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1. Inleiding
In een angstwekkend tempo lijkt het draagvlak voor vluchtelingen verder af te brokkelen. De Verenigde
Staten, onder leiding van Donald Trump, stevenen af op het meest vluchteling-onvriendelijke beleid in
de geschiedenis. Maar ook in Europa en ons eigen land ziet het er beslist niet rooskleurig uit voor de
solidariteit met hen die op de vlucht moesten voor oorlog en geweld. De ‘vluchtelingencrisis’ speelde
een bepalende rol in verschillende verkiezingen in Europa. Vooral de komst van wat ervaren werd
als grote aantallen asielzoekenden en migranten naar Europa heeft geleid tot een verharding van de
politieke discussie, het nieuwe beleid en het publieke debat. Visies op oplossingen, waarbinnen het
onderscheid tussen migranten en vluchtelingen steeds verder vervaagt, staan haaks op elkaar en
dragen sterk bij aan een versnipperd en gepolariseerd politiek landschap. Diezelfde polarisatie zien
wij terug in de steun voor ons werk. Ook in 2017 zagen we een aanzienlijke groei in inkomsten uit
middelen verkregen van het publiek, zij het via onze eigen kanalen alsook via de Samenwerkende Hulp
Organisaties. Tegelijkertijd worden we steeds vaker geconfronteerd met een toenemend vijandige
houding ten opzichte van de mensen waar wij voor staan, en ons werk voor hen.
Onderwijl groeit het aantal mensen op de vlucht verder door. Aan het einde van 2017 stroomde een
ongekend aantal nieuwe vluchtelingen uit Myanmar buurland Bangladesh binnen. Eerder in het jaar
zorgde de strijd tegen IS in Irak en Syrië voor nieuwe ontheemding. Ook in Zuid-Soedan, de Centraal
Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo blijft het onrustig. Jemen en Somalië zijn
levensgevaarlijk voor de gewone burger én de hulpverleners. In 2016 telde de Vluchtelingenorganisatie
van de Verenigde Naties 65,6 miljoen vluchtelingen en ontheemden. We hebben geen reden aan te
nemen dat dit aantal in 2017 afgenomen is.
De huidige stand van de wereld en de afbrokkelende solidariteit met vluchtelingen dwingt Stichting
Vluchteling tot extra inzet. Ons werk is harder nodig dan ooit en moet zich in 2018 noodzakelijkerwijs
niet alleen richten op de hulpverlening aan onze doelgroep, maar óók aan het verstevigen van het
draagvlak hiervoor onder het Nederlandse publiek. Dit zullen wij onder meer doen door het eerlijke
verhaal te vertellen. Vluchtelingen zijn letterlijk alles verloren en wanhopig op zoek naar bescherming,
vooral in eigen of een naburig land. Behoud van publieke steun voor en solidariteit met vluchtelingen is
essentieel, vooral op lange termijn, om hen de bescherming en hulp te bieden die zij nodig hebben.
Stichting Vluchteling zal in 2018 scherper inzetten op het creëren en ondersteunen van
noodhulpverlening door lokale organisaties. Niet alleen draagt zo’n strategische keuze bij aan de
voornemens uit de Grand Bargain, waarin het belang voor het ontwikkelen van lokale capaciteit en
verantwoordelijkheid onderstreept wordt, ook helpt het om de schaarse middelen uiteindelijk slimmer
te besteden. De hulpverlening met onze partner het International Rescue Committee (IRC) zetten we
uiteraard door. Een uitdieping van de band tussen IRC en SV staat voor het nieuwe jaar nadrukkelijk
op de agenda.
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2. Samenvatting
Politieke ontwikkelingen en beleid rond vluchtelingen
In 2017 hebben vluchtelingen opnieuw een belangrijke rol gespeeld in het politieke debat, zowel
op regionaal, nationaal, als Europees niveau. De uitwerking van de Turkijedeal is volgens sommige
partijen succesvol, omdat er minder bootjes aankomen in Griekenland, maar volgens Stichting
Vluchteling heeft de Turkijedeal vele ongewenste gevolgen. Zo zitten duizenden vluchtelingen vast in
Griekenland en heeft een aantal rechters geoordeeld dat Turkije niet voor iedereen een ‘veilig derde
land’ is. De Nederlandse en Europese politiek bestudeert momenteel de mogelijkheden om nieuwe
migratieafspraken te maken; de focus van de Nederlandse regering ligt daarbij op de ‘ring rond
Europa’.
Alhoewel het aantal vluchtelingen dat Nederland bereikt drastisch kleiner geworden is, heerst er nog
steeds angst dat (te) veel vluchtelingen zich in Nederland vestigen. In 2018 zal dit punt van discussie
blijven. Voor Stichting Vluchteling blijft daarom het monitoren van het sentiment rondom vluchtelingen
in Nederland belangrijk. Wij zullen ons middels inhoudelijke bijdragen laten horen in het debat. Het
opbouwen en versterken van de relatie met politici en beleidsmedewerkers op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en op ambassades is essentieel om Stichting Vluchteling zichtbaarheid te geven
als beïnvloedingsorganisatie met kennis van zaken. Hiermee beogen we het draagvlak te vergroten
voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking en het beleid van de
Nederlandse overheid dienaangaande te verbeteren.
Stichting Vluchteling werkt aan opvang en bescherming van vluchtelingen en ontheemden, daar waar
de noden het hoogst zijn. Omdat deze opvang een enorme druk legt op landen als Turkije, Libanon,
Ethiopië en Oeganda pleiten wij voor een eerlijkere verdeling van de lasten en een solidaire houding
van de Nederlandse regering richting de landen die nu de meeste vluchtelingen opvangen.

