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Ethiopië, Dolo Ado, aug 2011
Zo’n 14.000 vluchtelingen wachten in het transit centrum
totdat ze een tent krijgen toegewezen in een van de drie overvolle
officiële vluchtelingenkampen 80 kilometer landinwaarts.
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Voorwoord
van het bestuur

Vandaag de dag zijn ongeveer 43 miljoen mensen op de vlucht. Dit betreft zo’n 15,5
miljoen vluchtelingen en 27,5 miljoen mensen die op de vlucht zijn binnen hun eigen
landsgrenzen, de ontheemden. Het feit dat mensen op de vlucht slaan is van alle tijden.
De redenen waarom mensen dit doen zijn echter aan verandering onderhevig.

Tot enkele decennia geleden werden veel mensen
vluchteling als direct gevolg van de oorlogen tussen
staten. Dat maakte de oplossing ook relatief eenvoudig.
Vluchtelingen behoorden toe aan een bepaald land, waar
zij na het beëindigen van het conflict als vanzelfsprekend
weer naar terugkeerden. Anno 2011 zijn er nauwelijks
nog oorlogen tussen staten, de meeste conflicten zijn van
intrastatelijke of van transnationale aard. Mensen vluchten nu vooral vanwege de strijd om water, vruchtbare
landbouwgrond, religieuze twisten, etnische conflicten
en de strijd om de toegang tot grondstoffen. Veel staten
waar dergelijke interne conflicten uitbreken zijn niet bij
machte dit te voorkomen, noch om hun bevolking te
beschermen. Dit betreft wereldwijd ongeveer 40 staten
die door de Verenigde Naties worden aangemerkt als
zogenaamde ‘falende staten’. Landen waar een legitiem
en duidelijk functionerend gezag ontbreekt en vooral het
recht van de sterkste geldt.
Het feit dat mensen vluchten voor binnenlandse problemen die niet kunnen worden opgelost door de zittende
machthebbers, betekent ook dat mensen steeds langduriger op de vlucht zijn. Meer dan 7 miljoen vluchtelingen
bevinden zich in een situatie van langdurige crisis waar al
jaren geen enkele mogelijkheid op een veilige terugkeer
bestaat. Daarnaast heeft maar liefst 80% van de landen
die deze vluchtelingen opvangt zelf de status van ontwikkelingsland. De instroom van vluchtelingen betekent dan
ook een zware economische last voor de bevolking van
deze landen. Pakistan bijvoorbeeld vangt 1,9 miljoen
vluchtelingen uit onder andere Afghanistan op, terwijl het
Bruto Nationaal Product (BNP) van dat land vele malen
lager is dan dat van landen als Nederland, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk, die allemaal in de top 20 van

meest welvarende landen ter wereld staan. Het aantal
vluchtelingen dat opvang zocht in een van deze landen
betrof bij elkaar opgeteld slechts 0,5 miljoen mensen.
Ondersteuning van vluchtelingen en ontheemden in de
regio is anno 2011 dus steeds een absolute noodzaak.
Stichting Vluchteling zet zich in om deze opvang ter
plaatse mogelijk te maken door internationale maar ook
lokale organisaties te ondersteunen die in de regio actief
zijn. In een tijd waarin kritischer dan voorheen gekeken wordt naar vluchtelingen en de economische crisis
dwingt tot een vermindering van de uitgaven, is het geen
eenvoudige opgave om hier steeds opnieuw de middelen
voor te vinden. Toch kon Stichting Vluchteling ook in
2011 weer rekenen op een groot aantal giften vanuit de
Nederlandse maatschappij. Dit stelde de organisatie in
staat om direct en op een onafhankelijke wijze levensreddende hulp te bieden. Hulp die een werkelijk verschil
maakt en waarmee in 2011 bijna 1,2 miljoen mensen
bereikt werden.
Namens het Bestuur van Stichting Vluchteling dank ik
iedereen die in 2011 het vertrouwen in ons had om dit
mogelijk te maken. Het is dankzij u dat Stichting Vluchteling het lijden van vluchtelingen en ontheemden kon
beperken, en hen de kans kon bieden op een menswaardig bestaan.

Femke Halsema,
Voorzitter Bestuur Stichting Vluchteling
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Dabaab
In de Hoorn van Afrika (Kenia, Somalië, Ethiopië) is de situatie
rampzalig. Tien miljoen mensen in deze regio worden
bedreigd door een hongersnood. Volgens de Verenigde Naties
is de droogte de ergste in zestig jaar.
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1 Missie & visie
1.1 Missie en Profiel
Stichting Vluchteling is een humanitaire organisatie die
zich inzet voor vluchtelingen en ontheemden in Azië,
Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Hierbij staat
het verlenen van levensreddende noodhulp centraal. In
Nederland werkt Stichting Vluchteling aan het schetsen
van een realistisch beeld en het vergroten van het
draagvlak voor vluchtelingen en ontheemden richting
politiek en publiek. Stichting Vluchteling is de enige
organisatie in Nederland die zich exclusief richt op de
ondersteuning van vluchtelingen en ontheemden in de
eigen regio.
1.2 Doelgroep
Conflicten, schendingen van de mensenrechten en in
het bijzonder oorlog en burgeroorlog leiden ertoe dat
mensen zich gedwongen zien op de vlucht te slaan.
Een deel van hen zoekt bescherming in eigen land, zij
worden aangeduid als ontheemden. Een ander deel van
hen vlucht naar een ander land, in de meeste gevallen een buurland, deze mensen worden aangeduid als
vluchtelingen.
Wereldwijd zijn er ongeveer 40 miljoen mensen op de
vlucht. De Verenigde Naties hebben in 1951 het Vluchtelingenverdrag opgesteld, waarin is bepaald dat alle
mensen die als vluchtelingen worden aangemerkt recht
hebben op bescherming. Het Verdrag van Addis Abeba
daterend uit 1969 en de Verklaring van Cartagena uit
1984, besteden aandacht aan de rechten en bescherming van ontheemden.
Stichting Vluchteling richt zich op het geven van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden die zich in een
humanitaire crisis bevinden. Deze hulp bestaat uit het
bieden van onderdak en voedsel, schoon drinkwater
en sanitaire voorzieningen. Na de noodhulpfase is er

aandacht voor langlopende hulp, gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en het bieden van kansen
op het opbouwen van een zelfstandig en menswaardig
bestaan. Onderwijs, preventieve medische zorg en het
bevorderen van economische activiteiten vormen dan
ook de kern van de hulpverlening. Tot slot biedt Stichting Vluchteling hulp bij vrijwillige terugkeer naar huis,
waarbij de nadruk ligt op het herstel en de wederopbouw van noodzakelijke basisvoorzieningen.
In Nederland geeft de organisatie vluchtelingen en
ontheemden een stem door middel van voorlichtende
activiteiten. Uitgangspunt hierbij is dat het publiek een
realistisch beeld van de situatie van vluchtelingen en
ontheemden krijgt zonder dat hierbij afbreuk wordt
gedaan aan de menswaardigheid van vluchtelingen en
ontheemden. Ook richting beleidsmakers en politici
vraagt de Stichting aandacht voor de problematiek van
haar doelgroep. Ook hierbij geldt dat de organisatie
hecht aan een realistische beeldvorming en het geven
van zo concreet mogelijke adviezen aan de Nederlandse overheid met betrekking tot de verbetering van de
situatie van vluchtelingen en ontheemden in de regio.
1.2.1 Het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen
en ontheemden in Nederland
Stichting Vluchteling laat elk jaar een draagvlakonderzoek uitvoeren om in beeld te brengen hoe Nederlanders denken over de doelgroep van de organisatie.
In 2011 beoordeelde 35% van de Nederlandse bevolking de vluchtelingenproblematiek als zeer ernstig.
Ook dacht 67% van de Nederlanders dat de ernst en
omvang van de vluchtelingenproblematiek afgelopen jaar is toegenomen. Beide percentages zijn licht
gestegen ten opzichte van 2010, hetgeen betekent dat
Nederlanders zich iets bewuster zijn geworden van de
problematiek van vluchtelingen en ontheemden in de
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regio. Echter, het percentage Nederlanders dat vindt dat
hulporganisaties zich moeten inzetten voor vluchtelingen
en ontheemden daalde in 2011 van 51% naar 47% van de
Nederlandse bevolking.
1.2.2 Respect voor en betrokkenheid van de doelgroep.
De doelgroep staat centraal in de hulpverlenende activiteiten van Stichting Vluchteling en haar partners in het
veld. Zo is het meten van de tevredenheid bij diegenen
die hulp ontvangen 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. Deze aanbevelingen 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.
1.3 De strategische Visie op de organisatie
Maatschappelijke veranderingen vragen van Stichting
Vluchteling dat de organisatie steeds kritisch blijft kijken
naar haar doelstellingen en werkwijze. Hoe kunnen de

doelstellingen zo optimaal mogelijk worden gerealiseerd
en hoe kan hierover zo eenduidig en transparant mogelijk verantwoording worden afgelegd? Slagvaardigheid
en transparantie zijn dan ook de uitgangswaarden bij het
realiseren van de missiedoelstellingen.
In het kader van het verbeteren van de slagvaardigheid zet Stichting Vluchteling meer en meer in op het
bieden van hulp die levensreddend is. Momenteel wordt
72% van de middelen besteed aan noodhulp via diverse
internationale en lokale partners en wordt nog slechts
een klein percentage van de hulpgelden besteed aan andersoortige projecten. Ook de criteria en werkwijzen zijn
zodanig aangepast dat de organisatie beter aansluiting
vindt op de werkwijze van andere partijen en donoren
die focussen op noodhulp. Voorts streeft de organisatie
ernaar waar mogelijk de samenwerking te zoeken met
andere partijen als dit de efficiëntie en snelle implementatie van de hulpverlening ten goede komt.
Transparantie is een andere belangrijke kernwaarde van
de organisatie. Immers, het publiek maar vooral ook die
mensen die de Stichting het vertrouwen geven om van
hun middelen de meest hulpbehoevenden te helpen moeten zich te allen tijde op een eenvoudige en toegankelijke
wijze kunnen informeren. Stichting Vluchteling streeft
er dan ook naar zoveel mogelijk beeldmateriaal vanuit
het veld zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken voor
het publiek en de donateurs. Hiertoe wordt ingezet op

Box 1: 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 hulpactiviteiten
8. Hulp is gericht op het ledigen van de basisnoden en het vergroten van de weerbaarheid
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.
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het bestendigen en uitbreiden van het medianetwerk en
is tevens extra capaciteit vrijgemaakt om ook online de
communicatie te verbeteren.
Tot slot besteedt de Stichting in toenemende mate
aandacht aan het behoud en de verjonging van haar
donateursbestand. Voor het informeren van de jongere
donateurs wordt op een meer structurele wijze gebruik
gemaakt van de mogelijkheden om activiteiten en resultaten online en via de sociale media te communiceren.
Voor het behoud van de bestaande donateurs die veelal
in een oudere leeftijdscategorie vallen worden informatieve evenementen ontwikkeld waarbij zij persoonlijk
vragen aan het management kunnen stellen alsook
suggesties voor verbeteringen kunnen doen. En waar het
transparantie aangaat snijdt het mes aan twee kanten:
Het behoud van het vertrouwen van donateurs betekent
een stevig maatschappelijk draagvlak voor de vluchtelingen- en ontheemdenproblematiek. Dit draagvlak is van
groot belang wil de hulpverlening kunnen blijven voortbestaan in een tijd waarin hulp aan de meest kwetsbaren
zowel vanuit de maatschappij als de overheid niet langer
meer een vanzelfsprekendheid is.
De inhoudelijke en organisatorische veranderingen die
de organisatie doorvoert staan aldus in direct verband
met de visie die de organisatie heeft op de internationale
hulpverlening anno 2012:
“Een doelgerichte en praktische ondersteuning van de
meest kwetsbaren, een duidelijke verantwoording naar
diegenen die deze hulp mogelijk maken.“

“Een doelgerichte
en praktische ondersteuning
van de meest kwetsbaren,
een duidelijke
verantwoording naar
diegenen die deze hulp
mogelijk maken.”
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Ivoorkust
Femke Halsema en Tineke Ceelen bezoeken Liberia en Ivoorkust, om
aandacht de te vragen voor de vluchtelingencrisis die
ontstond door het geweld na de presidentsverkiezingen.
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2 Bestuur en Raad
van Toezicht
2.1 Verantwoordingsverklaring
2.1.1. Inleiding
Conform de richtlijnen van het CBF-keur voor goede
doelen hebben de Raad van Toezicht en het Bestuur de
verantwoordingsverklaring opgesteld. Deze verklaring
duidt het verschil tussen 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, zoals
de partnerorganisaties van Stichting Vluchteling die de
hulp van Stichting Vluchteling in de regio implementeren,
is in de verantwoordingsverklaring 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 verbeteren 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 organisatie gaat.
Impliciet bevat het jaarverslag hiermee tevens de verantwoordingsverklaring.
2.1.2 De onderscheidende functies toezicht houden,
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 directiereglement. Het
houden van toezicht, het besturen en het uitvoeren zijn
helder van elkaar gescheiden.

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 werkzaamheden. 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 belangenverstrengeling. 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 verschillende
politieke stromingen en maatschappelijke geledingen binnen de Nederlandse maatschappij.

