de orde die betrekking hebben op de onderlinge
samenwerking en de interne cultuur. Daarnaast is het een gelegenheid om actuele zaken (intern en
extern) te behandelen. Het stafoverleg vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Naast een wekelijks MT-overleg, vinden er wekelijkse overleggen plaats per team omtrent
operationele zaken. In de teamvergaderingen vindt ook terugkoppeling plaats van de MT-vergadering.
Op kwartaalbasis vindt per team een strategische sessie plaats. De gestelde doelen per team worden
besproken en geëvalueerd. Waar nodig wordt de planning aangepast.
Met de werknemers worden in het begin van het jaar werkafspraken afgestemd en vastgelegd. Deze
vormen de basis voor de te behalen resultaten en de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er is
een leer- en ontwikkelingsbudget van twee procent van de loonsom beschikbaar voor alle staf.
Evenals in voorgaande jaren vindt de vergadering van de Raad van Toezicht (RvT) minimaal vier keer
per jaar plaats. Vanaf 2018 neemt, naast de Directeur en het Hoofd Interne Bedrijfsvoering, ook de
Adjunct-Directeur deel aan deze vergadering.
Voorafgaand aan de RvT-vergaderingen komt twee keer per jaar de auditcommissie bijeen. De
belangrijkste agendapunten tijdens deze vergaderingen zijn risicomanagement, jaarrekeningen en
begrotingen. De uitkomsten van de interne evaluatie over 2018 komen in 2019 aan de orde.

Meerjarenbeleidsplan
De kracht van Stichting Vluchteling is altijd het vermogen geweest om snel te reageren op acute
crises. Terwijl we deze slagkracht willen behouden, is het ook nodig dat we onze langetermijn visie en
missie blijven vormgeven en realiseren. Daarom zullen we in 2019 werken aan een
meerjarenbeleidsplan voor 2020-2025. De organisatiewaarden worden hierin aangescherpt en krijgen
een prominente positie.

AVG
Door de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in 2018 hebben we de
nodige processen herzien en aangepast. Dit is een doorgaand proces en ook in 2019 zal hier opnieuw
extra aandacht aan worden besteed.

ISO
Stichting Vluchteling is gecertificeerd voor ISO (International Organization for Standardization)
9001:2015, waarmee we aantonen dat we gebruik maken van een effectief
kwaliteitsmanagementsysteem. In 2019 zal er een hercertificeringsproces plaatsvinden. Het huidige
certificaat verloopt in november 2019.
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5. Doelstellingen
5.1 Projecten

Mogelijk maken van hulpverlening die aansluit bij de hulpbehoeftes
Ons overkoepelende doel is om hulpverlening mogelijk te maken die aansluit bij de hulpbehoeftes en
prioriteiten van onze doelgroep. We willen dat onze hulpverlening doeltreffend is en een zo groot
mogelijk verschil maakt voor een zo groot mogelijk aantal mensen door optimale inzet van de
beschikbare middelen. Om de kwaliteit te waarborgen zullen we projectvoorstellen inhoudelijk toetsen,
en worden projecten gemonitord en extern geëvalueerd volgens het bestaande evaluatiebeleid. Ook
controleren we via veldbezoeken aan minimaal tien projecten of de geplande resultaten zijn
gerealiseerd.
Binnen het samen met het IRC overeengekomen Annual Funding Plan maken we door middel van het
Emergency Response Fund snelle IRC-noodhulpinterventies mogelijk, en financieren we
landenprogramma’s en strategische projecten. We blijven erop toezien dat de beschikbaar gestelde
gelden zo strategisch mogelijk worden ingezet.
In 2019 investeren we in het ontwikkelen van een nieuwe projectbeheermodule om het adequaat
monitoren van de voortgang van projecten alsook donorverantwoording te vergemakkelijken. Ook
zullen we een self-assessment uitvoeren om te toetsen in hoeverre we voldoen aan de kwaliteits- en
de verantwoordingseisen van de Core Humanitarian Standards (CHS).