Draagvlak in Nederland
Via onze relaties met de media willen we het draagvlak in de samenleving voor ons werk verder
versterken en laten zien wie wij zijn en wat we doen. We zullen met nieuwe manieren aandacht trekken
voor ons werkterrein. We verkennen bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden. Door middel van
meer consistente communicatie over onze standpunten, ons werk en onze resultaten, willen we ons
nog prominenter neerzetten als dé autoriteit, dé expert in de hulp aan vluchtelingen en ontheemden.
We laten zien dat we snel ter plekke zijn en daar hulp bieden. En dat we – zolang de vluchtelingen niet
naar huis kunnen – werken aan humane opvang, en het bieden van bescherming en perspectief, zoals
door het stimuleren van economische zelfstandigheid.
Samenwerking
In 2018 zullen we opnieuw nauw samenwerken met onze operationele partner het IRC. Met
ondersteuning van het IRC werken we aan een aanvraag voor een Framework Partnership Agreement
(FPA) bij het Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
(ECHO). Ook aan andere samenwerkingsverbanden, zoals de Dutch Relief Alliance (DRA) en
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), zullen we een actieve bijdrage leveren.
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Projecten
Stichting Vluchteling zet in 2018 wederom in op kwalitatief goede hulp aan zo veel mogelijk
vluchtelingen en ontheemden, die aansluit bij hun behoeftes en grootste noden. Onze geworven
middelen die we via private fondsenwerving hebben verkregen, zullen we primair via IRC besteden.
De landen waarin de fondsen worden besteed worden in overleg met IRC bepaald. Ook zal 50%
van het geld gereserveerd worden voor acute noodsituaties. Dit zullen, evenals in 2017, landen zijn
waar veel vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen. Zeker in alle zogenoemde L3 crises, de
meest complexe en uitdagende humanitaire crises, waar aansluiting is bij het mandaat van Stichting
Vluchteling wordt hulp verleend. Binnen de doelgroep vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders
is er speciale aandacht voor stedelijke vluchtelingen en daarnaast bereiken we ook de lokale
bevolking met onze hulp. De sectoren die we zullen ondersteunen blijven gezondheidszorg, onderwijs,
economisch welzijn, bescherming en zelfredzaamheid.
In 2018 zal er naast de steun aan IRC-projecten nadruk liggen op het versterken en uitbreiden van de
samenwerking met lokale partners, dit ook met het oog op de eerdergenoemde FPA. Dit betekent ook
een versterking van het team projecten, met focus op capaciteitsopbouw in het veld.

Fondsenwerving
Ook in 2018 zetten we voor wat betreft de inkomsten uit eigen fondsenwerving vooral in op het werven
van fondsen in de particuliere markt. Net als in 2016 en 2017 volgen we daarbij het groeiscenario dat
is vastgelegd in de lange termijn fondsenwervingsstrategie 2016-2020. Met de voorlopige prognose
dat we in 2017 zullen uitkomen op 12,6 miljoen euro aan inkomsten eigen fondsenwerving, willen we
in 2018 uitkomen op 13,5 miljoen euro aan inkomsten van particulieren, bedrijven en gebedshuizen. De
inzet van verschillende fondsenwervende kanalen en middelen zal beter met elkaar in balans worden
gebracht waarbij ook ruimte is voor nieuwe kanalen, zoals een fondsenwervend TV-programma. Een
speerpunt hierbij is het ontwikkelen van een herkenbare en eigen fondsenwervende identiteit.
Naast het vergroten van de instroom van structurele donateurs (55.000 structurele donateurs eind
2018) en het verhogen van het gemiddelde giftbedrag en de gemiddelde steunperiode, zullen nieuwe
doelgroepstrategieën worden ontwikkeld voor bedrijven (MKB) en major donors. Ook zullen we
investeren in het behouden en versterken van de loyaliteit van onze bestaande donateurs en donoren.
Tot slot is het van cruciaal belang om in een nieuwe donateursdatabase te investeren zodat we onze
achterban nog beter kunnen betrekken bij het werk van Stichting Vluchteling.

Organisatie
De afgelopen twee jaar is de organisatie op alle fronten gegroeid. Daarom concentreren we ons in
2018 op consolidatie. Er zal extra aandacht zijn voor het verbeteren van de samenwerking onderling.
De organisatiewaarden worden aangescherpt. Ook wordt gekeken hoe bepaalde processen kunnen
worden geautomatiseerd.
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3. Missie & visie
3.1 Historie
De wortels van Stichting Vluchteling liggen in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. De voormalige
verzetsstrijders Cees Brouwer en Gerrit Jan van Heuven Goedhart initieerden begin jaren vijftig ad-hoc
acties om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Dat geld werd besteed via de UNHCR. Het ad-hoc
karakter van de inzamelingsacties verdween in 1976 met de oprichting van Stichting Vluchtelingenhulp
door Cees Brouwer. Via een statutenwijziging in 1981 werd de naam van de organisatie veranderd in
Stichting Vluchteling. Het gironummer 999 wordt al sinds 1956 door de organisatie en haar voorlopers
gebruikt.
3.2 Missie / Visie
Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden
we levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren helpen we in langdurige crises of bij de
wederopbouw. Maar altijd maken we verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht
hun afkomst, ras, etniciteit en religie.
In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maken we ons
sterk voor een menswaardig bestaan voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en
onderdrukking. Dit doen we samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC), een
van de grootste en meest ervaren hulporganisaties ter wereld. Door de handen ineen te slaan, zijn we
sneller ter plekke, kunnen we meer mensen helpen en betere hulp verlenen.
We investeren in hulpvormen die bewezen effectief zijn, werken aan nieuwe oplossingen voor de
humanitaire problemen van nu, en luisteren goed naar de behoeften van vluchtelingen en ontheemden.
Ook geven we vluchtelingen een stem door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan
de kaak te stellen. Daarnaast geven we eerlijke voorlichting aan het Nederlandse publiek en zijn we
transparant over onze bestedingen en resultaten.
Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan humane opvang en
toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.
3.3 Belangrijke waarden
Stichting Vluchteling koestert haar organisatiewaarden. Daarmee is de stichting geworden waar ze nu
staat. Deze waarden zijn:

