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is een persoon die zijn land 
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Het conflict in Syrië duurt nu al meer dan drie jaar en is door de VN aangemerkt als de grootste vluch-
telingencrisis van de afgelopen decennia. Het regime in Syrië beschouwt het conflict vooral als een 
niet-legitiem verzet van splintergroeperingen. Zij laten hulporganisaties maar mondjesmaat toe tot de 
gebieden die inmiddels in handen zijn van de oppositie. Ook enkele extremistische groeperingen die zich 
keren tegen Westerse invloed proberen met name hulpverleners uit Europese landen en de Verenigde 
Staten buiten de deur te houden. De hulpverleners in deze gebieden lopen niet alleen het risico te worden 
getroffen door het geweld van de autoriteiten tegen de oppositie, zij zijn ook specifiek doelwit voor extre-
misten. Hulp in deze schrijnende omgeving kan verworden tot een politiek instrument. 

Voor Stichting Vluchteling, die onpartijdig en onafhankelijk hulp verleent, is toegang tot álle hulpvragers 
van wezenlijk belang. Door samen te werken met internationale en lokale partners kon Stichting Vluchte-
ling –ondanks alle moeilijkheden- in 2013 medische hulp verstrekken aan Syriërs in de door de oppositie 
gecontroleerde gebieden. Omdat het geven van deze hulp betekent dat medicijnen en hulpgoederen voor 
de bevolking illegaal via de grenzen van de buurlanden naar Syrië worden gebracht, werken hulpverle-
ners in dit gebied met groot gevaar voor eigen leven. 

Ook buiten Syrië zijn de uitdagingen voor Stichting Vluchteling om vluchtelingen goed te kunnen berei-
ken groot. 50% van de vluchtelingen wereldwijd is inmiddels een zogenaamde ‘stadsvluchteling’. Deze 
mensen kiezen niet voor de relatieve veiligheid van een traditioneel kamp, maar proberen in het nieuwe 
land zelfstandig hun leven op te bouwen, veelal in een stedelijke omgeving. Het merendeel van deze 
stadsvluchtelingen is kwetsbaar voor uitbuiting en gedwongen uitzetting en, bij een gebrek aan regis-

Hulp en ondersteuning bieden aan diegenen die deze het 
hardste nodig hebben: dat is de belangrijkste taak van  

hulporganisaties zoals Stichting Vluchteling. Dit klinkt 
eenvoudig, maar is het allerminst. Een van de grootste 

uitdagingen waar hulporganisaties tegenwoordig voor staan,  
is het daadwerkelijk bereiken van vluchtelingen 

in oorlogen en conflictsituaties. 

Voorwoord
van het bestuur

Syrische vluchtelingen in 
Jordanië
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tratie, afgesneden van internationale hulp. Stichting Vluchteling investeerde in 2013 succesvol in nieuwe 
manieren van hulpverlening om deze groep kwetsbare mensen te bereiken.

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Vluchteling over het jaar 2013. Het was een bewogen jaar, waarin 
wij via onze partners ruim 700.000 vluchtelingen en ontheemden wisten te bereiken. Deze hulp konden wij 
geven mede dankzij de trouwe achterban van de organisatie, van wie ook het afgelopen jaar weer meer dan 
de helft van de inkomsten van de organisatie afkomstig was. 
Wij realiseren ons terdege dat deze ruimhartige financiële steun geen vanzelfsprekendheid is. Zeker niet in 
een tijd waarin de economische recessie ons allen dwingt nog kritischer dan voorheen te kijken naar onze 
uitgaven. Onze bijzondere dank gaat dan ook uit naar alle organisaties en personen het werk van Stichting 
Vluchteling het afgelopen jaar steunden en die daarmee van onmisbare waarde zijn voor alle vluchtelingen 
en ontheemden wereldwijd. 

Femke Halsema, 
Bestuursvoorzitter Stichting Vluchteling

Begin juni 2013 
bezoeken directeur 
Tineke Ceelen en 

voorzitter Femke Halsema 
de Syrische regio
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Congolezen vlucht-
ten uit de oostelijk 

gelegen stad Sake, 27 km 
ten westen van Goma
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1 De organisatie

Hoorn van Afrika (Kenia, Somalië, Ethiopië) 

Bij aankomst krijgen alle vluchtelingenkinderen een 

medische screening: de zwakste 

kinderen worden direct 

naar de kliniek gebracht

Landmijnenproject 
Zuid-Soedan

Stichting Vluchteling is een onafhankelijke huma-
nitaire organisatie die gevestigd is in Den Haag. 
Het is de enige organisatie in Nederland die zich 
exclusief richt op het behartigen van de belangen 
van vluchtelingen en ontheemden in de regio. 
Stichting Vluchteling is actief in Afrika, Azië en 
Latijns Amerika.
De organisatie baseert haar werkzaamheden op 
het Vluchtelingenverdrag van 1951 en het Ver-
drag van Addis Abeba van 1969. De organisatie 
kent drie strategische doelstellingen, te weten: 
hulpverlening, voorlichting en pleitbezorging ten 
behoeve van vluchtelingen en ontheemden. Deze 
doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van 
de organisatie.  

1.1 Historie
De wortels van Stichting Vluchteling liggen in het 
verzet tegen de Duitse bezetters in de Tweede 
Wereldoorlog. Gerrit Jan Van Heuven Goedhart, 
medegrondlegger van het Vluchtelingenverdrag 
van 1951 en de eerste Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties in Genève, 
speelde een belangrijke rol in het verzet. Van 
Heuven Goedhart had zodoende ook contact met 
verzetsman Cees Brouwer. Op verzoek van Van 
Heuven Goedhart zamelde Cees brouwer vanaf 
het begin van de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw geld in voor hulp aan vluchtelingen, dat hij 
aanvankelijk geheel bestemde voor UNHCR. Voor 
elke geldinzameling richtte Cees Brouwer een ad 
hoc comité op dat de inzameling organiseerde. In 

1956, ten tijde van de actie voor Hongaarse vluch-
telingen, werd voor het eerst gebruik gemaakt van 
het gironummer 999.In 1976 richtte hij tenslotte 
Stichting Vluchtelinghulp  op, een permanente 
organisatie voor vluchtelingen- na een statuten-
wijziging in 1982 Stichting Vluchteling geheten. 

1.2 Missie & visie 
De missie van Stichting Vluchteling is het verlenen 
van humanitaire hulp aan vluchtelingen en ont-
heemden in de regio. Daarnaast geeft de organisa-
tie voorlichting aan het Nederlandse publiek over 
de positie van vluchtelingen en ontheemden en 
komt in Nederland op voor hun belangen. 

De organisatie werkt volgens de visie dat hulp 
op een onpartijdige basis gegeven moet worden, 
zonder aanzien van afkomst, ras of etniciteit en/
of religie. Voorts dient de hulp een duidelijke 
meerwaarde te hebben en zo effectief en doel-
matig mogelijk te worden ingezet, waarbij de 
specifieke gedragscode voor non-gouvernementele 
organisaties in de humanitaire hulpverlening van 
toepassing is. Resultaten moeten op korte termijn 
zichtbaar en meetbaar zijn. 

Tot slot is Stichting Vluchteling een maatschappe-
lijke organisatie waarvan de donateurs het draag-
vlak dat er voor vluchtelingen is in de Nederlandse 
maatschappij weerspiegelen. Transparantie is van 
groot belang voor het behoud en de verbreding 
van het draagvlak. 
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1.3 De inrichting van de organisatie
De organisatie kent een raad van toezicht, een 
bestuur en een uitvoerend bureau waaraan leiding 
wordt gegeven door een titulair directeur. 
Het bestuur stelt het strategische beleid rondom 
de uitvoering van de organisatiedoelstellingen vast 
en wordt daarbij gecontroleerd door de raad van 
toezicht. Het bestuur vergadert vier maal per jaar, 
de raad  van toezicht tweemaal. Het bestuur ziet 
actief toe op de risico’s binnen de organisatie en 
stelt op basis daarvan het beleid bij indien nodig. 
De directeur voert het beleid uit tezamen met 
het managementteam van de organisatie. In het 
management team hebben de directeur, het hoofd 
interne bedrijfsvoering en afvaardigingen van de 
verschillende teams zitting. Het team vergadert 
op wekelijkse basis over de voortgang van de 
hulpverlening, de pleitbezorging en de voorlich-
ting. Omdat de organisatie bij de hulpverlening 
nauw samenwerkt met haar strategische partner 
International Rescue Committee (IRC) heeft ook de 
alliantiemanager van IRC zitting in het manage-
mentteam. 

1.3.1 Salariëring van de raad van toezicht, het 
bestuur en de directie
De leden van de raad van toezicht, het bestuur en 
de raad voor de vluchteling ontvangen geen salaris 

of andere vergoedingen voor het werk dat zij ver-
richten voor de organisatie. 
Het bestuur stelt de hoogte van de directiever-
goeding vast en volgt hierbij de Advies Regeling 
Beloning Directeuren Goede Doelen en de Code 
Wijffels. In 2013 verdiende de directeur van 
Stichting Vluchteling een bruto jaarsalaris van 
€ 93.868 hetgeen ruim onder de gestelde norm 
is voor de beloning van directeuren van goede 
doelen. Een uitgebreide toelichting op het salaris 
van de directeur is na te lezen in het financieel 
jaarverslag. 

1.4 De prestatiegrondslagen & maatstaven 
Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat 
85% van de inkomsten besteed moet worden aan 
de doelstellingen, waarbij het zwaartepunt dient te 
liggen op de hulpverlening. Dit wordt gemeten aan 
de hand van specifieke kengetallen, die tevens zijn 
opgenomen in het financieel jaarverslag. 
In 2013 werd 74% van de beschikbare middelen 
besteed aan de hulpverlening voor vluchtelingen 
en ontheemden, werd 10% besteed aan de voor-
lichting aan het Nederlandse publiek en 1% aan de 
pleitbezorging. 15% werd gebruikt voor de kosten 
die aan de organisatie zelf toegerekend dienen 
te worden zoals de werving (12%) en beheer- en 
administratiekosten (3%). 

Raad van Toezicht

Bestuur

Directeur Liaison manager

Hoofd interne 
bedrijfsvoering

Ondersteunende diensten
- Directie-assistent

- Medewerker ondersteuning
organisatie en beleid

Vier teams

Projecten
Twee project- 
medewerkers

Beleid & 
Pleitbezorging

Eén medewerker

Communicatie & media
Persvoorlichter

Campagne/Communicatie-
medewerker

Fondsenwerving
Fondsenwerver

Junior fondsenwerver
Online coördinator

Figuur 1: Organogram Figuur 2: Besteding van de baten aan de strategische doelstellingen

Werving, beheers- en 
administratiekosten

74%

1%

10%

15%

Hulpverlening

Pleitbezorging

Voorlichting en Pleitbezorging



16 17

Syrische vluchtelingen 
in Irak

ring van de hulpverlening. Ook werd deelgenomen 
aan bijeenkomsten in de Tweede Kamer en werden 
contacten onderhouden met Kamerleden. 

1.4.4 Financiële  positie in 2013
Het bereik en de impact van de hulpverlening is af-
hankelijk van het totaal aan baten dat de organisa-
tie verwerft. Het succes van de organisatie wordt 
dus ook afgemeten aan het totaal aan inkomsten 
dat de organisatie verkrijgt van donoren, het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale 
Postcode Loterij (NPL) en overige acties met 
derden partijen.

