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Het geweld waar de bevolking van beide landen aan werd blootgesteld resulteerde in tenminste 5 miljoen 
vluchtelingen en ontheemden. Deze mensen kregen niet alleen te maken met het verlies van familie, huis, 
haard en bezittingen, maar ook met de onvoorstelbare gruwelijkheden die zich voordoen wanneer alleen 
het recht van de sterkste geldt. Zo werden vele jonge vrouwen en meisjes het slachtoffer van de inzet van 
seksueel geweld als oorlogswapen, waarmee hun trauma en verlies ook nog vele jaren na de beëindiging 
van het conflict zullen voortduren. Of zoals een Syrische vluchteling het pijnlijk doch treffend uitdrukte: 

‘We have lost our home and dignity, now all we have left is charity’. 

In dergelijke schrijnende omstandigheden is het verlenen van hulp een enorme uitdaging, maar geen on-
mogelijkheid. Stichting Vluchteling zag in 2012 dat lokale mensen en hulporganisaties, met een bewonde-
renswaardige moed en betrokkenheid, alles deden dat in hun vermogen lag om het lijden van vluchtelingen 
en ontheemden te verzachten. 

Zo was een van de partners van Stichting Vluchteling in staat om via de buurlanden van Syrië, een sub-
stantiële hoeveelheid medicijnen en babyvoeding bij de Syrische bevolking te krijgen. Dit ondanks het feit 
dat het transporteren van medicijnen en medische goederen inmiddels net zo gevaarlijk was geworden als 
het transport van wapens. Ook in DR Congo was het de lokale bevolking die het lijden van vluchtelingen 

Mensen die vluchten doen dat meestal vanwege gewelddadig-
heden en conflicten waar een politieke oorzaak aan ten grond-

slag ligt. Het jaar 2012 was daarop geen uitzondering. 
De twee grootste vluchtelingencrises van het afgelopen jaar, 
de burgeroorlog in Syrië en het geweld in de Democratische 

Republiek Congo, waren het rechtstreekse gevolg van politieke 
machtsconflicten. De oorzaak van deze conflicten 

had tot gevolg dat de overheden van deze landen hun primaire 
taak, het beschermen van de burgerbevolking, 

niet langer konden waarborgen.  

Voorwoord
van het bestuur
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en ontheemden wist te verminderen. Ontheemden vonden een eerste opvang bij gastgemeenschappen en 
Dr. Denis Mukwege, gynaecoloog en directeur van het Panzi ziekenhuis, keerde slechts enkele maanden 
nadat hij een aanslag op zijn leven overleefde terug naar DR Congo. Hij en zijn medewerkers waren het die 
de vele vrouwen en meisjes die slachtoffer waren geworden van seksueel geweld, weer een kans gaven op 
een beetje waardigheid, veiligheid en een toekomst. 

Het jaar 2012 was niet alleen bijzonder vanwege de uitzonderlijke moed en betrokkenheid van deze lokale 
mensen en organisaties, maar zeker ook vanwege de steun waar zij vanuit de Nederlandse overheid en 
maatschappij op konden rekenen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak als een van de eerste een 
officiële veroordeling uit over de  aanslag op Dr. Denis Mukwege en droeg bij aan het in veiligheid stellen 
van hem en zijn gezin. Ook vanuit de Nederlandse maatschappij kon Stichting Vluchteling in 2012 weer 
rekenen op hartverwarmende steun en betrokkenheid. Talloze mensen spraken het vertrouwen uit in de 
organisatie door middel van een gift, of door zelf actief te worden tijdens evenementen zoals de ‘Nacht van 
de Vluchteling’, waarmee € 215.000 werd opgehaald voor de behandeling van ondervoeding in vluchte-
lingenkampen. 

Stichting Vluchteling is zich ervan bewust dat een dergelijke betrokkenheid, tegen de achtergrond van 
een economische crisis en een toenemende kritiek op hulporganisaties, bijzonder en allesbehalve van-
zelfsprekend is. Wij hopen dan ook dat dit jaarverslag u een goed en transparant beeld geeft van onze 
werkzaamheden, en de manier waarop wij uw betrokkenheid vertalen in steun voor diegenen die dat het 
hardste nodig hebben. 

Namens de gehele organisatie dank ik u hiervoor hartelijk, en  spreek ik  de hoop uit dat wij ook in 2013 de 
schakel mogen zijn tussen de Nederlandse bevolking en de lokale helden ter plaatse. Zodat wij samen met 
u vluchtelingen en ontheemden een kans kunnen geven op een menswaardig bestaan. 

Femke Halsema
Bestuursvoorzitter Stichting Vluchteling



Bestuursvoorzitter Femke 
Halsema op werkbezoek in 
DRC in het kader van de 
problematiek rondom de in-
zet van seksueel geweld als 
oorlogswapen
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Goma, November 2012. De re-
bellengroep M23 staat op het 
punt Goma over te nemen.
Mensen vluchten in grote 
paniek in een poging aan de 
gewelddadigheden te ontkomen.



Hoorn van Afrika (Kenia, Soma-
lië, Ethiopië) 
Bij aankomst krijgen alle 
vluchtelingenkinderen een me-
dische screening: de zwakste 
kinderen worden direct 
naar de kliniek gebracht
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1.1 Inleiding
Stichting Vluchteling is een onafhankelijke 
humanitaire organisatie die gevestigd is in Den 
Haag. Het is de enige organisatie in Nederland 
die zich exclusief richt op het behartigen van de 
belangen van vluchtelingen en ontheemden in de 
regio. Stichting Vluchteling is actief in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. Stichting Vluchteling baseert 
haar werkzaamheden op het Vluchtelingenverdrag 
van 1951 en het Verdrag van Addis Abeba van 
1969. 

1.2. Historie
De wortels van Stichting Vluchteling liggen in 
het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Gerrit Jan 
van Heuven Goedhart, mede grondlegger van het 
Vluchtelingenverdrag van 1951 en de eerste Hoge 

Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluch-
telingen in Genève, speelde een belangrijke rol in 
het verzet. Van Heuven Goedhart had zodoende 
ook contact met verzetsman Cees Brouwer. Op 
verzoek van Van Heuven Goedhart zamelde Cees 
Brouwer vanaf begin jaren vijftig van de twintigste 
eeuw geld in voor hulp aan vluchtelingen, dat hij 
aanvankelijk geheel bestemde voor UNHCR. Voor 
elke geldinzameling richtte Cees Brouwer een ad 
hoc comité op dat de inzameling organiseerde. 
Vanuit die traditie richtte hij tenslotte Stichting 
Vluchtelingenhulp 1976 op, een permanente hulp-
organisatie voor vluchtelingen –na een statuten-
wijziging in 1982 Stichting Vluchteling geheten. In 
1956, ten tijde van de actie voor Hongaarse vluch-
telingen, werd  voor het eerst gebruik gemaakt van 
het gironummer 999.

1.3 Missie en Visie
Stichting Vluchteling verleent directe (nood)hulp 
aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, 
komt in Nederland op voor hun belangen en geeft 
voorlichting over hen. De fondsen die Stichting 
Vluchteling in staat stellen invulling te geven aan 
deze missiedoelstellingen zijn voor meer dan de 
helft afkomstig uit particuliere donaties van de 
Nederlandse bevolking. 

1 Missie & visie
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Slagvaardigheid en transparantie zijn belang-
rijke kernwaarden van de organisatie. 72% van 
de fondsen wordt besteed om vluchtelingen en 
ontheemden ter plaatse te helpen.  Dit betreft in 
de meeste gevallen het geven van levensreddende 
noodhulp zoals water, onderdak en medische zorg. 
Bij het geven van hulp maakt Stichting Vluchteling 
geen onderscheid naar afkomst, ras, etniciteit en 
religie en probeert de organisatie waar mogelijk de 
doelgroep actief te betrekken bij de uitvoering van 
de hulpactiviteiten. 

Stichting Vluchteling streeft ernaar de resulta-
ten op een transparante een toegankelijke wijze 
beschikbaar te maken. Dit gebeurt zowel via jaar-
lijkse rapportages als ook door middel van direct 
contact met de donateurs. Zowel ten aanzien van 
de fondsenwerving en de voorlichting portretteert 
de organisatie haar doelgroep met waardigheid. 

Figuur 1: Kernwaarden Stichting Vluchteling

KERNWAARDEN STICHTING VLUCHTELING

URGENTIE: Hulp wordt beschikbaar gemaakt op basis van urgentie en de grootste noden. 

EFFECTIVITEIT/SLAGVAARDIGHEID: Hulp moet een duidelijke meerwaarde hebben en wordt zo 
effectief en doelmatig mogelijk ingezet. Resultaten moeten op korte termijn zichtbaar en meetbaar  
zijn. 

TRANSPARANTIE:  Stichting Vluchteling is een maatschappelijke organisatie waarvan de donateurs 
ten principale het draagvlak dat er voor vluchtelingen is in de Nederlandse maatschappij weerspiege-
len. Transparantie is van groot belang voor het behoud en verbreding van het draagvlak. 

1.4 Doelgroep 
De doelgroep staat centraal in de hulpverle-
nende activiteiten van Stichting Vluchteling en 
haar partners in het veld. Zo is het meten van 
de tevredenheid bij diegenen die hulp ontvan-
gen een vast onderdeel van de veldmissies die 
ondernomen worden door de medewerkers van 
Stichting Vluchteling. Ook worden vluchtelingen 
en ontheemden zoveel mogelijk betrokken bij de 
besluitvorming over de hulpverlening. In veel 
vluchtelingenkampen worden commissies van 
vluchtelingen samengesteld die tot taak hebben 
de organisatie die de hulpverlening uitvoert te 

adviseren en hen te attenderen op de dingen die 
beter kunnen in de hulpverlening. Deze aan-
bevelingen worden zoveel mogelijk opgevolgd 
en verdisconteerd in het beleid. Tevens dienen 
alle medewerkers van Stichting Vluchteling zich 
zowel in Nederland als in het veld te houden 
aan een gedragscode. Deze code is gericht op 
respect voor de doelgroep en het bevorderen van 
integriteit in de hulpverlening. 
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1.5 Positionering in Nederland
Het jaarlijkse draagvlakonderzoek van Stich-
ting Vluchteling laat zien dat Nederlanders nog 
steeds een voorkeur hebben voor het geven aan 
goede doelen die zich op gezondheid richten, 
gevolgd door natuurorganisaties. Op de derde 
plaats staan goede doelen die zich op internatio-
nale hulpverlening richten, zoals Stichting Vluch-
teling. Nederlanders zijn het minste geneigd om 
aan goede doelen te geven die zich op welzijn 
richten. 

50% van de Nederlanders kwalificeert de 
vluchtelingenproblematiek nog steeds als zeer 
ernstig, gevolgd door de economische crisis en 
de klimaatproblematiek, die door respectieve-
lijk 44% en 43% van de Nederlanders als zeer 
ernstig wordt ervaren. Wel werd 20% van de 
Nederlanders het afgelopen jaar negatiever over 
vluchtelingen, deze mensen vonden vooral dat 

Figuur 2: Gedragscode voor humanitaire hulpverlening 

1. Het verlichten van humanitair lijden is het primaire en belangrijkste streven in de hulpverlening.
2. Hulp wordt gegeven zonder aanziens des persoons of discriminatie op basis van ras, geloof of  
 religie. Prioriteiten in de hulpverlening worden enkel en alleen gesteld op basis van noden. 
3. Hulp wordt niet gegeven ter bevordering van een religieus of politiek doel.
4. We streven ernaar om geen instrumenten van (buitenlandse) overheidsbeleid of politiek te zijn.
5. We respecteren lokale culturen en tradities.
6. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale krachten, mensen en middelen in onze  
 hulpactiviteiten.
7. We zoeken naar manieren om de hulpvragers te betrekken bij het management van hulp- 
 activiteiten.
8. Hulp is erop gericht op de weerbaarheid te vergroten en de basisnoden te lenigen.
9. We zijn verantwoording schuldig aan zowel degenen die hulp ontvangen als aan degenen die de  
 hulp mogelijk maken.
10. Bij het geven van informatie, het zoeken van de publiciteit en het voeren van campagnes 
 portretteren we de hulpvragers met zoveel mogelijk waardigheid en niet als hulpeloze objecten. 

de problemen in Nederland zelf voorrang zouden 
moeten krijgen op de vluchtelingenproblema-
tiek. De 3% van de Nederlanders die in 2012 
positiever werd ten opzichte van vluchtelingen 
gaf aan dat dat vooral te maken had met het 
feit dat ze meer informatie en daardoor begrip 
voor vluchtelingen hadden gekregen. Neder-
landers hebben het meeste begrip voor mensen 
die elders opvang moeten zoeken ten gevolge 
van een natuurramp, gevolgd door mensen die 
vluchten voor een conflict. Daarbij zijn mensen 
positiever over de hulpverlening aan vluchte-
lingen die opvang zoeken in de regio, dan over 
vluchtelingen die opvang zoeken in Nederland. 
Voor wat betreft de ondersteuning van vluchte-
lingen hebben Nederlanders een voorkeur voor 
gezondheidszorg, dit wordt gezien als een van 
de belangrijkste gebieden waarop vluchtelingen 
en ontheemden ondersteund moeten worden. 
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Nathalie (28) is samen met 
haar drie kinderen uit Ivoor-
kust gevlucht. Als alleen-
staande en gehandicapte moeder 
zijn de omstandigheden in het 
vluchtelingenkamp voor haar 
extra zwaar.



Uitreiking van de VHG-Penning 
2012 in de Beurs van Berlage
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Conform de richtlijnen van het Centraal Bureau 
fondsenwerving hebben de Raad van Toezicht 
en het Bestuur de verantwoordingsverklaring 
opgesteld. Deze verklaring duidt het verschil tus-
sen de onderscheidende functies toezicht houden, 
besturen en uitvoeren. Daarnaast wordt in de 
verantwoordingsverklaring aandacht besteed 
aan het optimaliseren van de effectiviteit en de 
efficiëntie van de bestedingen die worden gedaan 
door Stichting Vluchteling. Ook de omgang met 
belanghebbenden is in de verantwoordingsverkla-
ring vastgelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
de procedures die Stichting Vluchteling hanteert 
in het geval van constatering van corruptie bij een 
van de partners. Procedures gericht op het verbe-
teren van de interne bedrijfsvoering waaronder het 
risicomanagement, efficiëntie van de bestedingen 
versus de uitgaven en de ISO procedures worden 
nader toegelicht in hoofdstuk 3 dat over de organi-
satie gaat. Impliciet bevat het jaarverslag hiermee 
tevens de verantwoordingsverklaring. 

2.1. De onderscheidende functies toezicht hou-
den, besturen en uitvoeren.
Stichting Vluchteling kent een Raad van Toezicht, 
een Bestuur en een Bureau voor de uitvoering van 
het beleid onder leiding van een titulaire directeur 
die daarbij gehouden is aan de bepalingen in het 
directie regelement. Het houden van toezicht, het 

besturen en het uitvoeren zijn helder van elkaar 
gescheiden. 