Autoriteit
Stichting Vluchteling is een expert als het gaat om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en
onderdrukking: vluchtelingen en ontheemden. We weten waar we het over hebben. We bezoeken de
plekken waar mensen naartoe vluchten, we praten met de slachtoffers en bieden hen een platform om
hun verhaal te doen. Daarvan doen we publiekelijk verslag. Alleen in uitzonderlijke gevallen verlenen
we hulp in gebieden waar we zelf uit veiligheidsoverwegingen niet kunnen gaan kijken: we moeten de
financiers van de noodhulpverlening kunnen laten zien wat we met hun geld doen.
Authenticiteit
We zijn authentiek in wie we zijn. We zeggen wat we zien, zijn realistisch, open en mondig.
Communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. We zeggen het ook als het niet kan, of als we een fout
hebben gemaakt. We zijn daarmee onderscheidend en anders dan de andere hulporganisaties.
Effectiviteit
We voelen ons verantwoordelijk voor wat we doen, en we letten daarom goed op hoe het
donateursgeld wordt besteed. We zijn resultaatgericht en willen de donateurs laten zien welke
resultaten wij bereiken.
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Passie
We werken met een passie die ver gaat. We voelen ons nauw verbonden met het leed van mensen op
de vlucht en zetten ons tot het uiterste in om aandacht te vragen voor vluchtelingen en ontheemden.
Hiermee beogen we zoveel mogelijk geld op te halen voor hulpprogramma’s en kwalitatief de beste
hulp te verlenen.
Stout
“Kan niet” staat niet in onze vocabulaire. We zoeken naar een manier waarop het wél mogelijk is.
Eronderdoor, bovenlangs, rechtsom of linksom, een manier om ons doel te bereiken. We schromen
niet om af en toe een tikkeltje stout te zijn. Onder het mom: anders gebeurt er niets.
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4. Context
4.1 65,6 miljoen mensen op de vlucht

Steeds meer mensen op de vlucht
Wereldwijd was in 2016 een recordaantal van 65,6 miljoen mensen op de vlucht, een kleine stijging
vergeleken met het jaar ervoor. Voor het eerst in jaren vlakte de sterke stijging van het aantal mensen
op de vlucht af. De meerderheid van de mensen op de vlucht, 40,3 miljoen, bleef binnen de grenzen
van het eigen land, terwijl 22,5 miljoen mensen hun toevlucht zochten in het buitenland. Dit is
het hoogste aantal vluchtelingen sinds de jaren ’90. Daarnaast waren er 2,8 miljoen asielzoekers
wereldwijd. Meer dan de helft van alle vluchtelingen (55%) is afkomstig uit 3 landen: Syrië,
Afghanistan en Zuid-Soedan.
Van alle vluchtelingen wordt 84% opgevangen in ontwikkelingslanden. Het percentage vluchtelingen
dat wordt opgevangen in de minst ontwikkelde landen steeg naar 28%. De top 6 van opvanglanden
van vluchtelingen bestaat uit Turkije, Pakistan, Libanon, Iran, Oeganda en Ethiopië. Het merendeel
van de opvanglanden kan maar met moeite voorzien in de eerste levensbehoeftes van haar eigen
bevolking, laat staan in die van vluchtelingen. De toegenomen druk op basisvoorzieningen leidt vaak
tot spanningen tussen vluchtelingen en de lokale bevolking.
Het aantal vluchtelingen en ontheemden dat terugkeerde is sterk gestegen ten opzichte van 2015. In
2016 keerden ruim 550.000 vluchtelingen en 6,5 miljoen ontheemden terug naar hun plaats of land
van herkomst. Deze terugkeer was niet altijd vrijwillig en de terugkeerlocaties vaak niet berekend op
de terugkeer van grote aantallen mensen. Hierdoor kan getwijfeld worden aan de duurzaamheid van
deze terugkeer. Gezien deze ontwikkelingen blijft het werk en de missie van Stichting Vluchteling de
komende jaren zeer relevant.

