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voorwoord

Het was een bijzonder jaar, 2015, in vele opzichten. Het was het 
warmste jaar ooit gemeten, wat zorgde voor uitzonderlijke 
droogte in kwetsbare delen van de wereld. Het was een jaar van 
aardbevingen en tyfoons, van terreur en nietsontziende 
oorlogen. een jaar ook van het klimaatakkoord in Parijs en het 
beteugelen van de ebola-epidemie. allemaal zaken die direct 
invloed hebben op ons en onze kinderen. en op alle kinderen 
wereldwijd. Nu en in de toekomst.

2015 was helaas ook het jaar van de vluchteling; ruim een miljoen 
mensen trok naar europa, onder wie honderdduizenden 
kinderen. De foto van de verdronken aylan, aangespoeld op een 
Turks wit strand, leek een doorbraak teweeg te brengen: ‘een 
kind mag niet zo eindigen, we moeten helpen’. 

Maar op de drempel van 2016 werd het lot van vluchtelingen juist 
minder zeker. grenzen gingen dicht, ouders en kinderen 
verbleven semi-permanent in een niemandsland en de situatie in 
opvangkampen bleek soms erbarmelijk. Het lukte europa niet 
een eenheid te vormen; elk land paste haar eigen regels toe en 
interpreteerde internationale verdragen naar believen, ook het 
Kinderrechtenverdrag. De extra bescherming waar kinderen 
recht op hebben, schoot er veelvuldig bij in.

 save the Children reageerde hierop. Waren het eerst vooral 
onze collega’s in Italië en spanje die voor bijstand zorgden, 
intussen is de hele europagroep van lampedusa tot Noord-
Zweden betrokken bij de directe hulpverlening. Ook save the 
Children Nederland draagt haar steentje bij. Zo vormden we 
eind 2015 een coalitie met UNICeF en Warchild om kinderen in 
Nederlandse asielzoekerscentra te gaan ondersteunen. Onze 
lobbyisten pleitten in Nederland en europa voor het verankeren 
van kinderrechten in beleid. en via de media richtten we de 
schijnwerpers op kinderrechten, op het feit dat we kinderen niet 
in de steek mogen laten.

Verder heeft Save the Children Nederland in 2015 een flinke 
bijdrage geleverd aan de wereldwijde humanitaire hulp. Met elf 
organisaties vormden we de Dutch relief alliance, die met geld 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken maar liefst viertien 
noodhulpoperaties uitvoerde. Die ontwikkeling ging hand in hand 
met maatregelen om onze plek en de structuur binnen save the 
Children International te versterken.

Dat alles zorgt voor een uitstekende basis om ons ook komend 
jaar voor kinderen te blijven inzetten. gelukkig steunen steeds 
meer mensen ons werk. Dankzij iedereen die save the Children 
in 2015 heeft gesteund zijn er wereldwijd 595.555 kinderen  
direct bereikt met soms levensreddende hulp. 

 

veel dank aan de donateurs,  
die het werkelijke verschil maken. 
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Cijfers zijn afkomstig van 75 van de 77 projecten 
die save the Children in 2015 heeft uitgevoerd.
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 Directieverslag

 save the Children, in Nederland en wereldwijd

save the Children is de grootste onafhankelijke organisatie die 
zich inzet voor kinderrechten. actief in meer dan 120 landen met 
ca 27.000 medewerkers dragen wij ook werkelijk een grote 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen. 

De situatie in de wereld, waarin wij onze projecten uitrollen, is 
complexer geworden, maar ook gevaarlijker. Om de toekomst 
aan te kunnen moeten wij innoveren. In 2015 besloten de leden 
van de save the Children associatie tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering in Johannesburg, daarom -met unanimiteit van 
stemmen- voortaan ons werk te gaan doen aan de hand van een 
overkoepelend visiedocument genaamd ambitie voor kinderen 
2030. Op basis van de daarin geformuleerde drie hoofdambities 
willen wij op negen (hier niet nader toe te lichten) 
prioriteitsgebieden de komende jaren grote stappen maken om 
nog beter op te komen voor de rechten van kinderen in de knel. 

 

Die hoofdambities zijn dat
1. kinderen niet meer voor het bereiken van het vijfde 

levensjaar overlijden ten gevolge van voorkombare 
oorzaken; 

2. alle kinderen kwalitatief basisonderwijs krijgen en 
3. geweld tegen kinderen niet meer getolereerd wordt.

1 

kinderen overlijden niet 
meer voor het bereiken 
van het vijfde levensjaar ten 
gevolge van voorkombare 
oorzaken; 

2
alle kinderen krijgen 
kwalitatief basisonderwijs en 

3
geweld tegen kinderen 
wordt niet meer 
getolereerd.

een direct gevolg van het invoeren van deze strategie is dat 
save the Children zich zal richten op de meest 
gemarginaliseerde en moeilijk te bereiken kinderen in nood. 
Dat betekent in de praktijk kinderen in gevaarlijke gebieden, 
kinderen op de vlucht en kinderen die om andere redenen 
moeilijk van hulp zijn te voorzien, maar die hulp wel dringend 
nodig hebben. Wij willen hen helpen, wat daar ook voor  
nodig is. 

Deze ambities vereisen wel aanpassingen in de wijze waarop 
wij ons werk doen. Ook save the Children Nederland is 
daarom in 2015 begonnen om de bakens te verzetten. De 
omvang van het wereldwijde vluchtelingenprobleem, met 66 
mln mensen meer dan ooit sinds WWII, was daartoe een 
goede aanleiding. geïntensiveerde pleitbezorging bij 
overheden en flink verhoogde noodhulpinspanningen zijn 
voorbeelden van de nieuwe richting. Maar ook een nieuwe 
organisatorische structuur, de intrek in een nieuw 
kantoorpand dat aan de eisen van het moderne werken 
voldoet en het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor het 
wereldwijd opbouwen van de humanitaire hulpcapaciteit van 
de organisatie. 
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Beleidsontwikkeling 
Het beleid van save the Children is gericht op het bereiken van 
onze doelgroepen, in de eerste plaats gemarginaliseerde 
kinderen, ook als dat moeilijk is. Wij richten ons op 
samenwerking met partnerorganisaties en lokale overheden om 
het werk een duurzaam karakter te geven. er wordt veel 
aandacht besteed aan het afleggen van verantwoording, goed 
bestuur en transparantie; zaken die ook in de visie en missie van 
de eigen organisatie een belangrijke rol spelen. Het 
richtinggevend beleidsdocument voor 2015 was de 
Meerjarenstrategie 2011-2015. voor de komende drie jaren is 
een nieuwe meerjarig strategisch plan ontwikkeld dat aansluit bij 
de strategie van save the Children International en is gebaseerd 
op ambitie voor Kinderen 2030. Dat plan is op 26 juni 2015 
goedgekeurd door de raad van Toezicht. Qua thema’s zullen 
voeding, kinderarmoede, gezondheidszorg (inclusief seksuele en 
reproductieve gezondheidsrechten) en bescherming (waaronder 
kindhuwelijken en kinderarbeid) de nadruk krijgen. 

Om de kinderen ook onder moeilijke omstandigheden te 
bereiken, is meer ongeoormerkt geld nodig. Daarom is een 
ambitieus fondsenwervingsplan opgezet dat qua volume, kanalen 
en ondersteuning significant afwijkt van eerdere plannen. Het 
doel is de onafhankelijkheid – en daarmee de voorspelbaarheid 
van vrij te alloceren fondsen- te vergroten. 

Ook wordt samenwerking gezocht met bedrijven, om samen een 
positieve impact te hebben op het leven van kinderen. Daarbij 
wordt gedacht aan financiële samenwerking, maar ook 
operationele, innovatieve en beleidsaanjagende initiatieven op tal 
van onderwerpen. Het in de bedrijfsvoering verankeren van de 
-mede door ons ontwikkelde- Child rights Business Principles, 
blijft een doel waarvoor save the Children zich graag aan de zijde 
van de bedrijven positioneert om hen met raad en daad bij te 
staan.

        
De organisatie 
save the Children Nederland heeft in 2015 niet alleen een nieuw 
kantoor betrokken, maar ook een nieuwe organisatiestructuur 
omarmd. Die behelst naast de directie vijf afdelingen: 
Programma’s, Finance & Control, Fondsenwerving, 
Communicatie en lobby & advocacy. Daarnaast is er een interne 
dienst, die onder directe aansturing van de directie valt. aan het 
eind van het verslagjaar telde onze organisatie 44 medewerkers, 
waaronder een groot aantal parttimers (38,2 fte’s). 

Afscheid 
In 2015 namen de heren Hollestelle (tevens voorzitter van de 
audit commissie) en Bouma afscheid van de raad van Toezicht. 
Zij werden opgevolgd door de heer de Bakker en  mevrouw 
schippers. De organisatie is de heren Hollestelle en Bouma veel 
dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. 

Kwaliteit en normen 
save the Children is in het bezit van het CBF-Keur, het meest 
bekende kwaliteitskeurmerk voor goede doelen. Met het IsO 
9001:2008-certificaat voldoet Save the Children aan deze 
erkende internationale norm voor kwaliteitsmanagement. 
Tevens heeft save the Children de aNBI-verklaring van de 
Belastingdienst en met goed gevolg de Checklist Organisational 
Capacity assessment van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
afgelegd. Tot slot heeft save the Children een Framework 
Partner agreement (FPa)met eCHO, de noodhulpafdeling van 
de europese Commissie. Ook zijn de voorbereidingen getroffen 
voor het International aid Transparency Initiative (IaTI) dat op 1 
januari 2016 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 
toepassing is verklaard. 

Beheer en evaluatie 
Het jaarplan en de begroting 2015 vormden voor de afdelingen 
het uitgangspunt voor de werkzaamheden. Het jaarplan wordt 
jaarlijks geschreven door de afdelingen, besproken in het 
managementteam en na goedkeuring door de directeur 
vastgesteld door de raad van Toezicht. 

Maandelijks bespreekt het managementteam de 
managementrapportages, waarvan de inhoud wordt getoetst aan 
het jaarplan en de begroting. De managementinformatie komt 
onder meer voort uit de financiële en projectenadministratie en 
uit de gegevens van de afdeling fondsenwerving. Ieder kwartaal 
vindt per afdeling en in het managementteam een uitgebreider 
voortgangsoverleg plaats. Halverwege het jaar heeft dit de vorm 
van een midterm review, die op organisatieniveau wordt 
gehouden, met als speciaal doel het lopend beleid te evalueren en 
waar nodig bij te stellen. In 2015 werden twee management 
reviews gehouden met als doel de kwaliteit van het management 
te monitoren en waar nodig bij te sturen. Ook worden de 
bedrijfsrisico’s in kaart gebracht. een van de instrumenten voor 

de management review zijn interne audits in het kader van het 
IsO-systeem. De procedures, alsmede werkinstructies en 
relevante werkdocumenten zijn vastgelegd in het handboek 
administratieve Organisatie (aO) dat online beschikbaar is voor 
alle medewerkers.

Ten behoeve van haar programmabeleid heeft save the Children 
een solide beheerssysteem ontwikkeld. Programmavoorstellen 
worden op de afdeling Programma’s getoetst aan het beleid en de 
uitvoeringscapaciteit. er vindt dialoog plaats met het veld over 
het te voeren beleid, de begeleiding van partners en de 
uitvoeringsvoorwaarden. Tussentijdse bijstellingen op de 
formulering van de programma’s worden vastgelegd. Daarna 
worden de programma’s besproken door de Programma 
Commissie, gevormd door medewerkers van de verschillende 
afdelingen, onder voorzitterschap van de manager van de afdeling 
Programma’s. 

Het heeft als doel een optimale uitvoering te waarborgen en de 
beoogde resultaten zo scherp mogelijk te definiëren. Bij de 
formulering van programma’s wordt expliciet aandacht besteed 
aan de impact meting en aan evaluatie opdat geleerde lessen 
weer kunnen worden gebruikt voor de verbetering van de 
beleidscyclus. 

Om het beheerssysteem efficiënt te maken is in 2014 een sterk 
vernieuwd geautomatiseerd award Managementsysteem 
geïntroduceerd dat ter beschikking staat van de save the 
Children-lidorganisaties. In 2015 is het verder geoptimaliseerd. 
Het systeem ondersteunt de gehele projectcyclus: de 
contractering, de financiële en inhoudelijke monitoring en de 
afsluiting en evaluatie van de programma’s.

Medewerkers en directie van save the Children Nederland 
leggen periodiek veldbezoeken af aan onze programma’s, waarbij 
doorgaans ook de Nederlandse diplomatieke 
vertegenwoordigingen worden bezocht. Tijdens die bezoeken 
wordt de voortgang van de programma’s besproken, advies 
gegeven over de interventies, ondersteuning geboden bij het 
schrijven van een programmavoorstel, alsmede worden de 
uitvoering en de effectiviteit van het beleid bediscussieerd. In 
2015 werden in dit kader veldbezoeken afgelegd aan onder meer 
Oeganda, Indonesië, Zuid-soedan, de Democratische republiek 
Congo, Pakistan, Tajikistan, Kirgizië, ethiopië, liberia, 
afghanistan, Bangladesh, en Haïti. 
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Samenvatting van resultaten over 2015 
Over 2015 kan opnieuw een flinke stijging van de inkomsten 
genoteerd worden. Deze groeiden met 28,5% ten opzichte van 
2014 naar € 36,5 miljoen, 23,9 % boven de begroting. Zowel de 
inkomsten uit subsidies als uit de eigen fondsenwerving groeiden. 
De inkomsten kwamen uit boven de verwachtingen van de 
meerjarenraming. 