De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkhe-
den van de Raad van Toezicht en het Bestuur zijn 
statutair vastgelegd. Voorts bevat het financieel 
reglement de taken en verantwoordelijkheden 
van de financieel verantwoordelijke binnen de 
organisatie. Dit reglement waarborgt onder andere 
dat de opdrachten voor financiële handelingen en 
de uitvoering hiervan strikt van elkaar gescheiden 
zijn. 

De leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur 
hebben zitting op persoonlijke titel en ontvangen 
geen bezoldiging voor hun bestuurlijke werk-
zaamheden. Zij worden geselecteerd op basis 
van vooraf opgestelde functieprofielen. De Raad 
van Toezicht benoemt de nieuwe leden van de 
Raad van Toezicht alsook de nieuwe leden van 
het Bestuur. Het Bureau heeft geen formele rol in 
het benoemingsproces, maar mag wel suggesties 
voor benoemingen doen. Voor zowel de Raad 
van Toezicht als het Bestuur geldt een statutair 
vastgestelde benoemingstermijn van vier jaar, 
welke met instemming van de Raad van Toezicht 
twee maal voor eenzelfde periode verlengd mag 
worden. Beide bestuursorganen zien erop toe dat 
binnen de organisatie geen sprake is van belan-

2 Bestuur en Raad 
    van Toezicht
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genverstrengeling. Relevante nevenfuncties van 
de leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht 
en de directeur zijn in Bijlage 1 van het jaarverslag 
opgenomen. Daarnaast wordt het gegeven dat de 
Stichting een organisatie is die er naar streeft de 
vluchtelingenproblematiek op een maatschappelijk 
brede wijze op de agenda te houden meegenomen 
in het benoemingsproces. Concreet betekent dit 
dat de leden van zowel het Bestuur als de Raad 
van Toezicht afkomstig dienen te zijn uit verschil-
lende politieke stromingen en maatschappelijke 
geledingen binnen de Nederlandse maatschappij.

2.2 De Raad van Toezicht in 2012
Per 1 januari 2012 traden de heer Ab Klink en de 
heer Jacob Kohnstamm formeel toe tot de Raad 
van Toezicht.  Het voorzitterschap van de Raad 
wordt bekleed door Ab Klink. De leden van de 
Raad van Toezicht zien toe op de totstandkoming 
en de uitvoering van het beleid van Stichting 
Vluchteling. Daarnaast is de Raad van Toezicht 
verantwoordelijk voor de goedkeuring van de 
begroting en de jaarrekening als ook de benoeming 
van de accountant, waarvan de werkzaamheden 
eveneens door de Raad van Toezicht worden 
geëvalueerd. 
In 2012 hadden de financiële processen en 

mogelijke  toekomstscenario’s binnen de orga-
nisatie de specifieke aandacht van de Raad van 
Toezicht. Zo werd nadrukkelijk gekeken naar de 
gevolgen van de afnemende geefbereidheid onder 
de Nederlandse bevolking en het teruglopen van 
overheidsfinanciering. In dit kader werd specifiek 
aandacht besteed aan de reserves bestemd voor de 
dekking van de organisatiekosten, in verhouding 
tot de reserves die werden aangehouden voor de 
financiering van de hulpverlening. De Raad volgde 
het advies van het Bestuur om te anticiperen op 
een mogelijke daling van de inkomsten, maar te-
gelijkertijd de reserveringen voor de hulpverlening 
niet hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk is.  

In het verlengde van de discussie over de finan-
ciële stand van zaken informeerde de Raad van 
Toezicht zich ook actief over de diverse samenwer-
kingsverbanden met collega-organisaties en toe-
komstscenario’s. De Raad van Toezicht stemde in 
met het voorstel van het Bestuur om te verkennen 
of de samenwerking met de International Rescue 
Committee (IRC) verder geïnstitutionaliseerd zou 
kunnen worden. Zoals te doen gebruikelijk besprak 
de Raad van Toezicht in 2012 ook de bestuursstuk-
ken, benoemingen, strategische meerjarenplannen 
en begrotingen, de accountantscontrole en andere 

Figuur 3: Ontwikkelingen en bepreekpunten binnen de Raad van Toezicht in 2012

•	 Twee	vergaderingen,	formele	aantreding	nieuwe	voorzitter	en	penningmeester;
•	 Uitgebreide	analyse	van	het	financieel	beheer	en	processen	binnen	de	organisatie;	
•	 Samenwerkingsverbanden	en	toekomstscenario’s;		 	 	 	
•	 Verslagen	van	de	bestuursvergaderingen;	
•	 De	voortgang	van	de	verschillende	afdelingen	binnen	de	Stichting;	
•	 Het	strategisch	meerjarenplan	2013-2015;
•	 Meerjarenbegroting	2013-2015	en	accountantscontrole;
•	 Overeenkomst	IRC-Stichting	Vluchteling;
•	 Bestuurlijke	notities	over:	Risicomanagement,	Charibarometer,	Transparantprijs,	Nacht	van	de		
 Vluchteling, Raad voor de Vluchteling, VFI Benchmark Goede Doelen.
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organisatiekwesties zoals het risicomanagement 
en de voortgang van de Raad voor de Vluchteling.

2.3 Het bestuur in 2012
Het bestuur van Stichting Vluchteling bestaat uit 
vijf leden die op persoonlijke titel zitting hebben. In 
2012 kondigde mevrouw Susanna Menéndez aan 
haar bestuursfunctie neer te willen leggen, omdat 
haar dagelijkse werkzaamheden een belemme-
ring waren gaan vormen voor een actieve rol als 
bestuurder van de Stichting. Omdat eind 2012 nog 
geen passende vervanging was gevonden, vond 
het aftreden van mevrouw Menéndez in formele 
zin nog niet plaats. 

In 2012 kwam het bestuur viermaal bijeen. Het 
behoud van het maatschappelijk draagvlak en 
daarmee ook de inkomsten op lange termijn 
werden in 2012 uitvoerig besproken tijdens de 
bestuursvergaderingen. Binnen deze context werd 
de Nacht voor de Vluchteling en de samenwer-
king met derden geëvalueerd en werden nieuwe 
mogelijkheden voor de fondsenwerving intensief 

Figuur 4:  Ontwikkelingen en bespreekpunten binnen het bestuur in 2012

•	 Vier	vergaderingen,	één	strategisch	beraad;
•	 Aankondiging	voornemen	tot	aftreden	mevrouw	Menéndez;	 	 	
•	 Voortgang	van	de	verschillende	afdelingen	binnen	de	Stichting
•	 Alliantie	IRC-	Stichting	Vluchteling
•	 Strategisch	meerjarenplan	en	begroting	2013-2015
•	 Samenwerkende	Hulporganisaties	(SHO)	en	bijdrage	Stichting	Vluchteling	
•	 Beloning	en	functioneren	van	de	directeur
•	 Charibarometer
•	 Jaarverslag	en	Transparantprijs
•	 Risicomanagement
•	 Nacht	van	de	Vluchteling
•	 Raad	voor	de	Vluchteling
•	 VFI	Benchmark	Goede	Doelen

besproken. Inzake de financiële processen werd  
aandacht besteed aan de nalatenschappen en de 
geleidelijke afbouw van de projectreserves. 

Projecten waarbij een bedrag van meer dan 
€ 250.000 of waarbij meer dan € 500.000 aan 
financiële middelen van ‘back donoren’ is betrok-
ken worden beoordeeld en goedgekeurd door het 
Bestuur. In 2012 werden zes projecten goedge-
keurd door het bestuur. Gelet op het hoge aantal 
vluchtelingen en de grote noden van deze groep 
kwamen de projecten die de Stichting uitvoert ten 
behoeve van Syrische vluchtelingen en ontheem-
den uitgebreid aan de orde. De samenwerking met 
derden om meer middelen voor deze regio te gene-
reren werd eveneens besproken en geëvalueerd. 
Naast de bestuursvergaderingen kwam het bestuur 
in 2012 eenmaal extra bijeen voor een strategische 
beraad. Hierbij werden de kansen en bedreigin-
gen voor de toekomt besproken.  Het streven om 
de organisatie klaar te maken voor toekomstige 
uitdagingen en duurzaam te verankeren in de 
Nederlandse markt en maatschappij, leidde tot het 
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besluit om de samenwerking met IRC  verder te 
institutionaliseren. 

2.4 Beleid inzake belanghebbenden van de 
Stichting
Belanghebbenden van de organisatie zijn donoren, 
vluchtelingen en ontheemden, het Nederlandse 
publiek en de politiek. Zowel het Bestuur als de 
medewerkers  van de organisatie informeren 
zich zo veel mogelijk over de behoeftes van de 
belanghebbenden en geven hier opvolging aan in 
de vaststelling en de uitvoering van het beleid. 

2.4.1 De uitvoerders en ontvangers van hulp
Stichting Vluchteling tracht in haar werkzaamhe-
den voor vluchtelingen en ontheemden zo veel 
mogelijk aan de behoeftes van de doelgroep te 
voldoen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de be-
hoeftes vervuld zijn wanneer men kan terugkeren 
en/of zelf weer kan voorzien in een basisniveau 
van behoeften. Via rapportages van de uitvoerende 
partner en veldbezoeken wordt een inschatting 
gemaakt van de stand van zaken en al naar gelang 
het resultaat besloten tot de voorzetting of afbouw 
van een specifiek project. De waarborging van de 
belangen van de ontvangende doelgroep is in eer-
ste instantie een taak van de projectmedewerkers. 

Ook de directeur en het bestuur stellen zich met 
enige regelmaat actief op de hoogte van de behoef-
tes van de belanghebbenden aan de ontvangende 
kant. In februari 2012 reisden de directeur en de 
bestuursvoorzitter naar DRC om zich persoonlijk 
op de hoogte te stellen van de noden van vluchte-
lingen en ontheemden. Ook sprak de bestuursvoor-
zitter daar met de belangrijkste partnerorganisaties 
om zich te informeren over de uitdagingen bij het 
verlenen van hulp. 
In het kader van de omgang met partnerorganisa-
ties woonde de voorzitter en de directeur medio 
2012 ook een aantal interne vergaderingen van 
IRC bij, en werd een bezoek gebracht aan het IRC 

kantoor in Washington dat zich richt op de relaties 
met beleidsmakers en politiek.  

2.4.2 De donoren
Ten aanzien van de belangen van de individuele 
donoren zijn de directeur en de medewerkers com-
municatie en voorlichting het eerste aanspreek-
punt. Zo is er een klachtenprocedure en kunnen 
donateurs rechtstreeks bellen met de directeur 
tijdens het telefonisch spreekuur. Voor de groep 
donateurs die structureel geeft aan de organisatie 
worden donateursdagen of andere activiteiten 
georganiseerd. In 2012 betrof dat een lunch met de 
directeur en de bestuursvoorzitter. 

De klanttevredenheid van de overheid, de Natio-
nale Postcode Loterij (NPL) en backdonoren wordt 
vooral gemeten aan de hand van de behaalde 
resultaten versus de door de donor gestelde doel-
stellingen. Dit krijgt concreet zijn beslag aan de 
hand van rapportages en evaluaties. Het bestuur 
informeert zich ook actief over de doelstellingen 
en wensen van de belangrijkste donoren. Hiertoe 
werd de eerste vergadering van het Bestuur in 
2012 bij de NPL in Amsterdam gehouden. Tijdens 
deze vergadering stelde het Bestuur zich op de 
hoogte van de visie en doelstellingen van de NPL. 

2.4.3 Het Nederlandse publiek
De afdeling voorlichting houdt zich bezig met 
het actief voorlichten en informeren van het 
Nederlandse publiek over het werk van Stichting 
Vluchteling. Hierbij geldt dat de Nederlandse be-
volking als geheel als doelgroep wordt gezien. De 
doelgroep wordt bereikt door middel van de media, 
campagnes, de website, brochures, activiteiten 
rondom Wereldvluchtelingendag en de Nacht voor 
de Vluchteling. Indien het begrip voor en over 
vluchtelingen en ontheemden is toegenomen, en 
de doelgroep bereid is tot positief handelen, wordt 
aan de relatie met de belanghebbende op de juiste 
manier invulling gegeven. Metingen gebeuren door 
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het analyseren van de charibarometer, website 
bezoek, kijkcijfers en een jaarlijks draagvlakonder-
zoek.

2.4.4 Beleidsmakers en politiek 
De pleitbezorging van de Stichting richt zich op be-
leidsmakers en politici. De contactmomenten zijn 
afhankelijk van de lopende projecten, informatie uit 
het veld  en de beleidsmatige en politieke agenda. 
De tevredenheid van de belanghebbenden wordt 
getoetst aan de hand van de concrete opvolging 
van de beleidsaanbevelingen als ook de wederke-
righeid van het contact.   



Onderwijs in de Democratische 
Republiek Congo





Tineke Ceelen en Femke 
Halsema bezoeken een van de 
lokale partners van Stichting 
Vluchteling: Dr. Denis Muk-
wege van het Panzi Ziekenhuis 
in DRC
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3.1 Uitvoering van het beleid door het Bureau
De vaststelling van het beleid van de organisatie 
gebeurt door het Bestuur, dat daarbij gecontroleerd 
wordt door de Raad van Toezicht. De uitvoering 
van de genomen beslissingen geschiedt vervol-
gens door een titulair directeur, die inhoudelijk 

leiding geeft aan de verschillende afdelingen van 
de organisatie. Wekelijks overlegt de directeur met 
alle afdelingen over het beleid, de financiën en de 
geplande activiteiten. Het financiële en perso-
nele management is belegd bij het hoofd interne 
bedrijfsvoering. 

3 Organisatie

Raad voor de
Vluchteling

Liaison manager

Raad van Toezicht

Directeur

Hoofd interne 
bedrijfsvoering

Ondersteunende diensten
- Directie-assistent

- Medewerker ondersteuning
   organisatie en beleid

Projecten
Twee projectmedewerkers

Beleid & pleitbezorging
Eén medewerker

Communicatie & media
Persvoorlichter

Campagne/Communicatie-
medewerker

Senior Communicatie 
Medewerker

Online coördinator

Fondsenwerving
Fondsenwerver

Junior fondsenwerver

Vier teams:

Bestuur

Figuur 5:  Organogram
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Conform het mandaat zijn de werkzaamheden 
van Stichting Vluchteling gericht op de doelstel-
lingen hulpverlening, voorlichting en pleitbezor-
ging. Deze doelstellingen worden vastgelegd aan 
de hand van subdoelstellingen in het strategisch 
meerjarenplan. De realisatie en eventuele bijstel-
ling van de doelstellingen worden gedaan aan de 
hand van het monitoringprotocol. Hierin worden 
de meetbare doelen vastgelegd ten aanzien van 
de begroting, de bestedingen, de activiteiten en 
het verbeteren van de interne werkprocessen. De 
afstemming van de activiteiten binnen de orga-
nisatie gebeurt wekelijks in de vergadering van 
het managementteam. In het managementteam 
hebben de directeur, het hoofd interne bedrijfs-
voering, de alliantiemanager en afvaardigingen 
van de teams projecten, beleid & pleitbezorging, 
communicatie & media en fondsenwerving. De 
afdelingen projecten, fondsenwerving en com-
municatie kennen ook kwartaaloverleggen en 
hebben op regelmatige basis brainstormsessies. 