Verstedelijking
Een groeiend aantal vluchtelingen en ontheemden zoekt haar toevlucht in stedelijke gebieden in plaats
van vluchtelingenkampen. Sinds 2008 is het aantal stedelijke vluchtelingen gestegen van 42% naar
60% van het totaal aantal vluchtelingen. In steden zijn vluchtelingen vaak onzichtbaar en moeilijker te
identificeren door hulporganisaties. Stedelijke vluchtelingen wonen vaak te midden van de arme lokale
bevolking, maar hebben in veel gevallen geen officiële verblijfspapieren. Hierdoor hebben zij minder
toegang tot werk of basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Van de ontheemden
woont 80% in steden; ook voor hen geldt dat zij zich vaak naar de stad begeven in de hoop op opvang
en zorg, maar moeilijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Stijgende financieringsbehoefte en behoefte aan efficiëntieslag
Wereldwijd is er een groot gebrek aan financiering voor noodhulp, zowel qua omvang als de
mogelijkheid om hulp flexibel in te zetten, daar waar de grootste noden zijn. De afgelopen 10 jaar is
de behoefte aan humanitaire hulp, niet alleen voor vluchtelingen, verzesvoudigd tot ruim 25 miljard
euro. Vorig jaar werd maar 60% van de financiering die nodig was beschikbaar gesteld. Hierdoor
bleven veel vluchtelingen en ontheemden verstoken van hulp. In deze context is de meerwaarde van de
financiering van noodhulp door Stichting Vluchteling zeer relevant.
Om op de lange termijn adequate hulp te kunnen blijven bieden, wordt wereldwijd door overheden,
de Verenigde Naties (VN) en hulporganisaties steeds meer gekeken naar mogelijkheden om de
hulpverlening efficiënter te maken, te innoveren, samenwerking te verbeteren en deze te coördineren.
Tijdens initiatieven zoals de Grand Bargain (2016) zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het
vergroten en versterken van de rol van lokale organisaties, het gebruik van cash in de hulpverlening,
transparantie en vergroten van de stem van begunstigden in de hulpverlening. Als lid van de DRA en
operationeel partner van het IRC heeft Stichting Vluchteling zich aan Grand Bargain commitments
gebonden.
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4.2 Politiek en draagvlak in Nederland
De Nederlandse samenleving is gepolariseerd. Binnen het politieke en maatschappelijke debat over
vluchtelingen zien we sterke tegenstellingen tussen aan de ene kant mensen die meer steun willen
geven aan vluchtelingen en aan de andere kant mensen die liever meer in Nederland investeren,
die bang zijn dat de Nederlandse samenleving verandert, of die een meer rechts-populistisch
gedachtengoed aanhangen.
Mede als gevolg hiervan, zagen we een overwinning voor de meer rechtse en rechts populistische
partijen aan de ene kant en de groenen aan de andere kant. Uit de coalitieonderhandelingen is
een pragmatisch kabinet gekomen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het lijkt erop dat het
zwaartepunt ligt op ‘opvang in de regio’, het sluiten van nieuwe ‘migratieafspraken’ met derde
landen, investering in de ‘ring rond Europa’ (Irak, Jordanië en Libanon) en conditionaliteit van de
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s. Binnen de EU-lidstaten en in Brussel zien we soortgelijke
trends met betrekking tot migratieafspraken, budget voor ontwikkelingssamenwerking en hervestiging.
In dit kader blijft het belang van pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding in 2018 onverminderd groot.
4.3 Klimaat voor Fondsenwerving, Voorlichting en Media
Sinds 2015 wordt het thema vluchtelingen niet alleen door Stichting Vluchteling onder de aandacht
gebracht. De wereldpolitiek is bezig met vluchtelingen en migratie in bredere zin, het staat hoog op
de Europese agenda en ook onze eigen politieke partijen maken zich vanuit verschillende standpunten
druk over vlucht en migratie. Ook binnen de goededoelensector is de vluchteling een geliefd thema
geworden om aandacht voor te vragen. Zelfs organisaties die voorheen op andere thema’s aandacht
vroegen, communiceren over en werven nu fondsen voor de grote aantallen mensen op de vlucht.
Opvallend is ook dat VluchtelingenWerk Nederland in 2017 steeds meer over vluchtelingen buiten
Nederland communiceert. Zo zoeken ze publiciteit als het gaat om ‘migratiedeals’ of om de situatie van
vluchtelingen in Europa. Hoewel deze onderwerpen aansluiten bij de routes naar Nederland, draagt
deze positionering bij aan de verwarring over het feit dat Stichting Vluchteling en VluchtelingenWerk
Nederland niet dezelfde organisatie zijn. De herpositionering van andere goede doelen betekent dat
Stichting Vluchteling zich in 2018 steeds duidelijker moet profileren als een noodhulporganisatie die
vluchtelingen buiten Europa helpt, daar waar veruit de meeste vluchtelingen zijn en waar de noden het
hoogst zijn.
Daarnaast is er in toenemende mate een kritische houding van particulieren en bedrijven ten
opzichte van goede doelen. Deels komt dit door ‘geefmoeheid’ en de behoefte aan aangetoonde
meerwaarde en transparantie over bereikte resultaten. De eerdergenoemde polarisatie over de
vluchtelingenproblematiek en het groeiende wantrouwen jegens hulporganisaties spelen ook een rol.
Het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland staat onder druk. Door het aantal vluchtelingen dat
sinds 2015 naar Europa is gekomen zijn mensen kritisch en negatiever geworden. De Nederlandse
bevolking is ‘vluchtelingenmoe’ en bang voor massamigratie. We merken dat het daardoor ook
moeilijker wordt om ons thema onder de aandacht te brengen. Vooral in televisieprogramma’s zien
we een trend dat redacties liever kiezen voor minder controversiële onderwerpen, en bekende
Nederlanders aan tafel willen hebben, dan bijvoorbeeld een goededoelendirecteur zoals Tineke
Ceelen. Kranten staan nog wel open voor achtergronden en nieuws. Toch vraagt het om een
discussie over de inzet van media: op welke manier kunnen we in het huidige klimaat, het huidige
medialandschap, onze boodschappen het beste over het voetlicht brengen. We zullen in 2018 ook
kijken naar welke nieuwe media interessant zijn om nieuwe doelgroepen mee aan te boren.
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4.4 Relatie met het International Rescue Committee

Operationele fusie
Sinds de operationele fusie van 1 mei 2015 maakt Stichting Vluchteling deel uit van het IRC, waarmee
we onderdeel zijn van een sterk internationaal netwerk. Ook hebben we dankzij deze intensieve
samenwerking een betere beïnvloedings- en fondsenwervende positie in Nederland en Europa, en
meer toegang tot kennis en uitvoerende capaciteit in het veld. Het IRC is vertegenwoordigd in de Raad
van Toezicht van Stichting Vluchteling, en Stichting Vluchteling maakt op haar beurt deel uit van het
bestuur van IRC-UK. Ook maakt de directeur van Stichting Vluchteling deel uit van de Senior Leaders
van IRC. IRC stationeerde een senior medewerker bij Stichting Vluchteling in Den Haag om het
integratieproces van de beide organisaties te ondersteunen.
In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de operationele fusieafspraken tussen Stichting
Vluchteling en IRC. Een van de belangrijkste conclusies is dat Stichting Vluchteling in 2018 een FPAaanvraag zal doen bij ECHO, met ondersteuning van het IRC.