Ethiopie, Dollo Ado
Kobe is het nieuwste vluchtelingenkamp in Dolo, zo’n
2.2 Raad van Toezicht in 2011
80 kilometer van de Ethiopische
grens
met
De Raad van Toezicht ziet
toe op het
beleid Somalië.
en is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de begroting en de
Het kamp is nog geenjaarrekening
maandalsook
oud,
maar zit nu al aan
de benoeming van de accountant
De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van
waarvan de
werkzaamheden eveneens
door de Raadhier
de Raad van Toezicht en
het Bestuur
zijn statutair
vast-25.000
zijn
limiet.
Bijna
vluchtelingen
hebben
gelegd. Voorts bevat het financieel reglement de taken en van Toezicht worden geëvalueerd. De Raad van Toezicht
onderdak gevonden.
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kent drie leden die op persoonlijke titel zitting hebben in
de Raad. Het Bestuur betrekt de Raad van Toezicht bij
alle belangrijke beslissingen alvorens het besluit of een
voorgenomen besluit ter goedkeuring aan de Raad wordt
voorgelegd. De vergaderagenda van de Raad van Toezicht volgt aldus de agenda van het Bestuur. De Raad van
Toezicht kwam in 2011 tweemaal bijeen waarbij vergaderd
werd over de bestuursstukken, benoemingen, strategische
meerjarenplannen en begrotingen, de accountantscontrole,
het contract met de International Rescue Committee (IRC)
en andere organisatiekwesties zoals het risicomanagement
en de Raad voor de Vluchteling.
In 2011 vond een wisseling van het voorzitterschap binnen
de Raad van Toezicht plaats. Mevrouw Andree van Es trad
terug als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij werd
opgevolgd door de heer Ab Klink. Deze wisseling treedt
formeel in werking per 1 januari 2012 . In 2011 nam ook de
heer Ab Eikenaar na maar liefst 31 jaar zeer betrokken te
zijn geweest afscheid van de Raad van Toezicht als secretaris en vicevoorzitter. Zijn onaflatende betrokkenheid bij
het werk van de organisatie is voor Stichting Vluchteling
van grote waarde geweest en heeft er mede toe bijgedragen dat de organisatie anno 2011 nog steeds gedegen verankerd is in de Nederlandse maatschappij. Voorts speelde
de heer Eikenaar een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de hulp aan vluchtelingen en ontheemden
en was hij mede verantwoordelijk voor de realisatie van
een substantiële groei van de hulpverlening in de regio.
Per 1 januari 2012 zal de heer Jacob Kohnstamm de heer
Eikenaar opvolgen.

2.3 Het Bestuur in 2012
Het Bestuur van Stichting Vluchteling bestaat uit vijf
leden die allen op persoonlijke titel zitting hebben. In
2011 nam de heer Michel Jager na 15 jaar afscheid als
Bestuursvoorzitter van Stichting Vluchteling en werd hij
opgevolgd door mevrouw Femke Halsema. Haar benoeming werd via een schriftelijke procedure goedgekeurd
door de Raad van Toezicht. Ook de penningmeester van
het Bestuur, de heer Herman Vriesendorp, nam in 2011
afscheid van het Bestuur. Hij werd na een periode van 13
jaar betrokken te zijn geweest bij de Stichting opgevolgd
door de heer Gido Visser. De formele aanvaarding van
deze twee bestuurlijke functies vond plaats op 1 januari
2012.
In 2011 kwam het Bestuur vier maal bijeen. In bestuurlijke zin was het een druk en belangrijk jaar voor Stichting
Vluchteling. Diverse veranderingen die de organisatie
over de afgelopen jaren heeft ingezet, werden in 2011
bestendigd en verankerd binnen de organisatie. Een van
de belangrijkste bestuurlijke beslissingen was de
verlenging en meer gedetailleerde uitwerking van de
bestaande alliantie met IRC. Deze nieuwe overeenkomst werd door het Bestuur getoetst op alle relevante
financiële en juridische aspecten. De alliantie met IRC
stelt Stichting Vluchteling in staat haar werkzaamheden
voor vluchtelingen en ontheemden in de regio verder
te professionaliseren alsook het Nederlandse publiek
sneller en beter te voorzien van informatie over humanitaire crisissituaties. Vanuit het oogpunt van monitoring
en betrokkenheid werden alle projectvoorstellen van
meer dan € 250.000 of waarbij meer dan € 500.000
aan financiële middelen van ‘back donoren’ is betrokken
beoordeeld en goedgekeurd door het Bestuur.

Box 2: Ontwikkelingen binnen de Raad van Toezicht in 2011
Ȉ
Ȉ
Ȉ
Ȉ
Ȉ
Ȉ
Ȉ
Ȉ
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Raad voor de Vluchteling, VFI Benchmark Goede Doelen

Ook de samenwerking met collega organisaties werd in
2011 geëvalueerd. Dit resulteerde in de beslissing om
de Stichting een meer actieve rol te laten spelen binnen
het verband van de Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO). Ook hierbij was de wens om effectiever hulp
te kunnen verlenen in de regio en meer transparantie
hierover te creëren richting het Nederlandse publiek een
doorslaggevende factor. De relatie van de Stichting met
de donateurs was eveneens een belangrijk aandachtspunt van het Bestuur in 2011. Projecten gericht op de
vernieuwing en de verjonging van de achterban kregen
ruimschoots de aandacht van het Bestuur.
Zoals te doen gebruikelijk was de financiële stand van
zaken en het beheer hieromtrent een belangrijk bestuurlijk aandachtspunt. Zo evalueerde het bestuur financiële
relaties met institutionele donoren, waaronder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode
Loterij (NPL). Ook de fondsenwerving en de daaraan
gekoppelde kosten werden in 2011 besproken en waar
nodig bijgesteld. Tevens werd het salaris van de directeur geëvalueerd en getoetst aan de hiervoor geldende
richtlijnen. Tot slot vond ook het jaarlijks overleg met de
accountants plaats waarbij geconstateerd werd dat het
financieel beheer binnen de organisatie van goed niveau
is en dat het in financiële zin een goed jaar is geweest
voor Stichting Vluchteling.

Box 3: Ontwikkelingen binnen het Bestuur in 2011
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Afscheid Michel Jager, Humanity House Den Haag
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3 Organisatie
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 vervolgens 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 personele
management valt onder het hoofd interne bedrijfsvoering.
De strategische visie op de organisatie is het uitgangspunt op basis waarvan alle doelen en concrete activiteiten
binnen de organisatie worden vastgesteld. Deze doelen

Raad van Toezicht

Raad voor de
Vluchteling
Bestuur

Alliantiemanager IRC
Directeur

Hoofd interne
bedrijfsvoering

Ondersteunende diensten
- Directie-assistent
- Medewerker ondersteuning
organisatie en beleid
Vier teams:

Projecten
Twee projectmedewerkers

Beleid & pleitbezorging
Een medewerker

Communicatie & media
Vier medewerkers
- Persvoorlichter
- Campagnemedewerker
- Online coördinator
- Communicatie adviseur

Fondsenwerving
Twee medewerkers
- Fondsenwerver
- Junior fondsenwerver
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worden opgenomen in het strategisch meerjarenplan op
basis waarvan vervolgens het monitoringsprotocol wordt
opgesteld. Hierin worden 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 organisatie gebeurt wekelijks in de vergadering van het managementteam. In het
managementteam hebben de directeur, het hoofd interne
bedrijfsvoering, de alliantiemanager en afvaardigingen van
de teams projecten, pleitbezorging en fondsenwerving &
communicatie zitting.
3.2 De financiële stand van zaken over 2011
Het hoofd interne bedrijfsvoering is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het financieel beleid. De directeur
draagt de eindverantwoordelijkheid 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 doelstellingen.
In 2011 heeft de organisatie te maken gehad met diverse
maatschappelijke ontwikkelingen waarvan het denkbaar is dat deze een substantiële invloed kunnen gaan
uitoefenen op de inkomsten voor de Stichting. Hierbij
moet gedacht worden aan de economische recessie en de
daaraan gekoppelde bezuinigingen bij de overheid. Ook
was er in 2011 wederom veelvuldig discussie over het
functioneren van hulporganisaties en werden donateurs
mede als gevolg hiervan steeds kritischer. Niettemin

was 2011 voor de organisatie een goed financieel jaar
en stegen de baten met 0,4 miljoen ten opzichte van de
inkomsten in 2010. Het totaal aan inkomsten over 2011
komt hiermee uit op 13,7 miljoen euro.
De extra inkomsten die in 2011 zijn gerealiseerd zijn
hoofdzakelijk terug te voeren op een aantal extra
inkomsten die de Stichting in 2011 verkreeg van zowel
het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de Nationale
Postcode Loterij. Daarnaast ontving Stichting Vluchteling 1,1 miljoen meer dan voorzien van de Nationale
Postcode Loterij. Tot slot waren de inkomsten uit de
eigen fondsenwerving in 2011 0,5 miljoen euro meer dan
verwacht. Hiermee kwam het totaal aan inkomsten uit
de eigen fondsenwerving uit op 6 miljoen. Deze stijging
is grootdeels het gevolg van de extra inkomsten uit
nalatenschappen.
In 2011 werd 90% van de totale baten aan de doelstellingen van de Stichting toegekend. Dit percentage valt 1%
lager uit dan het percentage over 2010.
De financiële gegevens van de organisatie worden gecontroleerd door accountantskantoor Price Waterhouse
Coopers (PwC). Een deel van de interim accountantscontrole wordt in nauwe afstemming met PwC door het
hoofd interne bedrijfsvoering gedaan. Dit betreft een bestuursbesluit dat in 2010 is genomen om de relatief hoge
accountantskosten binnen de organisatie te verlagen
door middel van een verhoogde eigen inzet.

Besteding van de middelen in 2011

10%

Hulpverlening

10%

Voorlichting & pleitbezorging

80%

18

Werving, beheers- en adminstratieve
processen

Herkomst van de baten in 2011
422.000

150.000
Eigen fondswerving

1.932.000

Samenwerkende hulporganisaties
6.000.000
Nationale Postcode Loterij

3.780.000
1.424.000

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Overige baten
Renteopbrengsten

Stichting Vluchteling besteedt 80% van haar middelen
aan de doelstelling hulpverlening, 10% aan de voorlichting en pleitbezorging, de resterende 10% wordt besteed
aan de werving en de kosten voor beheersmatige en
administratieve kosten van de organisatie.
3.2.2 Kostenbewustzijn, personeel en salariëring van de
directeur
Stichting Vluchteling streeft ernaar zoveel mogelijk van
de beschikbare middelen te besteden aan de missiedoelstellingen, waarbij de nadruk ligt op de besteding van de
middelen in het veld teneinde een zo groot mogelijk deel
van de middelen ook daadwerkelijk aan vluchtelingen en
ontheemden te besteden. Vanzelfsprekend moeten er ook
kosten gemaakt worden om inkomsten te genereren. Om
dit op een verantwoorde manier te doen sluit Stichting
Vluchteling aan op de richtlijnen die het Centraal Bureau
voor de fondsenwerving hiertoe heeft opgesteld. In 2011
bedroegen de kosten voor de fondsenwerving 19%. Dit
was 3% lager dan begroot en daarmee ruim onder de
door de CBF opgestelde norm op basis waarvan maximaal 25% van de middelen afkomstig uit de fondsenwerving besteed mag worden aan nieuwe fondsenwervende
acties. De kosten voor de fondsenwerving, beheer en
administratie tezamen bedroegen in 2011 10% van het
totaal aan baten van de organisatie.
Het Bestuur van Stichting Vluchteling stelt de hoogte
van de directievergoeding vast. Hierbij volgt het Bestuur
de Adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen
en de zogenaamde Code Wijffels. In 2011 verdiende de

directeur van Stichting Vluchteling een brutosalaris van
93.868 euro. Naast het salaris maken ook de betaalde
sociale verzekerings- en pensioenpremies, belaste
vergoedingen en een eindejaarsuitkering deel uit van de
bezoldiging van de directie. Hiermee komst het totaal
aan directiekosten over 2011 uit op 132.577 euro.
Uitgangspunt voor het personeel van Stichting Vluchteling is dat zij geen van 9 tot 5 mentaliteit hebben, maar
anderzijds ook recht hebben op een marktconforme
beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Stichting Vluchteling hanteert voor de salariëring van
haar medewerkers de BBRA-overheidsschalen. Exclusief de inzet van derden bedragen de kosten voor de
salariëring van medewerkers van de organisatie 61% van
alle bureaukosten. De personeelskosten van Stichting
Vluchteling zijn relatief hoog. Dit heeft ermee te maken
dat de werkzaamheden binnen de organisatie vragen om
hoog gekwalificeerd personeel. Daarnaast speelt mee dat
de organisatie weinig administratief personeel in dienst
heeft omdat van de medewerkers veelal gevraagd wordt
deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Hier staat echter
tegenover dat de organisatie van 10fte verantwoordelijk
was voor de werving van 13,7 miljoen euro aan baten en
de implementatie daarvan conform de doelstellingen.
Stichting Vluchteling maakt daar waar specifieke expertise noodzakelijk is gebruik van de inhuur van derden. Dit
betreft hoofdzakelijk campagnebureau’s voor de fondsenwerving, expertise voor de bouw en het beheer van
de websites voor specifieke evenementen en de inhuur
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van consultants voor de beoordeling van projecten in het
veld waarmee grote bedragen zijn gemoeid. Omdat de
inhuur van externen duur is zijn deze kosten in 2011 ten
opzichte van het jaar 2010 met de helft teruggebracht.
Stichting Vluchteling anticipeert onder andere met de
indiensttreding van de online coördinator op het verder
terug brengen van deze kosten op de lange termijn.
In 2011 vond een personeelswisseling plaats op de
positie fondsenwerving alsmede de functie ondersteuning bedrijfsvoering en beleid. Daarnaast werd voor
0,8 fte aan nieuwe medewerkers voor de communicatie
aangesteld. De man-vrouwverhouding was 4:8 en het
ziekteverzuim over 2011 bedroeg 0,22 %.