In 2013 was het totaal aan baten van de organisa-
tie € 10.949.000. Ten opzichte van het voor-
gaande jaar betekende dit een stijging van baten 
van € 1,2 miljoen euro. Deze stijging was voor 
het grootste deel afkomstig uit de toename van de 
baten uit de eigen fondsenwerving. Deze stegen 
met € 0,7 miljoen euro, hetgeen neerkomt op een 
groeipercentage van 13% ten opzichte van 2012. 
Een belangrijke reden voor de groei van de inkom-
sten uit eigen fondsenwerving is de substantiële 
stijging van de baten uit nalatenschappen. Deze 
stegen met € 300.000 ten opzichten van 2012. 

Tot slot is in 2013 een groot deel van de toename 
van de inkomsten het gevolg van extra bijdragen 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 
Syrië en de speciale actie voor Syrië van de SHO. 

In 2013 werd aan de hulpverlening bijna  
€ 800.000 meer besteed dan in 2012. Dit hangt 
met name samen met de humanitaire crisis in 
Syrië, waar Stichting Vluchteling in samenwerking 
met IRC veel hulp verleent. De kosten voor zowel 
de voorlichting als de pleitbezorging daalden in 
2013 met respectievelijk € 21.800 en € 64.200 
ten opzichte van 2012. Dit is ten gevolge van het 
feit dat de organisatie in 2013 nog kritischer keek 
naar de haalbaarheid en meerwaarde van de acti-
viteiten, die niet direct voor de hulpverlening aan 
vluchtelingen en ontheemden ten goede kwamen.

1.4.1 Hulpverlening
De organisatie baseert het succes van de hulpver-
lening op het aantal hulpvragers dat bereikt wordt, 
waardoor verder lijden vermindert en/of mortali-
teit wordt voorkomen. 

De focus op noodhulp van de organisatie betekent 
niet dat binnen de hulpverlening geen aandacht 
kan worden besteed aan de duurzaamheid van 
de hulpverlening. Om deze reden wordt ook hulp 
verleend tijdens chronische crises, wordt aandacht 
besteed aan het scheppen van de randvoorwaar-
den voor terugkeer en werkt Stichting Vluchteling 
samen met lokale partners. In 2013 werd 17% van 
de beschikbare middelen aan duurzame hulpverle-
ning besteed. De impact van duurzame hulpverle-
ning wordt afgemeten aan de mate waarin mensen 
na het ontvangen van deze hulp weer in staat zijn 
om zelf hun leven ter hand te nemen. 
In 2013 werden met de hulpverlening van Stich-
ting Vluchteling 714.081 mensen bereikt. 

1.4.2 Voorlichting 
Het succes van de voorlichtingsactiviteiten wordt 
gemeten op basis van de zichtbaarheid in de media 
en het websitebezoek. In hoeverre deze zichtbaar-
heid ook een daadwerkelijke effect heeft op de 
manier waarop Nederlanders over vluchtelingen 
en ontheemden denken laat zich moeilijk meten. 
Vast staat in ieder geval wel dat tenminste een 
paar miljoen Nederlanders in 2013 via radio, krant 
of televisie werden geïnformeerd over het werk 
van Stichting Vluchteling. Via de website werden 
in 2013 gemiddeld 560 mensen per dag bereikt. 

1.4.3. Pleitbezorging 
Het succes van de pleitbezorging is afhankelijk 
van de mate waarin een daadwerkelijke veran-
dering van het beleid van overheden kan worden 
gerealiseerd ten gunste van de noodhulp, en 
vluchtelingen en ontheemden in het bijzonder. In 
2013 onderhield de organisatie daarom actief con-
tacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
met als doel suggesties te doen voor de verbete-
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1.5 Samenwerkingsverbanden
Stichting Vluchteling werkt in de hulpverlening 
samen met partners die reeds ter plekke zijn, of via 
internationale partners die de kennis en expertise 
hebben om op zeer korte termijn operationeel te 
worden bij nieuwe crises. Dit stelt de organisatie 
in staat om per crisis de meest geschikte partner 
voor de hulpverlening te selecteren. Dit kan een 
internationale of een lokale hulporganisatie zijn. 

1.5.1 Strategische samenwerking met International 
Rescue Committee (IRC)
Al meer dan 25 jaar wordt intensief samengewerkt 
met the International Rescue Committee (IRC). 
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. 

IRC had in 2013 projecten in ongeveer 40 landen, 
wereldwijd heeft IRC ongeveer 10.000 medewer-
kers. IRC heeft een zogenaamde A+ beoordeling 
van ‘The American Institute of Philantrophy’, een 
gezaghebbend instituut dat Amerikaanse orga-
nisaties evalueert en beoordeelt. IRC hanteert 

Figuur 3: Herkomst van de baten in 2013

Samenwerkende 
Hulporganisatie

6.326.000

2.700.000

253.000
44.000

Eigen fondswerving

Ministerie van Buitenlandse
Zaken

Nationale Postcode Loterij

1.550.000

76.000

Overige baten

evenals Stichting Vluchteling kosteneffectiviteit 
en doeltreffendheid als belangrijke kernwaarden 
binnen de organisatie.

Stichting Vluchteling en IRC werken al meer dan 
25 jaar samen. In 2009 werd deze samenwerking 
verder geïnstitutionaliseerd door middel van de 
ondertekening van een Memorandum of Under-
standing (MoU) tussen beide organisaties. Deze 
MoU werd eind 2011 voor de duur van twee jaar 
verlengd, in 2013 werd de MoU nogmaals voor 
de duur van 6 maanden werd verlengd. In de loop 
van 2014 zullen gesprekken plaatsvinden tussen 
het bestuur en het management van IRC over een 
verdere intensivering van de samenwerking. Af-
hankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zal 
mogelijk een statutenwijziging plaatsvinden. 

In de samenwerking met IRC ligt de nadruk op het 
verstevigen van het noodhulpprofiel van beide 
organisaties. Zo kan IRC via een versimpelde 
aanvraagprocedure snel beschikking krijgen over 
de speciale noodhulpgelden van Stichting Vluchte-
ling. Hiermee kan de hulpverlening snel worden 
gestart, hetgeen in sommige gevallen ook tot de 
vergroting van de impact leidt. Zo was Stichting 
Vluchteling de eerste die snel geld beschikbaar Figuur 4: Kosteneffectiviteit alliantiepartner IRC

3%
5%

Hulpverlening

Fondsenwerving

Administratie

92%

stelde voor hulpverlening in de door de op-
positie gecontroleerde gebieden van Syrië. Na 
een succesvolle start waren ook grote donoren, 
waaronder buitenlandse overheden, van het effect 
van deze hulpverlening overtuigd, waarna de 
hulpverlening werd opgeschaald. Verder werken 
IRC en Stichting Vluchteling samen op de thema’s 
stadsvluchtelingen, water-sanitatie, en seksuele 
en gezondheidszorg tijdens langdurige crises. 

Stichting Vluchteling is door dit strategische part-
nerschap nagenoeg verzekerd van een partner die 
kwalitatief hoogwaardige hulpverlening kan leve-
ren en snel ter plaatse kan zijn. Daarnaast heeft de 
organisatie via deze speciale samenwerking met 
IRC toegang tot crisisgebieden, waardoor unieke 
beelden kunnen worden gemaakt die worden 
gebruikt voor het vergroten van het draagvlak in 
Nederland en het vergroten van inkomsten uit de 
Nederlandse particuliere markt. 

Aan de alliantie met IRC wordt sturing en richting 
gegeven door een alliantiemanager van IRC die 
gevestigd is op het kantoor van Stichting Vluchte-
ling. In 2013 werd € 6,5 miljoen van de middelen 
die Stichting Vluchteling ter beschikking had voor 
de hulpverlening geïmplementeerd door IRC.  
Daarnaast ontving IRC via Stichting Vluchteling  

€ 1 miljoen inkomsten voor Syrië van het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken en €253.000 via de 
nationale SHO actie voor Syrië. 

1.5.2  Overige partners en lidmaatschappen
Naast de strategische alliantie met IRC werkt 
de Stichting op het terrein van de hulpverlening 
samen met Mines Advisory Group (MAG), Interna-
tional Medical Corps (IMC), International Displace-
ment Monitoring Centre (IDMC) en enkele lokaal 
actieve hulporganisaties. In de pleitbezorging en 
voorlichting wordt samengewerkt met Campagne 
Bureau BKB, Lobbybureau BBO, Humanity House 
en enkele andere wisselende partners. Tevens 
neemt de organisatie deel aan diverse pleitbezor-
gingsinitiatieven in coalitieverband. Dit betreft 
onder andere het Platform Humanitaire Actie 
(PHA) en het Congo Platform. 

Stichting Vluchteling en de Nationale Postcode 
Loterij hebben al meer dan 15 jaar een samenwer-
kingsovereenkomst op basis waarvan Stichting 
Vluchteling ook in 2013 de vaste bijdrage van  
€ 2.700.000 verkreeg. Daarnaast biedt de over-
eenkomst met de Nationale Postcode Loterij de 
mogelijkheid om extra projecten ter financiering 
voor te leggen voor bijvoorbeeld de 13e trekking 
en het Droomfonds. Stichting Vluchteling werkt 
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tevens samen met andere institutionele donoren 
zoals Adessium.  

Stichting Vluchteling is lid van de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI), de nationale 
brancheorganisatie voor goede doelen organisa-
ties, de organisatie is eveneens aangesloten bij 
charitas, het inkoopbureau van de VFI. 

Tot slot is Stichting Vluchteling lid van de interna-
tionale 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. 

1.6 De Samenwerkende Hulporganisaties 
Stichting Vluchteling is lid van de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO). Dit verband van hulp-
organisaties werft ten tijde van grote crises en 
rampen gezamenlijk fondsen voor de humanitaire 
hulpverlening. Op basis van een vooraf vastge-
stelde verdeelsleutel krijgen Nederlandse hulpor-
ganisaties een gedeelte van de actieopbrengsten. 
De verdeelsleutel is gebaseerd op de omvang van 
de hulpverlening op het gebied van noodhulp en 
wederopbouw en de eigen fondswerving van de 
afgelopen drie jaar. 

In 2013 werd namens de SHO een speciale actie 
opgezet voor Syrië, waaruit Stichting Vluchte-
ling een aandeel van € 253.000 ontving, dat via 
IRC werd besteed aan projecten gericht op het 
verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg. 
Verder participeerde Stichting Vluchteling in de 
zogenaamde ‘kwaliteitswerkgroep’ van de SHO. 
Aan de SHO-actie voor de Filipijnen die even-
eens in 2013 werd opgestart, besloot Stichting 
Vluchteling niet deel te nemen omdat deze actie 
niet aansloot op het specifieke organisatiemandaat 
voor hulpverlening aan vluchtelingen.

Dr Denis Mukwege bezocht
Nederland. Hij hield oa een 
lunchlezing bij de 
Nationale Postcode 
Loterij. 

1.7 Interne zaken in 2013 

1.7.1 Uitvoering van het beleid en financiën 
De vaststelling van het beleid geschiedt op basis 
van een strategisch meerjarenplan dat een looptijd 
van drie jaar kent. Dit strategisch meerjarenplan 
wordt jaarlijkse opgesteld door het bureau, en 
goedgekeurd door het bestuur en de raad  van 
toezicht. Op basis van dit goedgekeurde plan 
maken de diverse afdelingen hun jaarlijkse werk-
plan, waarvan de voortgang wekelijks tijdens het 
managementteamoverleg intern wordt besproken. 
Het bestuur ontvangt elk kwartaal een voort-
gangsrapportage over de voorgang van de gehele 
organisatie. 