Samenwerking tussen afdelingen van Stichting Vluchteling en IRC
De afgelopen jaren is er gewerkt aan de integratie en samenwerking van de verschillende afdelingen
van Stichting Vluchteling en IRC. Zo zijn er stappen gezet om de projectmedewerkers te integreren
in de regionale structuren van IRC. Deze integratie geeft projectmedewerkers toegang tot meer
inhoudelijke kennis over landen en sectoren, directere toegang tot veldkantoren en een groter
netwerk. Dit heeft een positieve invloed op het succesvol benaderen van Nederlandse institutionele en
particuliere donoren en ook overheidsfondsen.
Ook op het gebied van pleitbezorging wordt door Stichting Vluchteling met de komst van een
medewerker Beleid en Pleitbezorging meer bij IRC aangehaakt. De samenwerking met het IRC
Europe Advocacy team verloopt steeds efficiënter en effectiever. De teams weten elkaar beter te
vinden, om elkaar op de hoogte te houden en gezamenlijke beïnvloedingsactiviteiten uit te zetten.
4.5 Interne organisatie
Het afgelopen jaar is Stichting Vluchteling sterk gegroeid: het aantal fte is in 2017 gedurende
het jaar met 63% gestegen ten opzichte van 2016 van 17,8 fte naar 28,9 fte. Alle afdelingen zijn
uitgebreid, wat een aantal veranderingen in de organisatie met zich mee heeft gebracht. Ten eerste
is een nieuw kantoorpand betrokken aan de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag. De afdelingen
Fondsenwerving en Voorlichting zijn opgesplitst met elk een eigen teamleider – team projecten zal in
2018 ook een teamleider aantrekken. Tot slot is een klein team Beleid en Pleitbezorging opgezet. Het
managementteam bestaat uit de directeur en de teamleiders van Voorlichting, Fondsenwerving, het
Hoofd Interne Bedrijfsvoering en in de toekomst de teamleider Projecten. Zie hoofdstuk 6.1 voor een
organogram van de organisatie.
Ten slotte is het belangrijk om te noemen dat Stichting Vluchteling in 2017 gecertificeerd
is voor ISO 9001:2015, waarmee we aantonen dat we gebruik maken van een effectief
kwaliteitsmanagementsysteem.
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5. Doelstellingen
5.1 Projecten

Verwerving van fondsen bij (institutionele) donoren
In 2018 beogen we minstens vijf miljoen euro te werven bij institutionele donoren en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken via de DRA en eventueel de SHO. Speerpunt hierbij is het indienen van de
FPA-aanvraag bij ECHO voor eind maart 2018. Via de DRA ontwikkelen we Joint Responses (JRs)
voor acute en chronische crises. We zijn van plan deel te nemen aan minstens drie NGO-platformen,
waaronder Syrië, Burundi en Democratische Republiek Congo. We maken afspraken met het IRC
over de inbedding van Stichting Vluchteling in de Awards Management Unit (AMU) en de rol van team
projecten in toezicht en controle op IRC-programma’s die buiten het Annual Funding Plan vallen. In
samenwerking met team Beleid en Pleitbezorging verbeteren we het relatiebeheer met Nederlandse
ambassades in landen waar Stichting Vluchteling en het IRC actief zijn. Ten slotte nemen we, indien
van toepassing, deel aan Giro555-acties.
Versterken en uitbreiden van samenwerking met lokale partners
We zijn voornemens om in 2018 minstens drie nieuwe lokale partners te identificeren en
organisatorisch door te lichten. Ook analyseren we de organisatie- en uitvoeringscapaciteit van onze
drie bestaande lokale partners. Na het in kaart brengen van de capaciteitsversterkingsbehoeftes
van nieuwe en bestaande lokale partners, zullen we inzetten op technische en organisatorische
capaciteitsopbouw en financiële ondersteuning. Hierbij is het belangrijk dat we de kennis vergoten bij
team Projecten over organisatieversterking en institutionele ontwikkeling van lokale partners.
Relevantie: De door Stichting Vluchteling gesteunde hulpverlening is zo relevant mogelijk
We streven naar hulpverlening die aansluit op de hulpbehoeftes en prioriteiten van onze doelgroep,
en op de prioriteiten van onze uitvoerende partners. Richtlijnen voor de toekenningen van onze
financiering zijn in 2018 de volgende:
•
In >90% van de eindrapportages is klanttevredenheid in kaart gebracht
•
In >90% van alle toekenningen worden naast vluchtelingen, ontheemden of terugkeerders ook
de lokale bevolking bereikt
•
>50% van toekenningen richt zich op stedelijke vluchtelingen en/of ontheemden
•
>80% van de non-Emergency Relief Fond hulpgelden wordt toegekend aan (Severe)
Humanitarian Crisis volgens de classificatie van ACAPS (www.acaps.org)
•
<20% van de door Stichting Vluchteling beschikbaar gestelde hulpgelden is gericht op
wederopbouw en terugkeer
•
100% van de L3-crises waar aansluiting is bij het mandaat van Stichting Vluchteling worden
ondersteund
Efficiëntie: de door Stichting Vluchteling gesteunde hulpverlening wordt zo efficiënt
mogelijk uitgevoerd
We willen dat onze hulpverlening een zo groot mogelijk verschil maakt voor een zo groot mogelijk
aantal mensen door optimale inzet van de beschikbare middelen. We bereiken dit door tijdige en
adequate inhoudelijke toetsing van projectvoorstellen alsook het beoordelen van rapportages. Ten
slotte wordt de inhoudelijke en financiële voortgang van 10 projecten besproken tijdens veldbezoeken
van projectmedewerkers in 2018.
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Effectiviteit: De door Stichting Vluchteling gesteunde hulpverlening wordt zo effectief
mogelijk uitgevoerd
Stichting Vluchteling streeft naar hulpverlening die doeltreffend is en van goede kwaliteit. Dit betekent
dat de hulpverlening daadwerkelijk moet bijdragen aan het verbeteren van de basisbehoeftes van onze
beneficiënten. Stichting Vluchteling zal elk van de 5 resultaatgebieden van IRC (gezondheidszorg,
onderwijs, economisch welzijn, protectie en zelfredzaamheid) blijven steunen. Om de kwaliteit
te waarborgen zullen we projectvoorstellen inhoudelijk toetsen conform de Project Advies en
Kwaliteit (PAK) en worden projecten extern geëvalueerd volgens het bestaande evaluatiebeleid.
Ook controleren we via veldbezoeken of de geplande resultaten zijn gerealiseerd. Indicatoren voor
controles in het veld, via monitoring en externe evaluaties, worden van tevoren vastgesteld. Tenslotte
zullen de projectmedewerkers expertise opbouwen op het gebied van gezondheidszorg, protectie,
economisch welzijn en onderwijs.
5.2 Beleid en Pleitbezorging
In 2018 richten we ons op een aantal thema’s verbonden aan de International Rescue Committee
(IRC) Europe prioriteiten: bescherming van burgers in conflict, seksueel geweld in conflictsituaties,
cashhulp en stedelijke vluchtelingen. Regionaal ligt de nadruk van de afdeling pleitbezorging op Syrië
en Irak en de omringende landen waar veel vluchtelingen worden opgevangen, Libië plus ‘achterland
Sahel’ en de Centraal Afrikaanse Republiek. Om de pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding extra kracht
bij te zetten, zullen we in 2018 duidelijke keuzes maken op welke thema’s we ons de komende jaren
willen richten.