3.2 De financiële stand van zaken over 2012
Het hoofd interne bedrijfsvoering is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het financieel 
beleid. De directeur draagt de eindverantwoorde-

lijkheid voor het beleid en informeert het Bestuur 
maandelijks over de financiële stand van zaken. 
Het financieel beleid wordt inzichtelijk gemaakt 
aan de hand van specifieke kengetallen. Deze 
kengetallen geven een goed beeld van de baten 
en de inzet hiervan ten behoeve van de doelstel-
lingen. 

In 2012 was het totaal aan inkomsten van 
Stichting Vluchteling € 9,7 miljoen euro. € 5,6 
miljoen was afkomstig uit de eigen fondsenwer-
ving. Vanuit het ministerie van Buitenlandse 
Zaken werd  € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor 
noodhulp in Syrië. Voorts werd van de Nationale 
Postcode Loterij een jaarlijkse bijdrage van € 2,7 
miljoen euro ontvangen en verkreeg Stichting 
Vluchteling een aantal kleinere bijdrages afkom-
stig uit een gezamenlijke actie voor Syrië met het 
Nederlandse Rode Kruis (NRK) en de SHO. 

Figuur 6: Herkomst van de baten in 2012

Eigen fondsenwerving

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
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Samenwerkende Hulporganisaties
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Stichting Vluchteling besteedt 89% van de 
beschikbare middelen aan de doelstellingen van 
de organisatie, 11% wordt besteed aan de fond-
senwerving en overige processen. De financiële 
gegevens van de organisatie worden gecontro-
leerd door accountantskantoor Price Waterhouse 
Coopers (PwC). Een deel van de interim ac-
countantscontrole wordt vanuit het oogpunt van 
kostenbesparing door het hoofd interne bedrijfs-
voering gedaan.

3.3  Kostenbewustzijn, beheersing van risico’s  
en personeelsbeleid 
Stichting Vluchteling gaat op een verantwoorde 
manier met de inkomsten om en is in het bezit 
van het CBF-Keur voor fondsenwervende orga-
nisaties. In 2012 bedroegen de kosten voor de 
fondsenwerving 21% van het totaal aan gewor-
ven middelen. Dit is ruim binnen de door het CBF 
gestelde richtlijn waarin is bepaald dat maximaal 
25% van de geworven inkomsten besteed mag 
worden aan fondsenwervende activiteiten. In 
2012 onderging Stichting Vluchteling een her-
keuring door het CBF, welke met een positief re-
sultaat werd afgesloten. Om de interne werkpro-
cessen kwalitatief hoogwaardig en zo productief 
mogelijk te organiseren werkt Stichting met ISO 
9001:2008. In 2012 vond een herkeuring van 

Figuur 7: Besteding van de middelen in 2012

Hulpverlening

Voorlichting en Pleitbezorging

Werving, beheers- en 
administratiekosten73%
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de ISO plaats en werden de werkprocessen voor 
de fondsenwerving aan de hand van dit systeem 
verder verbeterd. 

3.3.1 Salariëring Bestuur en Directeur
De Raad van Toezicht, het Bestuur en de Raad 
voor de Vluchteling ontvangen geen salaris of 
andere vergoedingen voor het werk dat zij ver-
richten voor de organisatie. Het bestuur stelt de 
hoogte van de directievergoeding vast en volgt 
hierbij de Adviesregeling Beloning Directeuren 
Goede Doelen en de Code Wijffels. In 2012 
verdiende de directeur van Stichting Vluchteling 
een bruto jaarsalaris van € 93.868, hetgeen ruim 
onder de gestelde norm is voor de beloning van 
directeuren van goede doelen. Deze norm gaat 
uit van een bruto jaarsalaris van € 109.550. 
Een uitgebreide toelichting op het salaris van de 
directeur is te lezen in het financieel jaarverslag.
 
3.3.2 Personeelsbeleid
Stichting Vluchteling heeft 12 medewerkers in 
dienst, die tezamen 11 fte. vertegenwoordigen. 
Voor de salariëring van haar medewerkers han-
teert Stichting Vluchteling de BBRA- overheids-
schalen. De personeelskosten binnen Stichting 
Vluchteling zijn relatief hoog omdat er weinig 
ondersteunend personeel is, medewerkers voe-
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ren hun administratieve werkzaamheden zoveel 
mogelijk zelf uit. Tevens wordt van de medewer-
kers verwacht dat zij breed en flexibel inzetbaar 
zijn ten tijde van campagnes en/of crises. 

In 2012 verlieten twee medewerkers uit het com-
municatieteam de organisatie. Hiervan werd één 
functie van 1 fte. vervangen. De andere functie 
betrof een duo -functie: 0,4 fte. werd door de 
medewerker ingevuld ten behoeve van communi-
catiewerkzaamheden voor Stichting Vluchteling, 
de overige 0,4 fte. werd ingevuld ten behoeve 
van de SHO frontoffice. De organisatie besloot 
de 0,4 fte. communicatie werkzaamheden voor 
Stichting Vluchteling te laten vervallen vanwege 
strategische en financiële redenen. Voor de invul-
ling van de werkzaamheden voor de SHO frontof-
fice werd wel vervanging gezocht. Het ziektever-
zuim onder het personeel van de organisatie is al 
vele jaren laag, in 2012 was dit 1,15%. Stichting 
Vluchteling bood ook in 2012 zowel vrijwilligers 
als stagiaires de mogelijkheid om mee te draaien 
binnen de organisatie.  De inzet van vrijwilligers 
biedt de organisatie tevens de mogelijkheid om 
de kosten voor de licht administratieve processen 
zoals grote mailingen laag te houden. Stichting 
Vluchteling kent een ad hoc personeelsvertegen-

woordiging en heeft twee medewerkers die opge-
leid zijn tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). 

Met het oog op de toekomst werden in 2012 de 
arbeidsvoorwaarden aangepast. Naar aanleiding 
hiervan werd de opbouw van de seniorendagen 
stopgezet, leverden alle medewerkers 6,5 vrije 
dag in en kwam de mogelijkheid om gebruik te 
maken van het betaald ouderschapsverlof te 
vervallen. In 2013 zal ook de pensioenregeling 
verder worden aangepast. Het behoud van de 
middenloonregeling op lange termijn zal waar-
schijnlijk niet haalbaar zijn.

3.3.3 Risico’s
De organisatie kent een gedegen uitgewerkt 
risicobeleid waarin alle mogelijke risico’s zijn 
benoemd en acties zijn vastgelegd om deze ri-
sico’s zoveel mogelijk te beperken. Deze risico’s 
variëren van corruptie bij partnerorganisaties, 
reputatieschade in de media en de veiligheid 
van medewerkers in het veld, tot het verlies 
van inkomsten en het teruglopen van het aantal 
donateurs. 

stage vrijwilliger

vrijwilliger

vrijwilliger

Betaald ouder-
schapsverlof

Figuur 8: Infogram personele zaken
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Stichting Vluchteling besteedt veel aandacht aan 
een gedegen risicobeleid ten aanzien van de fi-
nanciële risico’s. Zo mag niet meer dan 25% van 
de inkomsten afkomstig zijn van de overheid en 
mag de bijdrage van de Nationale Postcode Lo-
terij (NPL) niet meer zijn dan 50% van hetgeen 
gegenereerd wordt via de fondsenwerving op de 
eigen achterban. Tevens werd de samenwerking 
met de Nationale Postcode Loterij (NPL) in 2012 
uitgebreid geëvalueerd en op basis van positieve 
verwachtingen voor het toekomstig behoud van 
de inkomsten verlengd. Voor nieuwe crises houdt 
Stichting Vluchteling permanent een reserve in 
de middelen zodat in elke noodsituatie direct 
hulp geboden kan worden. Op een mogelijke 
terugloop van de middelen door verloop in het 
donateursbestand wordt geanticipeerd door mid-
del van het ontwikkelen van nieuwe wervings-
technieken gericht op meer structurele donaties 
en een verjonging van de achterban. 

In 2012 werd specifiek aandacht besteed aan 
het veiligheidsbeleid van Stichting Vluchteling. 
Dit was noodzakelijk omdat de medewerkers 
van de Stichting regelmatig naar het veld reizen 
en omdat het aantal serieuze incidenten met 
hulpverleners de afgelopen jaren een stijgende 

lijn vertoont. Onder leiding van een expert werd 
een workshop gehouden waarbij samen met het 
voltallige personeel alle mogelijke veiligheidsri-
sico’s in beeld werden gebracht. Ook vond een 
uitgebreide crisisoefening plaats op het kantoor 
Stichting Vluchteling. Hierbij werden de mede-
werkers voorbereid en getraind op het omgaan 
met serieuze veiligheidsincidenten. Voorts werd 
het veiligheidsbeleid gescreend en ge-update 
door een expert van het ‘Centre for Safety and 
Development’ en een jurist. 

3.4 Strategische samenwerking met Internatio-
nal Rescue Committee (IRC)
Al meer dan 25 jaar is IRC een belangrijke imple-
menterende partner voor Stichting Vluchteling. 
IRC is van origine een Amerikaanse organisatie 
met een mandaat dat op hoofdlijnen overeen-
komt met dat van Stichting Vluchteling. IRC richt 
zich eveneens op vluchtelingen en ontheemden, 
maar daarbij ligt de nadruk minder sterk op het 
verlenen van noodhulp. Zo besteedt IRC veel 
aandacht aan activiteiten gericht op integratie 
van vluchtelingen in de Verenigde Staten. IRC 
had in 2012 projecten in ongeveer 40 landen, 
wereldwijd heeft IRC ongeveer 10.000 mede-
werkers. IRC heeft een zogenaamde A+ beoorde-

Figuur 9: Kosteneffectiviteit alliantiepartner IRC
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Honderdduizenden Syriërs 
vluchten naar Libanon om aan 
het geweld van het regime 
in Damascus te ontkomen. De 
meeste van hen hebben slechts 
een klein plastic tasje met 
persoonlijke bezittingen bij 
zich.
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ling van ‘The American Institute of Philantrophy’, 
een gezaghebbend instituut dat Amerikaanse or-
ganisaties evalueert en beoordeelt. IRC hanteert 
evenals Stichting Vluchteling kosteneffectiviteit 
en doeltreffendheid als belangrijke kernwaarden 
binnen de organisatie. 

In 2009 werd de jarenlange samenwerking 
tussen IRC en Stichting Vluchteling voor het 
eerst nader geformaliseerd door middel van een 
‘Memorandum of Understanding (MoU)’ met een 
looptijd van twee jaar. Voor beide organisaties 
bracht dit belangrijke voordelen met zich mee. 
Voor Stichting Vluchteling betekende dit dat ten 
tijde van crises snel toegang tot het veld kan 
worden verkregen, dit is met name van belang 
met het oog op voorlichting en fondsenwerving 
richting het Nederlandse publiek. Voor IRC bete-
kende dit dat de inkomstenstromen een verhoog-
de mate van  voorspelbaarheid krijgen waarmee 
de hulpverlening beter gepland kan worden. 

In 2011 werd de MoU nogmaals verlengd voor de 
duur van twee jaar, waarbij versterkt werd inge-
zet op samenwerking in de noodhulp en de rollen 
‘donor’ en ‘ontvanger’ nadrukkelijker werden 
vastgelegd. In praktische zin kreeg dit uitwerking 
door middel van  een vooraf vastgesteld budget 
voor de noodhulpverlening dat door IRC via een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure snel kan 
worden ingezet. Daarnaast werden vooraf een 
aantal specifieke aandachtsregio’s vastgesteld, 
als ook thema’s waarop nadere samenwerking 
werd gezocht, te weten ‘water-sanitatie’, ‘stede-
lijke vluchtelingen’ en gezondheidszorg.  

Aan de alliantie wordt sturing en richting 
gegeven door een alliantiemanager van IRC die 
gestationeerd is op het kantoor van Stichting 
Vluchteling. Op basis van de MoU tussen Stich-
ting Vluchteling en IRC werd in 2012 € 4,7 van 
de middelen van Stichting Vluchteling geïmple-

menteerd door IRC. Het leeuwendeel van deze 
middelen was bestemd voor de noodhulpverle-
ning en kwam vooral ten goede aan projecten in 
DR Congo en Syrië. 

3.5 Samenwerkingsverbanden en lidmaatschap-
pen
Stichting Vluchteling werkt in binnen en bui-
tenland samen met collega-organisaties, kent 
samenwerkingsovereenkomsten met instellingen 
en is lid van (branche)organisaties. 

Naast de strategische alliantie met IRC werkt de 
Stichting op het terrein van de hulpverlening sa-
men met Mines Advisory Group (MAG), Internati-
onal Medical Corps (IMC), International Displace-
ment Monitoring Centre (IDMC) en enkele lokaal 
actieve hulporganisaties. In de pleitbezorging en 
voorlichting wordt samengewerkt met Campagne 
Bureau BKB, Lobbybureau BBO, Humanity 
House en enkele andere wisselende partners. In 
de pleitbezorging neemt Stichting Vluchteling te-
vens deel aan diverse pleitbezorgingsinitiatieven 
in coalitieverband. Dit betreft onder andere het 
Platform Humanitaire Actie (PHA) en het Congo 
Platform. 

Stichting Vluchteling en de Nationale Postcode 
Loterij hebben al meer dan 15 jaar een samen-
werkingsovereenkomst. De overeenkomst met 
de Nationale Postcode Loterij biedt de mogelijk-
heid om extra projecten ter financiering voor te 
leggen voor bijvoorbeeld de 13e trekking en/
of het Droomfonds. Stichting Vluchteling werkt 
tevens samen met andere institutionele donoren 
zoals Adessium.  

Ook is Stichting Vluchteling lid van de Vereni-
ging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), 
de nationale brancheorganisatie voor goede 
doelenorganisaties en is de organisatie aange-
sloten bij charitas, het inkoopbureau van de VFI. 
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Sinds 2012 participeert Stichting Vluchteling in 
de werkgroep ‘betalingsverkeer’ van de VFI. 

Tot slot is Stichting Vluchteling lid van de 
internationale brancheorganisatie International 
Council of Voluntary Agencies (ICVA). ICVA 
richt zich op humanitaire hulp aan vluchtelingen 
en is vooral als lobbyorganisatie te karakteri-
seren. ICVA is voor haar leden de belangrijkste 
gesprekspartner met UNHCR. 