De totale bestedingen in 2015 kwamen uit op € 34,5 miljoen,  
13% hoger dan begroot. Daarmee werd een positief saldo van 
ruim € 2,0 miljoengerealiseerd. Dit saldo is voorzover het 
geoormerkt geld betreft toegevoegd aan de bestemmingsfondsen  
(€ 0,6 miljoen) daarnaast is door de directie een groot deel van 
het saldo toebedeeld aan de bestemmingsreserves projecten  
(€ 1,1 miljoen).

De bestedingen aan de doelstelling stegen van € 26,9 in 2014 naar 
€ 32,5 miljoen in 2015. De groei komt voornamelijk voort uit de 
groei op het gebied van noodhulp.

De uitvoeringskosten bleven in 2015 binnen de normstelling. save 
the Children hanteert al jaren een norm die voorschrijft dat de 
uitvoeringskosten maximaal 12% van de totale bestedingen 
mogen bedragen. In 2015 lag dit percentage met 6,8% ruim onder 
deze norm. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving kwam 
in 2015 uit op 17,8% en bleef daarmee eveneens ruim binnen de 
bandbreedte van 25% die het CBF als norm stelt.

Het werkkapitaal van de organisatie is ultimo 2015 € 8,5 miljoen 
(2014: € 6,5 miljoen). 

De solvabiliteitsratio is 46,5% is ultimo 2015 weer op het niveau 
van ultimo 2013 (43,5%). De solvabiliteitsratio was ulltimo 2014 
lager (24.1%) doordat eind 2014 voor een aantal programma’s 
voorfinanciering was ontvangen waaronder het Joint Response 
programma Zuid soedan (€ 6,6 miljoen).

Ook de current-ratio bedraagt ultimo 2015 1.86 (2014: 1.32) 

Eigen vermogen 
De continuïteitsreserve bedroeg ultimo 2015 104% van de kosten 
van de werkorganisatie en blijft daarmee, conform de goede 
Doelen Nederland richtlijn Financieel Beheer goede Doelen, 
binnen de norm. gelden die zijn ontvangen voor een bepaalde 
doelstelling, maar nog niet als zodanig zijn besteed, zijn 
verantwoord in bestemmingsfondsen. In 2015 is een bedrag van  
€ 91.202 toegevoegd aan de overige reserve, die ultimo 2015  
€ 264.000  bedroeg. 

Beleggingsbeleid 
evenals voorgaande jaren is het beleggingsbeleid als defensief te 
kenmerken en gericht op het behalen – binnen de doelstelling- 
van een zo hoog mogelijk rendement op de geldmiddelen die 
tijdelijk niet ten behoeve van de doelstelling worden aangewend. 
In de gesprekken met de banken wordt aandacht besteed aan het 
beleggen van de middelen volgens maatschappelijk verantwoorde 
normen. gezien de aard van de beleggingen, voornamelijk in 
obligaties en deposito’s, wordt rekening gehouden met de keuze 
van de instrumenten en worden op deze manier directe 
beleggingen in controversiële bedrijven of activiteiten vermeden. 
Het rendement werd vooral verkregen uit rente-inkomsten. 

Externe en interne ontwikkelingen 
Hoewel externe ontwikkelingen, zoals een zich terugtrekkende 
overheid, ons werk zullen raken, kijkt save the Children met 
vertrouwen naar de toekomst. Dat vertrouwen komt voort uit 
de wetenschap dat de organisatie kan terugvallen op een sterk 
team, een trouwe achterban in Nederland en een sterker 
wordende internationale organisatie. Het resultaat over 2015 is 
tot stand gekomen dankzij de geweldige inzet en kundigheid van 
save the Children-medewerkers in binnen- en buitenland. Deze 
inzet zal ook de komende jaren vereist zijn om de organisatie op 
koers te houden. Door efficiënt gebruik te maken van onze 
kennis en kunde in combinatie met een goed georganiseerde en 
flexibel bij te stellen bedrijfsvoering kunnen we hier slagvaardig 
mee omgaan. al met al mag save the Children dan ook in staat 
geacht worden de komende jaren –zelfs in toenemende mate- 
een relevante speler te zijn.

Vooruitblik 2016 
De meerjarenstrategie 2011-2015 liep ten einde en is in 2015 
geëvalueerd. een blik op de cijfers van de afgelopen jaren laat zien 
dat de strategische prioriteit ‘groei van de inkomsten’ is 
gerealiseerd. Het realiseren van deze prioriteit is het resultaat 
van veel investeringen van mensen en middelen en is niet 
vanzelfsprekend. 

Naar verwachting zal 2016 een groei aan inkomsten 
fondsenwerving laten zien met daartegenover een daling van de 
subsidie-inkomsten. De totale baten worden geraamd op ruim  
€ 25,4 miljoen. 2015 was het laatste jaar van enkele grote 
meerjarenprogramma’s op het gebied van rehabilitatie, die 
worden uitgevoerd in met name Pakistan en vier afrikaanse 
landen (liberia, Zuid-soedan, Oeganda en de Democratische 
republiek Congo). De afgelopen jaren ontving de organisatie 
subsidie vanuit het Medefinancieringsstelsel van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Dit stelsel is beëindigd. vanaf 2016 zal 
het ministerie gaan werken volgens de formule van zogeheten 
strategische partnerschappen, waarvoor het ministerie inmiddels 
25 aanvragen heeft geselecteerd uit een groep van 65. save the 
Children heeft zich niet weten te kwalificeren als strategisch 
partner maar heeft wel op diverse aanbestedingen vanuit het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken aanvragen gehonoreerd 
gekregen, waaronder een toekenning op een preventief 
programma in coalitie met andere organisaties, op 
kindhuwelijken.     

Desondanks moet rekening worden gehouden met verdere 
krimp van de rijksuitgaven op ontwikkelingssamenwerking.  
De organisatie in Nederland kan rekenen op steun van de 
internationale save the Children-organisatie, ook bij het 
vergroten van de inkomstenstromen en het beheersen van 
kosten. Binnen de save the Children-familie is veel waardevolle 
expertise, niet in de laatste plaats bij europese 
zusterorganisaties, die in het recente verleden voor vergelijkbare 
uitdagingen zijn komen te staan.  

Bedankt 
We danken onze donateurs, institutionele 
donoren, bedrijven, fondsen en stichtingen, 
onze vrijwilligers en iedereen in Nederland 
die zich met zoveel passie inzet voor save  
the Children. Met steun kijken we met 
vertrouwen naar de toekomst.
 

Den Haag,  april 2016 

Pim Kraan 
Directeur
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1 Identiteit

1.1 Naam en doelstelling
save the Children is
•	een van oorsprong Britse organisatie 

opgericht in 1919

•	grondlegger van het verdrag van de 
rechten van het Kind

•	geregistreerd in ons land in 1981 als 
stichting red de kinderen,  
later save the Children Nederland 
genaamd. 

•	gevestigd in Den Haag
 

 Doloremque laudantium, totam  
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem  
quia voluptas magni dolores eos  

1.2 visie
Kinderen zijn de toekomstige 
generatie leiders, ondernemers, 
consumenten en opvoeders.

Investeren in kinderen betekent investeren in 
de toekomst van onze samenleving.

1.3 Missie
save the Children strijdt wereldwijd voor  
de rechten van kinderen  
en doet wat nodig is om medische zorg, 
onderwijs en bescherming te bieden aan 
kinderen in nood. 
 
Zonder politieke of religieuze overtuiging 
handelen wij met ruim 27.000 eigen experts 
in 124 landen.

Het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind is stevig 
verankerd in onze statuten. Voor ons 
is naleving ervan een morele 
verplichting: kinderen hebben recht 
op hulp en op een perspectiefrijk 
bestaan waarin ze bovendien zelf 
kunnen handelen.

“Het verbeteren van de leefomstandigheden 
en toekomstperspectieven van kinderen en 
jongeren in moeilijke omstandigheden, waar 
ook ter wereld, ongeacht geslacht, ras, 
nationaliteit, geloof of politieke gezindheid, 
alsmede het verrichten van onderzoek en het 
uitvoeren van voorlichting en 
pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van 
kinderen en jongeren in moeilijke 
omstandigheden.”
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2 strategie

2.1 strategische keuzes algemeen
save the Children biedt wereldwijd medische zorg, onderwijs en 
bescherming aan kinderen die in de knel zijn gekomen als gevolg 
van de schending van de rechten van het Kind, zodat elk kind een 
gelijke kans heeft op een toekomst. Dat doen we door

•	humanitaire hulp te bieden bij acute nood

•	de wederopbouw van basisvoorzieningen 

•	de bevordering van structurele ontwikkeling 

Daarnaast geven we voorlichting aan het Nederlandse publiek 
over ons werk en bepleiten we lange termijn beleidswijzigingen 
bij bestuur en politiek. 

We richten ons op alle kinderen die in de knel zijn gekomen, 
of dreigen te komen, als gevolg van de schending van de rechten 
van het Kind waarbij we de rechten van de meest achtergestelde 
en gemarginaliseerde kinderen op de eerste plaats zetten.

Onze partners zijn in de eerste plaats kinderen. Programma’s 
komen tot stand in samenwerking met kinderen, hun ouders, 
overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo 
bieden we duurzame oplossingen.

Onze thema’s 2011-2015:

•	gezondheidszorg & voeding

•	bescherming van kinderen

•	onderwijs (basis- en beroepsonderwijs)

Onze werkwijze is gebaseerd op onze ‘theorie van verandering’,  
die bestaat uit

...Kinderen een stem te geven
We komen op voor de rechten van kinderen, vooral voor 
     kinderen die leven in de moeilijkste omstandigheden.

...Samenwerken
We werken samen met kinderen, maatschappelijke organisaties, 
(lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector om 

kennis te delen en alkaars capacieit te versterken.

...Op grote schaal
resultaten behalen

We staan voor kwaliteitsprogramma’s en 
een goed beleid voor kinderen. We wenden 
onze kennis aan voor het bewerketellingen 
van duurzame resultaten op grote schaal.

...Innoveren

We ontwikkelen goede en praktisch 
toepasbare oplossingen voor problemen 

waarmee kinderen te maken hebben.
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1 2

2.2 strategisch Plan 2011-2015

Het streven van  
save the Children Nederland 
•	verbetering van de leefomstandigheden van 

kinderen wereldwijd, nu en in de toekomst

•	hieraan werken op een manier die efficiënt, 
kwalitatief hoogwaardig en transparant is

Om dit te bereiken moeten  
volgens onze strategische visie
•	kinderrechten vanzelfsprekend zijn: de rechten van 

het Kind gelden voor alle kinderen wereldwijd

Herkenbare positionering

Want
•	hoe meer mensen ons kennen, hoe groter de kans op steun voor ons werk

•	hoe meer steun voor ons werk, hoe groter het draagvlak voor kinderrechten in Nederland

In 2015 hadden we 17.340 bezoekers per maand op de website, hiermee hebben we de 
doelstelling niet gehaald, maar hebben we wel een mooie groei laten zien. Daarnaast hebben 
we ook de doelstelling op naamsbekendheid niet gehaald. De score die save the Children 
haalde in 2015 voor bekendheid is stabiel gebleven ten opzichte van 2010: we scoorden beide 
jaren 22. 

Groei van inkomsten

Want
•	we willen de rechten van kinderen op grotere schaal waarborgen en meer hulp verlenen

•	daartoe moeten we meer mensen uit het publiek actief bij ons werk betrekken

Het oorspronkelijke MJsP 2011-2015 ging uit van totale inkomsten 2011 van € 18,7 miljoen en 
in 2015: € 30,0 miljoen. Het cijfer dat hier voor 2015 genoemd wordt komt uit het bijgestelde 
MJsP dd 31-7-2013. De realisatie in 2015 is € 36,5 miljoen.

en moet save the Children  
Nederland
•	permanent investeren in kwaliteitsverbetering en 

hierover open communiceren

•	samenwerkingsverbanden aangaan binnen en buiten 
save the Children om de effectiviteit te vergroten

•	de slagkracht van de wereldwijde organisatie benutten 
om op grote schaal tot duurzame oplossingen te 
komen – samen met kinderen en hun directe omgeving

•	zich als zelfstandig, actief lid van ons wereldwijde 
netwerk concentreren op kernthema’s.

OM DIT Te realIsereN ZIJN er Zes sTraTegIsCHe PrIOrITeITeN 

AmBItIE    

2010 2015 gelukt?

totale inkomsten € 18,7 miljoen € 20,4 miljoen ja

AmBItIE

2010 2015 gelukt?

actieve donateurs 26.333 100.000 ja
unieke webbezoekers per maand 10.243 25.000 nee
naamsbekendheid in % 22 35 nee
mensen via massamedia bereikt onbekend 30.000.000 ja, 43,3 miljoen
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3

4

5

6
Focus in hulpverlening

Want
•	een geconcentreerde inzet van mensen en middelen vergroot onze impact

•	een inhoudelijke focus helpt ons gericht (al dan niet vrij besteedbare)  
fondsen te werven

Actief deelnemen aan wereldwijde campagnes

Want
•	onze inzet versterkt de kracht en vergroot de opbrengsten van het  

internationale campagnewerk

•	onze inzet versterkt de positie en vergroot de zichtbaarheid van onze organisatie  
in eigen land

Professionele bedrijfsvoering versterken

Want 
•	wijzelf en de omgeving stellen hoge eisen: we kunnen méér met deskundige, deels 

flexibel inzetbare medewerkers, systematische besluitvormingsprocessen,  
adequate IT- en informatiesystemen en een transparante systematiek voor het 
afleggen van verantwoording

Strategisch samenwerken

Want
•	goede samenwerkingsverbanden maken specialisatie en taakverdeling mogelijk.  