Strategische positie bepalen
In 2018 zullen we strategische keuzes maken met betrekking tot onze positionering middels
strategiesessies en de ontwikkeling van een beïnvloedingsstrategie binnen het organisatiebrede
meerjarenbeleidsplan.
Beleids- en beïnvloedingspositie opbouwen en versterken
Om een sterker gecoördineerde beïnvloeding van beleidsmakers op Nederlands en Europees niveau
te realiseren, versterken we de band en de samenwerking met het IRC Europe Advocacy team.
Zo verwerven we toegang tot meer informatie, rapporten en beleidsadviezen, en kunnen we, in
samenwerking met het IRC team in Brussel, Nederland als lidstaat van de EU beïnvloeden.
Daarnaast werken we aan het versterken van de relatie met key politici in Nederland en
beleidsmedewerkers op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel is een beïnvloedingspositie
met kortere lijntjes bewerkstelligen. Zo kunnen we het nieuwe beleid van de Directie Stabiliteit en
Humanitaire Hulp (DSH) op gebied van humanitaire hulpverlening beïnvloeden en kunnen we tijdig
nieuwe financieringsmogelijkheden bij het ministerie identificeren. Bovendien willen we de reputatie
van Stichting Vluchteling opbouwen als een (innovatieve) expertorganisatie. We bereiken dit door
het voeden van politici en beleidsmakers met beleidsadviezen op prioritaire thema’s, het investeren
in relaties met ambassades in prioritaire regio’s, het organiseren van expertmeetings, het aanbieden
van inhoudelijke petities, en veldreizen van de directeur of medewerker pleitbezorging met politici naar
projecten van Stichting Vluchteling.
Verder beogen we de relatie met onze samenwerkingsverbanden te versterken: de Werkgroep
Internationaal Vluchtelingenrecht (WIV), DRA Advocacy Group, Platform Humanitaire Actie en KUNO.

Investeren in onderzoek
In 2018 investeren we in twee advocacy-onderzoeken op prioritaire regio’s en thema’s. De
gepubliceerde rapporten zetten we vervolgens in voor beleidsbeïnvloeding in Den Haag en Brussel.
Ook worden de rapporten gebruikt voor het publiceren van eigen inhoudelijke stukken.
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Beïnvloeden van Nederland als lid van de VN Veiligheidsraad
In 2018 zetelt Nederland in de VN Veiligheidsraad. Daarom zullen we op gebied van Protection of
Civilians het beleid proberen te beïnvloeden via de Taskforce NL op het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Permanente Vertegenwoordiging in New York.
Beïnvloeden van Global Compact on Refugees
Samen met het IRC zullen we op een aantal prioriteiten de Nederlandse positie binnen de ontwikkeling
de Global Compact on Refugees proberen te informeren en beïnvloeden.
5.3 Voorlichting
Het accent voor de afdeling voorlichting ligt op het vergroten van de top-of-mind awareness:
Nederland moet weten wie we zijn, wat we doen en waarom dat zo belangrijk is. In 2017 gaf 64% van
de Nederlanders aan Stichting Vluchteling te kennen, maar ook dat ze weinig zien en horen van de
organisatie.