stage

stage

3.3. Samenwerkingsverbanden
3.3.1 Strategische alliantie met International Rescue
Committee (IRC)
Al meer dan 25 jaar is IRC een belangrijke implementerende partner voor Stichting Vluchteling. IRC is van
origine een Amerikaanse organisatie met een mandaat
dat op hoofdlijnen overeenkomt 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 besteed IRC veel
aandacht aan activiteiten gericht op de integratie van
vluchtelingen in de Verenigde Staten. IRC had in 2011
projecten in meer dan 40 landen. Wereldwijd heeft IRC
ongeveer 10.000 medewerkers. IRC ontving in 2011 een
A+ beoordeling door ‘The American Institute of Philantrophy’, een gezaghebbend Amerikaans instituut dat
hulporganisaties evalueert en beoordeelt. IRC hanteert
evenals Stichting Vluchteling kosteneffectiviteit en
doeltreffendheid als belangrijke kernwaarden binnen de
organisatie.

stage

4:8

0,22%

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim op de Nederlandse arbeidsmarkt is ongeveer 4,3%. Medewerkers
krijgen vanuit de organisatie de mogelijkheid om zich
te ontwikkelen en door te groeien naar een zwaardere
functie.
Voor vrijwilligers die voor de organisatie werken geldt
dat zij hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren en
binnen de organisatie dezelfde rechten en plichten hebben als de medewerkers. Stagiaires worden aangenomen
op basis van toegevoegde waarde voor de organisatie
en voldoende leermogelijkheden in het kader van hun
studie. Zowel de samenwerking met vrijwilligers als
stagiaires wordt geëvalueerd.
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Sinds 2009 zijn IRC en Stichting Vluchteling op zoek
naar een manier waarmee de samenwerking tussen de
organisaties kan worden versterkt. IRC is de grootste
implementerende partner van Stichting Vluchteling en
als zodanig van cruciaal belang voor de informatievoorziening over de situatie in diverse landen waar Stichting
Vluchteling noodhulpprojecten heeft lopen. IRC speelt
dan ook een belangrijke rol bij de facilitering van de toegang tot het veld voor Stichting Vluchteling en haar mediapartners in humanitaire noodsituaties. Deze toegang
is essentieel voor een organisatie die een belangrijke rol
heeft in de voorlichting aan het Nederlandse publiek ten
aanzien van internationale vluchtelingen- en ontheemdencrises.
Op 1 oktober 2009 sloten Stichting Vluchteling en IRC
een zogenaamd ‘Memorandum of Understanding (MoU)’
voor de duur van twee jaar. Middels deze MoU werd de
toegang tot het veld voor Stichting Vluchteling geformaliseerd. Ook voor IRC bracht deze MoU een aantal
voordelen met zich mee. Dit was met name het geval
omdat de fondsen van Stichting Vluchteling op een meer
voorspelbare en flexibele wijze konden worden ingezet.
Aan de alliantie wordt sturing en richting gegeven door
een alliantiemanager van IRC die gestationeerd is op het
kantoor van Stichting Vluchteling. Deze alliantiemanager
is tevens onderdeel van het ‘emergency team’ van IRC.

Besteding van de baten door IRC
3%

5%

Hulpverlening
Fondswerving
93%

Administratie & beheer

Dit team probeert in het geval van nieuwe noodsituaties
snel ter plaatse te zijn om een eerste inventarisatie te
maken van de hulpbehoeftes.

Op basis van deze nieuwe MoU zal IRC het komende jaar
voor € 5.000.000 van de middelen die Stichting
Vluchteling beschikbaar heeft implementeren in de regio.

Op 31 december 2011 is er een einde gekomen aan de
vooraf overeengekomen looptijd van de MoU met IRC.
De samenwerking tussen beide organisaties werd in
2011 tussentijds geëvalueerd, waarbij duidelijk werd dat
op bepaalde vlakken een aanscherping gewenst was om
voor beide partijen maximaal voordeel te realiseren in de
samenwerking. Vanuit Stichting Vluchteling betrof dit
vooral het verbeteren van informatievoorziening vanuit
het veld en de mogelijkheden om snel veldreizen, eventueel in gezelschap van de media, af te kunnen leggen.
Vanuit IRC werd vooral gehecht aan het vereenvoudigen
van de financieringsaanvragen voor projecten om snel
operationeel te kunnen worden in geval van nieuwe
humanitaire noodsituaties.

3.3.2 De Samenwerkende Hulporganisaties(SHO)
Stichting Vluchteling is lid van de Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO). Dit verband werft ten tijde van
grote rampen en crises in gezamenlijkheid fondsen voor
de humanitaire hulpverlening. Op basis van een vooraf
vastgestelde verdeelsleutel krijgen Nederlandse hulporganisaties een gedeelte van de actieopbrengsten. De
verdeelsleutel is gebaseerd op de omvang van de organisatie en het aandeel van de verschillende organisaties
in de Nederlandse fondsenwervende markt. Stichting
Vluchteling ontvangt gemiddeld 6% uit de opbrengsten
vanuit SHO acties.

Na overleg werd de MoU voor de duur van nog eens
twee jaar verlengd, met dien verstande dat bij deze
verlenging is gekozen voor een duidelijke afbakening
van de rollen donor en ontvanger en de versterking op
de samenwerking in de noodhulp is vastgelegd. Deze
versterking geschiedt door middel van een vooraf vastgesteld budget voor noodhulpverlening dat door IRC via
een vereenvoudigde aanvraagprocedure snel is aan te
wenden. Voorts zijn prioritaire thema’s en landen in
de samenwerking vastgelegd. Deze thema’s betreffen
hulp aan stedelijke vluchtelingen en water & sanitatie
projecten ten behoeve van vluchtelingen en ontheemden.

Stichting Vluchteling heeft een sterk mediaprofiel en
hecht grote waarde aan een transparante berichtgeving
aan de donateurs. Vanuit deze invalshoek wilde Stichting
Vluchteling een bijdrage leveren aan de versterking van
de SHO, met name waar het de verantwoording over
de bestede middelen richting het publiek betreft. Naar
aanleiding hiervan en in nauwe afstemming met het bestuur van de SHO werd dan ook besloten de ‘front-office’
van de SHO op het kantoor van Stichting Vluchteling
te beleggen. Deze frontoffice heeft twee medewerkers
die hun werkzaamheden deels voor de SHO en deels
voor Stichting Vluchteling verrichten. Het betreft een
online-manager voor 0,2 fte die belast is met online communicatie van de werkzaamheden van de SHO en een
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Kenia
In vluchtelingenkamp Dadaab komen dagelijks meer dan 1.000
nieuwe vluchtelingen aan, vanwege de droogte en het geweld in
Somalië. Stichting Vluchteling steunt in Dadaab het medisch programma van partnerorganisatie IRC. In een speciale kliniek worden
ondervoede kinderen opgevangen.
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communicatiewmedewerker voor 0,4 fte die zich bezig
houdt met de profilering en communicatie over de SHO
richting het Nederlandse publiek.
3.3.3 Overige samenwerkingsverbanden
Stichting Vluchteling werkt in binnen- en buitenland
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 samen met Mines
Advisory Group (MAG) , International Medical Corps
(IMC) , International Displacement Monitoring Centre
(IDMC) en United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), de vluchtelingenorganisatie van de VN,
en enkele lokaal actieve hulporganisaties. In de pleitbezorging en voorlichting wordt samengewerkt met wisselende partners zoals Campagnebureau BKB en HRW.
In de pleitbezorging neemt Stichting Vluchteling tevens
deel aan diverse pleitbezorgingsinitiatieven in coalitieverband. Dit betreft bijvoorbeeld de clustermunitiecoalitie en diverse initiatieven gericht op de verbetering van
de situatie in DR Congo.
In haar voorlichting werkt Stichting Vluchteling structureel samen met herinneringscentrum Kamp Westerbork
teneinde invulling te blijven geven aan en verbinding te
houden met de roots en ontstaansgeschiedenis van de
organisatie.
Stichting Vluchteling en de Nationale Postcode Loterij
hebben al 15 jaar een samenwerkingsovereenkomst. De
overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij biedt
de mogelijkheid 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. Deze
institutionele donoren zijn in het bijzonder van belang
in het kader van het backdonorenbeleid van Stichting
Vluchteling.
Ook is Stichting Vluchteling is lid van de Vereniging van
Fondsenwervende Instellingen (VFI), de nationale brancheorganisatie voor goede doelenorganisaties.
Daarnaast is Stichting Vluchteling aangesloten bij Charitas, het inkoopbureau van de VFI. Het team voorlichting
onderhoudt tevens contacten met het Instituut Fondsenwerving, IF.

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
karakteriseren. ICVA is voor haar leden de belangrijkste
gesprekspartner met UNHCR.
3.4 De beheersing van risico’s binnen de organisatie
De organisatie kent een gedegen uitgewerkt risicobeleid
waarin alle mogelijke risico’s zijn benoemd en acties zijn
vastgelegd om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Deze risico’s variëren van corruptie bij partnerorganisaties, reputatieschade in de media, de veiligheid van
medewerkers in het veld tot het verlies van inkomsten en
het teruglopen van het aantal donateurs.
Het zwaartepunt van het risicomanagement ligt op de
beheersing van de financiële risico’s. Zo mag niet meer
dan 25% van de inkomsten afkomstig zijn van de overheid en mag de bijdrage van de NPL niet meer zijn dan
50% van hetgeen gegenereerd wordt via de fondsenwerving op de eigen achterban. 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 donateurenbestand wordt geanticipeerd door middel van het ontwikkelen van nieuwe
wervingstechnieken gericht op meer structurele donaties
en een verjonging van de achterban.
Tot slot wordt op de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen zoals de economische crisis en de vermindering
van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
gereageerd door middel van het versterken van het
noodhulpprofiel. Ook het verbeteren van de transparantie richting publiek en donateurs door de inzet van social
media en de ontwikkeling van een loyaliteitsprogramma
voor donateurs krijgt binnen het kader van het risicomanagement veel aandacht.
3.5 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
De organisatie streeft ernaar haar middelen zo effectief
mogelijk te besteden en haar interne werkprocessen zo
productief mogelijk te organiseren. Voor wat betreft het
verbeteren van de interne werkprocessen werkt Stichting Vluchteling met het ISO 9001:2008, gericht op
kwaliteitsmanagement binnen de organisatie. Concreet
betekent dit dat werkprocessen binnen de organisatie
vast worden gelegd en waar mogelijk worden geopti-
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maliseerd. In 2011 heeft een ISO-herkeuring plaats gevonden waarbij de organisatie op basis van de gebleken
goede resultaten opnieuw voor de duur van drie jaar een
ISO-certificering is toegekend. Verder werkt de organisatie met een monitoringsprotocol dat op basis van het
strategisch meerjarenplan wordt opgesteld en waarin de
te behalen doelen per kwartaal zijn weergegeven. Regelmatig wordt geëvalueerd of deze doelen zijn bereikt en
zo niet, wat de beperkende factoren zijn geweest die een
rol hebben gespeeld bij het niet behalen van de doelstellingen. Daarnaast volgen alle medewerkers van de
Stichting regelmatig cursussen gericht op het verbeteren
van hun vakinhoudelijke kennis.
Hoewel Stichting Vluchteling uitgebreide procedures
kent voor het beheersen van risico’s en het optimaliseren van het effect van bestedingen en werkzaamheden
gaven sommige ontwikkelingen in 2011 aanleiding tot
aanpassing en verbetering. Dit was bijvoorbeeld het
geval ten aanzien van de uitvoering van de hulpverlening door IRC. Aan IRC werden op basis van de MoU
2009-2011 financiële middelen toegekend zonder
dat Stichting Vluchteling deze gekoppeld had aan een
specifiek project, land of thema in de hulpverlening. Dit
werd gedaan om IRC de ruimte te geven snel te kunnen
anticiperen op nieuwe noodsituaties zonder hiervoor bij
Stichting Vluchteling eerst een uitgebreide aanvraagprocedure te hoeven doorlopen. Het toekennen van deze
ongeoormerkte middelen leidde er echter ook toe dat
IRC meer ruimte had in de bestedingen waardoor ook
meer middelen dan Stichting Vluchteling wenselijk vond
werden toegekend aan de indirecte kosten in de hulpverlening. Naar aanleiding hiervan heeft Stichting Vluchteling de bepalingen omtrent ongeoormerkte fondsen in de
overeenkomst voor 2012-2014 geschrapt.
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Stichting Vluchteling heeft
een sterk mediaprofiel en
hecht grote waarde aan een
transparante berichtgeving
aan de donateurs.
Vanuit deze invalshoek
wilde Stichting Vluchteling
graag een bijdrage leveren
aan de versterking van de
SHO, met name waar het de
verantwoording over de
bestede middelen richting
het publiek betreft.

Kenia
Hadassah de Boer bezoekt Dabaab
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Zuid-Soedan
Mannen repareren een waterput
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4 Hulpverlening
Het verlenen van hulp is de belangrijkste doelstelling van de organisatie, 80% van
de middelen die Stichting Vluchteling in 2011 ter beschikking had werd ingezet voor
de hulp aan vluchtelingen en ontheemden ter plaatse.