Daarnaast zorgen samenwerkingsverbanden voor kwaliteitsverbetering,  
kostenbesparing en kennisontwikkeling. Tevens  dragen bij ze aan fondsenwerving, 
draagvlakversterking en een krachtiger lobby. en tot slot is samenwerking op lokaal  
niveau een voorwaarde voor het effectief helpen van kinderen.

Helaas bleek dit laatste niet altijd mogelijk. vooral waar we in acute noodsituaties humanitaire 
hulp boden, was er soms onvoldoende of zelfs helemaal geen lokale capaciteit. aan het 
vergroten van lokale capaciteit wordt internationaal gewerkt middels het initiatief van de 
Humanitarian leadership academy. een idee van save the Children.  

AmBItIE

in 2015 gelukt?

optimaliseren we onze IT- en informatiesystemen nog altijd continue ja
zijn onze CBF- en ISO 9001-certificering verlengd ja
zijn er minimaal twee deskundige medewerkers per kernthema ja

AmBItIE

in 2015 gelukt?

concentreren we ons op drie kernthema’s ja

werken we in maximaal 20 landen (exclusief noodhulp) ja

beoordelen we per programma de fondsenwervende mogelijkheden ja

AmBItIE

in 2015 gelukt?

(maximaal) vier samenwerkingsverbanden op programmatisch terrein ja

(maximaal) vijf samenwerkingsverbanden op overige terreinen ja

(versterking van) lokale partners onderdeel van elk hulpprogramma nee

AmBItIE

tussen 2010 en 2015 gelukt?

deelname aan twee internationale campagnes ja
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tOEKOmStOVERzIcHt

Werkelijk 2015 Begroting 2016
staat van baten lasten
Baten uit fondsenwerving  6.401.148  7.421.529 
Baten uit acties derden en gezamelijke acties  5.019.286  1.550.000 
Baten uit subsidies  24.821.618  16.188.570 
Overige baten  298.043  200.000 

 36.540.095  25.360.099 

Besteed aan doelstellingen  32.568.640  24.798.080 
Kosten fondsenwerving  1.140.811  1.854.884 
Kosten van beleggingen  8.817  10.002 
Kosten beheer en administratie  760.571  749.285 

 34.478.839  27.412.251 

 2.061.256  -2.052.152 

Balans
Continuïteitsreserve  3.320.403  3.164.207 
Bestemmingsreserve projecten  3.091.234  1.248.215 
Bestemmingsreserve financiering activa  94.148  78.868 
Overige reserve  263.522  -   
Bestemmingsfonds  1.858.702  683.487 

 8.628.009  5.174.777 

2.3  Toekomstvisie en -strategie

save the Children staat voor een grote uitdaging doordat subsidies wegvallen. De komende drie 
jaar moet de organisatie worden omgevormd tot een financieel onafhankelijke organisatie, met 
diepere wortels in de samenleving. De reorganisatie die is ingezet moet in 2016 zijn afgerond. Maar 
ook daarna moet save the Children zich blijven ontwikkelen. Dat is nodig om ons doel te bereiken: 
wereldwijd de belangrijkste (noodhulp)organisatie zijn voor kinderen en in de top-3 staan van 
algemene hulporganisaties.

In de komende vijftien jaar wil onze wereldwijde organisatie 
DRIE DOORBRAKEn  

helpen creëren

niet één kind sterft voor het 
vijfde levensjaar door 
oorzaken die te  
voorkomen zijn

kinderen overleven

alle kinderen  
krijgen  
goed  
onderwijs

kinderen leren

geweld tegen kinderen 
wordt nergens ter wereld 
getolereerd

kinderen  
worden beschermd

De grootste bijdrage kan Save the 
children nederland leveren door zich  
te concentreren op vier kernthema’s: 

Prioriteiten Save the children International 2016 – 2018
1. Focus op thema’s verbeteren
2. Humanitaire capaciteit versterken
3. Wereldwijde cultuur, capaciteit en systemen ontwikkelen
4. advocacy en campagne kracht versterken
5. Wereldwijd merk uitrollen
6. Werven van meer en gevarieerde fondsen
7. Bouwen van een “high-performance” organisatie
8. aantrekken, behouden en trainen van professioneel en divers personee
9. Ontwikkelen van wereldwijd verankerd bestuur, structuur en cultuur

Prioriteiten Save the children nederland in 2018
•	bereiken we 450.000 kinderen in 2018 en meer dan een miljoen ouders met ons werk
•	is onze naamsbekendheid groter en de publieke waardering voor ons werk gestegen
•	is onze organisatie verder geprofessionaliseerd
•	verbeteren we in Nederland de levens van kinderen die kampen met armoede en 

sociale uitsluiting
•	dragen we onderscheidend bij aan het werk van onze wereldwijde organisatie

•	1. Bescherming

•	2. Kinderrechten en bestuur

•	3. gezondheidszorg en voeding

•	4. Humanitaire hulp
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3  PrOgraMMa’s

save the Children biedt wereldwijde hulp via drie zogeheten 
interventiestrategieën 

•	humanitaire hulp in acute noodsituaties

•	wederopbouw van basisvoorzieningen

•	structurele ontwikkeling van een maatschappij

samen met kinderen en hun omgeving werkten we in 2015 aan 
verbeteringen op drie kernthema’s 

•	onderwijs

•	kinderbescherming

•	gezondheid & voeding (met veel aandacht voor seksuele en 
reproductieve gezondheidsrechten)

In 2015 voerden we 75 hulpprogramma’s uit in 34 landen.

38%

35%

3%

20%

1%3%

Verstrekte subsidies per regio in 2015

Afrika

Azie

Latijns-Amerika

M-Oosten en Eurazie

Nederland

Global

 afrika 1.584.293 38%
 azie 10.564.110 35%
 latijns-amerika 907.257 3%
 M-Oosten en eurazie 6.067.947 20%
 Nederland 143.241 1%
 global 931.597 3%
 totaal 30.198.445 100%

 afrika

 azie

 latijns-amerika

 M-Oosten en eurazie

 Nederland

 global

Verstrekte subsidies per regio in 2015Verstrekte subsidies per thema in 2015Verstrekte subsidies per interventiestrategie in 2015

26%

27%
20%

27%

Verstrekte subsidies per thema in 2015

Education

Basic Healt

Protection

Other

Onderwijs 26%
gezondheidszorg 27%
Bescherming 20%
Overig 27%

 Onderwijs

 gezondheidszorg

 Bescherming

 Overig

27%

30%

43%

Verstrekte subsidies per type programma in 2015

Structureel

Wederopbouw

Noodhulp

structureel 27%
Wederopbouw 30%
Noodhulp 43%

 structureel

 Wederopbouw

 Noodhulp
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3.1 azië 

Afghanistan 
vakonderwijs: ook voor jongeren en vrouwen

Wie een vak leert, kan zichzelf onderhouden. save the Children 
helpt afghanistan bij de economische en sociale opbouw door 
ook jongeren en vrouwen de kans te geven een beroepsopleiding 
te volgen. Daarnaast versterkt save the Children de kennis en 
capaciteit van overheidsfunctionarissen zodat de dienstverlening 
van de overheid verbetert en de veiligheid en stabiliteit in 
afghanistan toeneemt.

Budget  € 1.663.669 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 oktober 2012 - 29 februari 2016 

Afghanistan 
laat afghaanse kinderen lezen!

veel kinderen in afghanistan hebben nooit een boek ingezien: de 
Taliban heeft de meeste boeken vernietigd. Omdat 
leesvaardigheid het begin is van een opwaartse spiraal voor een 
heel land, bezorgt save the Children jonge kinderen boeken en 
bibliotheekjes.

Budget   € 2.085.750 
Financier  Nationale Postcode loterij 
looptijd  1 april 2015 - 31 maart 2017

Waar en hoe 
we kinderen 

hielpen,  
leest u hier. 
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Afghanistan 
Ontheemden gered met zorg en voedsel

Basisgezondheidszorg voor 50.000 ontheemden in Kandahar, van 
wie ruim de helft kinderen. save the Children heeft er ook een 
voedingscentrum opgezet voor jonge kinderen met 
ondervoeding.

Budget  € 700.000 
Financier  eCHO 
looptijd  1 juli 2014 - 30 juni 2015

 

 

Afghanistan 
veilig op school – en daarbuiten

Wat te doen bij een ramp of noodgeval? Ook 
basisschoolleerlingen moeten dat weten, dus helpt save the 
Children leraren en het ministerie van Onderwijs met speciaal 
lesmateriaal en aangepaste schoolboeken.

Budget   € 385.000 
Financier  eCHO 
looptijd  1 april 2015 – 30 september 2016

Afghanistan 
Duurzame gezondheidszorg voor mensen op de vlucht

Ouders en kinderen op de vlucht voor geweld in Kandahar 
krijgen betere, blijvende gezondheidsposten. save the Children 
traint en bevoorraadt mobiele gezondheidsteams en zet centra 
op voor ondervoede kinderen.

Budget   € 520.000 
Financier  eCHO  
looptijd  1 juli 2015 - 30 april 2016
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Bangladesh 
Diploma… voor een leraar!

In Bangladesh hebben veel kinderen een meester of juf zonder 
onderwijsdiploma. save the Children leidt 60 van hen op tot 
volwaardig leraar – om zo het onderwijs te verbeteren voor 
2820 kinderen in achterstandsgebieden in rangur District.

Budget  € 272.400 
Financier  Porticus 
looptijd  1 november 2015 - 31 oktober 2017

 

 

Bangladesh 
Kindhuwelijken: zo zijn we niet getrouwd!

save the Children helpt het aantal kindhuwelijken terug te 
dringen. een belangrijke rol spelen voorlichting en training: aan 
kinderen, hun ouders en de politie. 

Budget  € 219.422 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  15 oktober 2014 - 31 december 2015

 

 

cambodja 
goede en veilige scholen 

Toegang tot goed onderwijs op een veilige school, zonder geweld 
of discriminatie: dat helpt save the Children realiseren voor 
78.300 Cambodjaanse basisschoolleerlingen in 
achterstandsposities, verdeeld over 147 scholen. 

Budget  € 620.010 
Financier  IKea 
looptijd  1 juli 2012 - 31 december 2015

 

 

china 
Meer kans op werk voor jongeren 

In de provincie Yunnan krijgen 6.000 meisjes en jongens van 11 
tot 19 jaar hulp bij vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. 
via trainingen en beroepsonderwijs creëren ze goede 
vooruitzichten voor de toekomst.

Budget  € 200.000 
Financier  gsrD-Foundation 
looptijd  1 november 2015 - 31 oktober 2017

china 
Bescherming van meisjes en vrouwen

Chinese meisjes en vrouwen lopen risico slachtoffer te worden 
van mensenhandel, uitbuiting, geweld of ander (seksueel) 
misbruik. save the Children helpt met 
bewustwordingscampagnes, bescherming en hulpverlening en 
maakt de terugkeer mogelijk van slachtoffers in hun 
gemeenschap.

Budget  € 660.000 
Financier  Nederlandse ambassade in China 
looptijd  1 december 2013 - 30 november 2016

china 
Hulp bij het helpen van leerlingen

Om later kans te maken op een goede baan,  moeten kinderen nu 
goede keuzes leren maken. save the Children helpt 
onderwijsexperts en schooldirecteuren om ze dát te leren. We 
helpen ook leerkrachten: om 2000 kinderen van 11 tot 19 jaar 
communicatievaardigheden bij te brengen en beroepstrainingen 
te geven.

Budget  € 100.000 
Financier  gsrD-Foundation / particuliere donor /  
  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 juni 2014 - 31 mei 2015
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India 
Betere hygiëne, minder zieke kinderen

De sloppenwijken van New Delhi zijn geen gezonde 
leefomgeving, met ziekten en kinderensterfte tot gevolg. lees 
hier meer over hoe save the Children de situatie verbetert met 
wc’s, waterpompen, mobiele klinieken en voorlichting over 
hygiëne.

Budget  € 120.000 
Financier  stichting steunfonds Basiszorg 
looptijd  1 november 2014 – 31 oktober 2017

India 
een toekomst voor huishoudelijke kinderhulpjes

In de stad Kolkata werken zo’n 100.000 kinderen gedwongen in 
het huishouden van rijke families. save the Children geeft 200 van 
dit soort kinderen een beroepsopleiding en helpt ze daarna 
(goed!) werk te vinden.

Budget  € 50.000 
Financier  Particuliere donor / eigen bijdrage  
  save the Children, dankzij donateurs 
looptijd  1 januari 2014 – 30 mei 2016

India 
Made in India: door kinderhanden

In de Indiase kledingindustrie werken miljoenen kinderen. save 
the Children ondersteunt er activiteitencentra waar deze 
kinderen kunnen spelen én leren. Met als doel: doorstroom naar 
regulier (beroeps)onderwijs.

Budget  € 340.000 
Financier  Tommy Hilfiger Foundation 
looptijd  1 januari 2013 - 31 maart 2016

India 
Kindhuwelijken: zo zijn we niet getrouwd!

save the Children helpt het aantal kindhuwelijken terug te 
dringen. een belangrijke rol spelen voorlichting en training: aan 
kinderen, hun ouders en de politie. 

Budget  € 265.102 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  15 oktober 2014 - 31 december 2015

Indonesië 
Minder kindersterfte door ondervoeding

Op Oost-Java zijn zo’n 1,3 miljoen kleine kinderen ondervoed, 
door armoede én slechte eetgewoonten. save the Children geeft 
ondervoede kinderen medische zorg, en moeders voorlichting 
over borstvoeding en gezond eten.