3.5.1 De Samenwerkende Hulporganisaties 
Stichting Vluchteling is lid van de Samenwer-
kende Hulporganisaties (SHO). Dit verband van 
hulporganisaties werft ten tijde van grote crises 
en rampen gezamenlijk fondsen voor de huma-
nitaire hulpverlening. Op basis van een vooraf 
vastgestelde verdeelsleutel krijgen Nederlandse 
hulporganisaties een gedeelte van de actieop-
brengsten. De verdeelsleutel is gebaseerd op de 
omvang van de hulpverlening op het gebied van 
noodhulp en wederopbouw en de eigen fonds-
enwerving van de afgelopen drie jaar. Stichting 
Vluchteling ontving uit de laatste SHO actie voor 
de Hoorn van Afrika in 2011 een percentage van 
circa 6% van de totale opbrengsten. In 2012 
vond geen actie namens de SHO plaats. De 
front-office van de SHO is belegd op het kantoor 
van Stichting Vluchteling. Hiermee beoogt de 
organisatie een bijdrage te leveren aan de verbe-
tering van de communicatie van hulporganisaties 
als geheel richting het Nederlandse publiek. De 
front-office wordt bezet voor 0,6 fte. door een 
online coördinator en een communicatiemede-
werker. 

3.6 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Stichting Vluchteling is een kleine organisa-
tie die zeer actief is in de media en met € 7,4 
miljoen een substantieel bedrag aan hulpverle-
ning besteedt. De ambitie om met een minimale 
bezetting het maximale te bereiken, betekent dat 

er een grote inzet van de medewerkers wordt 
gevraagd. Om deze inzet blijvend te kunnen 
garanderen dient een zorgvuldig HRM beleid 
gevoerd te worden gericht op een positieve en 
stimulerende werkomgeving. Daarnaast moeten 
de kosten voortdurend worden afgewogen ten 
opzichte van het resultaat, hetgeen betekent dat 
bepaalde activiteiten geen doorgang, dan wel 
alleen in een afgeslankte vorm doorgang kunnen 
vinden. De komende jaren zal Stichting Vluchte-
ling nog kritischer gaan kijken naar de resultaten 
in relatie tot de inzet, om zo tot een optimale 
hulpverlening en rendement van de organisatie 
te komen. 

3.7 Blik op de toekomst: Stichting Vluchteling 
in 2013
Ook Stichting Vluchteling heeft te maken de eco-
nomische veranderende tijden en een afkalvend 
maatschappelijk draagvlak voor internationale 
hulpverlening. Om aan deze uitdagingen het 
hoofd te kunnen bieden heeft Stichting Vluchte-
ling een aantal stappen genomen die de komende 
jaren verder uitgewerkt zullen gaan worden. In 
2012 besloot het Bestuur van Stichting Vluchte-
ling te verkennen of, en op welke wijze en voor-
waarden, de samenwerking met IRC verder geïn-
stitutionaliseerd kan worden. Het behoud van de 
inkomenspositie en daarmee de maatschappelijke 
relevantie van de Stichting waren een doorslag-
gevende factor bij deze keuze. Parallel aan deze 
verkenning zal worden ingezet op het versterken 
van de unieke positionering van de organisatie 
die de Stichting in staat stelt om slagvaardigheid 
en efficiëntie onder verschillende complexe  om-
standigheden in de hulpverlening te waarborgen 
vanwege de bestaande samenwerkingsverban-
den met meerdere partners. Nader overleg met 
IRC zal richtinggevend zijn voor de uiteindelijke 
keuze voor de toekomst van de organisatie. 
 



Uitdelen van schoon drink-
water aan vluchtelingen in 
Mali



Kenia, Dabaab/Kakuma:
Veel kinderen die aankomen 
in dit vluchtelingenkamp 
zijn ernstig ondervoed en 
hebben extra medische zorg 
nodig. De mate van ondervoe-
ding wordt vastgesteld aan 
de hand van een meting van 
de bovenarm
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4.1 De visie achter de hulpverlening
Stichting Vluchteling streeft naar een zo groot 
mogelijk bereik en effect van de hulpverlening. De 
internationale en lokale partnerorganisaties  waar-
mee Stichting Vluchteling samenwerkt worden 
dan ook zorgvuldig geselecteerd. De financiering 
van projectvoorstellen gebeurt op basis van een 
gedegen afweging waarbij gekeken wordt naar ur-
gentie, kwaliteit en het aantal mensen dat bereikt 
kan worden. 

Per 2011 hanteert Stichting Vluchteling twee soor-
ten hulpverlening : ‘Noodhulp’ en ‘Hulp bij Herstel 
en Wederopbouw’. Binnen de noodhulp maakt 
Stichting Vluchteling onderscheid tussen acute 
noodsituaties en situaties van langdurige opvang 
van vluchtelingen. Ruim 7,1 miljoen vluchtelin-
gen bevinden zich in een situatie van langdurige 
opvang, waarin een duurzame oplossing voor-
alsnog niet voor handen is. In de situatie waarin 
zij zich bevinden zijn hun kansen op zelfstandige 
ontwikkeling  beperkt, en blijven zij tegelijker-
tijd aangewezen op humanitaire hulp die in hun 
basisvoorzieningen voorziet. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor de honderdduizenden vluchtelingen 
in Dadaab, een vluchtelingenkamp in Kenia op 
de grens met Somalië. De vluchtelingen die hier 
verblijven kunnen al jaren niet veilig terugkeren 
naar Somalië, maar hebben tegelijkertijd ook niet 

4 Hulpverlening
Het verlenen van hulp is de belangrijkste doelstelling van de organisatie. 74% 
van de middelen die Stichting Vluchteling in 2012 ter beschikking had werd 
ingezet voor de hulpverlening aan vluchtelingen en ontheemden ter plaatse.

de mogelijkheid om een bestaan in Kenia op te 
bouwen. 

Onder ‘Hulp bij Herstel en Wederopbouw’ worden 
activiteiten verstaan die noodzakelijk zijn ter on-
dersteuning van de veilige en vrijwillige terugkeer 
van vluchtelingen én de wederopbouw van hun 
eigen leven in hun land of gebied van herkomst. 
Het gaat dan o.a. om het herstel van basisvoorzie-
ningen, het stimuleren van economische bedrijvig-
heid en het ruimen van mijnen en niet ontplofte 
explosieven als wezenlijk onderdeel van hun 
veiligheid. 

Stichting Vluchteling streeft ernaar om het percen-
tage van de hulpverlening dat bestemd is voor de 
noodhulp in de komende jaren verder uit te breiden 
tot minimaal 75% van het totale hulpbudget. 
Vanzelfsprekend laat de omvang van de hulpver-
lening zich niet altijd vooraf plannen. Stichting 
Vluchteling houdt zodoende op permanente basis 
een financiële reserve aan die de organisatie in 
staat stelt hulp te verlenen in het geval van nieuwe 
vluchtelingen- en ontheemdencrises. 

De hulp van Stichting Vluchteling is primair 
bestemd voor vluchtelingen en ontheemden. Een 
beperkt deel van de hulp komt ook ten goede aan 
de lokale bevolking. De redenen hiervoor zijn 
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dat middelen van bestaan van de lokale gemeen-
schappen in de meeste gevallen niet toereikend 
zijn om grote aantallen vluchtelingen op te 
vangen, en dat de lokale bevolking vaak dezelfde 
hulpbehoeftes heeft als vluchtelingen.  

4.1.1. Landenkeuze 
Stichting Vluchteling maakt elk jaar een selectie 
van landen en gebieden waar zij hulp wil bieden 
en verdeelt die in drie categorieën. De eerste 
categorie betreft de zogenaamde concentratielan-
den. Hier zijn de noden zo urgent dat Stichting 
Vluchteling de hulpactiviteiten combineert  met 
actieve en gerichte voorlichtings-, lobby- en 
fondsenwervende activiteiten met als doel zoveel 
mogelijk mensen  te informeren over de vluch-
telingenproblematiek en daardoor de hulp zo 
snel mogelijk te kunnen starten of opschalen. De 
tweede categorie zijn de zogenaamde voortzet-
tingslanden. Dit zijn landen waar sprake is van 
aanhoudende humanitaire noden die voortzetting 
van	de	hulp	noodzakelijk	maakt;	voor	deze	lan-
den bestaat relatief weinig aandacht van donoren 
en media, omdat de vluchtelingencrisis hier vaak 
al vele jaren voortduurt. De derde categorie zijn 
de afbouwlanden. Hier heeft Stichting Vluchte-
ling een totale afbouw van de hulp gepland, 
omdat de situatie zich positief ontwikkelt of 
voldoende is gestabiliseerd. Vanzelfsprekend 
worden in geval van acute crises landen aan de 
lijst van concentratielanden toegevoegd. 

Figuur 10: Typen hulpverlening binnen Stichting Vluchteling

1. Noodhulp     1a. Acute Noodhulp
 
       1b. Langdurende noodhulp

2. Hulp bij terugkeer en wederopbouw

4.1.2. International Rescue Committee (IRC) en 
Stichting Vluchteling
Nieuw in de hulpverlening in 2012 was de 
aanpassing van de werkwijze in de hulpver-
lening met IRC. Binnen deze overeenkomst is 
vastgelegd dat Stichting Vluchteling  € 5 miljoen 
bijdraagt aan projecten en programma’s van 
IRC op basis van vier hoofdcategorieën die in 
het jaarplan verder zijn uitgewerkt. De eerste 
categorie betreft bijdrages aan de Emergency 
Rescue Funding (ERF). Dit is een noodhulpfonds 
waar ten tijde van crises direct middelen uit 
gegenereerd kunnen worden. In 2012 werden 
alle middelen in dit fonds volledig aangewend. 
De tweede en de derde categorie richten zich 
respectievelijk op projecten ten behoeve van 
‘water-sanitatie’ en ‘stedelijke vluchtelingen’. Tot 
slot is er een specifieke categorie van landenpro-
gramma’s. Dit betreft landen en regio’s waarvan 
is vastgesteld dat de ondersteuning van Stichting 
Vluchteling juist daar een belangrijke toege-
voegde waarde heeft. Door de landen en thema’s 
vooraf in gezamenlijk overleg vast te stellen 
kan tevens beter gestuurd worden op zowel de 
leniging van specifieke noden als de besteding 
van de hulpverlening, waardoor  de uiteindelijke 
impact van de hulp groter is. De toekenning van 
gelden aan specifieke projecten vindt evenals 
voorheen plaats op basis van de indiening van 
een projectvoorstel. 
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Concentratie/Crisisgebieden (landen) Birma (Birma & Thailand)
  DR Congo
  Noord-Soedan (Noord-Soedan & Tsjaad)
  Somalië (Ethiopië, Kenia, Somalië)
  Zuid-Soedan
  Pakistan
 

Voortzettingslanden Afghanistan
  Irak
  Jemen
  Tibet (Nepal)
  Kirgizië
  Ivoorkust (Liberia)

Afbouw crisislanden Sri Lanka
  Centraal-Afrikaanse Republiek
  Oeganda
  Colombia

Nieuwe crisisgebieden (landen) Syrië (Syrië, Libanon, Jordanië)
  Mali

Figuur 11: Landenkeuze van Stichting Vluchteling in 2012

4.1.3 Overige partners
Naast IRC heeft Stichting Vluchteling nog  inter-
nationale partners zoals International Medical 
Corps (IMC) en Mines Advisory Group (MAG) 
en enkele lokale partnerorganisaties. Zo is IMC 
een van de weinige hulporganisaties die in staat 
is hulp te verlenen in Darfur, Soedan, omdat 
de autoriteiten de toegang tot het gebied aan 
andere hulporganisaties, waaronder IRC, hebben 
ontzegd. 
Stichting Vluchteling streeft niet alleen naar een 
zo groot mogelijke effectiviteit en betrouwbaar-
heid van de hulpverlening, maar ook naar het 
duurzaam verankeren van de hulpverlening en 
de kennis hierover in de lokale gemeenschap. 
Om die reden houdt Stichting Vluchteling ook 
ruimte voor de hulpverlening door kleinere 

lokale partnerorganisaties. Deze lokale partners 
zijn vaak als geen ander op de hoogte van de 
context waarin de hulp plaats vindt, de speci-
fieke humanitaire noden van de bevolking en de 
manier waarop de meest kwetsbare groepen het 
best bereikt kunnen worden. 13% van het aantal 
projecten is in 2012 via de lokale partners verlo-
pen, die in totaal 5% van de middelen besteden. 
Dit relatief lage percentage hangt samen met 
een tweetal factoren. Allereerst is de beheers-
capaciteit van dergelijke kleine organisaties 
meestal van een lager niveau dan die van grotere 
internationale	hulporganisaties;	vervolgens	is	de	
responscapaciteit van deze organisaties vaak ook 
lager dan die van grote internationale organisa-
ties. 



Verstrekking van medicijnen 
door een van de partnerorga-
nisaties van Stichting Vluch-
teling
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Figuur 12: Aantal projecten per partnersoort

Internatinaal

Lokaal

87%

13%

Figuur 13: Aantal begunstigden per partnersoort

Internatinaal

Lokaal

87%

2%

4.2 De hulpverlening in 2012
In 2012 bereikte Stichting Vluchteling 751.739 
mensen, verdeeld over 3 continenten in 21 
landen. 

Het projectenteam van Stichting Vluchteling  be-
handelde 38 voorstellen van partners waarvan er 
twee zijn afgewezen. Een klein noodhulpvoorstel 
in Kachin state, Birma, werd afgewezen omdat 
het toezicht op de uitvoering en de financiering 
als onvoldoende werd beoordeeld en omdat dit 
een te kleinschalige hulpactiviteit betrof. Het 
tweede voorstel betrof capaciteitsversterking van 
lokale organisaties in Colombia dat werd afgewe-
zen omdat het project te weinig aansluiting had 

bij het mandaat van Stichting Vluchteling en het 
uiteindelijke resultaat en effect voor de hulpvra-
gers onvoldoende duidelijk was. 

In het kader van de samenwerkingsovereen-
komst met IRC zijn in totaal 10 noodhulpvoor-
stellen  toegewezen aan het noodhulprespons 
team van IRC. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van de versnelde procedure voor crisissituaties 
waarin Stichting Vluchteling binnen 24 uur 
na ontvangst van een noodhulpvoorstel tot 
besluitvorming en toewijzing overgaat, zodat het 
noodhulpresponsteam van IRC de hulpverlening 
snel op gang kon brengen. 
Er werd in 2012 op deze wijze ook hulp verleend 



bij acute crisissituaties in Birma (Kachin State), 
DR Congo (twee maal), Jordanië  en Libanon 
(twee maal), Zuid-Soedan en Mali. In Jemen 
en Pakistan verleende Stichting Vluchteling 
nieuwe noodhulp in antwoord op de geleidelijk in 
omvang toegenomen ontheemdencrises in beide 
landen.

Figuur 13: Hulpverlening in de praktijk

‘Toegang voor vluchtelingen tot de lokale markt in DR Congo’

“IRC en Stichting Vluchteling zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de hulpverlening te verbe-
teren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de lokale behoeftes en structuren. In 2012 werd in 
Congo een nieuw concept voor vluchtelingen ontwikkeld, de noodhulpmarkten.