Om de interne werkprocessen kwalitatief hoog-
waardig en zo productief mogelijk te organiseren 
werkt Stichting Vluchteling met ISO 9001:2008. 
In 2013 vond een tussentijdse controle plaats en 
werd een interne audit uitgevoerd voor de afde-
ling beleid en pleitbezorging. De ISO status werd 
ook in 2013 verlengd, waarbij een duidelijkere  
uitwerking van de  interne beleidsmatige proces-
sen als aandachtspunt voor de toekomst werden 
aangemerkt.

Het bestuur ontvangt maandelijks de financiële 
stand van zaken. Het bestuur stelt de begroting 
en de prognose vast, die door de raad van toezicht 
wordt goed- of afgekeurd. De uitvoering van de 
financiële planning en beheersing van de organi-
satie is in handen van het hoofd interne bedrijfs-
voering, die daarbij gecontroleerd wordt door 
accountantskantoor Price Waterhouse Coopers. 

1.7.2 Kostenbewustzijn
Stichting Vluchteling gaat op een verantwoorde 
manier met de inkomsten om en is in het bezit van 
het CBF-Keur voor fondsenwervende organisaties. 
In 2013 bedroegen de kosten voor de fondswer-
ving 21% van het totaal aan geworven middelen. 
Dit is een relatief hoog percentage, hetgeen te 
maken heeft met de investeringen die de organisa-
tie heeft gedaan gericht op de groei en de verjon-
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ging van de achterban. De bestedingen zijn ruim 
binnen de door het CBF gestelde richtlijn waarin 
is bepaald dat maximaal 25% van de geworven 
inkomsten besteed mag worden aan nieuwe fond-
senwervende activiteiten. 

In absolute cijfers kwamen de kosten voor de 
fondsenwerving in 2013 uit op een totaal van 
€ 1.363.000. Dit is € 207.000 meer dan in 2012. 
De stijging van de kosten hangt samen met het 
feit dat fondsenwervende campagnes ondersteund 
worden door radio- en tv-uitingen en de werving 
van nieuwe donateurs. Het CBF-percentage bleef 
echter gelijk omwille van het feit dat de inkomsten 
uit de eigen fondsenwerving hoger waren. 

1.7.3 Personeelsbeleid
Stichting Vluchteling heeft 12 medewerkers in 
dienst, die tezamen 11 fte. vertegenwoordigen. 
Voor de salariëring van haar medewerkers han-
teert Stichting Vluchteling de BBRA-overheids-
schalen. Gezien de aard van de werkzaamheden 
heeft Stichting Vluchteling relatief veel specialis-
tisch en weinig administratief personeel in dienst. 
De medewerkers voeren hun administratieve 
werkzaamheden zoveel mogelijk zelf uit. Tevens 
wordt van de medewerkers verwacht dat zij breed 
en flexibel inzetbaar zijn ten tijde van campagnes 
en/of crisis. 

In 2013 verlieten drie mensen de organisatie. Dit 
betrof twee functies van administratief-ondersteu-
nende aard op basis van een tijdelijk contract en 
een communicatiefunctie. Voor alle functies werd 
een nieuwe medewerker aangeworven. 

Het ziekteverzuim onder het personeel van de 
organisatie is al vele jaren laag, in 2013 was dit 
2,2%. Stichting Vluchteling bood ook in 2013 zo-
wel vrijwilligers als stagiaires de mogelijkheid om 
mee te draaien binnen de organisatie. De inzet van 
vrijwilligers biedt de organisatie tevens de moge-
lijkheid om de kosten voor de licht administratieve 
processen zoals grote mailingen laag te houden. 
Zowel vrijwilligers als stagiaires krijgen hiervoor 

een marktconforme vergoeding en participeren 
op volwaardige en gelijkwaardige basis binnen de 
organisatie. 

In 2013 werd de pensioenregeling in nauw overleg 
met het personeel aangepast, hetgeen resulteerde 
in het behoud van de middenloonregeling, voorals-
nog voor de duur van vijf jaar. Stichting Vluchte-
ling kent een ad hoc personeelsvertegenwoordi-
ging en heeft twee medewerkers die opgeleid zijn 
tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). 

Ook aan het vrijwilligers- en stagiairebeleid werd 
in 2013 intensief aandacht besteed. Hierbij werd 
nadrukkelijk gekeken hoe de leerbehoeftes beter 
afgestemd konden worden op de organisatiebe-
hoeftes, hetgeen resulteerde in een capaciteitsver-
groting van de organisatie en het ontwikkelen van 
voor de toekomst relevante vaardigheden voor het 
specifieke studie- en werkveld van de stagiair en/
of de vrijwilliger.

 Stagiaires (3)  

Figuur 5: Infogram personele zaken
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2 Bestuur en raad 
van toezicht

Het bestuur van Stichting Vluchteling bestaat uit 
vijf personen, die voor de duur van vier jaar zitting 
hebben in het bestuur. De zittingsduur van vier 
jaar mag tweemaal verlengd worden. De leden van 
het bestuur worden benoemd op persoonlijke titel, 
op basis van een vooraf vastgesteld profiel. Op 
basis van deze profielen worden kandidaten ge-
selecteerd die een specifieke achtergrond hebben 
op het gebied van de vluchtelingenproblematiek, 
politieke- of bestuurlijke ervaring hebben of speci-
alistische kennis van fondsenwerving en/of media 
hebben. De leden van bestuur verrichten hun taak 
onbezoldigd. Zij ontvangen dus geen salaris of 
andere onkostenvergoedingen van de Stichting. 

De raad van toezicht bestaat uit drie personen 
die op basis van dezelfde uitgangspunten als het 
bestuur geselecteerd worden. Ook de leden van de 
raad  van toezicht kennen een zittingstermijn voor 
de duur van vier jaar, waarbij maximaal twee jaar 
verlengd mag worden. De leden van de raad van 
toezicht zijn eveneens onbezoldigd. De raad  van 
toezicht heeft tot taak het bestuur te controleren 
en komt tweejaarlijks bijeen. 

In 2013 trad mevrouw Susanna Menéndez formeel 
uit het bestuur, en verlengde mevrouw Margriet 
van de Linden haar bestuurslidmaatschap voor de 
duur van één jaar. Omdat in het kader van de in-
tensivering van de samenwerking met IRC ook zal 
worden nagegaan of de organisatie in bestuurlijke 

zin niet te zwaar is, werd geen nieuwe bestuurder 
voor de functie van mevrouw Menéndez benoemd. 
De samenstelling van de raad van toezicht bleef 
ongewijzigd ten opzichte van 2012. 

Conform de richtlijnen van het Centraal Bureau 
voor de Fondsenwerving (CBF) hebben de raad 
van toezicht en het bestuur de verantwoordings-
verklaring opgesteld. In deze verklaring is het on-
derscheid tussen de verschillende taken duidelijk 
beschreven en vastgelegd en zijn de onderwerpen 
waarover de raad van toezicht en het bestuur 
dienen te beslissen duidelijk weergegeven. 

Het bestuur en de raad van toezicht richten zich 
op het bewaken van het langetermijnperspectief 
van de organisatie, het vaststellen van het beleid 
en de financiën en de omgang met in- en externe 
bedreigingen van de organisatie. 

2.1  Lange termijn perspectief van de organisatie 
Sinds de oprichting van Stichting Vluchteling is 
de grote kracht van de organisatie altijd geweest 
dat de mogelijkheid bestond om per crisis de 
meest geschikte partner ter plaatse te selecteren. 
Hiermee werd een optimale doelmatigheid en 
efficiëntie verwezenlijkt in de hulpverlening en 
kon de donateur erop vertrouwen dat elke donatie 
zorgvuldig besteed werd. 

Begin juni 2013 bezoeken 
directeur Tineke Ceelen en 
voorzitter Femke Halsema 
de Syrische regio
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Echter, om ook in de toekomst op de meest 
optimale manier de middelen te besteden, besloot 
het bestuur dit beleid aan te passen. Dit vloeide 
met name voort uit de positieve ontwikkelingen 
binnen de werkverhouding met IRC, waarmee een 
kwalitatief hoogwaardige hulpverlening in het veld 
bewezen gegarandeerd is. Dit heeft geleid tot een 
organisatiebrede reflectie op kosteneffectiviteit 
en de meerwaarde van Stichting Vluchteling als 
‘monitor’ van de hulpgelden. 

Tijdens een strategisch beraad in 2013 werd 
besloten om de samenwerking verder uit te 
breiden. Uitgangspunt hierbij is dat de samen-
werking zodanig moet worden vormgeven dat 
Stichting Vluchteling niet langer de primaire rol 
van donor en monitor zal hebben, maar dat beide 
organisaties zodanig zullen gaan samenwerken 
dat monitorings- en beheerkosten geminimaliseerd 
worden. Naast het verbeteren van de kostenef-
fectiviteit wordt met de samenwerking ook een 
organisatiebrede kwaliteitsverbetering beoogd. 
Uitgangspunt is dat beide organisaties zowel in de 
fondsenwerving, voorlichting en pleitbezorging 
optimaal van elkaars kwaliteiten kunnen profiteren 
door de vergroting van de capaciteit en de uitwis-
seling van kennis. 

Tot slot beoogt de organisatie met de samenwer-
king ook de waarborging van de financiële positie 
op de lange termijn. Dit is het geval omdat door 
middel van deze samenwerking ook de toegang 
tot het veld zal worden geoptimaliseerd. Dit maakt 
Stichting Vluchteling een interessantere partner 
voor zowel financiering van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken als de Europese Unie. Dit is 
het geval vanwege het feit dat de huidige finan-
cieringstrend van overheden steeds meer gericht 
is op een directe samenwerking en communicatie 
van overheden met de implementerende partners 
in het veld. 

2.2 Vaststelling van de Begroting en het 
Strategisch Meerjarenplan 
In 2013 keurde het bestuur en de raad van toezicht 
het Strategisch Meerjarenplan en de begroting 
goed. Aan de totstandkoming van het strategisch 
meerjarenplan ging een ‘heidag’ met alle mede-
werkers van de organisatie vooraf. Hierbij werden 
de strategische zwaktes en sterktes als ook de 
kansen en bedreigingen voor de toekomst door de 
medewerkers voor het bestuur in beeld gebracht. 
Daarmee diende het Strategisch Meerjarenplan 
tevens als opmaat voor het strategisch beraad over 
de nadere samenwerking met IRC.

De bespreking van de begroting stond zoals te 
doen gebruikelijk ook in 2013 op de bestuurs-
agenda. Het bestuur keurde de begroting goed en 
gaf daarbij tevens de opdracht aan het bureau het 
reservebeleid van de organisatie aan te passen. 
Op basis hiervan wordt in 2014 en 2015 gefa-
seerd een bedrag van € 0,9 miljoen vrijgegeven 
uit de reserves, dat bestemd zal worden voor de 
noodhulp. Daarnaast werden enkele verschuivin-
gen doorgevoerd ten aanzien van de project- en 
continuïteitsreserves. Hiermee zal de uiteindelijke 
projectreserve dalen van 2,7 miljoen naar 
1 miljoen. Deze bijstelling werd ingegeven vanuit 
de principiële overweging dat een organisatie die 
zich nadrukkelijk met noodhulpverlening bezig 
houdt, geen grote reserves op de bank kan heb-
ben staan. Voor nieuwe crises houdt Stichting 
Vluchteling evenwel permanent een reserve in de 
middelen zodat in elke noodsituatie direct hulp 
geboden kan worden. 

2.3 Omgang met financiële risico’s en stakehol-
ders 
De organisatie kent een gedegen uitgewerkt risico-
beleid 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 en de veiligheid van medewerkers 
in het veld, tot het verlies van inkomsten en het 
teruglopen van het aantal donateurs. 