Budget  € 1.322.867 
Financier  gaIN 
looptijd  15 februari 2014 - 31 december 2016

Indonesië 
arbeidsmarktkansen voor jongeren

Meer kansen voor jongeren op goed werk met een goed 
inkomen: met dat doel ondersteunt save the Children 
trainingscentra in Indonesië waar jongeren onder meer 
marktgerichte trainingen kunnen volgen.

Budget  € 596.200 
Financier  europeaid 
looptijd  1 februari 2015 - 31 januari 2018
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nepal 
giro555: Nederland helpt Nepal

ruim 8.700 mensen kwamen om bij de aardbeving in Nepal in 
april 2015, meer dan een miljoen huizen werden verwoest. save 
the Children hielp met schoon water, eten, tenten, wc’s, 
medische zorg en de bescherming van kinderen. Intussen werken 
we aan het herstellen van drinkwaterbronnen.

Budget  € 1.806.815 
Financier  samenwerkende Hulporganisaties,  
  dankzij donateurs 
looptijd  26 april 2015 - 31 oktober 2016

Budget  € 25.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  25 april 2015 - 31 december 2016

Budget  € 498.120 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  25 april 2015 - 31 december 2015

Pakistan 
een toekomst voor kinderen in Battagram

Het district Battagram is één van de minst ontwikkelde en 
conservatieve delen van Pakistan. save the Children helpt 260 
dorpen uitgroeien tot stabiele, welvarende gemeenschappen. 
Met allerlei soorten onderwijs bereiken we 71 procent van de 
districtsbevolking.

Budget  € 14.000.000 
Financier  Nederlandse ambassade in Pakistan  
looptijd  1 november 2011 - 31 oktober 2015

Pakistan 
Kindhuwelijken: zo zijn we niet getrouwd!

save the Children helpt het aantal kindhuwelijken terug te 
dringen. een belangrijke rol spelen voorlichting en training: aan 
kinderen, hun ouders en de politie. 

Budget  € 220.839 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  15 oktober 2014 - 31 december 2015
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Pakistan 
Bouwen aan veiligheid en stabiliteit voor kinderen

save the Children versterkt de kennis en capaciteit van 
overheidsfunctionarissen zodat de dienstverlening van de 
overheid verbetert en de veiligheid en stabiliteit in Pakistan 
toeneemt. Daarnaast stellen we vrouwen en jongeren in staat 
deel te nemen aan de sociale en economische ontwikkeling van 
Pakistan, voor een veilige toekomst.   

Budget  € 1.414.286 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 oktober 2012 - 31 oktober 2015

Filippijnen 
giro555: Help slachtoffers ramp Filippijnen

Na de verwoestende tyfoon Haiyan in 2013 op de Filippijnen, 
hielp save the Children getroffen kinderen en hun ouders ook 
nog in 2015. 

Budget  € 2.095.567 
Financier  samenwerkende Hulporganisaties,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 september 2014 - 31 juli 2015

Vanuatu 
Noodhulp na cycloon vanuatu-eilanden

De afgelegen eilandengroep vanuata werd zwaar getroffen door 
cycloon Pam in maart 2015. save the Children bood noodhulp in 
de meest afgelegen gebieden aan kinderen en hun families.

Budget  € 25.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  18 maart 2015 - 30 april 2015

Budget  € 675.000 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 april 2015 - 30 september 2015
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3.2 Midden-Oosten, Oost-europa, Centraal-azië

Georgië 
Kinderen betrekken bij rampenvoorbereiding 

In de zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor. Maar 
rampenplannen zijn niet afgestemd op de specifieke noden van 
kinderen. save the Children vergroot de weerbaarheid van 
kwetsbare kinderen en hun omgeving bij rampen. In georgië én 
armenië.

Budget  € 223.500 
Financier  eCHO / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 mei 2014 - 31 oktober 2015

Armenië 
Kinderen betrekken bij rampenvoorbereiding

In de zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor. Maar 
rampenplannen zijn niet ingesteld op kinderen. save the Children 
vergroot de weerbaarheid van kwetsbare kinderen en hun 
omgeving bij rampen. 

Budget  € 223.500 
Financier  eCHO / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 mei 2014 - 31 oktober 2015

Armenië 
goede pleegzorg

Door het opzetten van opvangnetwerken in lokale 
gemeenschappen voorkomt save the Children dat kinderen die 
niet bij hun ouders kunnen opgroeien naar kindertehuizen 
moeten. Daar lopen ze grotere kans op gezondheids- en 
ontwikkelingsproblemen en sociale isolatie.

Budget  € 216.679 
Financier  UNICeF 
looptijd  20 oktober 2014 - 19 april 2017

Armenië 
Bestrijding van abortus van meisjesbaby’s

Per jaar worden in armenië 1.400 meisjesbaby’s geaborteerd 
omdat er een sterke voorkeur voor zonen bestaat. Met 
desastreuze gevolgen. save the Children bestrijdt de selectie op 
grond van sekse met voorlichting aan alle delen van de armeense 
maatschappij.

Budget  € 292.266 
Financier  europeaid / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 april 2015 - 31 maart 2017
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tadzjikistan 
Bescherming voor kinderen van migranten

Tadzjikistan is een arm land. veel inwoners zoeken werk in 
rusland en brengen hun kinderen onder bij familie, in tehuizen of 
in gezinnen die moeders draaiende houden. Omdat hun welzijn in 
de knel komt, werkt save the Children aan betere bescherming. 
via de overheid, maar ook met publieksacties over 
kinderrechten.

Budget  € 915.119 
Financier  europeaid / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 januari 2014 - 31 maart 2016

tadzjikistan 
Kinderen weerbaarder maken bij rampen

scholen in Tadzjikistan zijn slecht voorbereid op rampen. save 
the Children verzorgt lesmateriaal om kinderen te leren wat te 
doen bij rampen als aardbevingen of overstromingen, en helpt 
scholen aan mechanismen die van de school een veilige plek 
maken.

Budget  € 352.941 
Financier  eCHO / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 juni 2014 - 30 november 2015

Kirgizië 
Kinderen weerbaarder maken bij rampen

Ook scholen in Kirgizië zijn slecht voorbereid op rampen. save 
the Children verzorgt lesmateriaal om kinderen te leren wat te 
doen bij rampen als aardbevingen of overstromingen, en helpt 
scholen aan mechanismen die van de school een veilige plek 
maken.

Budget  € 352.941 
Financier  eCHO / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 juni 2014 - 30 november 2015

Kirgizië 
Onderwijs: ook het recht van kinderen met een beperking

goed onderwijs voor kinderen met een beperking is in Kirgizië 
absoluut niet vanzelfsprekend. save the Children geeft ze er wél 
toegang toe. Door leerkrachten te trainen en bij te scholen 
bijvoorbeeld.

Budget  € 355.971 
Financier  europeaid / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 februari 2014 - 31 juli 2016

Oekraïne 
Noodhulp aan slachtoffers van het conflict

Sinds het conflict in de Oekraïne begon, zijn ruim vijf miljoen 
inwoners door het geweld getroffen. save the Children helpt de 
meest kwetsbare gezinnen en kinderen in Donetsk met kleding, 
beddengoed, verwarming en middelen om eten te kopen.

Budget  € 806.796 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 december 2015 - 31 mei 2016

Irak 
Hulp voor vluchtelingen in Noord-Irak

vluchtelingen uit syrië en Irakese ontheemden wonen onder 
meer in kampen in Noord-Irak. save the Children helpt hen met 
schoon water en goede sanitaire voorzieningen, en maakt 
psychosociale hulp  mogelijk.

Budget  € 600.000 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2015 - 30 september 2015
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Irak 
Kinderbescherming in Kirkuk

Het Koerdisch deel van Irak wordt geteisterd door conflict. Save 
the Children creëert in Kirkuk betere beschermingsstructuren 
voor kinderen. er worden kindvriendelijke centra opgezet en 
psychosociale hulp wordt mogelijk gemaakt.

Budget  € 770.848 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 oktober 2015 - 30 november 2016

Jemen 
levens redden met schoon water

Door de burgeroorlog zitten miljoenen mensen in Jemen zonder 
schoon water en sanitaire voorzieningen. save the Children redt 
levens door in twee districten te zorgen voor 
watervoorzieningen, toiletten en hygiënekennis.

Budget  € 1.898.877 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 juni 2015 - 30 november 2016

Jordanië 
Winterhulp voor syrische vluchtelingen

De winters zijn streng in Jordanië, dus helpt save the Children 
gevluchte kinderen uit syrië en hun families aan noodzakelijke 
materialen: warme kleding, dekens en kookgerei.

Budget  € 50.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 december 2014 - 31 maart 2015

Syrië 
Noodhulp aan kinderen in Idlib en aleppo

save the Children geeft ontheemden en de lokale bevolking van 
Noord-syrië levensreddende hulp. De meest kwetsbare families 
krijgen voedsel, onderdak en huishoud- en hygiënepakketten. 

Budget  € 3.062.637 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 april 2014 - 30 september 2015

Syrië 
Winterkleding en onderdak voor families op de vlucht

Om ze te beschermen tegen de kou, helpt save the Children de 
meest kwetsbare families in Idlib en aleppo met 
kledingpakketten en tenten. Ook herstellen we oude gebouwen 
waarin ontheemden hun toevlucht hebben gezocht, terwijl de 
gebouwen vaak in zeer slechte staat verkeren. 

Budget  € 991.360 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 mei 2015 – 28 februari 2016
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3.3 latijns- en Midden amerika

Haïti 
Kleine lezers hebben de toekomst

In Haïti zijn niet genoeg scholen en staan slecht opgeleide leraren 
voor de klas. save the Children brengt daar verandering in. We 
zorgen voor goede kleuter- en basisscholen en zetten sterk in op 
lezen: de basis voor een mooie toekomst.

Budget  € 1.094.812 
Financier  IMC  
looptijd  1 juli 2014 - 30 juni 2016

Haïti 
Nee tegen seksespecifiek geweld

vijf jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti wonen nog 
steeds veel kinderen in Porte-au-Prince in kampen. Daar schort 
het aan bescherming van hun rechten. vooral geweld op basis van 
sekse is een probleem. save the Children gaat dit tegen met 
voorlichting.

Budget  € 340.139 
Financier  eCHO / eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 juli 2015 - 30 juni 2016

Honduras 
Terugdringen kinder- en moedersterfte

In Honduras sterven schrikbarend veel moeders en (pasgeboren) 
kinderen. Daarom vergroot save the Children de basiskennis op 
het gebied van gezondheidszorg in 40 gemeenschappen van 
inheemse families.

Budget  € 212.371 
Financier  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 augustus 2014 - 31 juli 2016
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3.4 afrika

centraal Afrikaanse Republiek 
Bescherming van kinderen te midden van geweld

rebellengroepen teisteren de Centraal afrikaanse republiek. 
save the Children biedt bescherming en steun aan kinderen die 
daar slachtoffer van zijn. Met speciale aandacht voor slachtoffers 
van seksueel geweld.

Budget  € 1.003.541 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  20 mei 2015 - 19 mei 2016

Democratische Republiek congo 
Beter onderwijs in lubero

sinds 1996 is de Democratische republiek Congo strijdtoneel 
van conflicten. Om kinderen in de stad Lubero een kans op een 
goede toekomst te geven, verbetert save the Children zowel het 
basis- als vakonderwijs. 

Budget  € 3.894.261 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2011 - 31december 2015

Ethiopië 
gezonde seksualiteit in amhara

In de ethiopische regio amhara kent de helft van de jongeren het 
verschil tussen veilige en onveilige seks niet. save the Children 
helpt bij het geven van seksuele voorlichting op basis- en 
middelbare scholen en jeugdclubs. 

Budget  € 2.823.376 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2013 - 31 december 2015
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Ethiopië 
voedsel en water voor families getroffen door droogte

De ergste droogte in 30 jaar in zuidelijke delen van afrika zorgt in 
ethiopië voor enorme problemen. save the Children helpt de 
voedselzekerheid te vergroten, gaat ondervoeding tegen en 
bouwt en onderhoudt waterputten.

Budget  € 25.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 oktober 2015 – 31 december 2015

Budget  € 787.500 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  15 november 2015 - 15 mei 2016

Liberia 
Zorg voor ebola-patiënten

ebola heeft veel slachtoffers gemaakt in liberia. een speciaal 
behandelcentrum in Margibi met 60 bedden is door save the 
Children voorzien van voorraden en materialen. Zodat goede 
zorg kan worden gegeven. 

Budget  € 255.650  
Financier  ambassade van Japan in ghana  
looptijd  1 december 2014 - 31 december 2015

Liberia 
Naar school in liberia

Kinderen in liberia krijgen gratis onderwijs. Maar de 
schoolgebouwen en materialen zijn verouderd en er zijn niet 
genoeg leraren. save the Children verbetert de kwaliteit van het 
basis- en kleuteronderwijs én de gebouwen.

Budget  € 1.203.570 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2011 - 31 december 2015
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Liberia 
Onderwijs voor straatkinderen

veel straatkinderen en kindarbeiders in liberia zetten nooit voet 
in een klaslokaal. vooral meisjes niet. voor hen heeft save the 
Children in de provincie Bong en de steden Paynesville, Monrovia 
en Kakata centra opgezet waar ze tóch basisonderwijs krijgen. Ze 
leren ook over hun rechten en verbeteren hun sociale 
vaardigheden.