Het concept van de noodhulpmarkt is eenvoudig: in plaats van het versturen van pakketten met vaste 
hoeveelheden goederen, wordt een markt opgezet op een locatie met veel ontheemden en worden 
speciaal geselecteerde kwetsbare gezinnen voorzien van vouchers met een waarde van ongeveer  
60 euro. De vouchers kunnen tijdens de markt worden ingewisseld bij lokale marktkooplui voor een 
zelf gekozen combinatie van noodhulpgoederen. In DR Congo bleken dat vooral matrassen, kleding, 
ijzeren dakbedekking, potten en pannen, zeil en dekens te zijn.

Resultaat: 1.890 gezinnen van voornamelijk ontheemden hebben op deze manier baat gehad bij een 
op maat gesneden noodhulpproject dat tevens de lokale economie stimuleerde.

Daarnaast werd een IRC project voor stedelijke 
vluchtelingen in Kenia ondersteund en is een 
gepland voorstel voor stedelijke vluchtelingen in 
Jordanië herbestemd voor directe noodhulp in de 
opvangkampen voor Syrische vluchtelingen al-
daar. Conform de samenwerkingsovereenkomst 
met IRC zijn tevens 3 langer lopende projecten 
voor gezondheidszorg en water en sanitaire 



DR Congo, Vouchers
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voorzieningen ondersteund in Tsjaad, Kenia en 
Ethiopië. Tenslotte zijn 10 specifieke landenpro-
jecten van IRC ondersteund, o.a. in Afghanistan 
en Pakistan (onderwijs), Somalië (gezondheids-
zorg), Ivoorkust (protectie en onderwijsre-inte-
gratie) en Zuid-Soedan (basisgezondheidszorg).

Wilt u meer weten 
over onze projecten?

Ga dan naar 
www.vluchteling.nl

In 2012 zijn 11 projecten van andere partneror-
ganisaties ondersteund, te weten IMC (Libanon), 
Mines Advisory Group (Sri Lanka en Irak), Pro-
ject Counselling Service (Colombia) en de lokale 

Figuur 14: Hulpverlening in de praktijk

‘Een veilige terugkeer en leefomgeving door het onschadelijk maken van mijnen’

In het dorpje Devapuram in Mannar district, Noord-Sri Lanka, is in de jaren voor het definitieve einde 
van de oorlog in mei 2009 hevig gevochten tussen de Tamil Tijgers en het regeringsleger. Tijdens de 
gevechten zijn tal van mijnen gelegd en niet-ontplofte explosieven achtergebleven. De situatie was 
zeer gevaarlijk voor de bevolking die in 2007 gedwongen moest vluchten maar in 2009 terugkeerde 
om het dagelijks leven weer op te pakken. Onze partnerorganisatie Mines Advisory Group heeft door 
middel van intensief onderzoek delen van het grondgebied van Devapuram kunnen vrijgeven als 
veilig voor gebruik voor de bevolking (met name voor landbouw) en de gevaarlijke gebieden duidelijk 
gemarkeerd. Een speciaal team heeft vervolgens bijna 2 jaar lang intensief gewerkt aan het ruimen 
van niet ontplofte mijnen en explosieven. 

Resultaat: 680 landmijnen en 44 explosieven verwijderd en onschadelijk gemaakt. Daardoor kunnen 
42 teruggekeerde ontheemden gezinnen in vrijheid en veiligheid hun land bewerken en kunnen de 
kinderen weer veilig spelen.

partners Panzi Foundation (DRC, 3 projecten), 
Mae Tao Clinic (Thailand), Backpack Health 
Worker Team Program (Birma), Echo Bravo 
(Oeganda) en TchadSolaire (Tsjaad).

Aangezien het aantal ontheemden bijna twee 
keer zo hoog is als het aantal vluchtelingen, was 
de meeste hulp van Stichting Vluchteling be-
stemd voor ontheemden: 63% van de middelen 
wordt besteed aan ontheemden tegenover 37% 
aan vluchtelingen. Kijkend naar de landen en 
regio’s waar de hulp is besteed gaat het grootste 
deel naar Afrika, gevolgd door het Midden-
Oosten en Azië. De politieke instabiliteit in DR 
Congo en de burgeroorlog in Syrië zijn hiervoor 
een belangrijke verklaring. 
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Kaart 1: Midden- Oosten, Azië en Europa

Georgië Kirgizië

Irak

Yemen

Afghanistan

Pakistan
Nepal

Sri Lanka

Thailand

Midden-Oosten
Bestedingen  € 2.320.203
Aantal mensen geholpen: 167.893

Azië
Bestedingen € 900.272
Aantal mensen geholpen: 26.711

Kaart 2: Afrika

Afrika
Bestedingen 
€ 4.050.132
Aantal mensen 
geholpen: 555.825 

Liberia
Ivoorkust

Mali

Libië

Tsjaad Soedan

CAR

DRC

Ethiopië

Somalië
Kenia

Burundi

Oeganda

Zuid-
Soedan

Kaart 3: Latijns-Amerika

Colombia
Bestedingen 
€ 83.757
Aantal mensen 
geholpen: 1.310

Colombia
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Figuur 15: Besteding per continent

Afrika

Azië

Latijns Amerika

Midden Oosten
55%

32%

12%
1%

Figuur 16: Aantal begunstigden per continent

Afrika

Azië

Latijns Amerika

Midden Oosten
74%

22%

0%

4%

Figuur 17: Bereik van de hulpvragers:

Continent Aantal begunstigden per continent

Afrika 555.825
Azië 26.711
Latijns Amerika 1.310
Midden Oosten 167.893

 Totaal 751.739 mensen bereikt in 2012 
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Figuur 18: Hulpverlening in de praktijk

‘Syrië: Transport van hulpgoederen net zo gevaarlijk als het transport van wapens’

In 2012 stelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken één miljoen euro beschikbaar voor de hulpver-
lening in Syrië. Dit was bijzonder omdat hulpverlening in de door de oppositie gecontroleerde gebie-
den in Syrië niet is toegestaan door het Assad-regime. Hulporganisaties die toch hulp verleenden aan 
de bevolking, deden dat met gevaar voor eigen leven.

Een van de partnerorganisaties van Stichting Vluchteling lukte het om contact te leggen met lokale 
hulpverleners in de buurlanden van Syrië. Zij waren ondanks de grote gevaren, bereid om hulp vanuit 
de buurlanden naar de bevolking in Syrië toe te brengen. Medicijnen en andere urgente benodigdhe-
den zoals babyvoeding werden ingekocht en over de grens gesmokkeld. Dure artikelen zoals medicij-
nen werden ‘gechipt’ om zicht te houden op de hulp en corruptie zo veel mogelijk te voorkomen. Op 
deze manier werd er voor 1 miljoen euro aan medicijnen en babyvoeding Syrië binnengebracht. 

4.3 Stichting Vluchteling als lerende organi-
satie
Verbetering van de kwaliteit en daarmee de 
impact van de hulpverlening is een proces dat 
voortdurend de aandacht heeft. Projectmedewer-
kers werken dan ook volgens vaste richtlijnen en 
procedures om de hulp te monitoren en te eva-
lueren. Dit monitoring- en evaluatiesysteem is 
tevens vastgelegd in het ISO-kwaliteitssysteem. 
Een vast onderdeel van de monitoring van pro-
jecten is het afleggen van veldbezoeken om goed 
inzicht te verkrijgen in de resultaten van lopende 
en/of afgeronde projecten of nieuw op te zetten 
projecten. In 2012 hebben dergelijke monitoring 
missies plaats gevonden in Ivoorkust, Thailand, 
Kenia, Oeganda en Ethiopië.

Het regelmatig uitvoeren van evaluaties maakt 
deel uit van deze systematiek. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van interne evaluaties, die erop 
gericht zijn om op grond van ‘lessons learned’ 
de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. 
Externe evaluaties zijn vooral gericht op het 
meten van de resultaten in relatie tot de beoogde 

doelstellingen. In 2012 zijn interne en externe 
evaluaties uitgevoerd van het door Stichting 
Vluchteling en de Nederlandse overheid on-
dersteunde hulpprogramma van IMC in Darfur 
en is een externe evaluatie uitgevoerd voor de 
programma’s van IRC en IMC in de Hoorn van 
Afrika die in 2011 uit het aandeel van Stichting 
Vluchteling uit de SHO actie voor de Hoorn van 
Afrika zijn gefinancierd.

In het kader van de samenwerkingsovereen-
komst met IRC is de verantwoordingsprocedure 
gewijzigd en vastgelegd in het ISO-kwaliteits-
systeem. De belangrijke wijzigingen zijn dat  IRC 
twee maal per jaar rapporteert  over het totale 
pakket aan hulpactiviteiten dat door Stichting 
Vluchteling wordt ondersteund en dat er ook 
een accountantscontrole over dit totale hulppak-
ket plaats vindt. De  ‘totale’ rapportage wordt 
gecompleteerd met eindrapportages over de indi-
viduele projecten die door IRC landenkantoren en 
het noodhulprespons team worden ingediend. 
Specifieke problemen bij de projecten van IRC in 
2012 waren het proces van langdurige registratie 



van IRC in Jemen, waardoor de hulpverlening 
pas in juni 2012 daadwerkelijk op gang kon 
komen, en de vertraging in het afronden van de 
evaluatie over het gebruik van de noodhulpvoor-
raden die voor IRC in Rotterdam opgeslagen 
liggen in 2011.

4.4 Blik op de toekomst: de hulpverlening in 
2013
In 2013 streeft Stichting Vluchteling er naar 
80-85% van de totale inkomsten te gebruiken 
voor het verlenen van hulp. Het totale aantal 
mensen dat hiermee moet worden bereikt in 
2013 is gesteld op tenminste 1 miljoen. Gezien 
de huidige ontwikkelingen in Syrië en Jordanië 
zal ook worden gewerkt aan expertisebevorde-
ring op het gebied van twee thema’s die voor de 
hulpverlening in de regio relevant zijn: seksueel 
geweld in conflictgebieden en de toepassing van 
zogenaamde ‘cash-vouchers’ voor vluchtelingen 
die zich in stedelijke gebieden i.p.v. in vluchtelin-
genkampen bevinden.
 



Syrië



Uitreiking van de Van Heu-
ven Goedhart-penning 2012 aan 
de Birmese rugzakdokter Saw 
Win Kyaw, in de Thaise grens-
plaats Mae Sot 
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5.1 De visie achter de voorlichting
Onder een groot deel van de Nederlandse bevol-
king leeft het idee dat de meeste vluchtelingen 
worden opgevangen in westerse landen of in 
vluchtelingenkampen. De realiteit is echter dat 
circa 80% van de vluchtelingen wordt opgevan-
gen in de eigen regio. Landen als Pakistan, Iran, 
Jordanië en Kenia staan al jarenlang in de top-10 
van landen waar de meeste vluchtelingen worden 
opgevangen.  Daarnaast is het zo dat lang niet alle 

5 Voorlichting    
     en Media
Een van de belangrijkste taken in de voorlichting van Stichting Vluchteling 
is het schetsen van een realistisch beeld van vluchtelingen en ontheemden in 
de regio. De inzet van de media en andere voorlichtingsactiviteiten is onder-
steunend aan de fondsenwerving en in tweede instantie aan de pleitbezorging.  
Voorlichting gebeurt door middel van media, vrije publiciteit, lezingen, evene-
menten, debatten, de website en de inzet van sociale media. 

vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen 
in kampen. De helft van alle vluchtelingen kiest 
ervoor om zich illegaal te vestigen in een van de 
steden van de buurlanden, de zogenaamde stede-
lijke vluchtelingen. Stichting Vluchteling heeft dus 
een belangrijke taak in het geven van een goede 
voorlichting over de vluchtelingenproblematiek. 

5.2 De activiteiten en resultaten van de voorlich-
ting
5.1.1.Voorlichting over actuele vluchtelingencrises
Wanneer zich een  ramp of een crisis voordoet 
die grote aantallen vluchtelingen of ontheemden 
met zich meebrengt besluit Stichting Vluchte-
ling vaak een onderzoeksmissie naar de regio te 
ondernemen. De directeur, en in veel gevallen 
ook de alliantie manager van IRC, spreken tijdens 
de eerste fase van de crisis met vluchtelingen en 
ontheemden, de Verenigde Naties en diverse inter-
nationale en lokale organisaties die ter plaatse zijn. 
Op deze wijze wordt een inschatting gemaakt van 
welke hulpverlening noodzakelijk is en hoe deze 
ter plekke het beste uitgevoerd kan worden. Omdat 
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Stichting Vluchteling vaak als een van de eerste ter 
plaatse is bij grote crises en rampen, kunnen der-
gelijke onderzoeksmissies op veel belangstelling 
vanuit de media rekenen. Deze belangstelling stelt 
de organisatie in staat om via de vrije publiciteit 
het Nederlandse publiek direct te informeren over 
de situatie van vluchtelingen en ontheemden in de 
regio. 

In 2012 was de alsmaar aanhoudende stroom 
vluchtelingen uit Syrië richting de buurlanden aan-
leiding om naar Libanon en Jordanië af te reizen. 
Via IRC werd de directeur geïnformeerd over de 
noden in de hulpverlening en de grootschalige in-
zet van seksueel geweld als oorlogswapen. Direct 
na terugkomst vertelde de directeur hierover in de 
talkshow ‘Pauw & Witteman’, waarmee meer dan 
1 miljoen mensen werden bereikt. Het ANP, de Te-
legraaf en Radio 2 besteedden eveneens aandacht 
aan dit onderwerp. 

Ook voor vluchtelingencrises die langdurig aan-
houden wordt via de media aandacht gevraagd. 
Bestuursvoorzitter Femke Halsema reisde begin 
2012 naar de DR Congo om zich ter informeren 
over de ontheemdenproblematiek en het aanhou-
dende seksueel geweld dat veel vrouwen en meis-
jes treft. De uitzending van Pauw en Witteman 
waarin zij hierover vertelde werd bekeken door 
1,3 miljoen mensen. De uitzending van ‘Koffietijd’ 

over ditzelfde thema werd bekeken door ruim 
250.000 mensen. Hiermee genereerde Stichting 
Vluchteling in 2012 op brede schaal  aandacht 
voor Syrië en de DR Congo, de twee meest promi-
nente vluchtelingencrises van 2012. 

5.1.2 De historische wortels van Stichting Vluchte-
ling
De wortels van Stichting Vluchteling liggen in het 
verzet en een groot deel van de oudere achterban 
van de organisatie is vanuit deze invalshoek al vele 
jaren als donateur betrokken bij de organisatie. 
Omdat Stichting Vluchteling hecht aan haar histori-
sche wortels, maar ook omdat vluchtelingencrises 
van alle tijden zijn, maakt de organisatie in haar 
voorlichtingsactiviteiten vaak een link naar het 
verleden. 