4.1 De visie achter de hulpverlening
Stichting Vluchteling streeft ernaar die hulp te verlenen
die een zo groot mogelijke effectiviteit en impact heeft
op de doelgroep waarvoor de organisatie zich inzet.
Aan het al dan niet inzetten van hulpverlening gaat een
zorgvuldig wegingsproces vooraf, waarbij wordt gezocht
naar een goede balans tussen het soort hulp dat wordt
geboden, de partners die deze hulp bieden en de context
waarbinnen de hulpverlening plaats vindt. Ook worden
aanvragen getoetst aan het aantal mensen dat bereikt
wordt, in hoeverre een project ook na terugtrekking van
Stichting Vluchteling een kans heeft op een succesvol
voortbestaan en of er een evenwichtig aantal mannen
en vrouwen wordt bereikt met de hulpverlening. Tot slot
wordt veel aandacht besteed aan de kans van slagen van
een project en de mogelijke risico’s die van invloed kunnen zijn op het succes in de uitvoering.
4.1.1. Soorten van hulpverlening die wordt geboden
Tot 2010 kende Stichting Vluchteling drie typen
hulpverlening: noodhulp, hulp bij langdurige opvang
van vluchtelingen en ontheemden en hulp bij herstel en
wederopbouw na terugkeer.
In de afgelopen jaren heeft Stichting Vluchteling ervoor
gekozen zich meer toe te leggen op het terrein van de
noodhulp. Deze beleidsmatige keuze is vooral ingegeven
door het streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit
en resultaat in de hulpverlening. De hulp die wordt geboden moet een aantoonbaar verschil maken in het leven
van de meest kwetsbaren. Mede als gevolg hiervan heeft
Stichting Vluchteling in 2011 de bestaande hulpindeling
geherdefinieerd om beter aansluiting te vinden bij de
indelingen zoals gehanteerd door IRC en de definities van
institutionele donoren zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook speelde bij deze overweging mee dat
anno 2010 zich tenminste 7,1 miljoen vluchtelingen in

een situatie van langdurige crisis bevonden. Dit betekent
dat de crisissituatie geen nieuwe urgentie betreft, maar
dat de noden van deze mensen wel onverminderd hoog
blijven. Dit gegeven onderstreepte de noodzaak om
het begrip noodhulp -waarbij het streven is om binnen
zes maanden deze hulp ook weer te beëindigen- uit te
breiden. Stichting Vluchteling hanteert nu een bredere
definitie van noodhulp, waarbij ook vluchtelingen en
ontheemden in langdurige crises worden ondersteund.
Hierbij gaat het nog steeds om het bieden van hulp die
levensreddend is. Een voorbeeld hiervan betreft de
opvang van vluchtelingen afkomstig uit Somalië. Het
voortdurende conflict en de droogte in Somalië leiden
al vele jaren tot een aanhoudende stroom vluchtelingen
naar Kenia die voor hun overleving geheel afhankelijk
zijn van het onderdak en voorzieningen die hen worden
geboden in de kampen. Deze noodsituatie vergt dus het
bieden van levensreddende noodhulp gedurende een
langere periode.
4.1.2 Selectie van de doelgroep
In theoretische zin is de doelgroep die Stichting Vluchteling op grond van haar mandaat ondersteunt duidelijk. De
praktijk is echter weerbarstiger. Dit is in eerste instantie
het geval omdat vluchtelingen en ontheemden in bijna
alle gevallen worden opgevangen op plekken waar al
mensen wonen, de lokale bevolking fungeert als gastgemeenschap. Deze gastgemeenschappen zijn niet zelden
ook in meer of mindere mate door het conflict getroffen of
hebben zelf nauwelijks middelen van bestaan. Daarnaast
is het niet altijd duidelijk tot wanneer iemand mag worden
aangeduid als vluchteling dan wel ontheemde. Wanneer
een persoon niet terug kan keren naar het land van herkomst en intussen in de gastgemeenschap een bestaan
heeft opgebouwd, rijst de vraag of het nog te rechtvaardigen is deze persoon als vluchteling aan te duiden.
Stichting Vluchteling heeft interne richtlijnen om zoveel
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Box 4: Typen hulpverlening geboden door Stichting Vluchteling tot medio 2011
Type hulp

Definitie

Activiteiten

Noodhulp

Gericht op het bieden van die hulp
die vluchtelingen en ontheemden
ten tijde van crisis situaties in staat
stelt om te overleven door middel
van het vervullen van de primaire
behoeftes

Onderdak, schoon drinkwater,
sanitaire voorzieningen, medische
zorg, voedsel en overige hulpgoederen zoals dekens, kleding en
keukengerei.

Hulp bij langdurige opvang vluchtelingen en ontheemden

Hulp gericht op het bewerkstellingen van mogelijkheden en
vaardigheden bij vluchtelingen en
ontheemden om hen in staat te stellen hun leven weer zo veel mogelijk
zelfstandig vorm te geven

Aanbieden van onderwijs en
vakscholing, water en sanitatie, en
de stimulering van economische
activiteiten.

Hulp bij herstel en wederopbouw na
terugkeer

Projecten gericht op het wegnemen
van belemmeringen voor terugkeer
van vluchtelingen en ontheemden

Verzoeningsprojecten voor verschillende bevolkingsgroepen na intern
conflict, ruimen van mijnen en explosieven, initiëren, stimuleren en
begeleiden van activiteiten gericht
op economische bedrijvigheid

mogelijk te waarborgen dat hulp die gegeven wordt ook
daadwerkelijk toekomt aan de doelgroep waarvoor deze
conform het mandaat is bestemd. Zo geldt voor de opvang
in kampen dat minimaal 75% van de begunstigden onder
het mandaat moet vallen. Voor ondersteuning van vluchtelingen en ontheemden die zich lokaal gevestigd hebben
geldt de vuistregel dat de hulp tenminste aan 25% van
de doelgroep ten goede moet komen. Teruggekeerden en
vluchtelingen die permanent elders gevestigd zijn kunnen
onder het mandaat van de organisatie tot 3 jaar na hun
terugkeer worden ondersteund.

Hoewel Stichting Vluchteling zich primair richt op de
ondersteuning van vluchtelingen en ontheemden maken
dus ook andere groepen dan deze gebruik van de steun van
Stichting Vluchteling. Behalve dat het onderscheid tussen
vluchtelingen en de lokale bevolking soms moeilijk te maken is, doet Stichting Vluchteling dit ook om op lokaal niveau voldoende draagvlak voor de hulpverlening te behouden. In sommige gevallen zijn de lokale gemeenschappen
waar vluchtelingen en ontheemden zich bevinden dermate
arm dat ook zij een grote behoefte hebben aan ondersteuning. Zo gebeurt het regelmatig dat ook de bevolking in een

Box 5: Nieuwe indeling typen hulpverlening
Oud

Nieuw

Noodhulp

1. Noodhulp

Langdurige opvang
Hulp bij herstel en wederopbouw
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1a. Acute Noodhulp
1b. Langdurende noodhulp

2. Hulp bij terugkeer en wederopbouw

Beneficianten van de hulpverlening

Vluchtelingen

31%

Ontheemden
69%

bepaald gebied gebruik maakt van de gezondheidszorg of
onderwijsvoorzieningen die vluchtelingen door internationale organisaties geboden wordt. Het onthouden van deze
faciliteiten aan de lokale bevolking kan leiden tot spanning
op lokaal niveau en is om die reden niet wenselijk. Welk
percentage van de lokale bevolking gebruik maakt van de
voorzieningen verschilt per project en is afhankelijk van de
omstandigheden.
4.1.3 Samenwerking met IRC en andere partners in de
regio.
De hulpactiviteiten van Stichting Vluchteling worden
uitgevoerd door organisaties die reeds ter plekke zijn in
de crisisgebieden. De belangrijkste partner van Stichting
Vluchteling is IRC, dat circa 80% van de hulpgelden die
Stichting Vluchteling ter beschikking heeft besteed. In
2011 werd opnieuw een alliantie voor de duur van twee
jaar met IRC afgesloten. Deze overeenkomst is gericht
op het versterken van de noodhulpcomponent binnen
beide organisaties. Het leeuwendeel van de middelen die
beschikbaar zijn op grond van deze overeenkomst wordt
besteed in humanitaire crisissituaties. Deze noodhulpgelden kan IRC via een versnelde en vereenvoudigde
procedure bij Stichting Vluchteling aanvragen, opdat de
hulpverlening in het getroffen gebied zo snel mogelijk
van start gaat en niet vertraagd wordt door bureaucratische of andersoortige formele beperkingen. Ook heeft
Stichting Vluchteling in de overeenkomst met IRC vooraf
een aantal landen vastgesteld waar de hulp besteed moet
worden. Zo kan Stichting Vluchteling blijven sturen en
monitoren op de prioriteiten die de organisatie zichzelf
heeft gesteld.

Ook in thematische zin heeft Stichting Vluchteling de
hulpverlening met IRC afgestemd. Het gaat hierbij om
de inzet van de beschikbaar gestelde middelen aan
programma’s gericht op het creëren van voorzieningen
voor schoon drinkwater en hygiënische omstandigheden, gezondheidszorg en de ondersteuning van de
stedelijke vluchtelingen. Tot slot heeft IRC, in nauwe
samenwerking met Stichting Vluchteling, een depot in
Rotterdam waar noodhulpgoederen zijn opgeslagen. In
geval van een humanitaire crisis kan IRC, waarvan het
hoofdkantoor gevestigd is in de Verenigde Staten, snel
noodhulpgoederen invliegen naar crisisgebieden, wanneer het niet mogelijk is om deze lokaal aan te schaffen.
De overige 20% van de projecten van Stichting Vluchteling wordt uitgevoerd door andere internationale
partners zoals International Medical Corps (IMC), Mines
Advisory Group (MAG) en enkele kleinere lokale partners. Zo is IMC als een van de weinige hulporganisaties
in staat hulp te verlenen in Darfoer, Soedan, omdat het
merendeel van de internationale hulporganisaties de
toegang tot het gebied door de autoriteiten is ontzegd.
Stichting Vluchteling streeft niet alleen naar een zo
groot mogelijk effectiviteit en betrouwbaarheid van de
hulpverlening, maar ook naar het duurzaam verankeren
van de hulpverlening en kennis hierover in de lokale
gemeenschap. Vanuit dit duurzaamheidsdenken richt
Stichting Vluchteling zich ook op de hulpverlening via
kleine, lokale partners. Deze partners weten vaak als
geen ander wat de noden van hun bevolking zijn en hoe
de meest kwetsbaren het beste bereikt kunnen worden.
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Besteding per partnersoort

15%
Internationale partners
Lokale partners
85%

Vanzelfsprekend kan van dergelijke kleine organisaties
niet verwacht worden dat de kennis over rapportagemechanismen en het voeren van een doorwrocht financieel
beheer van hetzelfde niveau is als dat van grote internationale hulporganisaties. Al was het alleen maar omdat
hiertoe de benodigde kennis en faciliteiten slechts beperkt beschikbaar zijn. Niettemin dient Stichting Vluchteling met een zo groot mogelijke zekerheid aan haar
donateurs te garanderen dat de middelen op de juiste
plek terecht komen. De samenwerking met deze lokale
organisaties vraagt dan ook meer controle en monitoring
van Stichting Vluchteling, waarvoor in sommige gevallen
ook de expertise van een consultant wordt gezocht.
Omdat de responscapaciteit bij grote organisaties
doorgaans hoger is dan bij lokale organisaties het geval
is besteedt Stichting Vluchteling een kleiner deel van de
middelen via lokale partnerorganisaties.
4.1.4. Landenkeuze van Stichting Vluchteling
In de hulpverlening richt Stichting Vluchteling zich op een
aantal specifieke landen, verdeeld over drie categorieën. De
landen zijn opgedeeld in concentratielanden, voortzettingslanden en afbouwlanden. Deze beleidskeuze is gemaakt

om versnippering in de hulpverlening tegen te gaan en
zodoende een zo groot mogelijke impact te hebben op de
landen met de meest acute crises en noden. De afweging
welke landen tot welke categorie behoren wordt door het
projectenteam elk jaar opnieuw gemaakt. Hierbij baseert
men zich op berichten van gezaghebbende instanties zoals
de Verenigde Naties, regelmatige consultaties met IRC en
andere partnerorganisaties ter plekke alsook veldbezoeken.
4.1.5 De werkwijze
Wanneer in een bepaald gebied sprake is van een noodsituatie of grootschalige vluchtelingen- en of ontheemdencrisis vraagt Stichting Vluchteling de partners naar de meest
urgente noden op dat moment in het gebied. In andere
gevallen komt het voor dat partners Stichting Vluchteling
zelf benaderen naar aanleiding van het verslechteren van
de omstandigheden ter plaatse. In beide gevallen vraagt
Stichting Vluchteling de partners een projectvoorstel in
te dienen dat eerst wordt getoetst op kwaliteitscriteria en
de vastgestelde beleidskeuzes. Dit projectvoorstel wordt
vervolgens beoordeeld binnen een speciale commissie
binnen de organisatie, de project advies commissie (PAC).
Hierin hebben twee projectmedewerkers en het hoofd

Box 6: Landenkeuze van Stichting Vluchteling
Landenkeuze 2011
Concentratielanden

Soedan, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kenia, DR Congo, Irak, Pakistan,
Thailand

Voortzettingslanden

Kirgizië, Afghanistan, Nepal, Birma, Sri Lanka, Burundi, Oeganda

Afbouwlanden

Colombia, Georgië
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Midden-Oosten, Azië en Europa

Georgië
Kirgizië

Afghanistan

Irak

Nepal

Pakistan

Thailand

Yemen
Sri Lanka

Midden-Oosten: € 563.426
Aantal mensen geholpen: 9.248
Azië: € 2.312.515
Aantal mensen geholpen: 223.695