Naamsbekendheid Stichting Vluchteling verhogen
We beogen om in 2018 de merkbekendheid met 5% te doen stijgen ten opzichte van het jaar ervoor.
Daartoe zullen we opnieuw onderzoek doen naar de naamsbekendheid van de stichting. We willen
de naamsbekendheid vergroten door middel van een cross-mediale themacampagne, een corporate
campagne, corporate tv-spot en mogelijk ook een fondsenwervend tv-programma.
Positionering ten opzichte van andere goede doelen verscherpen
Uit het marktonderzoek in 2017 kwam ook naar voren dat het onduidelijk is wat we doen. 22% van
de ondervraagden denkt dat we ons voornamelijk richten op vluchtelingen in Nederland. Bijna 60%
gaf aan niet te weten dat Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Vluchteling twee organisaties zijn.
Daarom is onze scherpere positionering een belangrijk doel van het team Voorlichting. Dit doen we
door meer consistentie in communicatie-uitingen aan te brengen, inclusief de tone of voice en huisstijl.
Belangrijk is het claimen van Wereldvluchtelingendag met daarbij een geïntegreerde campagne
gedurende de maand juni. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van aandacht vragen, ook in
de media. Om ons als expert te profileren zullen we expert-meetings organiseren. Hiermee verwachten
we een stijging van de bekendheid over wat Stichting Vluchteling doet van 10%.
Meer resultaatcommunicatie
Een groot deel van het Nederlandse publiek en onze achterban weet niet wat we doen. Daarom zullen
we in 2018 ons meer dan anders richten op resultaat-communicatie. Tenminste 25% van de externe
communicatie bestaat uit positieve projectresultaten en successen. Dit bereiken we onder andere met
donateursdagen, het restylen van de 999 update, meer content maken, een separate mailstrategie
ontwikkelen, en (persoonlijke) updates op sociale media van hulpverleners van IRC.
Vergroten bereik
Op de website beogen we +25% groei van in 2017 (naar verwachting) 318.375 bezoekers
naar 400.000 bezoekers in 2018. Op sociale media kanalen, te weten Instagram, Facebook en
Twitter, beogen we +50% groei in 2018. Dit willen we bewerkstelligen door het uitbouwen van de
functionaliteit van de website en het werken met een vernieuwde contentstrategie. Ook maken we een
plan voor het stimuleren van het gebruik van het bestaande actieplatform.
Strategie opstellen voor meer mediabereik
We gaan een mediastrategie opstellen die gericht is op het versterken en uitbouwen van onze
mediarelaties. We zullen media-aandacht genereren via de reizen van de directeur, rondom campagnes
en evenementen en inhoudelijke stukken op onze thematiek. Hiervoor zullen we inzetten op het
uitbreiden van de woordvoering naast de directeur. Ook komt er meer aandacht voor kwaliteitsbeeld
en hebben we meer experts in het veld nodig als sprekers. De doelstelling wat betreft het mediabereik
voor 2018 zal worden gebaseerd op het mediaonderzoek dat eind december zal uitkomen.
Jaarplan 2018 - Stichting Vluchteling
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5.4 Fondsenwerving

Meer inkomsten en loyaliteit van de doelgroep particulieren
We zetten in op een groei naar €13.200.000 voor eind 2018 en grotere tevredenheid, vertrouwen en
betrokkenheid van particuliere donateurs.
We hebben de volgende subdoelen:
•
Meer structurele donateurs: We werven in 2018 16.530 nieuwe structurele donateurs, zodat er
eind van het jaar netto 55.000 structurele donateurs zijn;
•
Lagere uitstroom donateurs: 10% minder uitstroom in 2018 ten opzichte van 2017;
•
Toename kennis schenkingsaktes, legaten en nalatenschappen: 75% van onze achterban is
geïnformeerd over notarieel schenken en nalaten;
•
Toename eenmalige giften: € 5.500.000 aan eenmalige giften;
•
Meer inkomsten en loyaliteit van major donors (vermogende particulieren, stichtingen, 		
verenigingen, fondsen): een groei naar € 1.500.000 per eind 2018.

Meer inkomsten en loyaliteit van de doelgroep bedrijven
We beogen een groei naar €150.000 van bedrijven voor eind 2018. De nadruk ligt op het MKB
segment (50-250 werknemers, jaaromzet tussen 12 en 50 miljoen euro). Om zowel de inkomsten
als de loyaliteit te verhogen ontwikkelen we na marktonderzoek een strategie gericht op bedrijven.
Daarnaast organiseren we een informatiedag en overwegen we een projectreis voor bedrijven.
Meer inkomsten en loyaliteit van de doelgroep gebedshuizen
Via speciale mailings zullen we de inkomsten naar €150.000 doen groeien.
Nieuwe strategie fondsen op naam
Via strategieontwikkeling en een accountplan zijn we van plan in 2018 uit de bestaande fondsen op
naam (AMR en Brouwerfonds) een nieuwe doorstart te geven.
Meer inkomsten en loyaliteit van de Nationale Postcode Loterij
In 2018 zal Stichting Vluchteling wederom projectvoorstellen indienen voor het Droomfonds en de
extra trekking. Ook zullen we ons meer richten op meer exposure via de communicatiekanalen van de
Nationale Postcode Loterij.
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6. Organisatie
6.1 Personeel en Organisatie

Uitbreiding
De afgelopen twee jaar is de organisatie op alle fronten gegroeid. Daarom zal de nadruk in 2018 in
eerste instantie liggen op consolidatie en het optimaliseren van de processen. Tijdelijke functies zullen
er onder andere komen voor de FPA-aanvraag, de implementatie van de nieuwe database en de Nacht
van de Vluchteling.