Stichting Vluchteling werkt samen met Herin-
neringscentrum Westerbork en heeft een vijfjarig 
samenwerkingsverband met Nationaal Comité 
4-5 mei. Ook heeft Stichting Vluchteling elk jaar 
zendtijd bij omroep Max rondom Bevrijdingsdag. 
Tijdens deze uitzending  wordt aandacht gevraagd 
voor vluchtelingencrises anno 2012 en kunnen kij-
kers telefonisch donateur worden. Hiermee wordt 
vooral de oudere doelgroep belangstellenden voor 
het werk van Stichting Vluchteling bereikt.

Figuur 19: Hoogtepunten uit de media in 2012 

•	 Pauw	&	Witteman:	Bestuursvoorzitter	Femke	Halsema	over	DRC	en	seksueel	geweld-	februari	
•	 Telegraaf,	diverse	vrouwenbladen:	Haddasah	de	Boer-	winnaar	van	de	‘Walk	in	Style	Award-	
 februari
•	 Telegraaf,	Trouw,	Radio,	ANP:	Tineke	Ceelen	opstart	noodhulp	Syrië	–	maart
•	 RTL	Nieuws,	AD,	Trouw,	diverse	regionaal:		Nacht	voor	de	Vluchteling-	mei
•	 Radio	2,	Een	Vandaag,	Telegraaf:	uitreiking	penning-	juni
•	 Pauw	&	Witteman:	Directeur	Tineke	Ceelen	over	seksueel	geweld	in	Syrië-	september
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In 2012 was Stichting Vluchteling ook aanwezig 
op een zevental Bevrijdingsfestivals waar voor-
lichting werd gegeven over de werkzaamheden 
en nieuwe donateurs werden geworven. Ook was 
Stichting Vluchteling dit jaar aanwezig met een 
stand tijdens Veteranendag. Hierbij werd aandacht 
gevraagd voor de werkzaamheden voor Syrische 
vluchtelingen in Libanon en werden ervaringen uit-
gewisseld met militairen die in dezelfde gebieden 
actief zijn als Stichting Vluchteling. 

5.1.3 Voorlichting gericht op het behoud van draag-
vlak en verbetering van de hulpverlening
In 2012 initieerde Stichting Vluchteling samen met 
het NRK, ICCO/Kerk in Actie en de Universiteit 
van Wageningen de debattenreeks ‘Changing Hu-
manitarian Aid’. Tijdens deze reeks van debatten, 
die plaats vonden in het ‘Humanity House’, werden 
experts uit binnen- en buitenland uitgenodigd om 
te spreken over hoe de hulpverlening verbeterd 
kan worden. De debatten werden bezocht door 
medewerkers van wetenschappelijke instellingen, 
medewerkers van de ministeries van Defensie en 
Buitenlandse Zaken, journalisten, hulpverleners 
en studenten. Dat deze debatten daadwerkelijk het 
denken en handelen in de humanitaire hulpverle-
ning hebben veranderd, hetgeen vooraf als doel-
stelling werd beoogd, is echter niet waarschijnlijk. 

Ook aan de donateurs zelf werd in 2012 regelmatig 
gevraagd mee te denken over hoe de hulpver-
lening aan vluchtelingen verbeterd kan worden 
en hoe de beter gecommuniceerd kan worden 
over de resultaten. In totaal werden in 2012 drie 
donateursdagen op verschillende locaties in het 
land gehouden, die bezocht werden door ongeveer 
350 mensen. Door middel stemkastjes konden de 
donateurs interactief reageren op dilemma’s waar 
de organisatie zich voor gesteld ziet en was er 
gelegenheid om met medewerkers en de direc-
teur van gedachten te wisselen. De suggesties en 
aanbevelingen van de donateurs werden intern 

geëvalueerd en waar mogelijk verdisconteerd in de 
beleids- en werkplannen.

5.1.4 Online voorlichtingsactiviteiten 
Medio 2012 lanceerde Stichting Vluchteling een 
nieuwe website waarmee gerichter gezocht kan 
worden op specifieke projecten en thema’s waar 
de Stichting Vluchteling zich mee bezig houdt. 
Dat deze nieuwe website in een behoefte voorziet 
is te zien in het aantal unieke bezoekers van de 
website: vanaf de lancering steeg het aantal unieke 
bezoekers van de website met 20%. Ook via 
Facebook en Twitter groeide het aantal belangstel-
lenden voor het werk van Stichting Vluchteling. 
Het aantal volgers van de Stichting op Twitter 
verdriedubbelde en ook het aantal ‘likes’ op de 
vernieuwde Facebookpagina groeide aanzienlijk. 

In 2012 werd ook maandelijks een Nieuwsbrief  in 
digitale vorm verspreid, het aantal abonnees hierop 
groeide het afgelopen jaar van 5000 naar 7000. 
Omdat Stichting Vluchteling ook een groot aantal 
50-plus donateurs heeft werd ook driemaal een 
papieren Nieuwsbrief over het werk van Stichting 
Vluchteling verspreid.

5.3 Evenementen in 2012
Stichting Vluchteling organiseert jaarlijks twee 
grote publieksevenementen, de Nacht van de 
Vluchteling en de Van Heuven Goedhartpenning of 
-lezing.

5.3.1 De Van Heuven Goedhartpenning 
De Van Heuven-Penning wordt eenmaal per twee 
jaar uitgereikt aan een persoon die zich op een bij-
zondere wijze heeft ingezet voor vluchtelingen en 
ontheemden. In 2012 besloot de jury, onder voor-
zitterschap van de heer Ruud Lubbers, rugzakdok-
ter Saw Win Kyaw de VHG-penning toe te kennen. 
De jury was diep onder de indruk van Saw Win 
Kyaw omdat hij en zijn medische teams onder zeer 
moeilijke omstandigheden, vaak te voet en in vij-



andig gebied, grensoverschrijdende medische hulp 
bieden aan kwetsbare burgers in oostelijk-Birma. 
Daarnaast leverde Saw Win Kyaw een belangrijke 
bijdrage aan het opzetten van medische structuren 
en het trainen van andere gezondheidswerkers en 
vrijwilligers. 

Omdat Saw Win Kyaw niet de benodigde reispa-
pieren kon verkrijgen om zijn prijs in Amsterdam 
in ontvangst te nemen, kreeg de uitreiking een 
ander karakter dan gebruikelijk. Voorafgaand aan 
de officiële ceremonie reikte de directeur de prijs 
uit in Mae Sot, Thailand. De officiële ceremonie in 
de Beurs van Berlage in Amsterdam volgde Saw 
Win Kyaw via een Skype verbinding. Hij besloot 
het prijzengeld van € 50.000 dat aan de penning 
verbonden is te besteden aan het opknappen van 
twee klinieken en trainingscentra in het oosten 
van Birma. Zowel Een Vandaag als de Telegraaf 
besteedden aandacht aan de uitreiking. 

Figuur 20: Uit het interview met de winnaar van de Van Heuven Goedhart-penning

“ Het meest bang ben ik voor een gebrek aan medicijnen of materiaal. Bijvoorbeeld de noodzakelijke 
medicijnen voor een operatie. Het is al een paar keer voorgekomen dat een slachtoffer het niet gehaald 
heeft omdat we niet genoeg spullen hadden.”

5.3.2 Nacht van de Vluchteling
Ook in 2012 organiseerde Stichting Vluchteling de 
‘Nacht van de Vluchteling’, een nachtelijke wan-
deltocht van 40 kilometer van Rotterdam naar Den 
Haag. De wandeling begon traditiegetrouw bij de 
Erasmusbrug in Rotterdam, waar door burgemees-
ter Aboutaleb het startschot werd gegeven, en 
ging via Delft en Rijswijk naar Den Haag. 
De Nacht stond in het teken van ondervoeding 
in vluchtelingenkampen en in totaal liepen bijna 
1100 mensen mee. De Nacht kon ook rekenen 
op sympathie van diverse bekende Nederlanders 
waaronder radio-dj Sander de Heer, musicalster 
William Spaaij en een team lopers van de Socialis-
tische Partij (SP). Van de Nacht werd door Sander 
de Heer live verslag gedaan op Radio 2. Door zich 
te laten sponsoren voor deze sportieve prestatie 
haalden de deelnemers tezamen bijna € 215.000 
op, dat besteed werd in vluchtelingenkampen in 
Kenia, Jemen en Tsjaad. 



Nacht van de Vluchteling 2012



5.4 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Stichting Vluchteling evalueert en monitort 
voortdurend de resultaten van de voorlichtingsacti-
viteiten. Dit resultaatmeting hiervan is echter geen 
eenvoudige opgave  omdat het hierbij gaat om 
een mentaliteitsbeïnvloeding van een zeer diverse 
groep mensen. Instrumenten die de Stichting 
gebruikt om de resultaten te meten zijn kijkcijfers 
van televisie uitzendingen, websitebezoek, groei 
van de sociale media alsmede externe onderzoeken 
om de afgeleide resultaten van de voorlichtings-
activiteiten te meten. Dit betreft onder andere  
de jaarlijkse Charibarometer, die de algemene 
naamsbekendheid van Stichting Vluchteling onder 
het Nederlandse  publiek meet en het VFI-bench-
markonderzoek, dat de positie van de organisatie 
weergeeft in vergelijking met die van andere 
hulporganisaties. 

Sinds 2010 wordt De ‘Nacht van de Vluchteling’ 
georganiseerd. Dit evenement is zowel bedoeld 
om voorlichting te geven over vluchtelingen als om 
fondsen te werven. Het afgelopen jaar groeide het 
aantal deelnemers aanzienlijk, terwijl het bedrag 
aan sponsorgelden bij een gedeelte van de deelne-
mers enigszins achter bleef. Omdat aan de Nacht 
van de Vluchteling vanwege vergunningen een 
maximaal aantal deelnemers is verbonden en de 

organisatiekosten relatief hoog zijn, ontstond een 
zeker risico dat de kosten te hoog zouden worden 
in verhouding tot de baten. Na evaluatie van de 
Nacht in 2012 is dan ook besloten dat tijdens de 
komende editie van de deelnemers een minimaal 
bedrag van € 250 euro aan sponsorgelden zal 
worden gevraagd. 
 
5.5 Blik op de toekomst: De voorlichting in 2013
De economische crisis als ook de maatschappelijke 
kritiek op het werk van hulporganisaties stellen 
Stichting Vluchteling voor grote uitdagingen. In 
2013 zal de organisatie dan ook blijven inzetten 
op het verbeteren van de transparantie richting het 
publiek. Via de media, de website en de sociale 
media zal meer aandacht worden besteed aan het 
duiden van de oorzaken van actuele crises, waarbij 
dit direct wordt gekoppeld aan informatie over de 
noodprojecten die Stichting Vluchteling ter plaatse 
uitvoert. De activiteiten van de organisatie op het 
gebied van de noodhulp zullen hierbij centraal 
staan. 



Onderwijsproject in Afghani-
stan



Bezoek van Tineke Ceelen en 
Patrick Cammaert aan Dr Denis 
Mukwege in DRC
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6.1 De visie achter het beleid en de pleitbezorging
De focus van de pleitbezorging ligt op het verbete-
ren van de situatie van vluchtelingen en ontheem-
den in humanitaire crisissituaties. Dit betreft de 
minimale waarborging van hun rechten door het 
gastland en de internationale gemeenschap en 
bescherming tegen de problemen waarmee zij te 
maken krijgen ten gevolge van hun kwetsbare 
positie, zoals seksueel geweld. Hiermee bevindt 
de pleitbezorging van de organisatie zich op het 
snijvlak van het vluchtelingenrecht, het humanitair 
oorlogsrecht en de mensenrechten. 

In brede zin richt de pleitbezorging van de organi-
satie zich op de noodhulp. Dit betreft het kritisch 
volgen van de wijze waarop de internationale ge-
meenschap, en de Nederlandse overheid in het bij-
zonder, anticipeert op grote crises. Indien mogelijk 
worden alternatieven en suggesties aangedragen 
om het effect van de hulpverlening te vergroten en 
vluchtelingen en ontheemden beter te bereiken.  

Stichting Vluchteling baseert haar pleitbezorging 
op eigen observaties, de rapporten van partners 

6 Beleid en       
  pleitbezorging

in het veld en specifieke onderzoeksrapporten van 
organisaties zoals Human Rights Watch (HRW) en 
Refugees International (RI). In voorkomende geval-
len financiert Stichting Vluchteling ook specifieke 
onderzoeken van organisaties, wanneer die aan-
vullend of ondersteunend zijn aan de werkzaamhe-
den van Stichting Vluchteling. 

6.1.1 Samenwerking 
Stichting Vluchteling werkt in de pleitbezorging 
samen met het lobbyteam van IRC in Washington. 
Dit team onderhoudt contacten met alle veldkan-
toren van IRC, waardoor zij snel over de juiste 
informatie kunnen beschikken die nodig is om de 
beleidsmatige en politieke processen te beïnvloe-
den. De medewerkers van IRC zijn gespecialiseerd 
op een specifieke problematiek dan wel regio, 
waardoor zij Stichting Vluchteling op een gerichte 
wijze inhoudelijk kunnen ondersteunen. In 2012 
verleende het IRC lobbyteam inhoudelijke onder-
steuning ten aanzien van de situatie in DR Congo, 
Somalië en de Arabische regio. 

Een van de doelstellingen van Stichting Vluchteling is het schetsen van een 
realistisch beeld van, en het opkomen voor de belangen van vluchtelingen en 
ontheemden. Vanuit de afdeling Beleid en Pleitbezorging worden de positie en 
de belangen van vluchtelingen en ontheemden onder de aandacht van de
politiek en de beleidsmakers gebracht. 
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Op het gebied van de noodhulp voert Stichting 
Vluchteling haar lobbywerkzaamheden uit binnen 
het samenwerkingsverband van het Platform Hu-
manitaire Actie (PHA). Dit Platform werd in 2012 
formeel opgericht en verenigt een groot deel van 
de organisaties binnen Nederland die actief zijn op 
het gebied van de noodhulp. De pleitbezorgingsac-
tiviteiten gericht op de situatie in DR Congo vinden 
plaats binnen het verband van het Congo-Platform. 

Ten aanzien van de onderwerpen die zich richten 
op de bescherming van vluchtelingen en ontheem-
den werkt Stichting Vluchteling samen met Human 
Rights Watch, Justitia & Pax, IKV Pax Christi en 
Refugees International (RI). Met de eerste twee 
organisaties vindt vooral een uitwisseling van 
expertise plaats waar het gaat om het onder de 
aandacht brengen van de rechten en kwetsbaar-
heden van vluchtelingen en ontheemden. In 2012 
financierde Stichting Vluchteling de laatstgenoem-
de organisaties bij specifieke activiteiten gericht op 
de monitoring van de situatie van vluchtelingen in 
Libanon en Somalië.