Budget  € 260.848 (provincie Bong) 
Financier  Particuliere donor / gemeente Den Haag 
looptijd  1 september 2013 - 31 december 2016

Budget  € 100.000 (Paynesville, Monrovia, Kakata) 
Financier  Turing Foundation / eigen bijdrage  
  save the Children, dankzij donateurs 
looptijd  1 januari 2013 - 31 december 2015

Liberia 
stop ebola

Om de verspreiding van ebola te voorkomen, verbetert save the 
Children in liberia de kennis van kwetsbare families over de 
ziekte. We zorgen voor sanitaire voorzieningen en bieden 
ebola-patiënten medische hulp. 

Budget  € 350.000 
Financier  eCHO 
looptijd  1 oktober 2014 - 28 februari 2015

Liberia 
ebola: training voor gezondheidswerkers

In reactie op de ebola-uitbraak traint save the Children 
gezondheidswerkers in het voorkomen van de ziekte. Ook 
leveren we basisvoorzieningen voor de behandeling van mensen 
die met het virus zijn besmet.

Budget  € 919.915 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2015 - 30 september 2015

nieuw: Dutch Relief Alliance

save the Children sloot in 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst  
met 14 andere Nederlandse 
noodhulporganisaties. De Dutch relief 
alliance die hiermee ontstond, krijgt 
over de periode 2015-2017 € 120 
miljoen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor humanitaire 
hulp in acute noodsituaties. De 
samenwerking draagt eraan bij dat geld 
voor noodhulp sneller, efficiënter en 
effectiever kan worden besteed.  
In 2015 heeft save the Children voor 
haar projecten in dit kader contracten 
afgesloten te waarde van € 12,7 voor 
hulp in syrië, Zuid-soedan, Noord-
Irak, West-afrika, vanuatu, Nepal, 
Nigeria, Centraal-afrikaanse 
republiek, Jemen, ethiopië en 
Oekraïne. Fo
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Liberia 
aandacht voor ebola op scholen

goede hygiëne is ontzettend belangrijk om de verspreiding van 
ebola te stoppen. Daarom leert save the Children kinderen en 
hun leraren ‘wat wel en niet te doen’. Op hun scholen zorgen we 
ook voor schoon drinkwater en goede wc’s, en in hun buurten 
voor nieuwe waterputten.

Budget  € 600.000 
Financier  europeaid 
looptijd  7 april 2015 - 6 januari 2016

mozambique 
Kindersterfte door ondervoeding verminderen

180.000 ondervoede kinderen onder de vijf jaar krijgen in 
Mozambique hulp van save the Children. We bieden medische 
zorg, voedingssupplementen en geven voorlichting aan hun 
moeders over borstvoeding en gezond eten. 

Budget  € 439.078 
Financier  gaIN 
looptijd  1 oktober 2013 - 31 maart 2017

niger 
Kindhuwelijken: zo zijn we niet getrouwd!

save the Children helpt het aantal kindhuwelijken terug te 
dringen. een belangrijke rol spelen voorlichting en training: aan 
kinderen, hun ouders en de politie. 

Budget  € 219.785 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  15 oktober 2014 - 31 december 2015

nigeria 
Hulp aan families op de vlucht voor terreur

Het geweld van terreurbeweging Boko Haram veroorzaakt een 
humanitaire crisis in het noordoosten van Nigeria. lees hier 
meer over de noodhulp waarmee save the Children de levens 
van ontheemde families redt. 

Budget  € 2.164.540 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  16 mei 2015 - 15 mei 2016

Oeganda 
Herstel en vooruitgang in Oeganda

Oeganda kent een geschiedenis vol conflict en geweld en is 
bovendien hard getroffen door de hiv-pandemie. save the 
Children draagt bij aan de wederopbouw van de 
gezondheidszorg, het onderwijs en levensonderhoud.

Budget  € 2.287.192 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2011 - 31 december 2015

Oeganda 
een eerlijk rechtssysteem en beroepsonderwijs

In het noorden van Oeganda ontvoerde het leger van de Heer 
30.000 kinderen en gebruikte hen als seksslaaf of kindsoldaat. De 
regio is nu veilig, maar heeft behoefte aan een kindvriendelijk 
rechtssysteem en vakonderwijs voor jongeren. save the Children 
helpt dit te realiseren.

Budget  € 1.764.553 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 oktober 2013 - 31 november 2015
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Oeganda 
seksuele voorlichting voor jongeren

In Oeganda hebben meisjes en jongens vaak al jong seks, maar 
weten ze weinig van gezonde seksualiteit, het voorkomen van 
ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare 
aandoeningen. save the Children leidt onder meer leraren op die 
dat veranderen en daarover voorlichting geven. 

Budget  € 3.607.230 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2013 - 31 december 2015

Sierra Leone 
Onderwijs voor kinderen getroffen door ebola 

Meisjes en jongens getroffen door het ebola-virus kunnen niet 
naar school. save the Children zorgt er in sierra leone voor dat 
het onderwijs naar hén toekomt.

Budget  € 697.893 
Financier  samenwerkende Hulporganisaties,  
  dankzij donateurs 
looptijd  5 november 2014 - 31 oktober 2015

zuid-Soedan 
een betere toekomst voor kinderen en hun families

Zuid-soedan werd na veel bloedvergieten een onafhankelijk land 
in 2011. Maar veel kinderen en hun families hebben er geen 
toegang tot gezondheidszorg, schoon water, onderwijs of een 
goede inkomstenbron. save the Children helpt op al deze 
gebieden.

Budget  € 4.456.977 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2011 - 31 december 2015

zuid-Soedan 
veiligheid en ontwikkeling voor Zuid-soedan

Kinderen en volwassenen zuchten onder het geweld in ‘het 
jongste land ter wereld’. Wetshandhaving is nodig om de 
veiligheid te vergroten en onderwijs moet voor ontwikkeling 
zorgen. save the Children draagt bij aan vakonderwijs en een 
kindvriendelijk rechtssysteem.

Budget  € 2.449.060 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 oktober 2013 - 31 december 2015

zuid-Soedan 
Hulp en bescherming voor alleenstaande kinderen

Tijdens de slepende burgeroorlog in soedan zijn veel kinderen 
(het contact met) hun ouders kwijtgeraakt. save the Children 
beschermt en registreert hen, en gaat op zoek naar hun familie. 

Budget  € 1.469.863 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  1 januari 2015 - 31 december 2015

zuid-Soedan 
een nieuw leven voor ex-kindsoldaten

save the Children ontfermt zich over kinderen die als soldaat 
dienden in het leger van de Cobra Faction in de stad Pibor. We 
helpen met een veilig onderkomen, psychosociale hulp, 
familiehereniging, scholing, kortom: met het begin van een nieuw 
leven.

Budget  € 15.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children, dankzij  
  donateurs 
looptijd  28 februari 2015 - 1 juli 2015

Fo
to

: C
hr

is
 d

e 
Bo

de
 / 

sa
ve

 t
he

 C
hi

ld
re

n



26

 

3.5 europa

Griekenland 
Noodhulp voor syrische vluchtelingen

Na een levensgevaarlijke tocht komen ze uitgeput aan op de 
griekse stranden: syrische kinderen met of zonder familie, op de 
vlucht voor het geweld. save the Children geeft ze onder meer 
bescherming en onderdak.

Budget  € 75.000 
Financier  Particuliere initiatieven / eigen bijdrage  
  save the Children, dankzij donateurs 
looptijd  1 augustus 2015 – 31 mei 2016

Italië 
Bescherming van migrerende kinderen

Door de vele crises in afrika en het Midden-Oosten maken veel 
kinderen de overtocht naar europa: vaak getraumatiseerd en 
zonder ouders. save the Children biedt ze psychosociale hulp, 
begeleiding en bescherming. 

Budget  € 20.000 
Financier  Particuliere initiatieven / eigen bijdrage  
  save the Children, dankzij donateurs 
looptijd  1 mei 2015 - 31 oktober 2015

nederland 
Meer dan bed, bad en brood voor asielkinderen

gevluchte kinderen hebben meer nodig dan alleen bed, bad en 
brood. In vijf Nederlandse asielzoekerscentra creëert save the 
Children samen met WarChild en UNICeF een veilige, 
ontspannen plek: met sport, spel, dans en toneel.

Budget  € 109.000 
Financier  rTl4-programma actie voor vluchtelingen 
looptijd  15 december 2015 - 15 september 2016
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nederland 
gezocht: ebola-hulpverleners

De strijd tegen ebola in West-afrika vroeg om veel 
hulpverlenend personeel. save the Children zette met onder 
meer het ministerie van Buitenlandse Zaken het ebola 
recruitment Center op: om daarin te voorzien.

Budget  € 127.440 
Financier  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
looptijd  6 november 2014 - 31 maart 2015

nederland 
Kinderrechtenhelpdesk

elk jaar krijgen 100.000 kinderen in ons land te maken met 
jeugdzorg. save the Children ondersteunt de 
Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children, die bemiddelt 
tussen kinderen, ouders en professionals. De desk beantwoordt 
vragen van kinderen over bijvoorbeeld uithuisplaatsing, maar 
doet ook beleidsaanbevelingen.

Budget  € 240.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children,  
  dankzij donateurs 
looptijd  1 januari 2014 - 31 december 2017

nederland 
Maatjes voor een leuke dag

voor kinderen die weinig (positieve) aandacht krijgen en zo het 
risico lopen in de problemen te raken, heeft stichting vitalis een 
maatjesproject. save the Children ondersteunt het: regelmatig 
een leuke dag met een stabiele steunfiguur kan voorkomen dat 
kinderen terechtkomen in de jeugdhulpverlening.

Budget  € 180.000 
Financier  eigen bijdrage save the Children, dankzij 
donateurs 
looptijd  1 januari 2015 - 31 december 2017

nederlandse bijdrage StARt Fund

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor hulpverlening via het internationale 
sTarT Fund en sTarT Network. Met dit geld kunnen organisaties als save the Children direct beginnen met 
noodhulpoperaties bij kleine of middelgrote crises. Het ‘startgeld’ daarvoor ontbrak voorheen vaak. er zijn  
24 organisaties die gebruik kunnen maken van het start Fund en die samen het start Network vormen.
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Kindhuwelijken: zo zijn we niet getrouwd!

Een greep uit de Resultaten in 2015 

Bangladesh
24 Meisjes kregen een ICT training om in hun eigen levensonderhoud te voorzien zodat ze niet van 
hun ouders hoefden trouwen. Nu verdienen ze hun eigen geld en trainen zelf andere meisjes in ICT.

India
17 Kindhuwelijken zijn door ons voorkomen. Nog eens 59 zijn er afgeblazen door interventie van 
ons én de plaatselijke gemeenschap: met voorlichting aan de bruiden, bruidengommen en hun 
families over de negatieve gevolgen van kindhuwelijken.

Pakistan
een door ons getrainde politieagent die ook onze radiocampagne over kindhuwelijken kende, 
voorkwam in de stad shikarpur de huwelijken van kinderen van zes, zeven en 14 die door hun 
ouders waren verkocht. Ook elders ondernamen voorgelichte agenten actie. ruim 650 
mediapersonen, gerechts- en trouwambtenaren volgden onze training in de strijd tegen 
kindhuwelijken.

Niger
In Niger richt ons programma zich op meisjes en jongens in vele verschillende dorpen met 
voorlichting over o.a. seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en de negatieven gevolgen van 
een kindhuwelijk. Zo zijn bijvoorbeeld in 5 dorpen in het district aguié, waar het percentage 
meisjes dat voor hun 18e trouwt extreem hoog ligt, meisjesscholen opgericht. Meisjes en jonge 
vrouwen hebben gedurende 6 maanden op deze scholen leren lezen en schrijven en als onderdeel 
van het curriculum ook hun kennis vergroot over seksualiteit en reproductieve gezondheid. aan het 
einde van die 6 maanden had 75% van de deelnemers het “eindexamen” met goed gevolg afgelegd. 

Geleerde lessen 
•	tegen de verwachting in bereikten we in Punjab onze doelgroep niet met alleen radio; we voegden 

advertenties in nieuwsbladen toe

•	 door ouders te betrekken bij ons trainingswerk voor jongens en meisjes, kregen ze genoeg 
vertrouwen om hun kinderen, ook hun dochters, te laten deelnemen

1

Waar
Bangladesh - stad Barisal
India - provincies rajasthan en Bihar
Pakistan - provincies sindh en Punjab
Niger - stad Maradi

Bereikte kinderen/mensen in 2015

4.972 kinderen 

Uitgevoerd met
Oxfam Novib

Totale budget 
€ 925.148
gerealiseerd in 2015 
€ 811.966
Financier  
Ministerie van Buitenlandse Zaken
looptijd 
1 januari 2013 - 30 juni 2016
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Keep it real: seksuele voorlichting voor jongeren

Een greep uit de Resultaten in 2015 

ethiopië
Meer dan 8.200 leerlingen volgden met succes ons seksuele-voorlichtingsprogramma. 

Het aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken is drastisch gedaald in onze projectgebieden; 
het aantal kinderen (vooral meisjes) dat naar school gaat, is juist enorm toegenomen. De prestaties 
verbeterden aantoonbaar.

Oeganda
Het ministerie van gezondheidszorg wil ons curriculum voor seksuele educatie na een afgeronde 
pilot landelijk uitrollen: voorlichting op alle scholen!

Jongeren die we koppelden aan gezondheidswerkers in lokale klinieken doen nu wat ze eerst écht 
niet durfden: vragen stellen en informatie inwinnen over zaken als hiv of onbedoelde 
zwangerschappen.