2.3.1 Risico’s ten aanzien van de inkomsten
Stichting Vluchteling besteedt veel aandacht 
aan een gedegen risicobeleid ten aanzien van de 
inkomsten. Zo mag niet meer dan 25% van de 
inkomsten afkomstig zijn van de overheid. Ook 
het aandeel dat verkregen wordt van de NPL dient 
in goede balans te zijn met het aandeel dat uit de 
particuliere markt verkregen wordt. 

Het bestuur vergaderde in 2013 meermaals over 
de toegang tot de overheidsfinanciering. De veran-
deringen in de samenwerking met IRC, waardoor 
Stichting Vluchteling beter de aansluiting met de 
uitvoering in het veld kunnen verkrijgen, is hierbij 
een belangrijke stap. Daarnaast stemde het be-
stuur in met aanvragen voor extra financiering bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader 
van de Syriëcrisis en de aanvraag in het nieuwe 
tendersysteem van het Ministerie van Buitenland-
se Zaken voor ‘Chronische Crises’. 

Op een mogelijke terugloop van de middelen door 
verloop in het donateursbestand wordt gean-
ticipeerd door middel van het ontwikkelen van 
nieuwe wervingstechnieken gericht op meer struc-
turele donaties en een verjonging van de achter-
ban. De ontwikkelingen rondom de Nacht voor de 
Vluchteling, waarmee de organisatie een jongere 
doelgroep voor het werk van de organisatie tracht 
te interesseren, stond in 2013 dan ook meermaals 
op de bestuursagenda. 

Voorts volgden zowel het bestuur als de raad van 
toezicht de ontwikkelingen rondom de vernieuwin-
gen van het kansspelbeleid, waarmee de Nationale 
Postcode Loterij (NPL) te maken kreeg. Ook werd 
het jaarlijkse evenement van de Nationale Post-
code Loterij (NPL), het Goed Geld Gala, bezocht 
door zowel de voorzitter van de raad van toezicht 
als het bestuur. 

2.3.2 Externe financiële risico’s 
De overgang naar het nieuwe Europese beta-
lingssysteem, genaamd SEPA (Single European 
Payment Area) werd in 2013 besproken tijdens 

de bestuursvergadering. Met de invoering van dit 
systeem was een omzetting van alle donateursge-
gevens noodzakelijk. Deze omzetting betekende 
uiteindelijk dat het aantal mensen dat als struc-
turele donateur aan de stichting verbonden was, 
daalde met 500 personen, hetgeen binnen de 
vooraf verwachte consequenties bleef. 

2.4 Risicobeleid ten aanzien van implemente-
rende partners en adviesorganen

2.4.1 Projectvoorstellen
Projecten waarbij een bedrag van meer dan € 
250.000 verkregen uit de particuliere middelen, 
of waarbij meer dan € 500.000 aan financiële 
middelen van back donoren is betrokken, worden 
beoordeeld en goedgekeurd door het bestuur. In 
2013 werden 7 projecten in het bestuur bespro-
ken. 

2.4.2 Samenwerkende Hulporganisaties
Het bestuur volgt de discussies rondom de ver-
nieuwingen en kwaliteitsverbeteringen binnen de 
SHO met belangstelling. Hierbij wordt specifiek 
gelet op de doelmatigheid en effectiviteit van de 
bestedingen van Giro 555 aan de hulpverlening ter 
plaatse. 

2.4.2 Raad voor de Vluchteling
Stichting Vluchteling kent sinds 2007 een aparte 
adviesraad op het gebied van internationale 
vluchtelingenvraagstukken. Deze raad heeft het 
mandaat om de Stichting zowel gevraagd als 
ongevraagd te adviseren. Met het oog op het feit 
dat de raad zich over de afgelopen vijf jaar niet 
tot een actief en onafhankelijk adviesorgaan met 
een overtuigende rol in het publieke debat heeft 
ontwikkeld, werd de voortgang van de Raad reeds 
in 2012 tijdens een bestuursvergadering bespro-
ken. Naar aanleiding daarvan werd besloten de 
werkwijze te veranderen. 
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Eerste proejctbezoek aan 
Birma sinds de modernise-
ringen in het land.
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3 Hulpverlening

Figuur 6: Besteding van de middelen per doelgroep

32%

Ontheemden

Vluchtelingen

68%

Het verlenen van hulp is de belangrijkste doelstel-
ling van de organisatie. 74% van de middelen die 
Stichting Vluchteling in 2013 ter beschikking had 
werd ingezet voor de hulpverlening aan vluchtelin-
gen en ontheemden.
Figuur 4: Besteding van de middelen per doel-
groep
 
3.1 De visie achter de hulpverlening
Stichting Vluchteling streeft naar een zo groot 
mogelijk bereik en effect van de hulpverlening. De 
internationale en lokale partnerorganisaties waar-
mee Stichting Vluchteling samenwerkt worden 
dan ook zorgvuldig geselecteerd. De financiering 
van projectvoorstellen gebeurt op basis van een 

gedegen afweging waarbij gekeken wordt naar ur-
gentie, kwaliteit en het aantal mensen dat bereikt 
kan worden. 

Stichting Vluchteling streeft ernaar om het per-
centage van de hulpverlening dat bestemd is voor 
de noodhulp in de komende jaren minimaal te 
handhaven op het huidige niveau, te weten 80% 
van het totale hulpbudget. De belangrijkste part-
ner hierbij is IRC, meer specifiek de Emercency 
Prepardness and Response Unit (EPRU). Via een 
speciale aanvraagprocedure kunnen zij snel en 
flexibel beschikken over middelen, waarmee de 
hulpverlening in noodsituaties onmiddellijk kan 
worden opgestart. 

Birma
Mae Tao Clinic
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Figuur 7: Verdeling van de middelen tussen noodhulp & wederopbouwprojecten

Noodhulp

Terugkeer en wederopbouw
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Omdat aan vluchtelingencrises doorgaans structu-
rele factoren zoals politieke instabiliteit en klimato-
logische omstandigheden ten grondslag liggen, 
kunnen vluchtelingen vaak na de eerste noodsitua-
tie niet direct naar huis. Stichting Vluchteling biedt 
dan ook structurele hulp, die vooral gericht is op 
het herstellen van basisvoorzieningen zoals scho-
len en medische klinieken, het ruimen van mijnen 
en explosieven en speciale projecten gericht op het 
aanleren van vaardigheden waarmee vluchtelingen 
bij terugkeer hun leven weer op kunnen pakken en 
zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien.  

De hulp van Stichting Vluchteling is primair 
bestemd voor vluchtelingen en ontheemden. Een 
beperkt deel van de hulp komt ook ten goede aan 
de lokale bevolking. De redenen hiervoor zijn dat 
middelen van bestaan van de lokale gemeenschap-
pen in de meeste gevallen niet toereikend zijn 
om grote aantallen vluchtelingen op te vangen, 
en dat de plotselinge druk op de lokale voorzie-
ningen vaak aanleiding is voor vijandigheid en 
spanningen. Ook zijn er gebieden die al vele jaren 
geteisterd worden door crises, waarbij de lokale 
bevolking vaak dezelfde hulpbehoeftes heeft als 
vluchtelingen.  

Noodhulp

Terugkeer en wederopbouw

95%

Figuur 8: Percentage hulpvragers dat bereikt wordt met noodhulp en wederopbouw

5%

3.1.1. Keuze van landen en doelen in de 
hulpverlening
Stichting Vluchteling stelt aan het begin van ieder 
jaar een aantal concentratiegebieden vast voor de 
hulpverlening. Deze concentratiegebieden betref-
fen die gebieden waar de noden van vluchtelingen 
en/of ontheemden het hoogste zijn. Daarnaast 
wordt geconcentreerd op hulpverlening op een 
aantal specifieke thema’s, te weten water en sa-
nitatie, stedelijke vluchtelingen, gezondheidszorg 
en seksuele en reproductieve gezondheidszorg. 
Per crises en/of thema wordt gekozen voor een 
internationale of lokale partner die deze hulp het 
beste kan bieden.

3.1.2 De keuze van partners in de hulpverlening
Naast IRC heeft Stichting Vluchteling nog enkele 
andere internationale partners zoals International 
Medical Corps (IMC) en Mines Advisory Group 
(MAG) en enkele lokale partnerorganisaties. Zo is 
IMC bijna de enige hulporganisaties die in staat 
is hulp te verlenen in Darfur, Soedan, omdat de 
autoriteiten de toegang tot het gebied aan andere 
hulporganisaties, inclusief IRC, hebben ontzegd. 
Stichting Vluchteling streeft niet alleen naar een 

Figuur 9: Concentratielanden & thema’s &  implementerende partners

Concentratiegebieden  De Hoorn van Afrika 
   Het Grote Merengebied, 
   Syrië en omringende landen
 

Strategische thema’s  Noodhulp
   Stedelijke vluchtelingen
   Water & Sanitatie
   Seksueel geweld als oorlogswapen
 
Samenwerkingspartners Internationaal (87%)
   IRC, IMC, MAG
  Lokaal (13%)
   Backpack Health Workers Team Program- 
   me, Mae Tao Clinic, Himalayan Society for  
   Youth and Women Empowerment, Tchad  
   Solaire, Panzi Ziekenhuis

zo groot mogelijke effectiviteit en betrouwbaar-
heid van de hulpverlening, maar ook naar het 
duurzaam verankeren van de hulpverlening en de 
kennis hierover in de lokale gemeenschap. Om die 
reden houdt Stichting Vluchteling ook ruimte voor 
de hulpverlening door kleinere lokale partner-
organisaties. Deze lokale partners zijn vaak als 
geen ander op de hoogte van de context waarin 
de hulp plaats vindt, de specifieke humanitaire 
noden van de bevolking en de manier waarop de 
meest kwetsbare groepen het best bereikt kunnen 
worden. 

12% van het aantal projecten is in 2013 via de 
lokale partners verlopen, die in totaal 8% van 
de middelen besteedden en daarmee 2% van de 
totale doelgroep van de organisatie bereikten. Dit 
relatief lage percentage hangt samen met het feit 
dat lokale organisaties zich vaker op structurele 
hulpverlening richten, waarbij het bereik vanzelf-
sprekend minder is dan het bereik bij grootschalige 
noodhulpoperaties. Tevens speelt mee dat de 
beheers- en responscapaciteit van dergelijke kleine 
organisaties lager is dan de capaciteit van grote 
internationale organisaties.    
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Figuur 10: Keuze van partners 
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Figuur 11: Impact van partners 
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Aantal begunstigden per partnersoort

3.2 De hulpverlening in 2013
Het totaal van de baten die Stichting Vluchteling 
in 2013 besteedde aan de directe hulpverlening 
was bijna € 800.000 hoger dan in 2012, te weten 
€ 8.130.000. Hiermee werden in totaal 714.081 
mensen bereikt, verdeeld over 2 continenten en 21 
landen. 

De Project Advies Commissie (PAC) kwam 26 keer 
bijeen, waarbij 38 projectvoorstellen werden goed 
gekeurd. Een project werd afgewezen omdat het te 
veel van het mandaat van Stichting Vluchteling af-
week. Een groot deel van de projectvoorstellen die 

de commissie in 2013 ontving had betrekking op 
de hulpverlening in en rondom Syrië. Een uitzon-
derlijk voorstel dat afweek van het mandaat, maar 
dat de commissie niettemin goedkeurde, betrof 
de dekking van de kosten voor de beveiliging van 
een van de lokale partners van Stichting Vluchte-
ling, het Panzi ziekenhuis in de Democratische 
Republiek Congo. Dit was noodzakelijk omdat Dr. 
Denis Mukwege, medisch directeur van Panzi, in 
2012 het slachtoffer werd van een aanslag op zijn 
leven, en betrokken overheden en hulporganisaties 
niet of nauwelijks bereid waren tot het verstrekken 
van financiële steun voor deze beveiliging. 