Stichting Vluchteling is sinds vele jaren lid van 
de International Council for Voluntary Agencies 
(ICVA). Binnen dit verband zijn een groot aantal 
(internationale) hulporganisaties actief op het 
gebied van vluchtelingen en ontheemden verenigd. 
ICVA is de belangrijkste gesprekspartner voor 
UNHCR namens de ngo’s. Op uitnodiging van 
ICVA participeerde Stichting Vluchteling in 2012 
in een aantal overleg- en consultatierondes die tot 
doel hadden de samenwerking tussen UNHCR en 
de ngo’s in het veld te verbeteren. 

6.2. De activiteiten en resultaten van de pleitbe-
zorging in 2012
6.2.1 Politieke ontwikkelingen in 2012
In 2012 werden verkiezingen gehouden en trad 
een nieuw kabinet bestaande uit de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de Partij 

voor de Arbeid (PvdA) aan. Voorafgaande aan de 
verkiezingen leverde Stichting Vluchteling bijdra-
ges aan de totstandkoming van enkele verkiezings-
programma’s. Hierbij werd vooral benadrukt dat 
de vluchtelingenproblematiek als een mondiaal 
probleem en verantwoordelijkheid moet worden 
bezien, in plaats van in een Nederlandse context. 
In het verlengde hiervan werd aandacht gevraagd 
voor de positie en vooral ook de ondersteuning van 
de gastlanden die de vluchtelingen in de regio op-
vangen. Namens het Platform Humanitaire Actie 
(PHA) werd aandacht gevraagd voor het belang 
van noodhulp. 

Belangrijke trendbreuk met het verleden was dat 
in 2012 voor het eerst de internationale norm die 
landen vraagt om 0,7% van het BNP aan Official 
Development Assistance (ODA) te besteden, 
definitief werd losgelaten. Hiermee zal de komende 
jaren in absolute zin een bezuiniging van tenmin-
ste één miljard euro worden gerealiseerd, waarmee 
het percentage ODA van het BNP zakt naar 
0,55%. Het belang van noodhulp werd binnen de 
nieuwe politieke verhoudingen in 2012 wel door 
alle partijen als een vanzelfsprekendheid erkend.  

6.1.2 Seksueel geweld als oorlogswapen
Ook in 2012 besteedde Stichting Vluchteling in 
haar pleitbezorging weer veel aandacht aan de in-
zet van seksueel geweld als oorlogswapen. In sep-
tember 2012 reisde de directeur naar Libanon om 
zich daar op de hoogte te stellen van het seksueel 
geweld waar Syrische vluchtelingen mee te maken 
kregen. Naar aanleiding hiervan werden samen 
met IRC nadere stappen genomen om dit probleem 
beter in beeld te brengen bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en daarmee internationaal 
geagendeerd te krijgen. De Nederlandse regering 
vroeg tijdens een bijeenkomst van de VN Men-
senrechtenraad samen met enkele andere landen 
om meer aandacht en nader onderzoek naar de 
problematiek. 
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Ook het aanhoudende seksueel geweld in DR 
Congo bleef in 2012 de aandacht van de organi-
satie vragen. Specifiek punt van zorg was hierbij 
de kwetsbare positie van een van de partners van 
Stichting Vluchteling, Dr. Denis Mukwege van 
het Panzi ziekenhuis. In september sprak hij op 
verzoek van de internationale gemeenschap tijdens 
de Algemene Vergadering van de VN  een scherpe 
veroordeling uit richting de verschillende partijen 
die zich in zijn land schuldig maken aan seksueel 
geweld. Ongeveer een maand later werd voor 
deze publieke veroordeling, en de andere werk-
zaamheden van de heer Mukwege voor verkrachte 
vrouwen, vergelding gezocht door middel van 
een aanslag op zijn leven, welke hij en zijn gezin 
ternauwernood overleefden. 

In reactie op deze moordaanslag zocht Stichting 
Vluchteling, samen met de andere donoren van 

het Panzi ziekenhuis uit België en Zweden, naar 
zo veel mogelijk internationale aandacht voor de 
moordaanslag op Dr. Mukwege. Dit was van groot 
belang omdat ruchtbaarheid en bekendheid in der-
gelijke situaties meer bescherming kunnen bieden. 
Binnen anderhalve dag na het incident hadden de 
minister van Buitenlandse Zaken van België en 
de minister van Ontwikkelingssamenwerking van 
Zweden zich in harde bewoordingen over de aan-
slag uit gesproken. Staatssecretaris Ben Knapen 
kwam eveneens binnen een dag met een publieke 
verklaring waarin hij de aanslag veroordeelde. 
Tevens zocht Nederland op verzoek van Stichting 
Vluchteling ter plaatse de samenwerking met de 
Belgische ambassade en werden Dr. Mukwege en 
zijn gezin op kosten van de Europese Unie naar 
een veilige plek gevlogen. 

Figuur 21: Pleitbezorging in de praktijk

Nieuwsbericht
Ministerie van Buitenlandse Zaken
27- 10-2012

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft met afschuw gereageerd op de aanslag op 
de beroemde Congolese gyneacoloog Denis Mukwege. ‘Ik veroordeel deze laffe daad.’

‘Mensenrechtenverdedigers als Mukwege zijn zeldzaam. De autoriteiten in de DRC (Democratische 
Republiek Congo) moeten hen beschermen’, zei de staatssecretaris over de man die duizenden slachtof-
fers van verkrachtingen heeft geholpen en diverse malen is onderscheiden. 
‘Met zijn werk in het Panzi Ziekenhuis in Bukavu heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het 
verlichten van de het leed van duizenden vrouwen in Oost-Congo.’…….

…..’ Nederland zal samen met EU-partners bij de Congolese autoriteiten blijven aandringen op betere 
waarborging van mensenrechtenverdedigers als Dr Mukwege. De Nederlandse ambassade heeft het EU 
Protection Desk voor bedreigde mensenrechtenverdedigers in Bukavu (een Nederlands initiatief) ge-
vraagd zijn diensten beschikbaar te stellen aan het Panzi Ziekenhuis en hen te helpen bij het beveiligen 
van hun medewerkers’…..
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6.1.3 Raad voor de Vluchteling
De Raad voor de Vluchteling is een onafhankelijk 
adviesorgaan dat de Stichting en derden ge-
vraagd dan wel ongevraagd kan adviseren over 
vraagstukken die te maken hebben met vluchte-
lingen en ontheemden. De positie van de Raad 
voor de Vluchteling is statutair vastgelegd. De 
Raad kent twaalf leden die alle op persoonlijke 
titel zitting hebben. De Raad is zodanig geconsti-
tueerd dat hierin alle disciplines die relevant zijn 
voor vluchtelingen- en ontheemdenvraagstukken 
zijn vertegenwoordigd. Zo waren of zijn de leden 
van de Raad werkzaam voor de Verenigde Na-
ties, Human Rights Watch, collega hulporganisa-
ties, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen 
en de media. Ook de band met de zogenaamde 
‘Founding Fathers’ van de Stichting wordt in de 
samenstelling van de Raad weerspiegeld. Bijlage 
1 geeft een overzicht van alle leden van de Raad 
en de relevante nevenfuncties. 

Sinds 2010 brengt de Raad elk jaar een onder-
zoeksrapport uit over een actueel thema rondom 
vluchtelingen en ontheemden. In 2012 besloot 
de Raad na intern overleg om deze rapporten te 
vervangen door zogenaamde ‘Beleidsbrieven’, die 
niet langer door een externe expert maar in eigen 
beheer zouden worden uitgevoerd. Hiermee werd 
de opzet van de pleitbezorging namens de Raad 
veel beknopter en daarmee beter toegesneden op 
de behoeftes van beleidsmakers en politici. Ook 
werd nadrukkelijker de focus op de vluchtelingen- 
en ontheemdenproblematiek gelegd. Deze aanpak 
stelde de Raad in staat om doelgerichter en meer 
vanuit hun respectievelijke vakinhoudelijke exper-
tise bij de totstandkoming van de pleitbezorging 
betrokken te zijn. De wijziging van de werkwijze 
van de Raad werd door het Bestuur en de Raad 
van Toezicht formeel goedgekeurd. In 2012 werd 
een start gemaakt met het onderzoek voor de 
eerste beleidsbrief die in zal gaan op de situatie 
van Syrische vluchtelingen en ontheemden.

6.1.4  Beleidsdocumenten, publicaties en brie-
fings 
Zoals te doen gebruikelijk werden in 2012 de 
jaarverslaglegging als ook de strategische meer-
jarenplannen vanuit de afdeling pleitbezorging 
vervaardigd. Daarnaast werd ook in 2012 weer 
de studie ‘Vluchtelingen in Getal’ gerealiseerd. 
Deze studie geeft een analyse van de belangrijk-
ste cijfers, trends en ontwikkelingen ten aanzien 
van vluchtelingen en ontheemden. Tevens 
werden voor het ministerie van Buitenlandse 
Zaken briefings verzorgd inzake de situatie van 
vluchtelingen en ontheemden in DRC, Somalië en 
Syrië. Deze briefings kwamen tot stand naar aan-
leiding van door Stichting Vluchteling gefinan-
cierde onderzoeksmissies naar de problematiek 
in deze regio’s door Refugees International (RI) 
in Washington. 

6.3 Stichting Vluchteling als lerende organi-
satie
Stichting Vluchteling werkt in de pleitbezorging 
volgens werkplannen, strategische meerjaren-
plannen, monitoringsprotocollen alsook het 
ISO-systeem. De verbetering van de inhoudelijke 
kwaliteit van de pleitbezorging vindt plaats door 
intensieve afstemming met het veld via IRC. Op 
twee thema’s waarop Stichting Vluchteling en 
IRC intensief samenwerken, te weten seksueel 
geweld en stedelijke vluchtelingen, werden het 
afgelopen jaar aanvullende bijeenkomsten en 
‘expert-group meetings’ bijgewoond. Tijdens 
deze bijeenkomsten werden kennis en ervarin-
gen uitgewisseld met andere hulporganisaties, 
wetenschappers en verschillende overheden. 
Omdat de pleitbezorging van Stichting Vluchte-
ling zich op het snijvlak van het internationaal 
recht bevindt, werd in 2012 ook geïnvesteerd in 
het verbeteren van de kennis binnen de organisa-
tie op het gebied van ‘Public International Law’. 
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6.4 Blik op de toekomst: De pleitbezorging in 
2013
De komende jaren zal Stichting Vluchteling  
inzetten op de versterking en verbreding van het 
maatschappelijk draagvlak voor noodhulp. Dit 
draagvlak is sterk afhankelijk van de resultaten 
en impact van de hulpverlening. Richting beleid-
smakers en politiek zal de pleitbezorging zich 
dan ook concentreren op het behalen van een zo 
groot mogelijk bereik en daadwerkelijke impact 
van de hulp met publieke middelen. Hierbij 
wordt in het bijzonder gekeken naar de kanalen 
die worden gekozen in relatie tot de impact en 
kosteneffectiviteit hiervan. 

Voor de specifieke kwetsbaarheden van vluchte-
lingen en ontheemden zal meer aandacht worden 
gevraagd vanuit de Raad voor de Vluchteling. 
Dit zal gestalte krijgen door middel van een of 
meerdere beleidsbrieven per jaar. Om dit te kun-
nen realiseren zal inhoudelijk meer aansluiting 
worden gezocht bij IRC. Tot slot zullen in 2013 
de politieke ontwikkelingen rondom de wijzi-
gingen in het kansspelbeleid met belangstelling 
worden gevolgd. Dit vanwege het feit dat Stich-
ting Vluchteling eraan hecht dat de Nationale 
Postcode Loterij haar succesvolle werkzaamhe-
den voor Goede Doelen ook in de toekomst kan 
blijven voortzetten. 



Mae La, Thailand
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Stichting Vluchteling verkrijgt haar fondsen 
hoofdzakelijk uit de particuliere markt, maar ook 
van institutionele donoren zoals het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode 
Loterij (NPL). Tevens worden soms middelen 
verkregen uit de zakelijke markt en van enkele ver-
mogensfondsen zoals de Adessium Foundation en 
het fonds van de familie Brouwer. In het geval van 
een actie van de Samenwerkende Hulporganisaties 
(SHO) ontvangt Stichting Vluchteling als lid van de 
SHO circa 5% inkomsten uit nationale acties voor 
Giro 555. 

7.1 De visie achter de fondsenwerving 
De afdeling fondsenwerving is hoofdzakelijk 
ondersteunend aan de primaire doelstelling van 
Stichting Vluchteling, het bieden van hulp en 
opkomen voor belangen van vluchtelingen en 
ontheemden. Stichting Vluchteling hanteert als 
uitgangspunt dat tenminste 50% van de fondsen 
afkomstig moet zijn van particuliere donateurs. Dit 
is van belang vanwege de financiële continuïteit en 
zekerheid die dit met zich meebrengt. Daarnaast 
weerspiegelen de donateurs het draagvlak waarop 
vluchtelingen en ontheemden in Nederland kun-
nen bogen, waarmee de donateurs ook een grote 
maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. 

Het bestuur van de organisatie heeft er enige jaren 
gelden voor gekozen om het aandeel inkomsten 

7 Fondsenwerving
De afdeling fondsenwerving werft fondsen in Nederland ten behoeve van 
de doelstellingen. De geworven middelen worden voornamelijk ingezet voor 
de hulpverlening en daarnaast in bescheiden mate voor de voorlichting en 
pleitbezorging

vanuit de Nederlandse overheid nooit meer dan 
25% van het totaal aan inkomsten te laten zijn. 
Enerzijds is deze keuze ingegeven door het feit dat 
een al te grote mate van afhankelijkheid van de 
Nederlandse overheid in een tijd van bezuinigin-
gen een grote mate van onvoorspelbaarheid voor 
de continuïteit van de hulpverlening met zich mee 
kan brengen. Anderzijds wil de organisatie te allen 
tijde onafhankelijk kunnen blijven functioneren en 
juist die hulp bieden die de organisatie het meest 
noodzakelijk acht voor vluchtelingen en ontheem-
den. Politieke motieven mogen de hulpverlening 
op geen enkele wijze beïnvloeden. 

Een derde belangrijke bron van inkomsten is de 
NPL. Stichting Vluchteling ontvangt op basis van 
een contract dat tot 2015 loopt een jaarlijkse bij-
drage van € 2,7 miljoen euro. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om mee te dingen naar de toekenning 
van financiering van extra projecten. De samen-
werking is van groot belang omdat de Nationale 
Postcode Loterij (NPL) Stichting Vluchteling in 
staat stelt om zich zonder al te grote beperkingen 
te richten op projecten die de organisatie zelf het 
belangrijkste acht. Dit geeft niet alleen de mogelijk-
heid om gedurende een langere periode contracten 
aan te gaan met partners in het veld, maar stelt de 
organisatie ook in staat te werken vanuit de eigen 
kracht en expertise. 
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7.2. De activiteiten en resultaten van de fondsen-
werving in 2012

7.2.1 Inkomsten uit de eigen fondsenwerving
In 2012 verkreeg de Stichting bijna € 6 miljoen aan 
inkomsten afkomstig uit de eigen fondsenwerving. 
Deze inkomsten waren voor het grootste deel af-
komstig uit campagnes en donaties (€ 4.665.919). 
Daarnaast werden middelen verkregen uit schen-
kingen (€ 343.308) en nalatenschappen 
(€ 583.835).