Verwerving van fondsen bij (institutionele) donoren
In 2019 beogen we minstens vier miljoen euro te verwerven bij institutionele donoren en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken via de Dutch Relief Alliance (DRA). We leveren een actieve bijdrage aan
DRA-partner meetings, werkgroepen en Response Taskforces en zullen erop blijven toezien dat het
DRA-besluitvormingsproces verbetert, en beleid en procedures op het juiste niveau worden ontwikkeld
en vastgesteld. Via de DRA ontwikkelen we Joint Responses (JRs) voor acute en chronische crises.
Ook zullen we een actieve bijdrage blijven leveren aan de SHO Noodhulp Coördinatoroverleggen en,
indien van toepassing, deelnemen aan SHO-acties.
Stichting Vluchteling is en blijft, zoals afgesproken met het IRC, de organisatie bij Nederlandse
institutionele donoren die fondsen aanvraagt voor haar noodhulpprojecten, met het IRC als
voornaamste uitvoerder. De procedures en richtlijnen hierover zullen beter beschikbaar worden, zoals
op RescueNet, het interne platform voor alle medewerkers van het IRC.
Met het oog op beleid en pleitbezorging verbeteren we de relatie met Nederlandse ambassades in
landen waar Stichting Vluchteling en het IRC actief zijn en beheren wij de relatie met Nederland, de
regering, het Nederlandse publiek en andere Nederlandse stakeholders. Tenslotte zijn we voornemens
deel te nemen aan minstens vier NGO-platformen die worden gefaciliteerd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, namelijk in Afghanistan, Burundi, de Democratische Republiek Congo en Syrië.

Verdieping van de inhoudelijke relatie met het IRC
Sinds de operationele fusie van mei 2015 maakt Stichting Vluchteling onderdeel uit van het IRC. De
afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet richting de integratie van team projecten binnen het IRC. In
2019 willen we niet alleen projecten financieren, maar zoals eerder genoemd, ook de mogelijkheden
in kaart brengen om op strategisch vlak meer invloed en meerwaarde te hebben, zoals binnen de
Humanitarian Policy Committee (HPC). Ook willen we gebruikmaken van de kennis, kunde en het
netwerk van IRC-collega’s die worden gestationeerd op het Stichting Vluchteling kantoor en expertise
opbouwen op IRC-resultaatgebieden: gezondheid, veiligheid, onderwijs, economische welzijn en
zelfredzaamheid.
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Operationaliteit van Stichting Vluchteling vormgeven via lokale partners en het IRC
In 2019 wil Stichting Vluchteling meer met IRC samenwerken in de uitvoering vanuit Den Haag, om
ook op strategisch vlak meer invloed en meerwaarde te bieden voor niet alleen het IRC, maar ook voor
lokale partners. We zullen een leertraject rondom lokale partners uitvoeren om zo onze ambities en
lokaal partnerbeleid verder vorm te geven en input te verzamelen voor de strategische discussies over
de invulling van de operationaliteit van Stichting Vluchteling. We zullen de samenwerking met
bestaande lokale partners voortzetten, capaciteitversterkingsbehoeftes in kaart brengen en technische
en organisatorische capaciteitsversterking mogelijk maken. Het team Programma’s zal een actieve
bijdrage leveren aan de strategische discussie omtrent gedeelde operationaliteit en bijdragen aan het
ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan van Stichting Vluchteling.