Tsjaad
Koken met zonneovens
Project Tchad Solaire
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Kaart 1: Midden- Oosten, Azië en Europa

Irak

Jemen

Afghanistan

Pakistan NepalJordanië

Thailand

Landen: Syrië, Libanon, Irak, Jordanië, Jemen
Bestedingen  € 3.361.000
Aantal mensen geholpen: 151.703

Azië: Landen: Pakistan, Afghanistan, Thailand, Birma, Nepal
Bestedingen € 1.655.000
Aantal mensen geholpen: 77.455

Landen: Ivoorkust, Tsjaad, Centraal-
Afrikaanse Republiek, Mali, DR Congo, 
Oeganda, Kenia, Somalië, Ethiopië, 
Zuid-Soedan, Soedan
Bestedingen € 3.115.000
Aantal mensen geholpen: 484.923

Kaart 2: Afrika

Ivoorkust

Mali Tsjaad Soedan

CAR

DRC

Ethiopië
Somalië

Kenia
Oeganda

Zuid-
Soedan

Syrië
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3.2.1 Risico’s in 2013
In landen waar het crisis is, en een goed functio-
nerend rechts- en/of politiek systeem doorgaans 
ontbreekt, zijn er vanzelfsprekend altijd risico’s 
bij de uitvoering van projecten. Deze risico’s 
betreffen overigens niet alleen de uitvoering van 
de projecten, ook hulpverleners lopen vaak groot 
gevaar. Zo werden in 2013 wereldwijd 120 hulp-
verleners gedood, en werden 113 hulpverleners 
het slachtoffer van een ontvoering. Partners van 
Stichting Vluchteling moesten in 2013 projecten in 
Zuid-Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek 
tijdelijk stilleggen vanwege de uitbraak van hevig 
geweld en conflicten. 

Wilt u meer weten over onze projecten?
Ga dan naar www.vluchteling.nl

Figuur 12: Besteding per continent
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Figuur 13: Aantal begunstigden per continent
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De Rohingya minderheid in Birma wordt al decennialang onderdrukt. Begin jaren tachtig werd hun het 
staatsburgerschap ontnomen door de Birmese regering. Door hun stateloze positie kunnen de Rohingyas 
geen aanspraak maken op hun universele mensenrechten. 
Sindsdien leven zij op speciaal daarvoor aangewezen plekken, zoals ontheemdenkampen, die zij van 
de overheid niet zonder toestemming mogen verlaten. Om deze reden zijn zij vooral afhankelijk van 
voedselhulp en andere noodhulp. Ook heeft een derde van de bevolking in deze kampen geen toegang 
tot medische hulp. 
Stichting Vluchteling financiert daarom de inzet van een mobiel medisch team in Birma. Dit team bestaat 
uit een arts, een vroedvrouw, verpleegkundigen en verschillende gezondheidsmedewerkers. Ongeveer 
5000 mensen hebben door dit mobiele team toegang tot gezondheidszorg. Hiermee hebben relatief 
makkelijk te genezen ziektes zoals diarree, dysenterie en luchtweginfecties geen dodelijke afloop meer.

Figuur 14: Hulpverlening in de praktijk: Birma

Stichting Vluchteling verleent samen met IRC winterhulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon. Binnen 
dit project worden kwetsbare gezinnen geselecteerd, zoals alleenstaande moeders met kinderen. Zij 
krijgen een bankpasje waarop een maandelijkse bijdrage van 200 dollar wordt gestort, alsmede een een-
malige bijdrage van 75 dollar voor de aankoop van winterspullen. Ook krijgen zij een speciale training 
hoe met deze bankpas om te gaan. 
Het geven van een bankpas blijkt een hele effectieve manier van hulpverlenen. Op deze manier kunnen 
vluchtelingen zelf bepalen waar zij het meest behoefte aan hebben, en worden overschotten of tekorten 
van bepaalde hulpartikelen vermeden. Tevens stimuleren vluchtelingen zo de lokale economie, waardoor 
het draagvlak vanuit de gastgemeenschappen in de opvanglanden zo min mogelijk wordt aangetast 
tijdens langdurige periodes van opvang. 
De uitgaven die in 2013 binnen het ‘bankpas-project’ gedaan werden lieten zien dat het budget werd 
uitgegeven aan huur(39%), benodigdheden voor huisvesting(33%) en gezondheidszorg (19%).  

Figuur 15: Hulpverlening in de praktijk: Innovatieve hulpverlening aan Syrische hulpverlening

3.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Verbetering van de kwaliteit en daarmee de impact 
van de hulpverlening is een proces dat voort-
durend de aandacht heeft. Projectmedewerkers 
werken dan ook volgens vaste richtlijnen en pro-
cedures om de hulp te monitoren en te evalueren. 
Dit monitoring- en evaluatiesysteem is tevens 
vastgelegd in het ISO-kwaliteitssysteem. Een 
vast onderdeel van de monitoring van projecten 
is het afleggen van veldbezoeken om goed inzicht 
te verkrijgen in de resultaten van lopende en/of af-
geronde projecten of nieuw op te zetten projecten. 

In 2013 hebben dergelijke monitoringsmissies 
plaatsgevonden in Birma, Democratische Repu-
bliek Congo, Jordanië, Irak, Libanon en Turkije. 
Het regelmatig uitvoeren van evaluaties maakt 
deel uit van deze systematiek. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van interne evaluaties, die erop 
gericht zijn om op grond van ‘lessons learned’ 
de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. 
Externe evaluaties zijn vooral gericht op het 
meten van de resultaten in relatie tot de beoogde 
doelstellingen. 

3.4 Blik op de toekomst: de hulpverlening in 
2014
Ten aanzien van de specialistische hulpverlening 
zal Stichting Vluchteling zich de komende jaren 
nog meer gaan toeleggen op de thema’s water-
sanitatie en (seksuele en reproductieve) gezond-
heidszorg. Hierbij zal de aansluiting worden 
gezocht met de technische teams van IRC en zal 
ook gekeken worden hoe deze hulpprojecten stra-
tegisch aansluiting vinden bij de beleidsprioriteiten 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Indien de samenwerking met IRC nog verder geïn-
tensiveerd zal worden, zal de organisatie mogelijk 
onderdeel worden van een grote internationale 
NGO, met een breder hulpverleningsmandaat. Dit 
brengt met zich mee dat de organisatie ook haar 
koers daarop af zal stemmen. Hoewel de focus op 
de noodhulp aan vluchtelingen onverminderd zal 
blijven, zal er ook aandacht zijn voor de vraag hoe 
Stichting Vluchteling zich verder wil ontwikkelen, 
met name ook in relatie tot de overheid en andere 
donoren met een bredere doelstelling. 
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Syrische vluchte-
lingen in Libanon 

verblijven veelal in 
stedelijke gebieden
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4 Voorlichting    
     en Media

4.1 De visie achter de voorlichting
Voorlichting over vluchtelingen- en ontheem-
dencrises is een statutair vastgelegde taak van 
Stichting Vluchteling. Een van de belangrijkste 
taken in de   voorlichting van Stichting Vluchte-
ling is het schetsen van een realistisch beeld van 
vluchtelingen en ontheemden in de regio. De inzet 
van de media en andere voorlichtingsactiviteiten 
is tevens ondersteunend aan de fondsenwerving 
en in tweede instantie aan de pleitbezorging. 
Voorlichting gebeurt door middel van media, vrije 
publiciteit, lezingen, evenementen, debatten, de 
website en de inzet van sociale media. 

4.2 De activiteiten en resultaten van de 
voorlichting

4.2.1.Voorlichting over actuele vluchtelingencrises
Wanneer zich een  ramp of een crisis voordoet 
die grote aantallen vluchtelingen of ontheemden 
met zich meebrengt, besluit Stichting Vluchte-
ling vaak een onderzoeksmissie naar de regio te 
ondernemen. De directeur, en in veel gevallen 
ook de alliantiemanager van IRC, spreken tijdens 
de eerste fase van de crisis met vluchtelingen 
en ontheemden, de Verenigde Naties en diverse 
internationale en lokale organisaties die ter plaatse 
zijn. Op deze wijze wordt een inschatting gemaakt 
van welke hulpverlening noodzakelijk is en hoe 
deze ter plekke het beste uitgevoerd kan worden. 
Omdat Stichting Vluchteling vaak als een van de 
eerste ter plaatse is bij grote crises en rampen, 

Nieuwsuur, uitgedeelde 
winterpaketten

kunnen dergelijke onderzoeksmissies op veel 
belangstelling vanuit de media rekenen. Deze 
belangstelling stelt de organisatie in staat om via 
de vrije publiciteit het Nederlandse publiek direct 
te informeren over de situatie van vluchtelingen en 
ontheemden in de regio. 

In 2013 verergerden de crisis in Syrië en de 
omringende landen, en werden verschillende 
reizen naar de regio ondernomen. Diverse me-
dia, waaronder Pauw & Witteman besteedden 
aandacht aan deze bezoeken. Zo waren in Pauw 
& Witteman uitgebreide beelden te zien van de 
levering van winterpakketten. Daarnaast waren 
er ook verzoeken vanuit de media zelf, waaronder 
het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, om met 
Stichting Vluchteling naar de regio te reizen om 
de hulpverlening in beeld te brengen. Deze reizen 
genereerden veel extra verkeer naar de website, 
aandacht op de sociale media en online donaties. 

4.2.2 De historische wortels van Stichting Vluchte-
ling
De wortels van Stichting Vluchteling liggen in het 
verzet en een groot deel van de oudere achterban 
van de organisatie is vanuit deze invalshoek al 
vele jaren als donateur betrokken bij de organisa-
tie. Omdat Stichting Vluchteling hecht aan haar 
historische wortels, maar ook omdat vluchtelin-
gencrises van alle tijden zijn, maakt de organisatie 
in haar voorlichtingsactiviteiten vaak een link naar 
het verleden. Om deze reden werkt de organisatie 
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Van Heuven Goedhart-lezing: Landelijke media-aandacht  voorafgaand en tijdens de lezing van Femke 
Halsema. Zo was Halsema onder andere te zien bij Nieuwsuur en werd de verkorte versie van de lezing 
gepubliceerd op de voorpagina van de Volkskrant. Ook de reis van Femke Halsema en directeur Tineke 
Ceelen naar de Syrische regio genereerde veel media-aandacht. Bij terugkomst waren zij samen te gast 
in een uitzending van Knevel & Van den Brink. 

Nieuwsuur: Anchorman Twan Huys reisde in februari mee met Tineke Ceelen naar Syrië, waar op dat 
moment door Stichting Vluchteling gefinancierde winterpakketten werden uitgedeeld. Dit resulteerde in 
een speciale Nieuwsuur-uitzending, die live vanuit een vluchtelingenkamp werd uitgezonden, hetgeen 
tot op dat moment nog nooit gebeurd was.  

Figuur 16: Hoogtepunten uit de media in 2013

dan ook nauw samen met herinneringscentrum 
Westerbork en het Nationaal Comité 4-5 mei. 
In 2013 hield de directeur een lezing tijdens de 
Reichskristallnacht, waarbij ingegaan werd de 
behandeling van vluchtelingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de positie van Syrische vluchte-
lingen tijdens de huidige crisis. 

Van Heuven Goedhart-
lezing 2013

“….Anno 2013, nu, bestaat een kwart van de bevolking van Libanon, uit Syrische vluchtelingen. Telt Jor-
danië zo’n 550.000 vluchtelingen uit hun buurland, Turkije ook ruim een half miljoen Syriërs en Iraaks 
Koerdistan ruim 200.000 mensen. 