Geleerde lessen 
•	de beste manier om tieners iets te leren over gezonde seksualiteit is via interactie en humor

•	 deelnemers stoppen soms omdat een jaarprogramma te lang is; zes maanden is beter

•	 seksueel onderwijs heeft meer impact als scholen en leerlingen zijn gekoppeld aan 
gezondheidsklinieken

Waar
ethiopië  
regio amhara
Oeganda 
hoofdstad Kampala, districten  
Nwoya en agogo

Bereikte kinderen/mensen in 2015

88.113  

kinderen 

Totale budget 
€ 6.430.606
gerealiseerd in 2015 
€ 1.932.090
Financier  
Ministerie van Buitenlandse Zaken
looptijd 
1 januari 2013 - 30 juni 2016

2
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Een greep uit de Resultaten in 2015 

Kinderen kwamen weer naar school nadat we hun schoolgebouwen hadden hersteld, inclusief 
watervoorzieningen, en we voor lesmaterialen hadden gezorgd.

84 Procent van de mensen die contant geld ontvingen om hun zelfredzaamheid te herstellen, kon 
hierna zelfstandig voorzien in de levensbehoeften. Bijna een derde zelfs beter dan vóór de ramp.

De hygiënische situatie is flink verbeterd door voorlichting en onze praktische inzet op vele fronten: 
1.287 huishoudens profiteren van openbare waterpompen, latrines, emmers of jerrycans om water 
te halen en chloortabletten om water te zuiveren.

We gaven 428 leraren een training psychosociale hulp, waardoor ze de kinderen in hun klas 
merkbaar hebben kunnen helpen om over traumatische ervaringen heen te komen.

Geleerde lessen 
•	de inhoud van onze hygiënepakketten was niet steeds dezelfde, wat vermoedelijk samenhangt 

met de verscheidenheid in financieringsstromen; voortaan willen we dit voorkomen

Waar
Filippijnen  
Iloilo en Capiz

Totale budget 
€ 2.095.567
gerealiseerd in 2015 
€ 442.448
Financier  
Donateurs van de samenwerkende 
Hulporganisaties
looptijd 
11 november 2013 - 31 juli 2015

3

Bereikte kinderen/mensen in 2015

4.217  
kinderen

 

Noodhulp en herstel voor kinderen en families 
na tyfoon Haiyan

Bereikte kinderen/mensen in 2015

5.716
volwassenen
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Herstel en vooruitgang na conflict en geweld

Een greep uit de Resultaten in 2015

 

Bijna driekwart van de 1.600 ouders die vier jaar geleden begonnen aan ons spaar- en 
microkredietprogramma en onze landbouwtrainingen, heeft meer inkomen. 40 Procent heeft zelfs 
€ 10 tot € 33 per maand meer, dat gaat naar onder meer voeding, kleding en medische zorg voor 
kinderen.

Zo’n 400 kinderen in nomadische gemeenschappen, vooral meisjes, leerden schrijven en rekenen in 
onze mobiele klaslokalen. Onverwachts kwamen ook veel ouders mee. De gezamenlijke 
inspanningen van ons, de overheid en andere organisaties deden het alfabetisme in de regio stijgen 
van nul naar drie procent.

Meer dan 18.000 kinderen kregen zorg van lokale gezondheidswerkers die door ons zijn getraind 
en bevoorraad. Deze herkennen en behandelen nu sneller ziektes als malaria, pneumonie en diarree 
– aandoeningen die intussen minder vaak voorkomen en waaraan minder kinderen sterven.

Geleerde lessen 
•	door ouders te helpen, helpen we kinderen: ouders die hun inkomsten verhogen, besteden dat 

veelal aan hun kinderen

•	 waar het belang van onderwijs nog niet algemeen bekend en aanvaard is, boeken onze 
programma’s nog meer resultaat als we betrokkenen eerst overtuigen van dat belang 

•	 de inzet van mobiele klaslokalen voor nomadische gemeenschappen kan ook goed werken voor 
nomadische volken in andere landen

Waar
Oeganda 
regio’s gulu en Karamoja

Bereikte kinderen/mensen in 2015

26.941 

kinderen en 3.170 VOLWASSEnEn

Uitgevoerd met onze partners  
binnen het Dutch Consortium  
for rehabilitation

Totale budget 
€ 2.287.192
gerealiseerd in 2015 
€ 381.913
Financier  
Ministerie van Buitenlandse Zaken
looptijd 
1 januari 2011 - 31 december 2015
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Minder ziektes in sloppenwijken door betere hygiëne

Een greep uit de Resultaten in 2015

 

250 jonge vrouwen beoordeelden onze ‘Breek de stilte’-workshops over onder meer 
menstrueren en hun persoonlijke gezondheid als zeer nuttig. Praten over persoonlijke hygiëne 
zoals menstruatie, is in India taboe – ze hadden er niet eerder over geleerd. 

save the Children plaatste wasbakken en drinkwaterstations op vijf scholen, zodat 2.600 
leerlingen hun handen kunnen wassen en schoon water drinken. Meisjes krijgen informatie over 
hoe ze hygiënisch kunnen omgaan met hun menstruatie.

eén van de vrouwen die onze workshop volgde over hygiëne en gezondheid bouwde spontaan een 
eigen toilet bij haarwoning. Ze inspireerde al haar 12 buren hetzelfde te doen.

Geleerde lessen 
•	het helpt als vrouwen ‘eigenaar’ zijn van het onderhoud van gemeenschappelijke toiletten; we 

hebben bewoners daarom verenigd in groepen die de toiletten monitoren

•	 het bleek belangrijk bewoners in onze projectgebieden bewust te maken van het belang van 
toiletten, handenwassen en vuil verzamelen. Workshops hierover hebben we toegevoegd aan 
ons programma

Waar
India  
sloppenwijken in de stad Delhi

Bereikte kinderen/mensen in 2015

6.599 
kinderen 

Bereikte kinderen/mensen in 2015

6.615
volwassenen

Totale budget 
€ 240.000
gerealiseerd in 2015 
€ 41.468
Financier  
stichting steunfonds Basiszorg 
looptijd 
1 november 2011 - 31 oktober 2017
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Noodhulp via de Dutch relief alliance

Een greep uit de Resultaten in 2015 

 
Nigeria
samen met alle partners bereikten we zo’n 265.000 ontheemden met noodhulp.  save the Children 
werkt in het gebied waar de nood het hoogst is en hielp 70.000 mensen aan eten, waterputten, 
jerrycans, wc’s en kennis over hygiëne.

Bovendien: toen de bevolking getroffen werd door een overstroming, konden we direct met één 
van de partners hulpverlenen. Zonder ons samenwerkingsverband had dit niet zo snel gekund: een 
belangrijke toegevoegde waarde!

Zuid-soedan
samen met alle 11 partners bereikten we in 2015 zo’n 400.000 hulpbehoevenden met noodhulp.  
save the Children heeft samen met andere partners in totaal 11.545 alleenstaande minderjarige 
kinderen die gescheiden zijn geraakt van hun ouders geregistreerd. Hiervan zijn 11.245 kinderen 
weer herenigd met hun ouders of er is alternatieve opvang (o.a. pleegouders en adoptie) voor 
geregeld.

Geleerde lessen 
•	samenwerken binnen de Dutch relief alliance maakt dat alle partners hun kennis, kunde en 

methodieken met elkaar delen

•	 Het is waardevol gebleken om lokale organisaties hier actief bij te betrekken, dit draagt bij aan de 
versterking van hun capaciteit. 

Waar
Nigeria  
staat Borno
Zuid soedan 
staat Jonglei

Bereikte kinderen/mensen in 2015: 
nIGERIA

70.000 
 mensen, waarvan 35.000 kinderen

Bereikte kinderen/mensen in 2015: 
zuID SOEDAn

34.151 
mensen

Totale budget 
€ 2.164.540 (Nigeria) 
€ 1.469.863 (Zuid soedan)

6

gerealiseerd in 2015 
€ 876.901 (Nigeria)   
€ 1.266.319 (Zuid soedan)

Financier  
Ministerie van Buitenlandse Zaken
looptijd 
16 mei 2015 - 15 mei 2016 (Nigeria)
1 januari 2015 - 31 december 2015 (Zuid soedan)

Uitgevoerd met 
onze partners binnen  
de Dutch relief alliance
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4 Communicatie en voorlichting

Communicatie is een belangrijk deel van het werk van save the 
Children: aandacht vragen voor het leven en de rechten van 
kinderen

•	is onderdeel van onze statutaire doelstelling

•	is noodzakelijk om mensen bij ons werk te betrekken – zodat 
ze ons financieel steunen, onze roep om verandering bijvallen 
en onze boodschap (verder) verspreiden 

4.1 Campagnes
van 2010 tot eind 2015 voerde save the Children een 
wereldwijde campagne tegen kindersterfte: every One. Want 
geen kind komt ter wereld om als kind te sterven.

We vroegen vooral aandacht voor sterfte door ondervoeding, 
vroeggeboorte en ziekten die gemakkelijk te voorkomen of 
genezen zijn. Ons doel: bijdragen aan het behalen van 
milleniumdoel 4 

Het percentage kinderen dat voor hun vijfde overlijdt, is in 2015 
gehalveerd ten opzichte van 1990, toen er wereldwijd 12,7 
miljoen jonge kinderen stierven. er overlijden echter nog steeds 
6,3 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag.

Dit betekent ook bijdragen aan milleniumdoel 5 – 
moedersterfte omlaag brengen: met driekwart ten opzichte van 
1990, toen er van elke 100.000 vrouwen 380 overleden aan 
complicaties door zwangerschap en bevalling.
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DOEL 
BEREIKt?
Kindersterfte is 
gedaald met ruim 
50 procent, 
moedersterfte 
met 45. 

Dus: er is veel 
bereikt en er 
moet nog veel 
gebeuren. 

Daarom  
worden de 
Milleniumdoelen 
opgevolgd  
door de 
Werelddoelen, 
waaraan ook 
save the Children 
bijdraagt.

Binnen de campagne brachten we in 2015 twee rapporten uit 
‘State of the World’s mothers 2015’

dat zoals elk jaar laat zien in welke landen 
moeders en kinderen (on)voldoende zorg 
krijgen; de beste plek om een kind op de wereld 
te zetten is Noorwegen, de slechtste somalië. 
Nederland staat op de 6e plaats van beste 
landen om geboren te worden

‘State of the World’s Fathers 2015’

dat vaderschap vergelijkt in landen overal ter 
wereld, zodat geleerd kan worden van wat 
(elders) goed of minder goed werkt. Het blijkt 
bijvoorbeeld dat mannen die meer betrokken 
zijn bij de opvoeding van hun kinderen, minder 
arm zijn en minder geweld gebruiken

In 2016 gaat een nieuwe wereldwijde campagne van start: every last Child.

Hiermee vragen we aandacht voor de meest achtergestelde kinderen, die niet mee kunnen 
doen in de huidige ontwikkeling. Bijvoorbeeld doordat ze een meisje zijn, tot een etnische 
minderheid behoren of op de vlucht zijn.
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4.2 Online communicatie

Via twitter en Facebook hebben we  
‘real time’ contact met

•	onze achterban

•	journalisten

•	politici

•	ambtenaren

•	andere delen van het publiek

In 2016 
willen we een nieuwe website lanceren, die de focus legt bij de kinderen voor wie we werken en de 
donateurs die dit werk mogelijk maken. Daarvoor is het afgelopen jaar begonnen met vernieuwing van de 
communicatiestijl en -strategie.

Zodat onze communicatie straks een goed getimede, geïntegreerde mix van activiteiten is die maximaal 
bijdraagt aan

•	 het versterken van draagvlak voor ons werk

•	 onze politieke lobby

•	onze fondsenwerving

•	IaTI Compliance

Op www.savethechildren.nl vindt het publiek

•	nieuwsberichten

•	campagne-updates

•	actienieuws

•	programma-informatie

•	rapporten

•	informatie over hoe mensen ons werk kunnen steunen

HeT BereIK HIervaN NeeMT FOrs TOe   

OnLInE cOmmunIcAtIE

2013 2014 2015
Bezoekers website 112.570 180.005 208.086
likes op Facebook 3.214 4.912 12.498
volgers op Twitter 1.850 2.650 3.272
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Publicatie
: NRC Handelsblad

Regio
: Nederland

Datum

: 23 mei 2015

Pagina

: 24

Frequentie
: 6x per w

eek

cm2

: 2.177

Advertentiewaarde : € 58.847,00

Oplage
: 199.359

SAFE (SAVE) THE CHILDREN - O
RGANISATIE

alleen voor in
tern/eigen gebruik

Publicatie : de Telegraaf Landelijk

Regio : Nederland

Datum : 11 apr 2015 Pagina
: 27

Frequentie : 6x per week

cm2 : 65
Advertentiewaarde : € 5.077,00

Oplage : 582.582

SAFE (SAVE) THE CHILDREN - ORGANISATIE
alleen voor intern/eigen gebruik

4.3  In de media

save the Children wilde ruim 40 miljoen ‘contactmomenten’ via 
vrije publiciteit creëren, met andere woorden: het bereik van alle 
berichten over ons werk moest in 2015 optellen tot 40 miljoen. 
radio-interviews en online berichtgeving niet meegerekend. 

HeT DOel Is rUIMsCHOOTs BeHaalD 

onze berichtgeving over Syrische 
kinderen op de vlucht

onze hulp aan kinderen getroffen 
door natuurgeweld (aardbeving in 
nepal, cycloon op Vanuatu)

de gespannen verhouding tussen 
Pakistan en internationale 
organisaties als Save the children

onze campagne Droomfotograaf 
Gezocht

het werk van onze nieuwe 
beschermvrouwe Prinses Viktória

Haar reisverslagen naar de sloppenwijken in 
het Indiase Delhi hadden een bereik van 16 
miljoen contactmomenten, haar 
betrokkenheid bij de Pluche Speelgoedactie 
van IKEA ruim 5 miljoen. 