Europa: € 125.000
Aantal mensen geholpen: 500

Afrika

Latijns-Amerika

Colombia

Libië
Tsjaad
Ivoorkust
Liberia

Afrika: € 7.795.313
Aantal mensen
geholpen: 939.823

CAR

Soedan
Ethiopië

Somalië
Oeganda
Kenia
DRC
Burundi

Latijns-Amerika:
€ 110.064
Aantal mensen
geholpen: 2521
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interne bedrijfsvoering van Stichting Vluchteling zitting.
De PAC beoordeelt het voorstel aan de hand van vooraf
vastgestelde criteria. Zo wordt nadrukkelijk gekeken of de
verhouding tussen de directe en de indirecte kosten -die
bijvoorbeeld gemaakt worden door de medewerkers op
de hoofdkantoren- voldoet aan de richtlijnen die Stichting
Vluchteling hiervoor hanteert. Ook worden de projecten
beoordeeld op effectiviteit, de participatie van vrouwen en
de mogelijkheden voor lokale organisaties om ook na het
beëindigen van de steun het project zelfstandig voort te
zetten. Tot slot wordt per project bekeken of dit aansluit op
de landenkeuze en of het project voldoende gericht is op de
ondersteuning in de noodhulp. Uiteraard kunnen nieuwe
crises aanleiding vormen voor een bijstelling van deze criteria. Na een positieve beoordeling door de PAC wordt het
voorstel ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de
directeur. Projectvoorstellen van meer dan € 250.000 of
waarbij meer dan € 500.000 aan financiële middelen van
backdonoren is betrokken worden ter goedkeuring aan het
Bestuur voorgelegd.
4.2 De activiteiten en resultaten van de hulpverlening
In 2011 is een bedrag van 10.707.753 miljoen euro besteed
aan de hulp voor vluchtelingen en ontheemden in de regio.
Dit betekent dat in 2011 4% meer aan de directe hulp voor
vluchtelingen en ontheemden is besteed ten opzichte van
2010. In 2011 besteedde Stichting Vluchteling ook een
aanzienlijk hoger percentage aan de noodhulp. 76% van
de gelden beschikbaar voor de hulpverlening werd ingezet
voor de noodhulpverlening daar waar dit percentage over
2010 57% betrof. Dit is voor een klein gedeelte terug te
voeren op de verruiming van de hulpdefinities, maar is
in hoofdzaak het gevolg van de strategische keuze van
de organisatie zich te richten op de noodhulp vanuit de

gedachte dat de hulp die het meeste impact op de directe
overlevingskansen van de doelgroep ook de meeste nadruk
dient te hebben.
Dat de hulpbehoeftes van vluchtelingen en ontheemden
voornamelijk hoog zijn in Afrika en Azië laat zich dan ook
zien in de bestedingen en projecten die Stichting Vluchteling in deze regio’s in 2011 uitvoerde. In 2011 woonde
80% van de mensen voor wie Stichting Vluchteling haar
hulpverlening inzette op het Afrikaanse continent, 19%
van de begunstigden woonde in Azië. Beide continenten
hebben ongeveer een gelijk aantal vluchtelingen, maar het
Afrikaanse continent heeft bijna 3 keer zoveel ontheemden, te weten 11,1 miljoen. In totaal bereikte Stichting
Vluchteling in 2011 met haar hulpverlening 1.175.787
vluchtelingen en ontheemden.
Box 7: Bereik van de hulpvragers
Afrika
Azie
Midden Oosten
Latijns-Amerika
Europa

939.823
223.695
9.248
2.521
500

Totaal: 1.175.787 mensen bereikt met hulp van Stichting Vluchteling in 2011

Besteding per hulpsoort

Noodhulp

28%

Terugkeer en wederopbouw
72%
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Verdeling aantal projecten per continent
2%

2%
Afrika

6%

Azië
28%
Midden Oosten
62%
Latijns Amerika
Europa

Aantal begunstigden per continent
9248

2521
500

223695

Afrika
Azië

939832

Midden Oosten
Latijns Amerika
Europa

In 2011 was het Ministerie van Buitenlandse Zaken een
van de belangrijkste financiële partners van Stichting
Vluchteling bij de verlening van hulp in crisisgebieden. Zo stelde het Ministerie in totaal € 2.337.246 ter
beschikking voor twee noodhulpprojecten. Het grootste
deel hiervan was bestemd voor IMC dat een grootschalig
gezondheidsproject uitvoert in de provincie Darfoer in
Soedan. Tevens leverde het Ministerie een belangrijke
bijdrage aan het vervoer van hulpgoederen vanuit het
IRC noodhulpdepot in Rotterdam voor de vluchtelingen
uit Ivoorkust.
Ook de Nationale Postcode Loterij (NPL) was in 2011
weer een belangrijke partner voor de organisatie. De
NPL stelde in totaal 3.782.300 euro ter beschikking
aan Stichting Vluchteling. Een groot deel hiervan werd
bestemd voor de hulpverlening aan slachtoffers van

seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo,
hetgeen uitgevoerd wordt door de lokale partner van
Stichting Vluchteling, het Panzi Ziekenhuis in Bukavu.
Ook met gelden uit acties van de Samenwerkende
Hulporganisaties konden veel mensen geholpen worden.
Stichting Vluchteling ontving uit de actie voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan een bedrag van
€ 52.024 dat werd besteed door IRC. De actie voor de
Hoorn van Afrika leverde voor Stichting Vluchteling een
bedrag van 1.371.977 miljoen op. Deze gelden werden
door IRC besteed aan projecten in Kenia, Ethiopië en
Somalië.
Echter, het grootste deel van de hulpverlening kon in
2011 worden bekostigd door giften van de donateurs die
een totaal bedrag van € 6.000.000 voor vluchtelingen
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en ontheemden ter beschikking stelden. Dit is in lijn met
het beleid van Stichting Vluchteling dat tenminste de
helft van de inkomsten afkomstig dient te zijn uit giften
van de eigen achterban.
4.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Ook na de toekenning van de middelen voor een specifiek project blijft Stichting Vluchteling actief betrokken
bij de uitvoering van het project. In het kader van de monitoring van projecten voert de organisatie zowel interne
als externe controles uit. De externe controles worden
bij aanvang van het project contractueel vastgelegd. Bij
projecten van een grote omvang, of projecten die niet
volledig bekostigd worden uit eigen middelen, besluit de
Stichting met enige regelmaat om voor de beoordeling
een externe consultant in te huren. Overigens dienen
ook de tarieven voor externe consultant in lijn te zijn met
hetgeen gangbaar en verantwoord is binnen de hulpverleningssector.
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van
de werkzaamheden van het projectteam. Zo kent het
projectteam uitgebreide procedures om corruptie met
projectgelden te beperken, wordt de beheerscapaciteit
van lokale partners vooraf uitvoerig tegen het licht
gehouden en worden met overige internationale hulporganisaties vooraf contractueel afspraken gemaakt over
de gewenste resultaten en effecten die projecten zouden
moeten hebben.
Toch konden ook deze waarborgen in 2011 niet verhinderen dat er mislukkingen waren en dat hulp vluchtelingen en ontheemden niet, of later dan gepland, bereikte.
Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de crisis in de Hoorn.
IRC werkt sinds lange tijd in de kampen die vluchtelingen
opvangen die naar Kenia vluchten vanwege het geweld
en de hongersnood in Somalië. Stichting Vluchteling
stelde geld ter beschikking voor de opening van een gezondheidskliniek in de vluchtelingenkampen in Dadaab,
Kenia, net over de grens bij Somalië. Intussen werd de
veiligheidssituatie in de vluchtelingenkampen steeds
nijpender. Rebellen die behoorden tot de Somalische
terreurbeweging Al Shabaab begonnen steeds meer en
gerichtere aanvallen uit te voeren op de vluchtelingenkampen waarbij zij het zowel op de vluchtelingen als op
de hulpverleners voorzien hadden. Uiteindelijk resulteerde dit in kidnapping van enkele hulpverleners, waarmee
de rebellen hoopten losgeld van westerse overheden te
verkrijgen. Hoewel de Keniaanse overheid wel militairen
ter beschikking stelt die zorg dragen voor de veiligheid
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van hulpverleners kon op dat moment de veiligheid
niet meer gegarandeerd worden. Dit leidde ertoe dat de
gezondheidskliniek, die zich midden in de kampen en
dus buiten de beveiligde compound bevond, enige tijd
nagenoeg onbemand bleef. Intussen zijn aanvullende
veiligheidsmaatregelen getroffen en draait de gezondheidskliniek weer op volle sterkte.
4.4 Blik op de toekomst: Het strategisch meerjarenplan
2012-2014
In 2012 zal het team projecten zich in hoofdzaak gaan
richten op de verdere uitwerking van de nieuwe alliantieovereenkomst met IRC. Concreet betekent dit dat er
wederom gestreefd wordt naar de implementatie van 8085% van de beschikbare middelen via IRC, waarbij de
nadruk onverminderd zal blijven liggen op de verlening
van noodhulp. Verder zal er in 2012 een geïntensiveerde
aandacht zijn voor drie thema’s, te weten water & sanitatie, gezondheidszorg en vluchtelingen die in steden in
plaats van in traditionele vluchtelingenkampen leven. Tot
slot wil Stichting Vluchteling in 2012 ook gaan samenwerken met tenminste zes lokale organisaties

Wilt u meer weten over
de landen waarin wij
werken en de
projecten die wij daar
uitvoeren?
Kijk dan op onze
website:
www.vluchteling.nl

Democratische Republiek Congo
Onderwijs
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Thailand
Ambassadeur ‘Nacht van de Vluchteling’: Waldemar Torenstra
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5 Voorlichting
en media
Een van de belangrijkste taken 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 ondersteunend aan de fondsenwerving en in tweede
instantie ook aan de pleitbezorging.

5.1 De visie achter de voorlichting
Uit het jaarlijkse draagvlakonderzoek van Stichting
Vluchteling bleek in 2011 dat een op de vijf Nederlanders negatiever is gaan denken over vluchtelingen en
ontheemden. Daarnaast strookt het beeld dat Nederlanders hebben over vluchtelingen en ontheemden
niet altijd met de realiteit. Zo denkt twee op de drie
Nederlanders dat vluchtelingen buiten hun eigen regio
worden opgevangen. Daarnaast denkt meer dan een
derde van de Nederlanders als eerste aan hun eigen
land als land waar de meeste vluchtelingen worden
opgevangen. De werkelijkheid is echter dat meer dan
95% van de vluchtelingen in eigen land op de vlucht is
of door de buurlanden wordt opgevangen. De meeste
asielverzoeken worden ontvangen door Zuid-Afrika, de
Verenigde Staten en Frankrijk. Voorlichting over vluchtelingen en ontheemden is hiermee een belangrijke taak
van Stichting Vluchteling.
Om het Nederlandse publiek voor te lichten wordt
actief gebruik gemaakt van de media. Zo werkte
Stichting Vluchteling in 2011 mee aan uiteenlopende
nieuws- en actualiteitenprogramma’s zoals het RTL
Nieuws, het NOS Journaal en Pauw & Witteman.
Daarnaast verschenen er publicaties in onder andere
de Volkskrant, de Telegraaf, NRC Handelsblad en tal
van regionale kranten. Aankomend voorzitter Femke
Halsema vertelde vanuit vluchtelingenkamp Kakuma in
Kenia aan actualiteitenprogramma Brandpunt over de
problematiek ter plaatse en haar motivatie om zich voor
vluchtelingen en ontheemden in te zetten.

Ook met de verschillende media die zich op de meer
populaire nieuwsvoorziening richten werden in 2011
nauwe betrekkingen onderhouden. Zo werd de directeur geïnterviewd in Koffietijd en vertelde ambassadeur
Waldemar Torenstra over zijn reis naar Birma in onder
andere de Libelle en SBS Shownieuws.
Naast de samenwerking met de media probeert Stichting Vluchteling ook op andere manieren het Nederlandse publiek te bereiken. Dit gebeurt via social media
en evenementen als de Nacht voor de Vluchteling,
waarbij specifiek wordt ingezet op het bereiken van een
jongere doelgroep.
5.2. De activiteiten en resultaten van de voorlichting
5.2.1 Onderzoeksmissies met betrekking tot vluchtelingen- en ontheemdencrises in 2011
Wanneer zich een ramp of crisis voordoet die grote
aantallen vluchtelingen en ontheemden met zich
meebrengt besluit Stichting Vluchteling in veel gevallen
een onderzoeksmissie naar het gebied te ondernemen.
De directeur spreekt tijdens deze missies met vluchtelingen en ontheemden, de Verenigde Naties, en de
internationale en lokale partners van Stichting Vluchteling ter plaatse. Op deze wijze wordt een inschatting
gemaakt van de situatie en benodigde hulpverlening.
Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze partners
deze hulpverlening het beste zouden kunnen bieden. Vanuit de Nederlandse media is doorgaans veel
belangstelling voor deze missies. Stichting Vluchteling
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probeert daarom tijdens deze reizen ook voldoende tijd
vrij te maken om het publiek via de media te informeren
en stelt in veel gevallen ook beeldmateriaal ter beschikking. Vanwege deze interesse van de media hebben de
onderzoeksmissies dan ook een belangrijke waarde voor
de missiedoelstelling voorlichting en in tweede instantie
de fondsenwerving.
Begin 2011 bracht de directeur een bezoek aan Tunesië
om inzicht te verwerven in de omvang en aard van de
problematiek van het grote aantal migranten dat vanuit
Libië de grens over stak. Ter plaatse kon geconcludeerd
worden dat men enige ondersteuning kon gebruiken,
maar dat de situatie geen grootschalige inzet van Stichting Vluchteling rechtvaardigde omdat de noden van
vluchtelingen en ontheemden op andere plaatsen in de
wereld groter waren. Bovendien speelde mee dat het in
dit geval arbeidsmigranten betrof en geen mensen die
op grond van het VN Vluchtelingenverdrag van 1951
formeel konden worden aangemerkt als vluchteling. De
directeur van Stichting Vluchteling deed verslag van de
situatie aan het Nederlandse publiek via onder andere
Radio 1, RTL Nieuws, BNR Nieuwsradio en het ANP.