Faciliteren van fondsenwerving en communicatie
Het team Programma’s zal ook in 2019 een belangrijke rol spelen bij het werven van particuliere
fondsen en belangrijkste donors, alsook (resultaat)communicatie en voorlichting aan onze donateurs
en het bredere publiek. Het is van groot belang om een goede verbinding te houden met alle
afdelingen, en bij inhoudelijke zaken, zoals campagnes en communicatie-uitingen, de focus te houden
op inhoud en kwaliteit.
5.2 Beleid en pleitbezorging
De politieke crisis rond bescherming en opvang van vluchtelingen stelt het draagvlak in Nederland en
de Europese Unie voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden op de proef. Een krachtig geluid van
Stichting Vluchteling, vaak in samenwerking met andere organisaties, is belangrijk om draagvlak te
behouden voor bescherming van en hulpverlening aan vluchtelingen wereldwijd.
Stichting Vluchteling zal in het jaar 2019 blijven investeren in de pleitbezorging voor de bescherming
van vluchtelingen, middels het voeden van politici en beleidsmakers met beleidsadviezen op prioritaire
thema’s, het investeren in relaties met ambassades in prioritaire regio’s, het organiseren van
expertmeetings, en veldreizen met politici naar programma’s van Stichting Vluchteling.
Om een sterker gecoördineerde beïnvloeding van beleidsmakers op Nederlands en Europees niveau
te realiseren, versterken we de band en de samenwerking met het IRC Europe Advocacy team. Zo
verwerven we toegang tot meer informatie, in de vorm van bijvoorbeeld rapporten en beleidsadviezen.
Daarnaast werken we aan het opbouwen van nieuwe relaties en het verdiepen van bestaande relaties
met belangrijke politici in Nederland en beleidsmedewerkers op het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het doel is een beïnvloedingspositie met meer en kortere lijntjes bewerkstelligen. We willen de
reputatie van Stichting Vluchteling als een (innovatieve) expertorganisatie verder uitbouwen.
Verder beogen we de relatie met onze samenwerkingsverbanden te versterken: de Werkgroep
Internationaal Vluchtelingenrecht (WIV), DRA Advocacy Group, Platform Humanitaire Actie en KUNO.
In 2019 richten we ons op een aantal thema’s, waaronder bescherming van burgers in conflict,
bescherming van vluchtelingen en kwetsbare migranten, en seksueel geweld in conflictsituaties.
Regionaal ligt de nadruk van de afdeling pleitbezorging op het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de
Sahel, de Hoorn van Afrika en Venezuela en haar buurlanden.
5.3 Voorlichting
Naast zoveel mogelijk vluchtelingen en ontheemden helpen met noodhulp en ervoor zorgen dat we
daarvoor zoveel mogelijk fondsen werven, hebben we ons ook tot doel gesteld om het Nederlandse
publiek te voorzien van de juiste informatie over actuele, en ook vergetenvluchtelingencrises.
Met toenemende disucssies omtrent vluchtelingen onder het Nederlandse publiek en in de politiek, ligt
er een belangrijke taak voor Stichting Vluchteling om over de noden en humanitaire crises te blijven
communiceren.
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FairFacts
In 2018 is besloten om te investeren in een journalistiek project: FairFacts. Dit is een online
journalistiek videoplatform, dat onderwerpen kiest en uitzoekt op basis van nieuwswaarde,
onafhankelijk van campagne-doelen en de beleidsagenda van Stichting Vluchteling. Met de video’s
voedt FairFacts het maatschappelijke, journalistieke en politieke discours met objectieve informatie en
uitleg — opdat deze doelgroepen zich gefundeerd een oordeel kunnen vormen.

Identiteit, strategie en naamsbekendheid
Naast deze investering en verdere uitbouw van dit platform in 2019 zal binnen de nieuw te vormen
organisatiestrategie ook bijzondere aandacht gaan naar de aanscherping van de identiteit en
positionering van Stichting Vluchteling. Vanwege het veranderende ‘landschap’ in de humanitaire
sector, de vele humanitaire organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen en daarvoor aandacht
vragen aan het Nederlandse publiek, is het relevant om een scherpere communicatiestrategie te
formuleren. De ontwikkeling van een nieuwe mediastrategie zal in 2019 ook hierin belangrijk zijn.
Behorende tot een van de grotere fondsenwervende organisaties in Nederland, blijft onze bekendheid
achter als die vergeleken wordt met andere organisaties met een vergelijkbare omvang. Daarom zal
Stichting Vluchteling het vergroten van haar naamsbekendheid ook in 2019 opnieuw als een van de
doelstellingen hebben.

Ondersteuning fondsenwervende activiteiten
Een ander belangrijk speerpunt voor voorlichting is om goede ondersteuning te bieden ter bevordering
van het (online) werven van fondsen. Bijvoorbeeld door een zo groot mogelijke zichtbaarheid te
realiseren in tijden van fondsenwervende campagnes en evenementen. Maar ook door vertrouwen bij
het publiek op te bouwen met de productie van communicatiematerialen, waarin we laten zien hoe wij
mensen op de vlucht helpen, en welke resultaten we bereiken dankzij de donateurs.

Nacht van de Vluchteling
In 2019 organiseert Stichting Vluchteling voor de tiende keer de Nacht van de Vluchteling. Opnieuw
bouwen we het wandelevenement verder uit. Er komt een eenmalige bijzondere route bij: van
Herinneringscentrum Westerbork naar Groningen. Tien dagen voorafgaand aan het evenement zal ter
promotie vanaf Amsterdam een estafetteloop starten naar Kamp Westerbork waaraan bijzondere
deelnemers meedoen, zoals bekende supporters, politici en influencers. Ook zal er rondom het
evenement een live tv-uitzending zijn. Met de lancering van een nieuw actieplatform is de wens om
nog meer deelnemers aan het evenement te verbinden, en ook andere mensen in de aanloop naar het
evenement te stimuleren een fondsenwervende actie voor Stichting Vluchteling te organiseren.
In de periode waarin de organisatie zich voorbereidt op de Nacht van de Vluchteling, zal ook worden
onderzocht hoe de toekomst van het evenement eruit gaat zien. Om aantrekkelijk te blijven voor het
publiek zien we de noodzaak van vernieuwing. In 2019 zal daar extra aandacht aan worden gegeven.