Sommigen onder u weten maar al te goed hoe het voelt om op te groeien te midden van oorlog en ge-
weld.  En wat het betekent om afhankelijk te zijn van de welwillendheid van anderen, wildvreemden, om 
simpelweg te kunnen overleven. 

Na Reichskristallnacht in 1938 vluchtten duizenden Joden naar Nederland in de hoop op een leven vrij 
van bedreiging en haat. Een hoop die voor velen tevergeefs bleek, en die hier in Westerbork definitief 
eindigde. 

Het is november 2013. Terwijl we hier staan, zijn vandaag wederom 6.000 voornamelijk vrouwen en 
kinderen hun thuisland, Syrië ontvlucht. Stelt u zich eens voor, dat Libanon, Jordanië, Turkije en Irak 
zouden doen wat wij na Reichskristallnacht met de Joodse vluchtelingen deden? 
Vanaf deze beladen plek, herinneringscentrum Kamp Westerbork, roep ik u op, vraag ik u, smeek ik u: 
help de kinderen, de vrouwen, de mannen van Syrië…..”

Figuur 17: Uit de speech van Tineke Ceelen in Kamp Westerbork 

4.2.3 Voorlichting gericht op het behoud van 
draagvlak en verbetering van de hulpverlening
Het behoud van het draagvlak voor humanitaire 
hulpverlening, en de positie van vluchtelingen en 
ontheemden in het bijzonder, is al geruime tijd 
een belangrijk aandachtspunt van de organisatie. 
Stichting Vluchteling kent dan ook verschillende 
activiteiten die specifiek gericht zijn op het behoud 
van dit draagvlak. 
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Allereerst richt de organisatie zich op het behoud 
van het draagvlak van binnenuit. Donateurs 
worden via speciale donateursdagen geïnfor-
meerd over het werk van Stichting Vluchteling, en 
gevraagd om hier actief over mee te denken. Deze 
donateursdagen worden sinds 2012 georganiseerd 
en de organisatie heeft het voornemen om voor 
eind 2014 alle donateurs tenminste een keer in de 
gelegenheid te hebben gesteld om deel te nemen 
aan een donateursdag. In 2013 werd echter wel 
duidelijk dat niet alle donateurs ook de daadwerke-
lijk belangstelling hebben om deel te nemen.

Ook extern richt de organisatie zich op het behoud 
van het draagvlak. Hierbij spelen de directeur, de 
bestuursvoorzitter en een beperkt aantal ‘bekende 
gezichten’ waaronder acteur Waldemar Torenstra 
een rol. Op verschillende momenten en op ver-
schillende manieren wordt de publiciteit gezocht 
om vluchtelingen en ontheemden in crisisgebieden 
zichtbaarheid en een stem te geven richting het 
Nederlandse publiek. Dit varieert van een inhou-
delijke benadering in actualiteitenprogramma’s 
tot een benadering vanuit het menselijke en meer 
persoonlijke perspectief in breed toegankelijke 
programma’s zoals ‘Koffietijd’. Deze externe 
draagvlakbevordering leidde er in 2013 toe dat 
de directeur de ‘Vrouw in de Media Award’ en een 
plek op de lijst van ‘Machtige Vrouwen’ van het 
blad Opzij kreeg toegekend. 

Ook op inhoudelijk niveau richt de organisatie zich 
op het verbeteren van het draagvlak voor humani-
taire hulpverlening. Hiertoe werd in 2012 samen 
met een aantal andere noodhulporganisaties een 
start gemaakt met een reeks debatten over de 
dilemma’s in de hulpverlening, en mogelijkheden 
om de impact van de hulpverlening ter plaatse te 
verbeteren. Deze debatten werden bijgewoond 
door een groot aantal experts uit de wetenschap, 
ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, nationale en internationale medewerkers 
van hulporganisaties en studenten. Aan deze bij-
eenkomst zal een vervolg worden gegeven tijdens 
de ‘World Humanitarian Summit’ in 2015. 

4.2.4 Online voorlichtingsactiviteiten 
De effecten van de investeringen die in 2012 zijn 
gedaan in het vernieuwen van de website en het 
bekend maken van het werk van de organisatie 
via de ‘social media’ werden in 2013 duidelijk 
merkbaar. Ruim 200.000 mensen bezochten de 
vernieuwde website van Stichting Vluchteling, 
hetgeen neerkomt op zo’n 560 unieke bezoekers 
per dag. Dit betekende ruim een verdubbeling ten 
opzichte van 2012 en een verzevenvoudiging ten 
opzichte van de jaren voor 2012. Hiermee was in 
2013 de tijd ook rijp om een begin te maken met 
de online werving van fondsen. Meer hierover is te 
lezen in het hoofdstuk fondsenwerving. 

4.3 Evenementen in 2013
Stichting Vluchteling organiseert jaarlijks twee 
grote evenementen, de Van Heuven Goedhart-
penning/lezing en de Nacht van de Vluchteling. 

4.3.1 De Van Heuven Goedhart-lezing
In 2013 was de spreker van de lezing afkomstig 
uit de eigen gelederen. Bestuursvoorzitter Femke 
Halsema ging tijdens haar lezing nader in op de 
toekomst van de noodhulp, aan de hand van de 
huidige situatie in Syrië. Hierbij was zij met name 
kritisch op de gebrekkige doelmatigheid van de 
hulpverlening door onvoldoende afstemming en 
coördinatie en het gebrek aan aandacht en hulp 
voor minder ‘mediagenieke’ rampen. Deze lezing 
werd bezocht door 100 zakelijke relaties en 350 
donateurs en gaf zowel het interne, als ook het 
publieke debat over de noodhulp een belangrijke 
inhoudelijke impuls. 

4.3.2 Nacht voor de Vluchteling
Ook in 2013 organiseerde Stichting Vluchteling 
weer de ‘Nacht voor de Vluchteling’, een nachte-
lijke wandeltocht van 40 kilometer van Rotterdam 
naar Den Haag. De wandeling begon traditiege-
trouw bij de Erasmusbrug in Rotterdam, waar 
door burgemeester Aboutaleb en Youp van ‘t Hek 
het startschot werd gegeven, en ging via Delft en 
Rijswijk naar Den Haag. 

Nacht voor de 
Vluchteling 2013
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De Nacht stond in het teken van ontmijning, een 
belangrijke randvoorwaarde om vluchtelingen in 
staat te stellen op een veilige manier terug te keren 
naar huis. Aan de Nacht deden 600 lopers mee, 
waarmee een bedrag van 160.000 werd opge-
haald. Ook in 2013 werd de Nacht breed gedragen 
door de media en bekende Nederlanders. Onder 
andere Mauro, Femke Halsema, Hadassah de 
Boer, Sharon Gesthuizen en Johan Fretz liepen de 
Nacht uit. 

4.4 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Stichting Vluchteling evalueert en monitort voort-
durend de resultaten van de voorlichtingsactivi-
teiten. De resultaatmeting hiervan is echter geen 
eenvoudige opgave, omdat het hierbij gaat om 
een mentaliteitsbeïnvloeding van een zeer diverse 
groep mensen. 

Instrumenten die de Stichting gebruikt om de 
resultaten te meten, zijn kijkcijfers van televisie 
uitzendingen, websitebezoek, groei van de sociale 
media alsmede externe onderzoeken om de afge-
leide resultaten van de voorlichtingsactiviteiten te 
meten.

De Nacht voor de Vluchteling werd in 2013 zeer 
uitgebreid geëvalueerd. Dit was het geval omdat 
het aantal deelnemers in 2012 aanzienlijk groeide, 
terwijl het bedrag aan sponsorgelden bij een 
gedeelte van de deelnemers enigszins achter bleef. 
Naar aanleiding hiervan werd een minimum be-
drag van €250 aan sponsorgelden als voorwaarde 
voor deelname gesteld. 

Deze maatregel had niet het gewenste effect en 
het bleek daarnaast lastig uit te leggen aan de 
deelnemers en sponsoren. Uit de vele reacties die 
de organisatie ontving kwam duidelijk naar voren 
dat het minimum bedrag van €250 een forse 
drempel was om deel te nemen aan de sponsor-
loop. Daardoor liepen in 2013 ruim 400 minder 
deelnemers mee dan de doelstelling. Dit was ook 
terug te zien in de verminderde opbrengsten van 

2013 ten opzichte van de nacht van 2012. Het 
minimumbedrag zal dan ook niet langer een eis 
zijn voor deelname in 2014. 

4.5 Blik op de toekomst: De voorlichting in 2014
Ook in 2014 streeft Stichting Vluchteling ernaar 
om acute crises en menselijk leed onder de aan-
dacht te brengen bij een breed Nederlands publiek. 
Daarvoor zal net als voorgaande jaren snel en 
alert worden ingespeeld op de actualiteit. Hiermee 
wil de organisatie de oorzaken van vluchtelin-
gencrises op een toegankelijke manier duiden, en 
het leed van vluchtelingen en ontheemden breed 
onder de aandacht brengen. 
Bijzonder voor 2014 is de geplande samenwer-
king met Kamp Westerbork, dat in 2014 herdenkt 
dat het dan 75 jaar geleden is dat dit kamp werd 
gebouwd als opvangplek voor Joodse vluchtelin-
gen uit Duitsland. Met de uitbreiding van deze 
samenwerking wil Stichting Vluchteling op een 
meer nadrukkelijke wijze de verbinding maken 
tussen vluchtelingen toen en nu, hier en elders in 
de wereld. 
Tot slot zal in 2014 de profilering via de website 
en de sociale media verder worden uitgebreid, en 
zal ingezet worden op het aantrekken van nieuwe, 
jonge donateurs via het web. 

Projectbezoek aan DR 
Congo. Bezoek Panzi 

ziekenhuis en de Mulamba 
kliniek
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5 Beleid en 
   pleitbezorging

Patrick Cammaert en Tineke Ceelen 
bezoeken het ontheemdenkamp 
Nzulu in het oosten van 
DR Congo

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

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

Stichting Vluchteling baseert haar pleitbezorging 
op eigen observaties, de rapporten van partners 
in het veld en specifieke onderzoeksrapporten 

Een van de doelstellingen van Stichting Vluchteling is het schetsen van 
een realistisch beeld van, en het opkomen voor de belangen van vluchte-
lingen 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. 

van organisaties zoals Refugees International 
(RI). In voorkomende gevallen financiert Stichting 
Vluchteling ook specifieke onderzoeken van or-
ganisaties, wanneer die aanvullend of ondersteu-
nend zijn aan de werkzaamheden van Stichting 
Vluchteling. 

5.1.1 Samenwerking 
Stichting Vluchteling werkt in de pleitbezorging 
wanneer nodig samen met het lobbyteam van IRC 
in Washington. Dit team onderhoudt contacten 
met alle veldkantoren van IRC, waardoor het snel 
over de juiste informatie kan beschikken die nodig 
is om de beleidsmatige en politieke processen te 
beïnvloeden. De medewerkers van IRC zijn gespe-
cialiseerd op een specifieke problematiek dan wel 
regio, waardoor zij Stichting Vluchteling op een 
gerichte wijze inhoudelijk kunnen ondersteunen. 

Op het gebied van de noodhulp voert Stichting 
Vluchteling haar lobbywerkzaamheden uit binnen 
het samenwerkingsverband van het Platform 
Humanitaire Actie (PHA). Dit Platform werd in 
2012 formeel opgericht en verenigt een groot deel 
van de organisaties binnen Nederland die actief 
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zijn op het gebied van de noodhulp. De pleitbe-
zorgingsactiviteiten gericht op de situatie in DR 
Congo vinden plaats binnen het verband van het 
Congo-Platform. 