Ondanks de economische crisis en het afnemende 
maatschappelijk draagvlak voor hulpverlening 
waren de doelstellingen van de organisatie ten 
aanzien van de eigen fondsenwerving ambitieus. 
De beoogde groei van 5.000 nieuwe machtig-
houders en 12.000 meer losse giftgevers werd 
dan ook niet gehaald. Niettemin steeg het aantal 
machtiginghouders wel met 3% ten opzichte van 
2011 en maakte het aantal donateurs een groei 
door van 64.542 naar 69.517 eind 2012. De groei 
van het aantal donateurs was vooral het gevolg 
van de succesvolle werving van nieuwe donateurs 
via ‘door-to-door’. Ook op festivals en via tele-
marketing werden nieuwe donateurs geworven 
of besloten eenmalige donateurs over te gaan tot 
doneren via een machtiging of een akte. 

Figuur 22: Inkomsten uit eigen fondsenwerving
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583.835

343.308 Campagnes & donaties

Schenkingen

Nalatenschappen

In 2012 werden acht campagnes gevoerd, waar-
van met name de campagne voor slachtoffers van 
seksueel geweld in DR Congo succesvol was. Dit 
had te maken met de gelijktijdige aandacht in de 
media voor de reis van de bestuursvoorzitter en 
de directeur naar het gebied. Ook de campagne in 
december ‘Vluchtelingenkinderen hebben ook een 
verlanglijstje’ was zeer succesvol. 

Via de gegevens van het websitebezoek en de 
sociale media konden in 2012 diverse campagnes 
worden ontwikkeld die beter waren toegesneden 
op een specifieke groep donateurs. Ook werd 
gezocht naar mogelijkheden om de donateur een 
stem te geven in de hulpverlening. Dit kwam onder 
andere tot uiting in de ‘vouchercampagne’ voor 
Congo. Binnen deze campagne konden donateurs 
kiezen aan welke hulpgoederen zij hun donatie 
wilde besteden. Door middel van ‘vouchers/waar-
debonnen’ konden vluchtelingen goederen zoals 
matrassen, dekens en wasteiltjes op de lokale 
markt kopen.  

De jaarlijkse uitzending van ‘Tijd voor Max’ 
rondom 4 mei verliep in 2012 eveneens positief. 
Tijdens deze uitzending vertelde Waldemar Toren-
stra over zijn bezoek aan Birmese vluchtelingen en 
werd aandacht besteed aan ernstige ondervoeding 
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bij vluchtelingenkinderen in Kenia. De kijkcijfers 
waren hoog, hetgeen resulteerde in 1.400 nieuwe 
machtinghouders en bijna 300 eenmalige giften. 
Dit is voor Stichting Vluchteling waardevol omdat 
is gebleken dat nieuwe donateurs die via Tijd 
voor Max het werk van de organisatie steunen, 
doorgaans gedurende een veel langere periode aan 
de organisatie verbonden blijven dan donateurs die 
via andere manieren geworven worden.

7.2.2 Overige inkomsten
In 2012 werd nog een klein bedrag verworven uit 
de SHO campagne van 2011 voor de hongersnood 
in de Hoorn van Afrika. Van de Nationale Postcode 
Loterij (NPL) werd de jaarlijkse bijdrage verkre-
gen, maar het lukte Stichting Vluchteling niet om 
aanspraak te maken op financiering voor een extra 
project. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

Figuur 23: Herkomst van de baten 2010 - 2012
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werd € 1.000.000 verkregen voor grensover-
schrijdende hulpverlening in het door burgeroorlog 
verscheurde Syrië. Deze bijdrage werd gegeven 
vanwege het onderscheidend vermogen van de 
organisatie: Stichting Vluchteling was op dat 
moment als enige organisatie in Nederland in staat 
om via een van haar partners ook hulp te verlenen 
in het door de oppositie ingenomen gebied in Syrië.  

In 2012 werd ook getracht om meer aansluiting te 
vinden bij het bedrijfsleven en andere institutionele 
donoren. Dit leidde tot een bijdrage van het vermo-
gensfonds Adessium van € 300.000, te besteden 
over een periode van 3 jaar. Daarnaast werden de 
mogelijkheden verkend met de Ikea Foundation, 
van Lanschot en de Rabobank Foundation. Dit 
leidde in 2012 niet tot de verwerving van een 
financiële bijdrage. 
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7.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Stichting Vluchteling evalueert iedere campagne, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. De resultaten 
en aanbevelingen voor verbetering worden op 
management niveau besproken en opgevolgd in 
nieuwe campagnes. In 2012 onderging de afde-
ling fondsenwerving ook een ISO-keuring, die 
met goed gevolg werd doorlopen. De klachten-
procedure bleef in 2012 gehandhaafd op basis 
waarvan 45 klachten werden afgehandeld.  

In 2011 signaleerde Stichting Vluchteling als leer 
moment de hoge kosten die gemaakt werden 
voor het werken met externe bureaus in het 
kader van de ‘door-to-door’ werving.  Deze hoge 
kosten zorgden ervoor dat het maar liefst 19 
maanden duurde voordat de gift van de donateur 
besteed kon worden aan de hulpverlening. In 
reactie hierop werd gekozen de samenwerking te 
beëindigen en een nieuw samenwerkingsverband 
aan te gaan met een bureau dat uitging van een 
kortere terugverdientijd. Tevens werd besloten 
in 2012 met een zeer kritische oog te kijken naar 
de resultaten in verhouding tot de kosten. De 
wijziging van de samenwerking als ook de aan-
scherping van de doelen bleken in 2012 resultaat 
te hebben gesorteerd: De meeste nieuwe dona-
teurs die in 2012 werden geworven bereiken de 
organisatie via de door-to-door werrving en de 
terugverdientijd is aanmerkelijk korter dan in 
2011 het geval was. 

Het afgelopen jaar werd ook een aanvang ge-
maakt met de zogenaamde ‘donateurs-panels’.  
Deze panels bestaan uit zowel donateurs als 
niet-donateurs, die via verschillende dilemma’s, 
specifieke vragen en beeldmateriaal naar hun 
mening wordt gevraagd over het werk van 
hulporganisaties, en Stichting Vluchteling in het 
bijzonder. Op deze wijze probeert de organisatie 
een goede indruk te krijgen haar sterke en zwak-
ke punten en aan de hand hiervan aanpassingen 

en verbeteringen door te voeren. De resultaten 
in het afgelopen jaar lieten onder andere zien 
dat Stichting Vluchteling zich meer moet richten 
op successen en resultaten en dat men meer 
inzicht wil van het werk van hulpverleners in de 
regio. Tot slot kwam wederom de behoefte aan 
transparantie over de bestedingen naar voren. 
De eerste resultaten uit deze panelbijeenkomsten 
zijn reeds in het beleid en de werkplannen van de 
organisatie verwerkt.  

7.4 Blik op de toekomst: de fondsenwerving in 
2013
De komende jaren zullen evenals in 2012 in het 
teken staan van een transparante en duidelijke 
communicatie naar de donateurs toe en de ver-
jonging van de achterban. Hiertoe zal het con-
cept van de ‘Nacht van de Vluchteling’ alsook 
het loyaliteitsprogramma voor donateurs worden 
uitgebouwd. In het verlengde hiervan zullen ook 
de website en de strategie voor de sociale media 
verder worden ontwikkeld, waarbij het online ge-
deelte ook steeds meer zal worden ingezet voor 
de fondsenwerving. Tot slot zullen de fondsen-
wervende mogelijkheden bij het bedrijfsleven in 
2013 worden uitgebreid en verbeterd. 
 



Irak
Een jongen voert zijn duiven 
in het Resafa district van 
Bagdad. Hij vertelt: ‘ik ga 
niet naar school en heb ook 
geen werk. Hier is niets te 
doen voor mij’. Hij is een van 
de ongeveer 1.5 miljoen ont-
heemden die onder zeer slechte 
omstandigheden in Irak leven



Liberia/Ivoorkust
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Bijlage 1
Organisatiestructuur & nevenfuncties 
Raad van Toezicht, Bestuur, Raad voor de 
Vluchteling

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

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

2. Bestuurlijke structuur

Beschermvrouwe
Hare Majesteit Koningin Beatrix

Raad van Toezicht
De heer Prof. Dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 
2016
(Neven)functies
Deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke 
sturing, Vrije Universiteit te Amsterdam
Adviesbureau ‘Booz & Company’
Voorzitter Raad van Toezicht VitaValley

Lid Raad van Toezicht Rode Kruis-ziekenhuis te 
Beverwijk
Lid Raad van Advies Innovatie-adviesbureau 
‘Alares’
Lid Adviesorgaan van bondskanselier Angela 
Merkel

De heer Mr. J. Kohnstamm, secretaris en vice-
voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 
2016
(Neven)functies
Voorzitter Working Party 29, vergadering van de 
EU Data Protectie Autoriteiten 
Voorzitter van de ‘Executive Committee van de 
‘International Conference for Data Protection and 
Privacy Commissioners’
Voorzitter van het Mediafonds
Voorzitter van het Bestuur van het Internationaal 
Kamermuziekfestival Schiermonikoog
Voorzitter van de het Bestuur van Stichting 
Ipermestra
Lid van de initiatief- en referendumcommissie 
van de Gemeente Amsterdam 

De heer drs. G.H. Terpstra
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
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Bestuur
Drs. F. Halsema, voorzitter
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Gasthoogleraar mensenrechten/communicatie-
technologie en social media,‘The significance of 
social media and media technology on human 
rights and democracy’, Centre for the Humani-
ties, Universiteit van Utrecht
Documentairemaker NTR
Columnist De Correspondent
Voorzitter onderzoekscommissie Amarantis
Voorzitter Raad van Commissarissen Weekblad 
Persgroep 
Voorzitter Raad van Toezicht ASN Bank
Voorzitter Bestuur ‘Female Economy’
Voorzitter Raad van Toezicht World Press Photo 
Voorzitter Bestuur ‘Barnfilms’

De heer Drs. F. Bluiminck
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven)functie
Teammanager branchebelang, ondernemerschap 
en jeugd ActiZ, organisatie van zorgondernemers
Penningmeester Stichting Cliënten Perspectief

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

Mevrouw Dr. M.S. Menéndez
Voornemens af te treden in 2013
(Neven-)functie
Lid College van Bestuur Haagse Hogeschool
Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken
Lid Raad van Toezicht Stichting Willibord/PCOU
Lid Adviescommissie Opvang en Integratie 
VluchtelingenWerk Nederland
Lid Netherlands Association Latin American en 
Caribbean Studies

Mevrouw M. van der Linden
Benoemd tot 1 januari 2014
(Neven-)functie
Hoofdredacteur van Opzij

Raad voor de Vluchteling
De heer P.C. Cammaert, generaal-majoor der 
mariniers b.d., voorzitter
(Neven-)functie
Consultant for International Peace and Security 
Affairs

Mevrouw Y. Allas
(Neven-)functie
Auteur

De heer Prof. Dr. J. Colijn
(Neven-)functie
Bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkin-
gen – Mondiale Veiligheid Erasmus Universiteit 
Rotterdam  
hoofd CSCP Veiligheidsprogramma Clingendael 
Redacteur Vrij Nederland

Mevrouw J. Dinçelek-Lettinga 
(Neven-)functie
Nederlandse Vrouwen Raad – projectmanager 
diversiteit

De heer Mr. B.O. Dittrich
(Neven-)functie
Advocacy Director Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Rights Program
Human Rights Watch

De heer Drs. G.T.F. Eskens 
(Neven-)functie
Directeur Care Nederland

Mevrouw Prof. Dr. Ir. D.J.M. Hilhorst
(Neven-)functie
Hoogleraar Humanitaire hulp en wederopbouw 
Wageningen Universiteit
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Mevrouw Drs. A.M. Jongerius
(Neven-)functie
Voorzitter FNV Vakcentrale

De heer Prof. Dr. L. de la Rive Box
(Neven-)functie
Honorair hoogleraar International Samenwer-
king, Universiteit Maastricht

De heer Drs. W. Ruijgrok
(Neven-)functie
Oud-directeur VNO-NCW

De heer A. Zeeman
(Neven-)functie
Journalist en presentator

De heer Drs. K. Bleichrodt
(Neven-)functie
Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF
Overleden op 21-11-2012

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

Jury Van Heuven Goedhart-penning
De heer Prof. Drs. R.F.M. Lubbers, voorzitter
De heer B.J. ter Braak, chef redactie Kunst en 
Cultuur De Telegraaf
Mevrouw Mr. K.S. van Heuven Goedhart, voor-
malig rechter
(Overleden op 1-2-2013)
Mevr. Drs. F. Halsema, voorzitter Stichting 
Vluchteling 

Winnaar Van Heuven Goedhart-penning
Mevrouw C. Maung, vluchteling, Birma, 2001
De heer A. Bakuradze, ontheemde, Georgië, 
2003
Mevrouw K. Mayik Nyok, vluchteling, Soedan, 
2004
De heer E. Ramos, ontheemde, Colombia, 2006
Mevrouw M.R. Neloum, hulpverlener, Tsjaad, 
2008
De heer Dr. Dennis Mukwege, arts, DRCongo, 
2010
De heer Saw Win Kyaw, arts, Birma, 2012

Bureau

Directeur
Mevrouw Drs. C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functie
Lid van de redactieraad van Internationale 
Samenwerking

Hoofd interne bedrijfsvoering
Mevrouw R.B. Boetje

Directie-assistent
Mevrouw G. van der A-van Marle

Projecten
De heer Drs. J.G. Habraken
Mevrouw Drs. D.H. Luiten
De heer W. Stellingwerf
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Beleid & Pleitbezorging
Mevrouw Drs. M.J.A.M. de Baaij

Communicatie
De heer R. Verduyn, tot 26 april 2012
De heer B. Wits MA, per 18 april 2012 
De heer H. Volker
Mevrouw Drs. W.M. van de Braak, tot 1 decem-
ber 2012
Mevrouw S. Tieke MA 

Fondsenwerving
Mevrouw E.F. Winter
Mevrouw K de Vries

Secretariaat
Mevr. I. Veeneman MA

International Rescue Committee
De heer Drs. A.A. Huijzer, IRC/SV Alliance Ma-
nager, gedetacheerd op het bureau van Stichting 
Vluchteling

Een vluchteling
is een persoon die zijn land heeft verlaten uit 
vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, 
nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren 
tot een sociale groep dan wel uit lijfsbehoud voor 
(burger)oorlog of ernstige verstoringen van de 
openbare orde.

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

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