Overige evenementen
Stichting Vluchteling zal zichzelf ook laten zien tijdens andere evenementen. Op 5 mei zullen we
voorlichting geven op diverse Bevrijdingsfestivals. Op het jaarlijkse muziekfestival Lowlands willen we
aan onze naamsbekendheid werken bij een ander, nadrukkelijk jonger en alternatiever publiek. We
willen net als in 2018 bijeenkomsten organiseren om donateurs te bedanken en bij ons werk te
betrekken. Tot slot willen we onderzoeken of we de Van Heuven Goedhart-lezing en –penning (tot
2015 een jaarlijks terugkerend evenement) nieuw leven in zullen blazen.
5.4 Fondsenwerving
De focus in 2019 voor inkomsten uit eigen fondsenwerving is tweeledig. We zullen ons blijven inzetten
voor het werven van nieuwe structurele donateurs vanuit verschillende kanalen, maar gaan ook de
uitval van donateurs proberen terug te dringen. We zullen gebruik maken van donor journeys: dit
betekent dat de beleving van de donateur centraal staat, en we investeren in het gehele proces van
contact. We proberen hen niet alleen te bereiken, maar ook te betrekken, aan te zetten tot doneren
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en hen vast te houden door ze bijvoorbeeld te bedanken. Donateurs behouden, zullen we vooral doen
door in te zetten op telemarketing campagnes en nieuw op te zetten bedankprocedures.

Direct dialogue (telemarketing, deur tot deur, straatwerving)
Direct dialogue is een middel dat belangrijk blijft bij het werven van nieuwe donateurs. We zetten
meerdere bureaus in voor bijvoorbeeld telemarketing, deur-tot-deur-werving en straatwerving. Door de
inzet van meerdere bureaus spreiden we de druk op het aantal nieuw te werven donateurs.
Per maand zullen we het minimaal aantal donateurs inplannen, zodat we meer grip krijgen op de
daadwerklijke inkomsten en uitval in het boekjaar 2019.
Voorzichtig zullen we ook inventariseren hoeveel werk er komt kijken om met eigen staf donateurs te
werven. Dit om de kosten in de toekomst nog meer naar beneden bij te stellen.

Online fondsenwerving
We gaan online fondsenwerving verder ontwikkelen. Met onderzoeken willen we donateursprofielen
vaststellen om beter te kunnen richten op onze sympathisanten. De AVG heeft ervoor gezorgd dat het
benaderen van nieuwe donateurs een stuk moeilijker gaat worden, maar via onze online kanalen zullen
we proberen een campagne op te zetten, om naam, adres en woonplaats gegevens van mensen te
verzamelen, die we kunnen benaderen voor een donatie.

CRM
In 2018 hebben we ons nieuwe Customer relationship Management of CRM-systeem Salesforce (in
de volksmond ‘Dory’ genaamd) in gebruik genomen. Zodra de basiselementen staan en goed in
gebruik zijn genomen, kunnen we kijken naar uitbreiding van de verschillende mogelijkheden van het
systeem, wat ons in staat stelt beter en sneller op maat met dontauers, symphatisanten etc te
communiceren.

Fondsenwervende tv
Zoals eerder genoemd beleeft de Nacht van de Vluchteling alweer haar tiende editie. De Nacht van
de Vluchteling zal in 2019 worden afgetrapt met een fondsenwervend tv-programma op primetime,
gericht op het werven van structurele machtigingen.
In februari participeren wij in een tv-uitzending van Tijd voor Max, helemaal in het teken van Stichting
Vluchteling. Ook deze uitzending zal fondsenwervend worden ingestoken, gericht op het werven van
structurele donateurs.