Ten aanzien van de onderwerpen die zich richten 
op de bescherming van vluchtelingen en ont-
heemden werkt Stichting Vluchteling samen met 
PAX en Refugees International (RI). Met de eerste 
twee organisaties vindt vooral een uitwisseling 
van expertise plaats waar het gaat om het onder 
de aandacht brengen van de rechten en kwets-
baarheden van vluchtelingen en ontheemden. 
Stichting Vluchteling is sinds vele jaren lid van 
de International Council for Voluntary Agencies 
(ICVA). Binnen dit verband is een groot aantal (in-
ternationale) hulporganisaties actief op het gebied 
van vluchtelingen en ontheemden verenigd. ICVA 
is de belangrijkste gesprekspartner voor UNHCR 
namens de ngo’s. Op uitnodiging van ICVA parti-
cipeerde Stichting Vluchteling ook in 2013 in de 
jaarlijkse conferentie van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) in Genève. 

5.2. De activiteiten en resultaten van de pleitbe-
zorging in 2013

5.1.1 Syriëcrisis: Pleiten voor toegang tot hulpbe-
hoevenden
Een van de belangrijkste onderwerpen voor de 
pleitbezorging in 2013 betrof de Syriëcrisis. Op ba-
sis van IRC-informatie uit het veld, werd namens 
de raad  voor de vluchteling een beleidsbrief met 
concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en po-
litici geschreven. Deze brief werd door alle leden 
van de Tweede Kamer en enkele geïnteresseerde 
leden van het Europees Parlement ontvangen. 
Tevens nam Stichting Vluchteling deel aan een 
rondetafelconferentie over Syrië die georganiseerd 
werd door een aantal politieke partijen. 

De belangrijkste aanbeveling die de organisatie 
in 2013 ten aanzien van de Syriëcrisis naar voren 
bracht was de noodzaak tot het verlenen van 

hulp via verschillende partners. Dit omdat het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken bij grote crises 
doorgaans kiest voor een VN-agentschap zoals 
UNHCR of UNICEF voor de implementatie van de 
hulp. In het geval van Syrië heeft de VN echter 
geen toegang tot de door de oppositie gecontro-
leerde gebieden, waardoor veel mensen in deze 
gebieden niet of nauwelijks toegang hebben tot 
de hulpverlening. Het Ministerie continueerde in 
2013 de steun voor grensoverschrijdende hulp via 
Stichting Vluchteling/IRC. 

Eind 2013 werd in Brussel een conferentie gehou-
den door twee partners van Stichting Vluchteling,  
IKV Pax en hun lokale partner ALef. Het thema 
van deze conferentie was ‘Starvation as a Weapon 
of War’. Deze titel werd gekozen omdat het 
onthouden van voedselhulp en andere hulp een 
bewust wapen is van de autoriteiten in hun strijd 
tegen de opstandelingen c.q. bevolking in Syrië. 
Tijdens deze conferentie spraken ambassadeurs, 
Europarlementariërs en hulporganisaties over de 
crisis in Syrië, en de stappen die de Europese Unie 
zou moeten nemen om de hulpvragers te bereiken. 
Deze conferentie werd druk bezocht en over de 
aanbevelingen uit het rapport werd volop gedis-
cussieerd. 

5.1.2  Democratische Republiek Congo: Pleiten 
voor het verminderen van de inzet van seksueel 
geweld als oorlogswapen
De oorlog in de Democratische Republiek Congo 
woedt al vele jaren voort. Vanwege het gebruik 
van seksueel geweld als oorlogswapen dragen 
vrouwen en meisjes vaak de zwaarste last in dit 
conflict. Via nauw contact met internationale en 
lokale partners in het land blijft Stichting Vluchte-
ling op de hoogte van de laatste noden en ontwik-
kelingen in DRC. 

In 2013 reisde de directeur van Stichting Vluch-
teling samen met generaal-majoor bd. Patrick 
Cammaert naar het land om zich persoonlijk op 
de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen 
binnen de VN-vredesmissie en de lokale hulpver-

Ivoorkust 
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lening. De directeur sprak over hun bevindingen in 
diverse media. 

Ook werd Stichting Vluchteling samen met enkele 
andere organisaties van het Congo-Platform 
uitgenodigd om met Minister Ploumen te spreken 
in voorbereiding op haar dienstreis aan het land. 
Tijdens deze bijeenkomst vroeg Stichting Vluch-
teling ook expliciet aandacht voor de veiligheid 
van de belangrijkste lokale partner, Dr. Mukwege 
van het Panzi Hospital in Bukavu. Hij wordt sinds 
2012 serieus bedreigd vanwege zijn publieke stel-
lingname tegen de het seksuele geweld in zijn land 
en het ontbreken van enige actie of maatregelen 
van de overheid hiertegen. 

5.1.3  Samenwerkingsverbanden
Stichting Vluchteling werkt in Nederland bin-
nen de pleitbezorging samen met het Platform 
Humanitaire Actie (PHA). Binnen dit platform zijn 
een groot aantal (noodhulp)organisaties samen 
actief op het gebied van pleitbezorging richting het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede 
Kamer.

Het Platform ontwikkelde afgelopen jaar een 
speciale structuur waarmee noodhulpgelden 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 
Chronische Crises aan de deelnemende partners 
op basis van onderlinge capaciteit zouden worden 
toegekend. Hierover vond veelvuldig afstemming 
plaats met ambtenaren van het ministerie. Uitein-
delijk koos de minister evenwel voor een ‘tender 
constructie’: aanvragen worden op basis van een 
aparte indiening van elke organisatie beoordeeld.
 
Een tweede belangrijk actiepunt vanuit het 
platform betrof de manier waarop het ministe-
rie de noodhulpgelden implementeert. Voor het 
ministerie is de keuze voor de Verenigde Naties 
vanzelfsprekend, terwijl  via lokale partners van de 
maatschappelijke hulporganisaties de slachtoffers 
van humanitaire crises in sommige gevallen sneller 
en goedkoper bereikt kunnen worden. In 2014 zal 
dit onderwerp binnen het Platform meer uitge-

breid besproken worden en worden hier mogelijk 
vervolgacties aan gekoppeld. 

5.1.4 Raad voor de Vluchteling
De raad voor de vluchteling werd in 2007 opge-
richt en heeft tot taak het bestuur, het bureau en 
derden, gevraagd en ongevraagd te adviseren op 
het gebied van internationale vluchtelingen- en 
ontheemdencrises. Daarnaast kan de raad zich 
profileren in het Nederlandse publieke debat over 
grote vluchtelingenvraagstukken. 
Vijf jaar na de oprichting van de raad constateerde 
het bestuur dat de raad zich niet had ontwikkeld 
tot het beoogde adviesorgaan. Naar aanleiding 
hiervan werd besloten de werkwijze van de Raad 
te veranderen. In 2013 bracht de raad voor het 
eerst een zogenaamde ‘Beleidsbrief’ voor politici 
en beleidsmakers uit, waarin aanbevelingen wer-
den gedaan voor het verbeteren van de humani-
taire situatie in Syrië. 

5.1.5  Beleidsdocumenten, publicaties en briefings 
Zoals gebruikelijk werden in 2013 de jaarverslag-
legging alsook de strategische meerjarenplannen 
vanuit de afdeling pleitbezorging vervaardigd. 
Daarnaast werden voor het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken briefings verzorgd inzake de 
situatie van vluchtelingen en ontheemden in DRC, 
Somalië/Kenia en Syrië. Deze briefings kwamen 
tot stand naar aanleiding van door Stichting 
Vluchteling gefinancierde onderzoeksmissies door 
Refugees International (RI) in Washington en veld-
bezoeken van medewerkers en de directeur.  

5.3 Stichting Vluchteling als lerende organisatie
In 2013 herzag Stichting Vluchteling de be-
leidscyclus en de bijbehorende ISO-procedures. 
Uitgangspunt hierbij was een betere scheiding aan 
te brengen tussen de strategische richtlijnen van 
de organisaties en de planning en uitwerking van 
activiteiten op het uitvoerende niveau. 
Ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit 
werd geïnvesteerd in kennisopbouw  op het gebied 
van stedelijke vluchtelingen en de specifieke hulp-
programma’s die hiervoor ontwikkeld worden. 

Dit vanwege het feit dat bijna de helft van de 
vluchtelingen anno 2013 zich niet in een vluchte-
lingenkamp bevindt, maar vaak als illegaal in een 
stedelijke omgeving verblijft. 

5.4 Blik op de toekomst: De pleitbezorging in 
2014
Met het intensiveren van de samenwerking met 
IRC zou Stichting Vluchteling veel meer toegang 
tot informatie uit het veld moeten krijgen. Daar-
naast zou de organisatie meer gebruik kunnen 
gaan maken van de technische expertise van IRC, 
waardoor de pleitbezorging kwalitatief verder 
verbeterd kan worden. Naast intensievere samen-
werking met IRC zal de organisatie mogelijk ook 
blijven investeren in onderzoek door en contac-
ten met andere samenwerkingspartners, in het 
bijzonder voor de  Syriëcrisis en de Democratische 
Republiek Congo.

De komende jaren zal Stichting Vluchteling ook 
de ontwikkelingen rondom de implementatie 
van de noodhulpgelden door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken blijven volgen. Daarnaast zal 
in de pleitbezorging blijvend aandacht zijn voor 
het thema seksueel geweld als oorlogswapen, de 
veiligheid van lokale partners en de effectiviteit 
van de noodhulp. 



56 57

Noord-Syrië, 
vluchtelingenkamp Atmeh



58 59

Stichting Vluchteling verkrijgt haar fondsen hoofd-
zakelijk uit de particuliere markt, maar ook van 
institutionele donoren, zoals het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij 
(NPL). Tevens worden soms middelen verkregen uit 
de zakelijke markt en van enkele vermogensfond-
sen, zoals de Adessium Foundation en het Mr. C. 
Brouwer Fonds. In het geval van een actie van de 
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) ontvangt 
Stichting Vluchteling als lid van de SHO 5.74% 
inkomsten uit nationale acties voor Giro 555. 

6.1 De visie achter de fondsenwerving 
De afdeling fondsenwerving is hoofdzakelijk onder-
steunend aan de primaire doelstelling van Stichting 
Vluchteling, het bieden van hulp en opkomen voor 
belangen van vluchtelingen en ontheemden. Stich-
ting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat ten-
minste 50% van de fondsen afkomstig moet zijn van 
particuliere donateurs. Dit is van belang vanwege de 
financiële continuïteit en zekerheid die dit met zich 
meebrengt. Daarnaast weerspiegelen de donateurs 
het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden 
in Nederland kunnen bogen, waarmee de donateurs 
ook een grote maatschappelijke waarde vertegen-
woordigen. 

Het bestuur van de organisatie heeft er enige jaren 
geleden voor gekozen om het aandeel inkomsten 
vanuit de Nederlandse overheid in beginsel niet 
meer dan 25% van het totaal aan inkomsten te laten 

6 Fondsenwerving

zijn. Enerzijds is deze keuze ingegeven door het feit 
dat een al te grote mate van afhankelijkheid van de 
Nederlandse overheid in een tijd van bezuinigin-
gen een grote mate van onvoorspelbaarheid voor 
de continuïteit van de hulpverlening met zich mee 
kan brengen. Anderszijds wil de organisatie een 
onafhankelijke, a-politieke hulpverlening blijvend 
kunnen garanderen. De Syrische vluchtelingencrisis 
heeft echter aangetoond dat de noden ter plaatse het 
ook noodzakelijk kunnen maken om in de toekomst 
mogelijk incidenteel van dit beleid af te wijken, 
indien daar meer hulpvragers mee bereikt kunnen 
worden. 