Figuur 1. Organogram Stichting Vluchteling

Resultaatgericht werken
Door het werken met teamleiders kan meer gestuurd worden op resultaatgericht werken. We zullen
met alle medewerkers werkafspraken maken, voortgangs- en functioneringsgesprekken houden. Dit
vraagt veel tijd en goede afstemming in een organisatie met een vlotte doorstroom van personeel.
Hierbij is het belangrijk formats en procedures te verbeteren.
Vertegenwoordiging en welzijn personeel versterken
Vanwege de groei van de organisatie, zijn we voornemens om in 2018 een
personeelsvertegenwoordiging op te zetten en het bestaande reglement te actualiseren. Er worden
verkiezingen uitgeschreven en de gekozen leden volgen indien nodig een training alvorens de
vertegenwoordiging wordt geïnstalleerd. Ook zal een klokkenluidersregeling vormgegeven worden.
Veiligheidsbeleid aanpassen
In 2018 gaan we het veiligheidsbeleid, inclusief het reisbeleid, updaten. Het beleid met betrekking tot
het werken met lokale partners, die buiten IRC beleid en verantwoordelijkheid vallen, wordt hierin ook
opgenomen. Tegelijkertijd worden de medewerkers getraind in de uitvoering van het nieuwe beleid,
waaronder een veiligheidstraining met simulatieoefening voor alle medewerkers.
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6.2 Financiën, Control & Kwaliteit

Aanvraag Framework Partnership Agreement
Voor eind maart 2017 zal een aanvraag voor een FPA bij ECHO worden ingediend. Dit betekent
een verzwaring aan verantwoordingseisen. Daarom zullen veel (financiële) richtlijnen en procedures
aangepast moeten worden.
Invoering nieuw boekhoudprogramma
Begin 2018 gaan we werken met boekhoudprogramma Exact Online. Het inzetten van Exact Online
zal leiden tot verbeterde afstemming over financiële gegevens tussen het team financiën en de teams
fondsenwerving, voorlichting en projecten.
In het kader van de FPA-aanvraag is er aandacht voor de ontwikkeling en versterking van het financieel
beheer en de administratie van lokale partners, in afstemming met team projecten. De administratie
van projecten moet daarbij geïntegreerd worden in zowel het boekhoudpakket als het CRM systeem
Salesforce.

Beheersing kostenpercentages
Door middel van maandelijkse monitoring zullen we de ondersteunende kosten voor de organisatie
(fondsenwerving, beheer en administratie) houden op de norm van 10-15%. Zie voor toelichting de
begroting op pagina 16.
6.3 ICT en Facilitair

Werken in de cloud
Omdat het huidige ICT systeem niet meer voldoet, zal Stichting Vluchteling overstappen naar het
werken in de cloud. Hiermee beogen we een verbeterd beheer van de documentatie en toegang
tot de ISO documenten via de intranet omgeving. We zullen een overstap maken van ons huidige
ICT systeem, Workspace, naar Sharepoint. De invoering van een nieuwe werkwijze vergt dat alle
afdelingen, in samenwerking met een ICT bedrijf, meedenken over de opzet van het werken in de
cloud.
Optimalisering bedrijfsprocessen
We zullen veel zaken in 2018 digitaliseren, zoals de urenregistratie, vakantieaanvragen en planning.
Alsook de werkafspraken en functioneringsgesprekken met medewerkers. Daarnaast zullen we het
al in 2017 geïnstalleerde systeem voor salaris- en personeelsadministratie, ADP, in 2018 verder
uitbreiden.
Duurzaamheidsbeleid
In 2018 zal duurzaamheid hoger op de agenda staan. Met het werken aan de verduurzaming van
onze werkomgeving en werkprocessen kunnen we onze klimaatvoetafdruk verkleinen en op andere
manieren bijdragen aan zowel menselijk welzijn als milieu. Duurzaamheid zichtbaar maken op de
werkvloer levert bovendien vele andere voordelen op, zoals een besparen op het energieverbruik. Voor
nieuwe werknemers kan het een extra voordeel zijn, omdat velen in deze tijd graag bij een duurzame
organisatie werken. Duurzaamheidsambities passen bovendien bij ons werk en zijn goed voor het
imago van Stichting Vluchteling.
We gaan het duurzaamheidsbeleid het komende jaar vormgeven en, aan de hand van specifieke
doelen, uitvoeren. We beogen de CO2-uitstoot te verminderen door zuiniger om te gaan met energie
en water. Waar nodig zullen we onze CO2-uitstoot compenseren. Het scheiden van afval wordt ook
geoptimaliseerd. Daarnaast printen we alleen indien nodig, waaraan de eerdergenoemde digitalisering
zal bijdragen, en we streven ernaar te vergaderen per video in plaats van te reizen. Ten slotte kopen
we zoveel mogelijk fair trade producten als koffie en thee.
16

Jaarplan 2018 - Stichting Vluchteling

7. Begroting 2018
Eerder in dit jaarplan is toegelicht hoe wordt ingezet op het verhogen van inkomsten uit de eigen fondsenwerving en het verhogen van het aantal (structurele) donateurs. Veel campagnes en acties hebben
daarbij mede een voorlichtend karakter en daarom is ook voor de doelstelling voorlichting meer budget
nodig.
In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de belangrijkste baten en lasten van
de realisatie 2016, de prognose 2017 en de begroting 2018. In de laatste kolom van dit overzicht is
een vergelijking gemaakt tussen de prognose 2017 en de begroting 2018.

•
•
•
•

De totale inkomsten zijn €5,0 miljoen lager dan de prognose voor 2017. Het is voorzien dat in
2018 via de overheid €5,5 miljoen wordt ontvangen. Dit is voor 2017 €8,6 miljoen. Eventuele
inkomsten uit SHO-acties zijn niet te voorzien en worden niet begroot.
Bij de inkomsten uit eigen fondsenwerving is uitgegaan van €13,5 miljoen aan opbrengsten. Dit
is 5% hoger dan de prognose over 2017.
De bijdrage van de NPL is begroot op €2,7 miljoen. Er zijn op dit moment geen extra bijdragen
voorzien in de begroting voor 2018.
De rente is op basis van de aangepaste tarieven van de banken. Opgenomen is een bedrag van
€ 8.000.
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Van de totale baten is voorzien dat 83% aan de doelstellingen besteed wordt, 72% daarvan is
bestemd voor de hulp aan vluchtelingen, 9% voor voorlichting en 2% voor pleitbezorging. Het
kostenpercentage (kosten beheer en administratie en kosten werving) is 17% voor 2018. In 2017 is
dit percentage op basis van de prognose 12%.
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