In mei reisde de directeur samen met aantredend
bestuursvoorzitter, Femke Halsema, naar Ivoorkust en
Liberia. In Ivoorkust raakten vele mensen ontheemd of
vluchtten de grens over uit angst voor de vele gewelddadigheden die zich in het land voordeden ten gevolge van
de bloedige strijd tussen politieke opponenten Gbagbo
en Ouattara om de presidentiele macht. Zij deden verslag
van deze reis aan onder andere de NOS, Pauw & Witteman, de Volkskrant, Trouw en de Telegraaf. Daarnaast
leidde deze reis tot het besluit van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken om Stichting Vluchteling via een
versnelde procedure een vrachtvliegtuig ter beschikking
te stellen, waarmee 12 ton hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking ter plaatse kon worden ingevlogen. In
November bracht Femke Halsema tevens een bezoek aan
vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia waar zij zich op de
hoogte stelde van de voedselproblematiek ten gevolge
van de droogte in de regio. Het programma Brandpunt
van de KRO volgde haar tijdens deze reis en zond hierover een documentaire uit.
In juni brak een grootschalige hongersnood uit in de
Hoorn van Afrika. De ramp was van dermate grote

Box 8: Hoogtepunten uit de media over Stichting Vluchteling in 2011
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Ȉ
Ȉ
Ȉ
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ǤReportage Femke Halsema nieuwe voorzitter Stichting Vluchteling (20 nov)
 ǤLive programma over Droogte, vanaf Schiphol (22 juli)
ǤStudiogesprek Tineke Ceelen na terugkeer uit Dadaab (22 juli)
ǤReportage over het bezoek van Tineke Ceelen aan Dadaab (22 juli)
ǤInterview Tineke Ceelen n.a.v. bezoek aan vluchtelingenkamp Dadaab (22 juli)
 ǤInterview op Radio 2
ǤInterview Tineke Ceelen vanuit vluchtelingenkamp Dadaab (15 juli)
ǦǤLive gesprek vanuit Kenia over Droogtecrisis Hoorn van Afrika (15juli)
ǤNieuwsbericht over bezoek aan Dadaab (15 juli)
ȄLive gesprek Tineke Ceelen vanuit Dadaab, Kenia (13 juli)
 ȻȄLive gesprek Tineke Ceelen vanuit Dadaab (13 juli)
ǟȺǤRadio-interview Tineke Ceelen vanuit Dadaab, Kenia (12 juli)
 ȻǤInterview Droogte Hoorn van Afrika (12 juli)
ǟȺǤUitgebreide reportage Droogte Hoorn van Afrika (12 juli)
ƷǤFemke Halsema over de vluchtelingenproblematiek in Ivoorkust (10 mei 2011)
ǤJan Douwe Kroeske over reis naar de rugzakdokters (5 maart)
ǤTineke Ceelen vanuit Tunesië (3 maart)
ȺǤTineke Ceelen vanuit Tunesië (3 maart)
ȻǤTineke Ceelen live vanuit Tunesië (3 maart)
ǤVerslag over vluchtelingensituatie Tunesië (2 maart)

omvang dat de SHO besloot Giro 555 te openen. De
directeur bracht een bezoek aan de getroffen regio,
onder andere in het gezelschap van de staatssecretaris
voor ontwikkelingssamenwerking. Ter plekke werd een
inventarisatie gemaakt van de hulp die het meest noodzakelijk was en welke organisatie het beste geëquipeerd
was om de SHO gelden namens Stichting Vluchteling te
implementeren. Deze reis kreeg aandacht van nagenoeg
alle media in Nederland, hetgeen een bijdrage leverde
aan de fondsenwerving voor Giro 555. Begin september
reisde de alliantiemanager van IRC naar het zeer beperkt
toegankelijke Somalië om een inventarisatie te maken
van de mogelijkheden om ook in Somalië te starten
met de hulpverlening. Hiervan kon via de radio verslag
worden gedaan.
5.2.2 De Van Heuven Goedhart-lezing
De vluchtelingencrisis in Irak is een van de grootste
crises wereldwijd, maar kon het afgelopen jaar maar zeer
beperkt rekenen op aandacht vanuit de media, de politiek
en het publiek. Omdat in de buurlanden van Irak, Syrië
en Jordanië, nog steeds ongeveer 1,5 miljoen Iraakse
vluchtelingen worden opgevangen besteedde Stichting
Vluchteling in haar voorlichting in 2011 extra aandacht
aan deze voortdurende crisis. Hiertoe werd de speciale
vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Irak, de
heer Ad Melkert, uitgenodigd om een lezing te houden in
de Ridderzaal in Den Haag. Hierbij waren naast persoonlijke genodigden ook vertegenwoordigers vanuit de
politiek, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, collegaorganisaties en donateurs aanwezig. De Ridderzaal was
in zijn maximale capaciteit van 500 stoelen volledig volgeboekt. Mensen die hierdoor niet meer konden worden
uitgenodigd kregen de lezing in boekvorm nagestuurd.
5.2.3 Nacht van de Vluchteling
Ook in 2011 werd wederom de jaarlijkse editie van de
Nacht van de Vluchteling gehouden, een nachtelijke
wandeltocht van 40 kilometer van Rotterdam naar Den
Haag met als doel geld op te halen voor Birmese vluchtelingen. Ambassadeur Waldemar Torenstra verdiepte
zich in de vluchtelingenproblematiek in Birma en deed
hiervan verslag via verschillende media, waarbij een
oproep werd gedaan om mee te lopen. In totaal deden
855 lopers mee aan de Nacht die zich gesponsord wisten
door 5.456 donateurs. De wandeltocht was ook live te
volgen op Radio Rijnmond. Tot zondagochtend 8 uur
deden vijf verslaggevers, waaronder Jan Douw Kroeske,
verslag van het evenement. De tweede editie van de
Nacht bleek hiermee een waardige opvolger te zijn van

de eerste editie die in 2010 werd gehouden. Bovendien
genereerde deze tweede editie 38% meer inkomsten dan
de eerste editie van de Nacht, in totaal bracht dit evenement € 145.000 op. Om voort te kunnen bouwen op dit
succes is voor de editie van 2012 gezocht naar een vaste
mediapartner, die werd gevonden in Radio 2.
5.2.4 Nationale Postcode Loterij
Stichting Vluchteling en de Nationale Postcode Loterij
konden in 2011 terugkijken op een succesvolle samenwerking van reeds 15 jaar. Zowel voor de NPL als
Stichting Vluchteling geldt dat
hulpverlening de belangrijkste
doelstelling is, maar dat een toegankelijke voorlichting hierover
aan het Nederlandse publiek
evenzeer van belang is.
Tijdens het Goed Geld Gala 2011 maakte de Postcode
Loterij bekend dat zij Stichting Vluchteling, samen met
Cordaid en de Mobile Cinema Foundation (MCF), de
mogelijkheid ging bieden om een bijzonder project in
de Democratische Republiek Congo (DRC) uit te voeren.
Binnen dit project werd juridische en medische hulp verleend aan slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast
werd in DRC een film opgenomen die de manier waarop
het Congolese rechtssysteem met de problematiek
rondom seksueel geweld omgaat op een kritische manier
in beeld brengt. Deze film werd op 24 november in het
Tuschinski theater onder grote belangstelling vertoond.
Deze film zal in 2012 via de inzet van mobiele cinema’s
op diverse plaatsen in DRC aan de Congolese overheid, rechtsprekende macht en de Congolese bevolking
worden gepresenteerd. Doel hiervan is meer bewustwording te creëren ten aanzien van het functioneren van het
Congolese rechtssysteem, in de hoop dat bewustwording
ook de eerste stap naar verbetering betekent. De opbrengsten van het Postcode Loterij spel ‘Een tegen 100’
kwamen in 2011 eveneens ten goede aan dit bijzondere
project in DRC.
In 2011 benoemde de NPL ook twee internationale ambassadeurs. Deze ambassadeurs werden benoemd met
het doel het Nederlandse publiek te informeren over de
projecten van de NPL in het buitenland. Directeur Tineke
Ceelen werd gevraagd om zitting te nemen in de vakjury
die deze twee ambassadeurs selecteerde uit duizenden
belangstellende jongeren.
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Rotterdam - Den Haag
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5.2.5 Informatie voor de donateurs.
Stichting Vluchteling informeert haar achterban drie
maal per jaar door middel van het uitbrengen van een
nieuwsbrief. Deze brief geeft informatie over de belangrijkste vluchtelingen- en ontheemdencrises en geeft een
inzicht in de activiteiten van Stichting Vluchteling. De
papieren nieuwsbrief bereikt circa 60.000 mensen per
uitgave, online bereikt de nieuwsbrief bij elke verzending gemiddeld 7.500 mensen. Donateurs worden ook
geïnformeerd over de werkzaamheden van de organisatie door middel van speciale donateursdagen. In 2011
werden ongeveer 13.000 donateurs geïnformeerd over
de mogelijkheid om deze dagen te bezoeken. Circa 300
mensen hadden hier ook daadwerkelijk behoefte aan en
bezochten een van de drie dagen in het Humanity House,
herinneringscentrum Kamp Westerbork of het Koninklijk
Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Meer informatie
over de invulling van deze dagen kunt u vinden in hoofdstuk 7 over de fondsenwerving.

dus niet altijd een garantie op blijvend succes en moeten
steeds opnieuw kritische bekeken en waar nodig bijgesteld worden.
5.4 Blik op de toekomst: Het strategisch meerjarenplan
2012-2014
Voor de komende jaren zal Stichting Vluchteling zich met
name toeleggen op de voorlichting aan het publiek via de
sociale media. Hiertoe is reeds een online coördinator in
dienst getreden en wordt de website aangepast. Evenals
met de Nacht voor de Vluchteling, die in 2012 ook verder uitgebreid zal worden, is een belangrijke doelstelling
om de achterban van de organisatie te verjongen. Ook
via de vrije publiciteit zullen zowel de directeur als de
nieuwe voorzitter van de organisatie inzetten op het verbreden van de achterban. Het behoud en de versterking
van het vertrouwen van de groep huidige donateurs is
een andere belangrijke taakstelling waaraan samen met
de afdeling fondsenwerving de komende jaren gewerkt
zal worden.

5.2.6 Online communicatie
In 2011 werd gestart met de bouw van een nieuwe website om meer online te communiceren met de achterban
alsook fondsen te werven. Hiertoe werd ook een online
coördinator aangesteld die aan deze nieuwe processen
invulling en richting gaat geven. Daarnaast communiceert de directeur over het werk van de organisatie via
twitter. Via dit medium worden meer dan drieduizend
mensen bereikt.
5.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Stichting Vluchteling heeft een achterban bestaande uit
een grote groep 50-plussers. Het programma ‘Tijd voor
MAX’ is dan ook van groot belang voor de voorlichting
van deze doelgroep. Traditiegetrouw stond de uitzending
van ‘Tijd voor Max’ op Bevrijdingsdag in het teken van
Stichting Vluchteling. De afgelopen jaren stond deze
uitzending altijd garant voor een relatief groot aantal
donaties en nieuwe structurele donateurs. Afgelopen jaar
waren de resultaten echter aanzienlijk bescheidener dan
de voorgaande jaren. Dit had enerzijds te maken met het
mooie weer waardoor de kijkcijfers minder waren dan
gewoonlijk, maar was waarschijnlijk ook terug te voeren
op het gekozen onderwerp. Voor het derde achtereenvolgende jaar koos Stichting Vluchteling voor het thema
ondervoeding. Het was in fondsenwervende zin beter geweest om meer diversiteit aan te brengen in de thema’s
die via Tijd voor MAX worden belicht, zeker gezien het
feit dat deze omroep bij uitstek een grote groep trouwe
kijkers kent. Succesvolle communicatieformules geven
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Van Heuven Goedhart lezing 2011
Ad Melkert, VN Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal voor Irak, sprak dinsdag 21 juni de Van Heuven Goedhart-lezing
uit. Dit gebeurde ter gelegenheid van Wereld Vluchtelingendag, in de
Ridderzaal in Den Haag. Melkert hield een betoog
met als titel “Solidariteit is onze Identiteit”.
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6 Beleid en
Pleitbezorging
Een van de doelstellingen van Stichting Vluchteling is het schetsen van een realistisch
beeld 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.