1.443 artikelen 
De meeste belangstelling 

was er voor

Met een geweldige betrokkenheid geven vrijwilligers van 
save the Children voorlichting op scholen, tijdens acties en 
bij evenementen 

•	15 scholen bezocht

•	120 vrijwilligers begin 2015

•	95 vrijwilligers eind 2015 

4.4  Naamsbekendheid en imago 4.5  voorlichting door vrijwilligers

Hoe meer en positiever de aandacht voor ons werk, hoe groter 
onze naamsbekendheid en beter ons imago. en dat zorgt weer 
voor meer draagvlak bij het Nederlandse publiek voor de 
rechten van kinderen en voor ons werk.

Uit onafhankelijke onderzoek dat elk jaar wordt uitgevoerd 
onder goede doelen die internationale hulp bieden, bleek onze 
naamsbekendheid in 2015 gelijk te zijn gebleven ten opzicht van 
het jaar ervoor. De waardering voor onze organisatie steeg: met 
een mooie vier punten van 52 naar 56.

mEDIARESuLtAtEn

2013 2014 2015
Contactmomenten 41 miljoen 40,7 miljoen 43,3 miljoen
aantal artikelen (print) 1.049 925 1.443
Mediawaarde in euro’s 2,7 miljoen 2,6 miljoen 13,3 miljoen

Publicatie : AD Algemeen Dagblad

Regio : Nederland

Datum : 11 dec 2015 Pagina
: 19

Frequentie : 6x per week

cm2 : 439
Advertentiewaarde : € 15.806,00

Oplage : 75.256

SAFE (SAVE) THE CHILDREN - ORGANISATIE

alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Eindhovens Dagblad ed. Helmond

Regio : Helmond-Zuid

Datum : 3 jan 2015 Pagina
: 10

Frequentie : 6x per week

cm2 : 148
Advertentiewaarde : € 1.074,00

Oplage : 29.450

SAFE (SAVE) THE CHILDREN - ORGANISATIE
Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 3.699,00 en oplage 104.605

alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Trouw
Regio : Nederland

Datum : 1 apr 2015 Pagina : 1 Frequentie : 6x per week
cm2 : 622 Advertentiewaarde : € 6.345,00 Oplage : 102.889

SAFE (SAVE) THE CHILDREN - ORGANISATIE

alleen voor intern/eigen gebruik
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5 lobby and advocacy

save the Children komt op voor de belangen en rechten van kinderen: door middel van 
advocacy vergroten we het bewustzijn over kinderrechten en pleiten we voor  
wereldwijde naleving ervan. 

zo organiseerden we in 2015, samen met anderen

•	de fototentoonstelling ‘De kracht van mensen’, in onder meer het ministerie van 
Buitenlandse Zaken

•	de Nederlandse Humanitaire Top, over (de toekomst van) noodhulp
•	lezingen over ebola 
•	productie van de DCR-film ‘Stories of Impact’, over wederopbouw in  

zes fragiele afrikaanse staten
•	een symposium over veranderingen door burgers in fragiele staten  

(‘Civic driven change in fragile states’)

Het merendeel van onze advocacy bestaat echter uit politieke lobby: om de levens van 
kinderen blijvend te verbeteren, beïnvloeden we beleid en wetgeving van overheden. vooral in 
Nederland, maar ook in Brussel en daarbuiten.

5.1 lobbymethoden
Save the children probeert politieke besluitvorming te beïnvloeden door o.a.:

•	het uitbrengen van rapporten en het delen ervan met beleidsmakers
•	het schrijven van lobbybrieven en het voeren van gesprekken met politici en ambtenaren
•	het leveren van informatie aan Tweede Kamerleden ten behoeve van politiek debat
•	het aanbieden van petities aan ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden
•	het organiseren van ontmoetingen tussen politici en (internationale) verdedigers van 

kinderrechten
•	het schrijven van opinieartikelen
•	het organiseren van (ludieke) acties om- al dan niet via de media- druk op politieke 

besluitvorming te zetten

Onze lobby is succesvol als 
ze leidt tot

•	prioritering van kinderen in 
beleid

•	wets- en beleidswijzigingen ten 
gunste van kinderen

•	extra (overheids)financiering 
voor kinderen

waarmee uiteindelijk 
wordt bijgedragen aan 
het waarborgen van 
de rechten van alle 
kinderen.
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5.2  lobbythema’s en resultaten

IN 2015 vOerDe save THe CHIlDreN NeDerlaND INTeNsIeF lOBBY OP De ONDerWerPeN

ONDervOeDINg veIlIge sCHOleN KINDerarBeID geZONDHeIDs- 
ZOrg

seKsUele eN 
rePrODUCTIeve 
geZONDHeIDs- 

reCHTeN

NOODHUlP
arMOeDe ONDer 

NeDerlaNDse  
KINDereN

eN verDer...

Ondervoeding 
elke vier seconden overlijdt er iemand door 
ondervoeding, vaak een kind. Onze regering 
trekt per jaar € 17 miljoen uit om wereldwijd 
de meest directe en acute voedseltekorten 
aan te pakken, maar dat is bij lange na niet 
genoeg. Met ICCO en Kinderopvang 2samen 
riepen we de politiek daarom op meer geld 
vrij te maken. Kinderen boden Tweede 
Kamerleden onze petitie aan en deelden 795 
hapjes uit: als symbool voor de 795 miljoen 
mensen met honger. De volkskrant 
publiceerde ons opiniestuk. Het droeg bij aan 
een mooi resultaat: € 25 miljoen extra 
verspreid over vijf jaar, bedoeld om vooral de 
jongste kinderen te voeden. 

Veilige scholen 
scholen zijn vaak militair doelwit of worden 
gebruikt als opslagplaats van wapens. Kinderen 
lopen het gevaar gewond te raken, om het 
leven te komen of slachtoffer te worden van 
seksueel geweld. Met onder meer War Child 
en Human rights Watch heeft save the 
Children aangedrongen op Nederlandse steun 
voor de richtlijnen voor de Bescherming van 
scholen en Universiteiten tegen Militair 
Gebruik tijdens Gewapend Conflict. Met 
succes! sinds mei onderschrijft Nederland de 
verklaring voor veilige scholen’. 

Kinderarbeid 
steeds meer syrische kinderen moeten 
werken onder gevaarlijke omstandigheden. Ze 
lopen groot gevaar op seksuele uitbuiting, 
gezondheidsschade en kinderhandel. Met 
UNICeF vroegen we in politiek Den Haag om 
internationale maatregelen. Ons rapport 
‘small hands heavy burden’ leidde tot 
Kamervragen en media-aandacht.

Ook belangrijk: het ministerie van 
Buitenlandse Zaken besloot de Children’s 
rights and Business Principles op te nemen als 
advies in het  convenantenoverleg met 
bedrijfssectoren – op sterk aandringen van 
ons en Unicef. Want maatschappelijk 
verantwoord ondernemen kan niet zonder 
naleving van kinderrechten. In december 
besloot de Tweede Kamer bovendien dat er  
€ 5 miljoen extra moet worden vrijgemaakt 
om met diverse partijen de strijd tegen 
kinderarbeid te intensiveren.

Gezondheidszorg 
De ebola-epidemie in West-afrika maakte pijnlijk duidelijk dat de gezondheidssystemen er 
dringend versterking nodig hebben. Onze campagne-ambassadeur Samuel Kofi Woods, voormalig 
minister in liberia, vroeg de Nederlandse politiek “te blijven investeren in de 
gezondheidssystemen en economische ontwikkeling in de regio.” Met een lezing in het Humanity 
House en publicaties in Trouw en vice versa zette hij onze oproep kracht bij, terwijl we ook op 
andere manieren aan Haagse bellen trokken: samen met Oxfam Novib, Cordaid, Plan Nederland 
en Terre des Hommes. en niet voor niets. De regering trekt € 7,2 miljoen extra uit voor 
structurele hulp aan de getroffen landen. en de Tweede Kamer wil structureel € 1 miljoen extra 
per jaar investeren in het versterken van gezondheidssystemen in het algemeen.

Seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten 
Deze rechten hebben te maken met seks en 
het krijgen van kinderen. Ze gaan over toegang 
tot voorbehoedsmiddelen of aidsremmers, 
bescherming tegen seksueel geweld en goede 
moeder- en kindzorg. save the Children heeft 
in 2015 gepleit voor meer aandacht en geld om 
deze rechten wereldwijd te waarborgen. Dat 
deden we onder meer met een grote 
bijeenkomst op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken over kindhuwelijken.

noodhulp 
De roep om méér noodhulp klonk luid in 2015, 
onder meer uit de keel van save the Children: 
de noden waren enorm. Inderdaad reageerde 
de Nederlandse regering met extra geld voor 
noodhulp. Ze stelde in totaal € 535 miljoen 
beschikbaar – € 206 miljoen meer dan in 2014.

Armoede bij nederlandse kinderen 
In ons land groeien 400.000 kinderen op in 
een arm gezin, en hun aantal groeit. Met 
Defence for Children vroegen we aandacht 
voor hen: via een petitie en een opiniestuk 
over het zelfstandig recht van kinderen op 
sociale zekerheid. een ingediende motie in de 
Tweede Kamer hierover haalde het nét niet. 
Onze strijd gaat dus door!

Save the children 
mengde zich ook in  
het debat over

•	de vluchtelingen- 
crisis: met brieven 
en een petitie 
voor betere 
bescherming en 
opvang van 
kinderen

•	het belang van 
vaderschap: via 
een lobbybrief en 
het rapport ‘state 
of the World’s 
Fathers’
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5.3  samenwerkingspartners

effectief samenwerken vergroot onze kracht om zaken te 
veranderen. We doen dat binnen gelegenheidscoalities, 
maar vaker binnen: 

Krachtenbundeling binnen onze wereldwijde organisatie: soms 
versterken anderen ons werk, soms dragen wij bij aan dat van 
hen. Binnen save the Children International delen we informatie, 
kennis en materialen, vormen we gezamenlijk onze standpunten 
en voeren we een lobby richting Brussel via ons eU-kantoor. Zo 
kon save the Children Nederland onder meer

•	de Tweede Kamer een actieplan aanbieden inzake de 
vluchtelingencrisis rondom de Middellandse zee

•	de Nederlandse europarlementariërs bewegen te stemmen 
vóór de Child guarantee to Banish Child Poverty

•	de Nederlandse vN-afgevaardigden bewegen te stemmen 
tegen de resolution on the Protection of the Family, omdat ze 
indruist tegen de rechten van het Kind

structurele  verbanden 
zoals Dutch Consortium for rehabilitation, global Campaign for 
education, Partos, MvO Nederland, Humanity House en het 
partnerschap met Defence for Children

 +
•	de alliantie vaderschap, met rutgers, Bernard van leer 

Foundation, emancipator en Women Inc.: om het thema 
vaderschap hoger op de politieke agenda te krijgen

•	global Coalition to Protect education from attack: waarbij we 
met onder andere War Child en Human rights Watch trekker 
zijn van de Nederlandse tak

•	No lost generation: waarbij we met UNICeF, World vision 
en UNHCr aandacht vragen voor het lot van syrische 
kinderen

Save the children International

save THe CHIlDreN 
nEDERLAnD
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6 Fondsenwerving

Zonder geld kunnen we geen kinderen helpen. Daarom werft save the Children actief fondsen bij

•	 institutionele donoren
•	particulieren
•	bedrijven, fondsen en stichtingen 

Daarnaast zijn we begunstigde van de Nationale Postcode loterij en maken we deel uit van de 
samenwerkende Hulporganisaties (sHO).

Spelregels
•	save the Children gaat zorgvuldig om met elke euro om zoveel mogelijk kinderen te 

kunnen helpen. We blijven binnen de CBF-norm die bepaalt dat het werven van één euro 
maximaal 25 cent mag kosten. In 2015 was dit percentage 17,8% tov 20,3% in 2014. 

•	als lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMa houden we ons aan al haar 
gedragscodes en beschikken we over het Privacy Waarborg keurmerk; we werken alleen 
met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet Register in acht nemen

Dankzij iedereen die save the Children  
in 2015 heeft gesteund, zijn er wereldwijd 

595.555 kinderen1 
direct bereikt met soms levensreddende hulp.  
Dit waren 280.191 jongen en 315.364 meisjes.  
Indirect hebben we 

5.623.580 mensen2

 bereikt. Zij (en wij) zeggen: 

OntzEttEnD BEDAnKt!