Bijzondere giften en nalatenschappen
We zullen in 2019 meer aandacht geven aan gerichte fondsaanvragen bij nieuwe stichtingen en
fondsen. Ook worden er weer extra aanvragen ingediend bij de Nationale Postcode Loterij.
Verder zullen we ons meer inzetten op nalatenschappen. Zo gaan we starten met een inventarisatie
van donateurs die een nalatenschap hebben waarin wij zijn benoemd, en gaan we deze groep op een
andere manier benaderen dan onze reguliere donateurs. Ook zullen we campagnes opzetten om
nieuwe nalatenschappen te werven.
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6. Organisatie
Stabiliteit in groei
In 2019 zetten we in op stabiliteit van het personeelsbestand en de organisatie. Er is tijdelijk extra
inzet voorzien voor de Nacht van de Vluchteling.
In navolging van ontstane ophef rondom de misbruikaffaires in de humanitaire hulpsector zijn diverse
maatregelingen genomen. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht gesteld bij
aanname van nieuwe staf, en maakt een Code of Conduct onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden.
Binnen de organisatie is er een integriteitswerkgroep die de ontwikkelingen in de sector volgt, zoals de
waarschijnlijke invoering van het humanitaire paspoort. Ook in 2019 zal dit onderwerp hoog op de
agenda blijven staan.
Figuur 1. Organogram Stichting Vluchteling

Resultaatgericht werken
Alle medewerkers maken werkafspraken en afspraken over te behalen resultaten, en er worden
voortgangs- en functioneringsgesprekken gevoerd.

Vertegenwoordiging en welzijn personeel
In 2018 zijn een klokkenluidersregeling, Code of Conduct, en een wijziging in de pensioenregeling aan
de orde gekomen. Ook is in 2018 de personeelsvertegenwoordiging nieuw leven ingeblazen. Zij zal
haar werkzaamheden voortzetten in 2019. Daarnaast wordt in 2019 verder gewerkt aan het
duurzaamheidsbeleid in de organisatie, en wordt ingezet op het verder terugdringen van het
ziektepercentage. Dit was 3,5 procent in 2018. Het landelijk gemiddelde in 2017 was 4 %.
Bovendien is in 2018 het veiligheidsbeleid herzien. Het blijft zaak dat medewerkers worden getraind in
de uitvoering van het nieuwe beleid. In 2019 vindt dit zijn vervolg.
6.1 Financiën, controle en kwaliteit

Aanvraag Framework Partnership Agreement
In 2018 is een aanvraag voor een Framework Partnership Agreement (of FPA) bij ECHO (de
noodhulporganisatie van de Europese Unie) ingediend. Dit betekent een verzwaring aan
verantwoordingseisen. Veel (financiële) richtlijnen en procedures zijn aangepast. Meer dan voorheen
worden de beoordeling en ondersteuning van partners in het veld belangrijk. Het team financiën moet
daarom aantoonbaar maken dat er een gedegen Monitoring en Evaluatie Systeem is waarbij controles
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ten aanzien van het financieel beheer en inkoop gestructureerd in het veld plaatsvinden. Dit is in 2018
opgezet en in 2019 moet dit daadwerkelijk worden uitgevoerd.

IRC Annual Funding Plan
In 2018 is een aantal richtlijnen van het IRC Annual Funding Plan aangepast om het beheer en de
besteding van onze gelden te optimaliseren. De verwachting is dat de richtlijnen in 2019 geen verdere
aanpassing behoeven.

Verdere afstemming boekhoudprogramma en nieuwe database
De invoering van Exact Online in 2018 is goed verlopen. In 2018 heeft ook de migratie van de
database plaatsgevonden. Het Salesforce Platform, waarover in 5.4 is geinformeerd, biedt
mogelijkheden tot verbetering van afstemming tussen het donateursbeheer en de financiële
administratie. In 2019 wordt de verbeterde afstemming van financiële gegevens tussen het team
financiën en de teams fondsenwerving, voorlichting en projecten voortgezet, en verder uitgebreid.
In het kader van de FPA-aanvraag, is er aandacht voor de ontwikkeling en versterking van het
financieel beheer en de administratie van lokale partners, in afstemming met team projecten. De
administratie van projecten moet daarbij geïntegreerd worden in zowel het boekhoudpakket als het
CRM-systeem Salesforce.