6.1 De visie achter het beleid en de pleitbezorging
De focus van de pleitbezorging ligt op het verbeteren
van de situatie van vluchtelingen en ontheemden in humanitaire crisissituaties. Vanuit het oogpunt van ‘credibility’ geeft de organisatie er de voorkeur aan zich uit
te spreken over landen en situaties waarbij een van de
partnerorganisatie van de Stichting ook daadwerkelijk
zelf actief is. In sommige gevallen kiest Stichting Vluchteling er echter voor om zich ook uit te spreken over
situaties waarbij zij zelf geen participerende rol heeft
in de hulpverlening. Dit is met name het geval wanneer de overheid ter plaatse er (mede) de oorzaak van
is dat er niets verbetert in de situatie van vluchtelingen
en ontheemden. Als organisatie die ter plaatse geen
projecten uitvoert, kan Stichting Vluchteling op deze
wijze toch communiceren over hetgeen er mis gaat in
de hulpverlening, zonder dat het risico wordt gelopen
dat de hulpverlening door het gastland wordt verboden
en daarmee de hulpvragers worden gedupeerd.
Stichting Vluchteling stelt zich actief op de hoogte van
de kwetsbaarheden en noden van vluchtelingen en
ontheemden in de regio. Dit gebeurt door middel van
het volgen van de bevindingen van gezaghebbende
onderzoeksinstanties zoals Human Rights Watch
(HRW), Refugees International (RI) en Crisis Action
(CA). In sommige gevallen besluit de organisatie ook
om onderzoeksrapporten financieel te ondersteunen.
Dit is het geval wanneer de resultaten van een dergelijk
onderzoek ondersteunend zijn aan de pleitbezorging.
Naast informatie van onderzoeksinstanties wordt ook

direct uit het veld informatie verkregen. Zo reizen de
directeur en medewerkers met enige regelmaat naar
crisisgebieden waar gesproken wordt met ambassades,
de Verenigde Naties, hulporganisaties en vluchtelingen
en ontheemden. Op basis van deze consultaties en
aanvullend onderzoek worden briefings voor Tweede
Kamerleden en beleidsmakers bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken voorbereid.
6.1.1 De Raad voor de Vluchteling
De Raad voor de Vluchteling is een onafhankelijk
adviesorgaan dat de Stichting en derden gevraagd dan
wel ongevraagd kan adviseren over vraagstukken die
te maken hebben met vluchtelingen en ontheemden.
De Raad vergadert een tot tweemaal per jaar, hetgeen
afhankelijk is van de actuele ontwikkelingen. In 2011
kwam de Raad eenmaal bijeen.
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
geconstitueerd 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 Naties, Human
Rights Watch, collega-hulporganisaties, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en de media. Ook de
band met de 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.
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6.1.2 De samenwerking met de International Rescue
Committee (IRC)
Om de pleitbezorging op een goede en doelgerichte
manier vorm te kunnen geven is het essentieel om tijdig
over informatie uit het veld en onderbouwende statistieken te kunnen beschikken. Hiertoe wordt intensief gebruik gemaakt van de gegevens die de veldkantoren van
IRC aan de pleitbezorgingsafdeling van IRC in Washington aanleveren. Daarnaast zijn er verschillende medewerkers op deze afdeling werkzaam die gespecialiseerd
zijn op een specifiek thema of land en die informatie uit
het veld op de juiste manier kunnen duiden en wegen.
Zodoende kan Stichting Vluchteling beschikken over
de meest actuele informatie uit het veld en kan hierover
indien noodzakelijk aanvullend advies inwinnen.
6.2 De activiteiten en de resultaten
6.2.1 Onderzoeksmissies
Begin 2011 ondernam de directeur een onderzoeksmissie naar Tunesië waar op dat moment vele mensen de
grens overstaken om de gewelddadigheden in Libië te
ontvluchten. Tijdens deze missie werd een inventarisatie
gemaakt van de behoeftes ten aanzien van de opvang en
assistentie van deze groep migranten en de rol van de
internationale gemeenschap en hulporganisaties hierbij.
Begin 2011 reisden de beleidsmedewerker naar de
Democratische Republiek Congo (DRC) voor een beknopt
onderzoek naar de stand van zaken rondom de inzet van
seksueel geweld als oorlogswapen. De bevindingen van
deze reis werden later gedeeld met de staatssecretaris
tijdens een NGO bijeenkomst op het ministerie. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van de voorbereiding
van de reis van de staatssecretaris naar de regio.
Medio 2011 reisde de directeur, de alliantiemanager en
de beleidsmedewerker naar de Hoorn van Afrika om te
spreken over de vluchtelingencrisis en de droogte aldaar.
De bevindingen van beide reizen werden gedeeld met
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook vroegen Kamerleden op verzoek van Stichting Vluchteling aandacht
voor de rol en verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap in de ondersteuning van Kenia bij de
opvang van de vele vluchtelingen uit Somalië.
6.2.2. Seksueel geweld als oorlogswapen
In 2010 werd namens de Raad van de Vluchteling een
studie uitgevoerd naar de inzet van seksueel geweld als
oorlogswapen. In 2011 werd aan deze studie opvolging
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gegeven tijdens de Annie Romein-Verschoor lezing aan
de Universiteit van Leiden. Prof. Dr. Annemiek Richters
hield deze lezing getiteld ‘Oorlogsgeweld tegen vrouwen:
gevolgen, overlevingskracht en internationale solidariteit’,
waarbij de directeur van Stichting Vluchteling optrad als
referent. Waar vanuit de spreker vooral de psychologische en sociale gevolgen van het geweld voor vrouwen
werd belicht, werd vanuit Stichting Vluchteling vooral de
rol van de strijd om de grondstoffen en de internationale
verantwoordelijkheid hieromtrent aan de kaak gesteld.
6.2.3 Irak weer op de agenda.
In 2011 werd de van Heuven Goedhart lezing gehouden
door de speciale VN vertegenwoordiger in Irak, de heer
Ad Melkert. Tijdens zijn lezing ging de heer Melkert
in op de toenemende macht van de VN in de regio en
deed hij een oproep aan alle betrokken tot een blijvende
solidariteit, in het bijzonder daar waar het vluchtelingen
en ontheemden betreft. De lezing getiteld ‘Solidariteit
is onze Identiteit’ werd verspreid onder beleidsmakers,
politici en andere belangstellenden, voor zover niet aanwezig tijdens de lezing. Gelijktijdig met de lezing bracht
de Raad voor de Vluchteling ook een onderzoeksrapport
uit over de situatie van Iraakse Vluchtelingen. Deze
studie werd onder auspiciën van de Raad gerealiseerd
door Petra Stienen, arabiste en voormalig diplomate in
de regio. De aanbevelingen kregen op beleidsmatige en
politiek niveau helaas weinig opvolging.
6.2.4 Publicaties en samenwerkingsverbanden in 2011
Zoals elk jaar werd ook in 2011 weer de studie ‘Vluchtelingen in Getal’ gerealiseerd, welke begin 2012 gepubliceerd werd. In deze studie ging Stichting Vluchteling
in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het
gebied van de vluchtelingen en ontheemden in 2010
en werden de belangrijkste vluchtelingen- en ontheemdencrises in 2011 nader belicht. Het voorwoord in deze
publicatie werd afgelopen jaar verzorgd door de heer Ko
Colijn, lid van de Raad voor de Vluchteling. Naast deze
studie werd onder het mandaat van de Raad in 2011 ook
het jaarlijkse draagvlakonderzoek gerealiseerd.
In 2011 handhaafde Stichting Vluchteling haar participatie in diverse samenwerkingsverbanden zoals het Congo
platform en de Clustermunitie Coalitie Nederland en
werd op regelmatige basis overlegd met andere organisaties waaronder VluchtelingenWerk Nederland. Ook werden nieuwe samenwerkingen aangegaan. Dit betrof een
ondersteuning van de lobby gericht op de bescherming
van Congolese Mensenrechtenverdedigers van Justitia et

Pax en de financiering van een onderzoeksmissie naar de
situatie van stedelijke vluchtelingen in Afghanistan door
Refugees International.
6.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Stichting Vluchteling werkt aan het bevorderen van
de kennis en kunde inzake vluchtelingen en ontheemdenvraagstukken door middel van het bijwonen van
conferenties, expertmeetings en symposia hierover. Ook
wordt de organisatie ondersteund door BBO, een bureau
gespecialiseerd in beleidsbeïnvloeding. In 2011 bleek dat
waarschijnlijk veel winst te behalen is door het aangaan
van een goed gecoördineerde samenwerking met collegaorganisaties op specifieke thema’s. Op deze wijze kan
kennis gebundeld en door het optreden in coalitieverband de invloed vergroot worden. Stichting Vluchteling
trad in 2011 dan ook voorlopig toe tot het Nederlands
Humanitair Platform i.o.
Ook werd in 2011 met de verschijning van het Irak rapport duidelijk dat Stichting Vluchteling niet altijd in staat
is om invloed op het beleid en de politiek uit te oefenen
op de wijze waarop de organisatie dat graag zou willen.
Dit betekent voor de toekomst dat op het gebied van de
pleitbezorging vooraf beter zal moeten worden gewogen
in hoeverre het realistisch is bepaalde thema’s weer te
agenderen en zullen de beleidsaanbevelingen concreter en vooral in de beleidsmatige zin beter toepasbaar
moeten zijn.
6.4 Blik op de toekomst: Het strategisch meerjarenplan
2012-2014
De komende jaren zal Stichting Vluchteling de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking nauwgezet
blijven volgen. De inzet is hierbij vooral het blijvend
benadrukken van het nut en de noodzaak van noodhulp.
Omdat veel vluchtelingen en ontheemdenvraagstukken
een internationale dimensie kennen zal de organisatie
waar mogelijk ook gaan inzetten op de agendering van
vraagstukken op de Europese agenda. Tot slot zal het
komende jaar worden gewerkt aan een uitgebreidere
communicatie van de verschillende aspecten en dimensies van de vluchtelingen- en ontheemdenproblematiek.
De focus van de jaarlijkse publicatie van ‘Vluchtelingen
in Getal’ zal daarom meer komen te liggen op de duiding
van de problematiek, dan op de getallen en cijfers die
hiermee gemoeid zijn.
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Thailand
NPL-ambassadeurs in Thailand
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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.

De organisatie 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). In enkele gevallen
worden inkomsten verkregen uit de zakelijke markt
en van enkele vermogensfondsen zoals de Adessium
Foundation en het Brouwerfonds. In het geval van een
actie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
ontvangt Stichting Vluchteling als lid van de SHO een
percentage van de inkomsten dat wordt bepaald op
basis van een statutair vastgelegde verdeelsleutel.
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 het opkomen voor de
belangen van vluchtelingen en ontheemden. Stichting
Vluchteling hanteert als uitgangspunt voor de fondsenwerving dat 50% of meer van de fondsen afkomstig
moet zijn van particuliere donateurs. Het in stand
houden van een stabiel bestand van vaste donateurs
is van grote waarde gelet op de financiële continuïteit
en zekerheid die dit met zich meebrengt. Dit wil echter
niet zeggen dat particuliere donateurs alleen van belang
zijn voor de Stichting vanuit financieel perspectief. Integendeel, de particuliere donateurs vormen de directe
afspiegeling van het draagvlak waarop vluchtelingen en
ontheemden vanuit de Nederlandse maatschappij kunnen rekenen. In een maatschappij waarin een actieve
discussie wordt gevoerd over het nut en de noodzaak
van goede doelen als ook de negatieve consequenties
van migratie is deze concrete uiting van steun van
een grote maatschappelijke waarde. In 2011 verwierf
Stichting Vluchteling 6 miljoen uit nalatenschappen,
machtigingen en donaties van het Nederlandse publiek.

Stichting Vluchteling betrekt maximaal 25% van haar
inkomsten van de Nederlandse overheid. Dit is een
bewuste keuze. Enerzijds is deze keuze ingegeven
door het feit dat een al te grote afhankelijkheid van de
Nederlandse overheid in een tijd van bezuinigingen een
grote mate van onvoorspelbaarheid voor de continuïteit van de hulpverlening met zich mee kan brengen.
Daarnaast 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 ontheemden. Politieke motieven mogen de
hulpverlening op geen enkele wijze beïnvloeden. In
2011 stelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken
€ 2.338.189 beschikbaar voor projecten in Ivoorkust
en Darfoer (Soedan), het ministerie droeg ook bij aan de
kosten voor de veiligheidstraining voor medewerkers
van de Stichting.
Een derde belangrijke bron van inkomsten voor
Stichting Vluchteling is de Nationale Postcode Loterij
(NPL). Stichting Vluchteling ontvangt op basis van een
contract, dat tot 2015 loopt en tussentijds geëvalueerd wordt, bijdragen van de NPL. De toekenning van
deze substantiële en meerjarige bijdrage betekent dat
Stichting Vluchteling gemakkelijker langjarige verplichtingen met haar partners aan kan gaan. In 2011 ontving
Stichting Vluchteling € 3.782.300 van de NPL.
Een minder structurele doch eveneens belangrijke bron
van inkomsten voor Stichting Vluchteling is de SHO.
Op basis van een vooraf overeengekomen verdeelsleutel ontvangt Stichting Vluchteling circa 6 procent van
de inkomsten uit nationale fondsenwervende acties.
In 2011 werd een bedrag van € 1.424.001 afkomstig
uit de acties voor de overstromingen in Pakistan en de
hongersnood in Hoorn van Afrika toegekend.
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Inkomsten uit de fondsenwerving in 2010 en 2011
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7.2 De activiteiten en resultaten van de fondsenwerving
In 2011 werden de eerste gevolgen van de economische
crisis en bezuinigingen zichtbaar. Dit betekende dat het
beschikbare overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking onder druk kwam te staan. Daarnaast was een
meer kritische houding van de donateur waarneembaar
en lijkt er een trend te zijn van meer donateurs die eenmalig geven, waar een aantal jaren geleden vaker werd
gekozen voor een maandelijkse machtiging. In 2011
werd 6 miljoen uit de eigen fondsenwerving gegene-

NPL

Ministerie van
Buitenlandse Zaken

reerd. Dit betrof nalatenschappen, aktehouders, machtigingen en losse giften. In 2011 had Stichting Vluchteling
circa 65.000 donateurs, waarvan er ongeveer 26.000
aan Stichting Vluchteling doneerde door middel van een
maandelijkse machtiging.
Vooralsnog heeft de economische crisis geen directe
invloed gehad op het totaal aan inkomsten uit de particuliere markt. Door een gerichte inzet op de groei van
het aantal structurele donateurs zijn de inkomsten uit de