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

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 voorlich-
ting en pleitbezorging.

Noord-Syrië, 
vluchtelingenkamp Atmeh
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Ook lukte het Stichting Vluchteling in 2013 om 
beter de aansluiting te maken met de geefwensen 
van het Nederlandse publiek. Hiertoe verbeterde de 
organisatie haar website, waardoor mensen in staat 
werden gesteld om op een toegankelijke manier een 
eenmalige gift te doen, en deze gift te bestemmen 
voor die items binnen de hulpverlening die hen het 
meest aanspraken. Deze manier van werken werd in 
2013 voor het eerst gelanceerd door middel van de 
website ‘Crowd for Congo’ en zal in 2014 mogelijk 
verder worden uitgebreid met nieuwe thema’s. 
In 2013 was met name de eindejaarscampagne, 
waarbij mensen op basis van een ‘Verlanglijstje’ 
konden selecteren wat ze vluchtelingenkinderen 
cadeau wilden doen, succesvol. Enerzijds had dit 
te maken met een grote geefbereidheid tijdens de 
feestdagen, anderszins gaf dit ook blijk van de wens 
van donateurs om een beter inzicht te krijgen in de 
bestemming van hun gift. 

De campagne ‘Onzichtbare levens’ rondom Wereld-
vluchtelingendag was in 2013 veel minder suc-
cesvol. Deze campagne was kostendekkend, maar 
bracht € 100.000 minder op dan aanvankelijk was 
ingeschat. 

6.2.2 Overheid en Nationale Postcode Loterij
Van de NPL werd de jaarlijkse bijdrage van € 2,7 
miljoen verkregen, maar het lukte Stichting Vluchte-
ling niet om aanspraak te maken op financiering 
voor een extra project van de Nationale Postcode 
Loterij dat voor Irak werd aangevraagd.

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd 
€ 1.000.000 verkregen voor grensoverschrijdende 
hulpverlening in het door burgeroorlog verscheurde 
Syrië en € 550.000 voor medische hulpverlening 
in Darfur. Beide bijdrages werd gegeven vanwege 
het onderscheidend vermogen van de organisatie: 
via IRC verleent Stichting Vluchteling ook hulp in 
de door de oppositie gecontroleerde gebieden, die 
voor hulporganisaties moeilijk toegankelijk zijn. In 
Darfur mag een andere partner van de Stichting, 
International Medical Corps (IMC) nog steeds hulp 
verlenen, terwijl dit voor veel andere hulporganisa-
ties sinds 2009 niet meer mogelijk is. In 2013 werd 
tevens een aanvraag gedaan bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor ‘Chronische Crises’, die 
helaas werd afgewezen.

6.2. De activiteiten en resultaten van de fondsen-
werving in 2013

6.2.1 Inkomsten uit de eigen fondsenwerving
In 2013 verkreeg de Stichting ruim € 6 miljoen aan 
inkomsten afkomstig uit de eigen fondsenwerving. 
Deze inkomsten waren voor het grootste deel 
afkomstig uit campagnes en donaties (€ 5.132.438). 
Daarnaast werd dit jaar € 324.512 uit aktes verkre-
gen, en werd veel meer dan begroot ontvangen uit 
nalatenschappen (€ 868.848) 

De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn in 
2013 in totaal gegroeid met 13% ten opzichte van 
2012. Deze groei hing met name samen met de 
groei van het aantal donateurs via de door-to-door 
werving en de extra inkomsten uit nalatenschappen. 

In 2013 werd ook geïnvesteerd in een duurzame 
groei van het aantal donateurs door middel van 
een actieve benadering via straatwervers. Stichting 
Vluchteling zal in de toekomst wel intensief blijven 
monitoren of de groei van het aantal donateurs 
die via deze kanalen gerealiseerd werd ook van 
structurele aard is, zodat de investeringen uit 2013  
daadwerkelijk worden terugverdiend op de lange 
termijn.

In 2013 verbeterde de organisatie ook de samen-
hang tussen de vrije publiciteit via de media en de 
campagnes. Hiermee werd de achterban van de 
organisatie tijdens grote rampen en crises meer doel-
gericht benaderd voor een gift, hetgeen resulteerde 
in een verhoogde opbrengst uit de campagnes.

Figuur 18: Inkomsten uit eigen fondswerving 2013
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Figuur 19: Inkomsten uit eigen fondswerving 2012
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Figuur 20: aantal donateurs van Stichting Vluchteling 2011-2013
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6.2.3 Inkomsten Samenwerkende Hulporganisaties 
(SHO)
In 2013 besloten de Samenwerkende Hulporganisa-
ties een gezamenlijke campagne te voeren voor de 
Syrische vluchtelingencrisis. De totaalopbrengsten 
waren circa € 5 miljoen, waarvan Stichting Vluchte-
ling conform de vooraf vastgestelde verdeelsleutel 
€ 250.000 verkreeg. Opvallend hierbij was dat de 
totaalopbrengsten van de SHO-actie tegenvielen ten 
opzichte van eerdere SHO-acties, terwijl de inkom-
sten uit de eigen campagnes die Stichting Vluchte-
ling in 2013 voor Syrië voerde een goed resultaat 
hadden. 

Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid alles te maken 
met het feit dat Stichting Vluchteling een achterban 
heeft die er specifiek voor heeft gekozen om vluch-
telingen te ondersteunen, terwijl het Nederlandse 
publiek doorgaans de grootste geefbereidheid toont 
voor slachtoffers van natuurrampen, zoals overstro-
mingen en aardbevingen.

Figuur 21: Herkomst van de inkomsten 2009 - 2013
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geeftrends en -behoeftes. Tot slot zal de organi-
satie trachten meer synergie te bewerkstelligen 
tussen de mediamomenten en de geefmomenten, 
zodat de investeringen die in de voorlichting 
gedaan worden ook een grotere meerwaarde gaan 
krijgen voor de fondsenwerving. 
 

Kind krijgt Plumpynut tegen 
ondervoeding, Dabaab, 
Kenia 

van werken. In 2013 worden de ISO-procedures 
geactualiseerd en aangepast aan de campagne-
plannen. 

Stichting Vluchteling tracht zich zo goed mogelijk 
in te leven in datgene wat er onder de donateurs 
en andere belangstellenden voor het werk van 
de Stichting leeft. Zo werd in 2013 een digitale 
enquête gehouden over het werk van de organisa-
tie via LinkedIn. Ook de klachtenprocedure bleef 
in 2013 onverminderd gehandhaafd en werden 24 
klachten over de communicatie en de werkwijze 
van de organisatie in behandeling genomen. De 
meeste klachten betroffen de door-to-door werving 
en de minimum sponsorbijdrage voor de Nacht 
voor de Vluchteling. Deze op- en aanmerkingen 
werden waar mogelijk meegenomen in de ontwik-
kelingen van nieuwe campagnes en werkwijzen. 
Ten opzichte van 2012 was het aantal klachten 
bijna gehalveerd. 

Tot slot zal in 2014 kritisch gekeken worden naar 
de manier van benaderen van potentiële donateurs 
via de door-to-door werving en de kosten versus 
de baten van dit proces. Dit traject is in 2012 al 
ingezet, maar dient gedurende een langere tijd 
gemonitord en geëvalueerd te worden om hier een 
goed beeld over te krijgen. 

6.4 Blik op de toekomst: de fondsenwerving in 
2014
De komende jaren zullen in het teken staan van 
de groei van inkomsten uit institutionele donoren, 
vergroting en verjonging van het donateursbe-
stand en het kwalitatief verbeteren van de proces-
sen rondom de fondsenwerving. 

Bij de groei van de inkomsten uit de institutionele 
donoren zal actief gebruik worden gemaakt van de 
kennis en expertise van IRC-UK en wordt nage-
dacht over het vergroten van de interne capaciteit 
hiervoor. Ook zal voortgeborduurd worden op de 
uitbreiding van de virtuele geefomgeving die af-
gelopen jaar is ingezet, om een goede aansluiting 
te vinden op de jongeren donateurs en de huidige 
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Bijlage 1
Organisatiestructuur & nevenfuncties raad 
van toezicht, bestuur en bureau

Ethiopië, Dolo Ado

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 brengen van 
de Nederlandse bevolking en opkomen 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 Vluch-
teling voor de vluchtelingen en ontheemden.

2. bestuurlijke structuur

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Raad van toezicht
De heer Prof. Dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven)functie
Deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke stu-
ring, Vrije Universiteit te Amsterdam
Lid raad van bestuur VGZ

De heer Mr. J. Kohnstamm, secretaris en vice-
voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot 1 januari 2016
(Neven)functies
Voorzitter Working Party 29, vergadering van de 

EU Data Protectie Autoriteiten
Voorzitter van de ‘Executive Committee van de 
‘International Conference for Data Protection and 
Privacy Commissionaers
Voorzitter van het Mediafonds
Voorzitter van het bestuur van het Internationaal 
Kamermuziekfestival Schiermonikoog
Voorzitter van de het bestuur van Stichting Iper-
mestra
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

Drs. F. Halsema, voorzitter
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven-)functie
Auteur
Documentairemaker NTR, producent
Columnist De Correspondent
Voorzitter raad van Commissarissen Weekblad 
Persgroep 
Voorzitter raad van advies ASN Bank
Voorzitter bestuur ‘Female Economy’
Voorzitter raad van toezicht World Press Photo,  
Voorzitter bestuur ‘Barnfilms’
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De heer drs. F. Bluiminck
benoemd tot 1 januari 2016
(Neven)functie
Teammanager branchebelang, ondernemerschap 
en jeugd ActiZ, organisatie van zorgondernemers
Penningmeester Stichting Cliënten Perspectief

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

Mevrouw M. van der Linden
Benoemd tot 1 januari 2015
(Neven-)functie
VN-vrouwenambassadeur

Van Heuven Goedhart-lezing

De heer Prof. dr. P.H. Kooijmans, voormalig inter-
nationaal 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 Verenig-
de 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
Mevr. Drs. F. Halsema, bestuursvoorzitter Stich-
ting Vluchteling, 2013

Jury Van Heuven Goedhart-penning

De heer Prof. drs. R.F.M. Lubbers, voorzitter
De heer B.J. ter Braak, chef redactie Kunst en Cul-

tuur De Telegraaf
Mevrouw Pernille Ragnhild La Lau, presentatrice 
‘Koffietijd’
Mevr. drs. F. Halsema, voorzitter Stichting Vluch-
teling 

Winnaar Van Heuven Goedhart-penning

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

Bureau

Directeur
Mevrouw drs. C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functie
Lid van de redactieraad van Internationale Samen-
werking

Hoofd interne bedrijfsvoering
Mevrouw R.B. Boetje

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

Projecten
De heer drs. J.G. Habraken
Mevrouw drs. D.H. Luiten
De heer W. Stellingwerf

Beleid & Pleitbezorging
Mevrouw drs. M.J.A.M. de Baaij

Communicatie
De heer B. Wits, tot 27 februari 2013
De heer L. Roes, per 4 februari 2013
De heer H. Volker, tot 31 december 2013
Mevrouw S. Tieke 

Fondsenwerving
Mevrouw E.F. Winter
Mevrouw K de Vries

Secretariaat
Mevrouw I. Veeneman MA, tot 31 mei 2013
Mevrouw D. Kroes, van 1 juni tot en met 31 augus-
tus 2013
Mervouw H. Boekholt, per 1 september 2013

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

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

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

Conventie van Genève, 1951 en Verdrag van Addis 
Abeba, 1969.
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DRC Congo, Goma
Mensen vluchten in 

paniek voor oprukkende 
rebellen
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Atmeh camp, Syrië

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

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