Beheersing kostenpercentages
Door middel van maandelijkse monitoring zullen we de ondersteunende kosten voor de organisatie
(fondsenwerving, beheer en administratie) houden tussen de 10 en 15 procent. Zie voor toelichting:
de begroting in hoofdstuk 7.
6.2 ICT en facilitair

Werken in de Cloud
Omdat het huidige Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)-systeem niet meer voldoet, zal
Stichting Vluchteling overstappen naar het werken in de Cloud, een server die aan Internet hangt,
waarop gebruikers kunnen inloggen op afstand. Hiermee beogen we een verbeterd beheer van de
documentatie en toegang tot de ISO (’s werelds meest erkende norm voor kwaliteit)-documenten via
de intranet omgeving. We zullen een overstap maken van ons huidige ICT-systeem, Workspace, naar
SharePoint. De invoering van een nieuwe werkwijze vergt dat alle teams meedenken over de opzet
van de documentenstructuur in de nieuwe werkomgeving. Tegelijkertijd is dit een goed moment om
het oude digitale archief op te schonen.

Optimalisering bedrijfsprocessen
In 2018 zijn al veel personele zaken gedigitaliseerd. In 2019 wordt dit verder uitgebouwd,
personeelsdossiers zullen waar mogelijk worden geïntegreerd in het ADP-systeem, het systeem voor
salaris- en personeelsadministratie.
Daarnaast willen we voor hulpverlening langzaam maar zeker afscheid nemen van de papieren
dossiers. Hiervoor zal het zogeheten Participatory Monitoring and Evaluation systeem (PME) worden
ingevoerd.

Duurzaamheidsbeleid
In 2019 willen we duurzaamheid hoger op de agenda zetten. In 2017 is Stichting Vluchteling verhuisd
naar een duurzaam pand, dat geïntegreerde systemen heeft voor zuinig energie- en waterverbruik, en
gebruik maakt van een groene energieleverancier. Kleine aanpassingen worden al gedaan zoals zo
min mogelijk printen, gestimuleerd door de eerder genoemde digitalitsering. In 2019 willen we onze
klimaatvoetafdruk verder verkleinen.
We streven ernaar om zoveel mogelijk per video te vergaderen in plaats van te reizen. In Nederland
worden onze medewerkers gestimuleerd per trein te reizen of op de fiets naar kantoor te komen in
plaats van per auto. Maar voor de uitvoering van ons werk moet onvermijderijk ook gebruik gemaakt
worden van het vliegtuig. Stichting vluchteling compenseert oze CO2-uitstoot.
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7. Begroting 2019
Eerder in dit jaarplan is toegelicht hoe wordt ingezet op het verhogen van inkomsten uit de eigen
fondsenwerving en het verhogen van het aantal (structurele) donateurs. Veel campagnes en acties
hebben daarbij mede een voorlichtend karakter en daarom is ook voor de doelstelling voorlichting
meer budget nodig.
In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de belangrijkste baten en lasten van
de realisatie 2017, de prognose 2018 en de begroting 2019. In de laatste kolom van dit overzicht is
een vergelijking gemaakt tussen de prognose 2018 en de begroting 2019.

•

•
•

De totale inkomsten in 2019 zijn € 3,6 miljoen lager begroot dan de prognose voor 2018. Het
is voorzien dat in 2019 via de overheid € 4 miljoen wordt ontvangen. Dit is voor 2018 € 4,4
miljoen. Eventuele inkomsten uit SHO-acties zijn niet te voorzien en worden niet begroot.
Bij de inkomsten uit eigen fondsenwerving is uitgegaan van € 13,4 miljoen aan opbrengsten.
Dit is 9% hoger dan de prognose over 2018.
De bijdrage van de NPL is begroot op € 2,7 miljoen. Er zijn op dit moment geen extra
bijdragen voorzien in de begroting voor 2019. De bijdrage NPL is € 4,3 miljoen lager dan in
2018 in verband met de eenmalige extra bijdrage in 2018.
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Van de totale baten is voorzien dat 84% aan de doelstellingen besteed wordt, 72% daarvan is
bestemd voor de hulp aan vluchtelingen, 10% voor voorlichting en 2% voor pleitbezorging.

Het percentage wervingskosten voor 2019 komt uit op 13,2%, de prognose voor 2018 is 13,4%.
Het CBF-percentage voor 2019 is 20%, de prognose voor 2018 is 26%. Als altijd wordt ook volgend
jaar het percentage wervingskosten nauwlettend gemonitord. Voor 2019 zijn de wervingskosten € 2,7
miljoen.
Het kostenpercentage (kosten beheer en administratie en kosten werving) is 16% voor 2019. In
2018 is dit percentage op basis van de prognose 15%.
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