Baten eigen fondsenwerving

Campagnes en donaties

1.075.254
294.684

Schenkingen
4.636.772
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Nalatenschappen

maandelijkse incasso licht gestegen. In 2011 verkreeg
Stichting Vluchteling hieruit 5% meer inkomsten dan in
2010. Het totaal aan inkomsten afkomstig uit machtigingen bedroeg in 2011 om en nabij 2 miljoen euro. Het aandeel inkomsten uit nalatenschappen steeg in 2011 met
0,5 %. Dit is vooral terug te voeren op de aangescherpte
regelgeving voor de afboeking van nalatenschappen. Dit
heeft tot gevolg gehad dat meer nalatenschappen dan
voorheen zijn opgenomen onder de baten van 2011. Dit
betreft een totaal bedrag van 0,5 miljoen euro.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft richtlijnen opgesteld voor het percentage van de inkomsten
afkomstig uit de eigen fondsenwerving dat mag worden
aangewend ten behoeve van fondsenwervende campagnes, dit percentage is vastgesteld op 25. In 2011
bleef Stichting Vluchteling hier met 19% ruim onder
en realiseerde hiermee ook een lichte verbetering ten
opzichte van 2010 toen dit kostenpercentage 20 betrof.
De kosten van de fondsenwerving, beheer en administratie tezamen bedragen 10% van het totaal aan inkomsten
dat Stichting Vluchteling op jaarbasis vanuit overheden,
institutionele fondsen en particulieren ontvangt.
7.2.1 Het bereiken en benaderen van donateurs
Naast de reguliere mailing waarbij een gift wordt gevraagd voor een bepaald thema of land besluit Stichting
Vluchteling ten tijde van grote crises soms tot het sturen
van een noodhulpmailing. Zo vroeg Stichting Vluchteling
haar achterban in 2011 om een aanvullende donatie voor
de slachtoffers van het geweld in Ivoorkust. Reguliere
mailingen werden in 2011 7 keer verstuurd en stonden
onder andere in het teken van de overstromingen in Pakistan, de ondersteuning van vluchtelingen en ontheemden in Soedan, ondervoeding in Kenia en de rugzakdoktoren in Birma.
Stichting Vluchteling maakt actief gebruik van de media
voor het werven van nieuwe donateurs. Zo verschijnen
er regelmatig advertenties in de Metro en Spits en worden vooral via de publieke omroep spotjes uitgezonden
over de werkzaamheden van de organisatie. Ook wordt
gebruik gemaakt van programma’s zoals ‘Tijd voor
MAX’ en ‘Koffietijd’ die ook de gelegenheid bieden om
beeldmateriaal te laten zien van de hulpprojecten in het
veld. Nieuwe donateurs worden ook geworven via de
zogenaamde door-to-door werving. Hierbij benadert een
wervingsbureau in opdracht van de Stichting mensen
aan huis met het verzoek om donateur te worden. Stichting Vluchteling maakt geen gebruik van collectanten.

De organisatie kent een zeer trouwe en loyale achterban
van 50-plus donateurs. Met het oog op de toekomst is
het voor de organisatie echter wel van belang dit bestand
te verjongen. Reeds in 2010 is Stichting Vluchteling
daarom gestart met de Nacht voor de Vluchteling. De
Nacht voor de Vluchteling is een nachtelijke wandeltocht
van 40 kilometer waarbij de lopers gesponsord worden.
Aan dit evenement namen in 2011 een aantal bekende
Nederlanders deel, waarbij zowel tijdens de tocht als in
de media een voortrekkersrol was weggelegd voor acteur
Waldemar Torenstra. De Nacht voor de Vluchteling had
in 2011 een opbrengst van ruim € 145.000 die ten goede
kwam aan de hulpverlening aan Birmese vluchtelingen.
Stichting Vluchteling hecht aan de mening van haar donateurs en wil graag op een transparante en toegankelijke
manier verantwoording afleggen aan de achterban over
de besteding van de middelen. Hiertoe is vorig jaar een
loyaliteitsprogramma in het leven geroepen. Binnen dit
programma wordt drie keer per jaar op verschillende locaties in het land een dag georganiseerd waar de achterban
wordt uitgenodigd om kennis te nemen van het werk van
Stichting Vluchteling, hier vragen over te stellen en suggesties te doen voor verbeteringen. Zo kunnen donateurs
persoonlijk spreken met de directeur en kan men via
stemkastjes op verschillende dilemma’s die de organisatie
voorlegt reageren. Dat de donateur graag meedenkt over
de hulpverlening blijkt wel uit het grote aantal aanmeldingen dat voor deze dagen wordt ontvangen, in 2011 waren
er telkens weer meer aanmeldingen dan er plaatsen
beschikbaar waren. De komende jaren zullen deze dagen
dan ook regelmatig plaats blijven vinden.
7.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
De fondsenwerving binnen Stichting Vluchteling wordt
gedurende het hele jaar gemonitord en waar nodig
bijgestuurd. Zo worden de resultaten van de fondsenwerving maandelijks besproken tijdens het overleg
van het management team. In 2011 werden ook de ISO
richtlijnen voor de fondsenwerving geoptimaliseerd. Ook
werd in 2011 ‘de Klacht van de Maand’ ingevoerd, de
meest in het oog springende en terugkerende klachten
werden geëvalueerd en op basis hiervan werd het beleid
voor de fondsenwerving aangepast. In 2011 werd er
vooral geklaagd over het hoge aantal noodhulpmailingen
en de kosten die aan deze mailingen verbonden zijn. Ook
voegde Stichting Vluchteling als geste naar de donateurs
een sleutelhanger met logo toe waarover veel werd
geklaagd. De donateur zag liever dat de kosten hiervoor
werden besteed aan de hulpverlening voor de doelgroep.
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In economische moeilijke tijden is het voor hulporganisaties moeilijk om nieuwe donateurs te vinden. Omdat
dit evenzeer voor Stichting Vluchteling geldt wordt
er samengewerkt met commerciële bureaus die zich
richten op de werving van nieuwe donateurs. Volgens
de branchekoepel van landelijk wervende goede doelen,
de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI),
werven deze bureaus ongeveer een half miljoen nieuwe
donateurs op jaarbasis, waarmee door de bureaus ongeveer 40 miljoen per jaar wordt verdiend. De jaarlijkse
opbrengst voor goede doelen via deze bureaus bedraagt
ongeveer 200 miljoen euro, uitgaande van een gemiddelde ondersteuningstermijn van donateurs voor de duur
van 7 jaar.
In haar fondsenwerving probeert Stichting Vluchteling
te zoeken naar een gebalanceerde en verantwoorde mix
van fondsenwervende initiatieven. In 2011 werd dan ook
een klein gedeelte van de fondsenwerving gedaan door
een wervingsbureau. Na een samenwerkingsperiode
van enkele maanden werd het voor Stichting Vluchteling
echter duidelijk dat het per nieuw geworven donateur 19
maanden zou duren voordat de kosten van de werving
waren terugverdiend en de donatie daadwerkelijk ten
goede zou komen aan de hulpverlening. Deze lange termijn van zogenaamde ‘return on investment’ werd door
het betrokken bureau evenwel anders berekend en zou
iets meer dan een jaar bedragen. Stichting Vluchteling
concludeerde echter dat deze lange terugverdientermijn
niet verantwoord is en dat het vertrouwen in de samenwerking zodanig geschaad was dat het contract niet verlengd kon worden. Eind 2011 ging Stichting Vluchteling
een contract aan met een ander wervingsbureau waarin
de terugverdien tijd aanmerkelijk korter en bovendien
contractueel vastgelegd is. De resultaten worden zeer
nauwkeurig gemonitord.
7.4 Blik op de toekomst: Het Strategisch Meerjarenplan
2012-2014
De komende jaren zullen voor wat betreft de fondsenwerving in het teken staan van een toegankelijke en
transparante verantwoording naar de donateurs toe.
Dit is niet alleen van belang vanuit fondsenwervende
initiatieven maar is ook een kwestie van principiële aard.
Enerzijds omdat de donateur het recht heeft zich goed
te kunnen informeren over hetgeen er met de bijdrage
wordt gedaan, anderzijds omdat vluchtelingen en ontheemden recht hebben op een maximale inzet op hulpverlening. Dit geheel en al in lijn met de uitgangswaarden die hiervoor zijn vastgelegd in de ‘Code of Conduct’.
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Verjonging van het donateurenbestand is een tweede
speerpunt voor de komende jaren. In eerste instantie
vanuit het behoud van de mogelijkheden tot hulpverlening, in tweede instantie vanuit de gedachte dat de organisatie de taak heeft een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen te creëren. Hiertoe
zullen bestaande initiatieven zoals de Nacht voor de
Vluchteling verder worden ontwikkeld door de inzet van
een vaste mediapartner en het gebruik van social media
om meer jongeren te bewegen deel te nemen. Tot slot
zal aan het gebruik van social media te behoeve van de
fondsenwerving over de gehele breedte in 2012 intensief
aandacht worden besteed.

Kenia
Kamp in Dabaab
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Birma
Amateurbeelden gemaakt door de artsen en gezondheidswerkers van
het BPHWT (Back Pack Health Workers Team) op verschillende plaatsen in het oosten van Birma (Myanmar). Ruim 80 teams bestaande
uit artsen, vrijwilligers en vroedvrouwen trekken te voet Birma door
om medische zorg te geven aan de (ontheemde) bevolking.
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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, op komen voor hun belangen en hen op humanitaire gronden 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
Mevrouw drs. A.C. van Es, voorzitter
Tot 1 januari 2012
(Neven-)functie
Wethouder gemeente Amsterdam
De heer Dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven)functie
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 A. Eikenaar, secretaris en vice-voorzitter
Tot 1 januari 2012
(Neven-)functie
De heer Mr. J. Kohnstamm, secretaris en vice-voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven)functies
Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens
Voorzitter van de ‘Executive Committee van de ‘InternationalConference for Data Protection and Privacy
Commissioners’
Voorzitter van het Mediafonds
Voorzitter van het Bestuur van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonikoog
Voorzitter van de Raad van Commissarissen woningcorporatie Stadgenoot
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
Bestuur
De heer Mr. M.J.E.M. Jager, voorzitter
Tot 1 januari 2012
(Neven-)functie
Voorzitter Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld
Lid bestuur Stichting Shahrzad News te Hilversum
Mevrouw Drs. F. Halsema, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Gasthoogleraar mensenrechten/communicatietechno-
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logie en social media, ‘The significance of social media
and media technology on human rights and democracy’,
Centre for the Humanities, Universiteit van Utrecht
Documentairemaker NTR
Columnist Volkskrant
Voorzitter Raad van Commissarissen Weekblad Persgroep

Mevrouw Y. Allas
(Neven-)functie
Auteur

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 prof. dr. J. Colijn
(Neven-)functie
 Ȅdiale Veiligheid Erasmus Universiteit Rotterdam
hoofd CSCP Veiligheidsprogramma Clingendael
Redacteur Vrij Nederland

De heer drs. H.J. Vriesendorp, penningmeester
Tot 7 april 2011
(Neven-)functie
Senior consultant Nuffic
Internal auditor UAF
Penningmeester Movies That Matter

Mevrouw J. Dinçelek-Lettinga
(Neven-)functie
Ȅ 

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
Benoemd tot 1 januari 2014
(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
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De heer drs. K. Bleichrodt
(Neven-)functie
Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

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
Mevrouw drs. A.M. Jongerius
(Neven-)functie
Voorzitter FNV Vakcentrale
De heer prof. dr. L. de la Rive Box
(Neven-)functie
Honorair hoogleraar International Samenwerking, Universiteit Maastricht
De heer drs. W. Ruijgrok
(Neven-)functie
Oud-directeur VNO-NCW
De heer A. Zeeman
(Neven-)functie
Journalist en presentator

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 Verenigde 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, voormalig
rechter
Mevr. Prof. 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
Bureau
Directeur
Mevrouw drs. C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functie
Lid van de redactieraad van Internationale Samenwerking

Projecten
De heer J.G. Habraken
Mevrouw D.H. Luiten
Beleid & Pleitbezorging
Mevrouw M.J.A.M. de Baaij
Communicatie
De heer J.J.R. Verduyn
De heer H. Volker
Mevrouw W.M. van de Braak, per 15 december 2011
Mevrouw S. Tieke, per 21 november 2011
Fondsenwerving
Mevrouw M. Minnaard, tot 1 april 2011
Mevrouw S. Ribai, tot 1 maart 2011
Mevrouw E.F. Winter, per 15 juni 2011
Mevrouw K. de Vries
Mevrouw A. Thome, vrijwilliger
Secretariaat
Mevrouw I. Veeneman, vanaf 20 mei 2011
International Rescue Committee
Mevrouw F.A. Hiensch IRC/Humanitarian Context Analyst, tot 1 oktober 2011
De heer drs. A.A. Huijzer, IRC/SV alliantie Manager,
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.

Hoofd interne bedrijfsvoering
Mevrouw R.B. Boetje
Directie-assistent
Mevrouw G. van der A-van Marle
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Ivoorkust
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27.5 miljoen ontheemden

Stichting Vluchteling
Stadhouderslaan 28
2517 HZ Den Haag
Telefoon
Telefax

070 346 89 46
070 361 57 40

E-mail
Internet

info@vluchteling.org
www.vluchteling.org

Giro 999