  BaTeN 2015 eIgeN FONDseNWervINg 
  vaste donateurs  € 3.653.292  57%
  Incidentele donateurs € 595.774  9%
  Bedrijven  € 506.902  8%
  Fondsen en stichtingen € 997.493  16%
  Major Donors  € 58.760  1%
  Nalatenschappen  € 588.852  9%
  Overig   € 75  0%
  totaal  € 6.401.148 100%

  BaTeN 2015 Per INKOMsTeNBrON 
  eigen fondsenwerving € 6.401.148  18%
  gezamenlijke acties € 1.898.887  5%
  acties van derden  € 3.120.399  9%
  Min BuZa – structureel € 2.962.158  8%
  Min BuZa – wederopbouw € 7.614.296  21%
  Min BuZa – noodhulp € 9.424.712  26%
  eU – structureel  € 1.849.141  5%
  eU – noodhulp  € 1.844.878  5%
  Overige subsidies  € 1.126433  3%
  Beleggingen  € 184.626  1%
  Overige baten  € 113.417  0%
  totaal  € 36.540.095 100%

  1 Cijfers zijn afkomstig van 75 van de 77 projecten die save the Children in 2015 heeft uitgevoerd. 
  2 Cijfers zijn afkomstig van 75 van de 77 projecten die save the Children in 2015 heeft uitgevoerd.
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6.1   Institutionele donoren

DRIE InStItutIOnELE DOnOREn FInAncIEREn EEn GROOt DEEL VAn OnzE HuLPPROGRAmmA’S 

MINIsTerIe vaN BUITeNlaNDse ZaKeN eUrOPeaID eCHO

  de Directie sociale Ontwikkeling

onze hulp aan kinderen en hun familie in zes fragiele staten in 
afrika gericht op armoedebestrijding, maatschappijopbouw en 
beleidsbeïnvloeding uitgevoerd met drie partners binnen het 
Dutch Consortium for rehabilitation (DCr)

  de Directie sociale Ontwikkeling en de  
    Directie gezondheid en aids

onze hulp aan jongeren in ethiopië en Oeganda  gericht op 
verbetering van seksuele voorlichting via formeel en informeel 
onderwijs

onze hulp aan kinderen in Bangladesh, India, Pakistan, Mali en 
Niger gericht op het tegengaan van kindhuwelijken uitgevoerd 
met Oxfam Novib

  de Directie stabiliteit en Humanitaire Hulp

onze hulp aan jongeren in Pakistan, afghanistan, Oeganda en 
Zuid-soedan gericht op goed vakonderwijs en verbetering van 
het jeugdstrafrecht

onze noodhulp aan kinderen en hun familie in syrië  
(vanuit Turkije)

  ambassades

onze hulp aan meisjes en vrouwen in China gericht op 
bescherming tegen uitbuiting en geweld

onze hulp aan kinderen in Pakistangericht op goed onderwijs

save the Children kon in 2015 met geld van europeaid 
hulpprogramma’s uitvoeren op het gebied van onder meer 
onderwijs, basisgezondheidszorg en kinderbescherming in 
armenië, Kirgizië, Indonesië, Tadzjikistan en liberia.

In 2015 konden we dankzij eCHO programma’s ter bestrijding 
van rampen uitvoeren in Kirgizië, armenië, Tadzjikistan, 
georgië en afghanistan. en we konden noodhulp verlenen in 
afghanistan, Haïti en liberia.

Binnen het Ministerie van Buitenlandse  
Zaken financierde in 2015

Houdt zich bezig met structurele hulpverlening buiten de 
Europese Unie en financiert ook anderen die dat doen.

Houdt zich bezig met structurele hulpverlening buiten de 
Europese Unie en financiert ook anderen die dat doen.

noodhulpfonds

voor de periode 2015-2017 trekt het ministerie € 120 miljoen uit voor 14 Nederlandse organisaties die zich verenigd 
hebben in de Dutch relief alliance, waaronder save the Children. Bij rampen of acute nood door slepende crises 
kunnen we een bijdrage vragen. In 2015 deden we dat zeven keer, met succes: De contractwaarde bedraagt  
€ 12,7 miljoen voor hulp in syrië, Zuid-soedan, Noord-Irak, West-afrika, vanuatu, Nepal, Nigeria, Centraal-
afrikaanse republiek, Jemen, ethiopië en Oekraïne.
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6.2  Particulieren

Ons strategisch Plan 2011-2015 liet een stevige doelstelling zien 
voor de werving bij particulieren. We wilden groeien van € 3,3 
miljoen  aan inkomsten in 2010 naar € 5,7 miljoen in 2015 
(bijgesteld strategisch Plan dd 31/07/2013).  
We kwamen uit op € 6,4 miljoen.

HeT DOel Is rUIMsCHOOTs BeHaalD 

nepal: actie van de SHO 
voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers in Nepal ontvingen we 
ook steun van het publiek via ‘giro555’, van de samenwerkende 
Hulporganisaties (sHO). Dit fondsenwervende 
samenwerkingsverband van ons en nog tien Nederlandse 
hulporganisaties startte een nationale actie, die € 1.806.815 
opleverde. 

Deze cijfers liggen flink hoger dan die in 2014, mede doordat veel 
Nederlanders slachtoffers van rampen en crises bijstonden.
Zoals de getroffenen in Nepal na de verwoestende aardbeving en 
de vluchtelingen(kinderen) uit het Midden-Oosten.

Het geld kwam vooral van 
structurele donateurs.  
In 2015 waren dat  
46.500 personen die 

€ 3,7
miljoen schonken

De groep  
incidentele donateurs in 
2015 besloeg meer dan  
16.000 personen die 

€ 0,6 
 miljoen schonken

Daarnaast ontvingen we vorig jaar

€ 37.862  aan periodieke giften/notariële aktes
€ 588.853 aan nalatenschappen
€ 58.760 van major donors
€ 115.506 uit particuliere acties van  
  bijvoorbeeld scholen en verenigingen

voor deze particuliere acties lanceerden we  
in de zomer een nieuwe actiesite

Donateurservice
Deze is er voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen of klachten. De klachten die we krijgen, handelen we af volgens onze 
klachtenprocedure. Dat betekent: snelle actie, correcte afhandeling en nauwlettende monitoring. In 2015 kregen we 630 aantal 
klachten. De meeste klachten vloeiden voort uit wervingsactiviteiten. Bij veel van de klachten was het voor mensen niet duidelijk of 
een donatie eenmalig of structureel van aard is. 
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6.3   Bedrijven en stichtingen

via de zakelijke markt krijgt save the Children
geld, materialen, diensten gedoneerd. 

De meeste financiën zijn afkomstig van 
fondsen en stichtingen: 

 

€ 1.000.000 in 2015.

De turing Foundation 

steunt bijvoorbeeld al twee jaar onze hulp aan kansarme meisjes in liberia. voor deze meisjes 
hebben we een versneld schoolprogramma gemaakt, zodat ze na twee jaar kunnen instromen 
in formeel (beroeps)onderwijs.

Hoogwegt Groep

schonk € 105.255
ter ere van het 50-jarig bestaan en kerstbijdrage 2015
voor onze hulp aan meisjes in liberia
gericht op onderwijs, seksuele voorlichting en voorlichting over kinder- en vrouwenrechten

Tommy	Hilfiger

schonk € 90.000
via het eigen initiatief TommyCares
voor onze hulp aan kinderen werkzaam in de Indiase kledingindustrie
gericht op onderwijs, bescherming, medische zorg en juridische documentatie

Reckitt Benckiser

schonk € € 112.279
via onder meer een benefietavond
voor onze gezondheidshulp aan kinderen in India, Pakistan en Nigeria
gericht op de behandeling van diarree, betere sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater

IKEA

schonk € 129.767
via de eigen Pluchen speelgoedactie
voor onze hulp aan kinderen van etnische minderheden en kinderen met een beperking in azië
gericht op onderwijs

In 2015 droegen aan ons werk voor kinderen tientallen bedrijven bij. 
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6.4   Nationale Postcode loterij

Onze wereldwijde organisatie wil de komende 15 jaar ‘drie 
doorbraken’ helpen creëren. 

We zetten daarom in op

een snelle stijging van donateurs  en de particuliere 
inkomsten

het ‘boeien en binden’ van donateurs ter vergroting van hun 
loyaliteit en geefbereidheid

de werving van meer vrij besteedbare middelen om 
kinderen in de grootste nood altijd te kunnen helpen 

gespreide fondsenwerving via meer kanalen – zoals drtv en 
adverteren op sociale media

6.5  strategie 2016 en verder

Sinds 2002 is Save the Children beneficiënt van de Nationale 
Postcode loterij. Deze

•	bestaat sinds 1989

•	doneert honderden miljoenen euro’s per jaar

•	aan organisaties die zich inspannen voor bijvoorbeeld 
mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking

•	en schenkt save the Children momenteel een vaste bijdrage 
van € 900.000 per jaar

Dit geld is heel belangrijk, ook omdat het vrij te besteden is: we 
kunnen het inzetten waar de nood het hoogst is.

Extra bijdrage!

De Nationale Postcode 
loterij schonk ons in 
2015 een extra bijdrage 
van maar liefst  
€ 2.085.750. Met dit  
geld hebben we in 
afghanistan het project 
kunnen opzetten ‘een 
betere toekomst begint 
met kinderboeken’.

Geld werven om 
doorbraken te 
creëren

•	niet één kind sterft 
voor het vijfde 
levensjaar door 
oorzaken die te 
voorkomen zijn

•	alle kinderen krijgen 
goed onderwijs

•	geweld tegen kinderen 
wordt nergens ter 
wereld getolereerd
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 7 Organisatie

7.1  Internationale structuur 
save the Children Nederland maakt deel uit van de grootste 
onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld,  
die bestaat uit

•	29 nationale lidorganisaties van save the Children

•	de save the Children association

•	save the Children International

De nationale lidorganisaties van Save the children

•	zijn samen actief in ruim 120 landen

•	met hulpprogramma’s voor kinderen in eigen land (bijna altijd)

•	met hulpprogramma’s voor kinderen over de landsgrenzen 
heen (meer dan de helft) 

Grenzenloze hulp
16 nationale lidorganisaties van save the Children bieden (ook) 
hulp buiten de eigen landsgrenzen. De overige 13 werven fondsen 
voor alleen binnenlandse programma’s – waarvoor ze ook 
financiën krijgen van de andere 16. Nederland behoort tot de 
groep van 16 en ondersteunt bijvoorbeeld save the Children 
India, Honduras en Mexico bij het waarborgen van de rechten 
van ‘hun’ kinderen. 

Ze voeren een zelfstandig beleid waarover ze verantwoording 
afleggen in eigen land en aan de

Save the children Association
Dit is de federatie van alle29 nationale lidorganisaties, gevestigd 
in genève. via de association bundelen de lidorganisaties hun 
krachten zodat save the Children

•	een sterke partner is van overheden, multilaterale organisaties 
en donoren

•	een grote bijdrage kan leveren in noodsituaties, aan de 
ontwikkelingsagenda en de beïnvloeding van (inter)nationaal 
beleid ten gunste van kinderen

•	werkzaamheden optimaal onderling kan verdelen, zodat leden 
bijdragen op terreinen waar ze sterk zijn

Op de algemene ledenvergadering van de association, de 
Member’s Meeting, komen de leden elk jaar bijeen om zich te 
buigen over overkoepelende zaken als de internationale 
jaarstukken of de wereldwijde strategie. In 2011 besloten ze tot 
de oprichting van

Save the children International 
Dit is de uitvoeringsorganisatie van de association, met

•	een hoofdkantoor in londen

•	landenkantoren in 72 landen

•	zeven regiokantoren

•	vier kantoren voor lobby en advocacy

•	lokale partners in 13 landen

save the Children International is de belangrijkste uitvoerder van 
de internationale hulpprogramma’s van de lidorganisaties. 
Daarnaast verzorgt het onze wereldwijde

•	campagnes

•	lobby en advocacy

•	voorlichting

Dankzij het uitgebreide netwerk van kantoren van save the 
Children International zijn lidorganisaties als save the Children 
Nederland in staat om kinderen over de hele wereld te bereiken.

Eén internationaal bestuur

•	is verantwoordelijk voor save the Children International én de 
save the Children association

•	houdt geen direct, formeel toezicht op het werk van de 
nationale lidorganisaties van save the Children 

•	telt 14 leden, die geen salaris ontvangen en benoemd worden 
voor drie jaar (maximaal negen)

Het bestuur bestaat uit

•	9 bestuursleden voorgedragen door de lidorganisaties die 
meer dan acht procent leveren van het inkomen van alle leden 
bij elkaar

•	3 bestuursleden voorgedragen door de kleine en middelgrote 
lidorganisaties, zoals save the Children Nederland

•	2 bestuursleden voorgedragen door de 12 al gekozen 
bestuurders
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7.2  Internationale verslaglegging

De save the Children association ontvangt elk jaar de inkomsten- en uitgavenrapportages van de 
afzonderlijke leden en save the Children International. Hierover publiceert de association het 
global accountability report.

De jaarstukken van de association worden op de Member’s Meeting goedgekeurd. In 2015 was 
deze in Zuid-afrika, volgend jaar in de verenigde staten.

save the Children International legt verantwoording af via een jaarverslag en jaarrekening. Deze 
worden net als in Nederland gecontroleerd door een externe accountant en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring.

7.3   save the Children Nederland

Binnen onze internationale familie is save the Children Nederland een middelgrote speler. We 
zenden zelf geen mensen uit, maar zetten via de internationale organisatie wel (zoveel mogelijk 
lokale) menskracht in. 

De werkorganisatie in nederland bestaat uit:

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses viktória de 
Bourbon de Parme is door save the Children op 
10 april 2015 benoemd tot beschermvrouwe. 
Prinses viktória zal zich in gaan zetten voor de 
rechten van kinderen wereldwijd. Hiermee 
volgt zij Prinses Juliana, de grootmoeder van 
haar echtgenoot prins Jaime, op die in 1980 aan 
de wieg stond van save the Children in 
Nederland en tot haar overlijden erevoorzitter 
was van de kinderrechtenorganisatie.

De interne dienst
… is het kleine maar onmisbare deel van 
onze organisatie dat bestaat uit de 
directieassistent en het secretariaat. Zij 
ondersteunen de directie, de afdelingen en 
de raad van Toezicht. en staan dagelijks 
klaar om het kantoor draaiende te houden 
en donateurs en belangstellenden te 
woord te staan.

Directie en managementteam
De directeur geeft leiding aan het 
managementteam en is binnen de organisatie 
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. 
Het managementteam bestaat uit de directeur 
en de managers van onze vijf afdelingen. Het 
team komt doorgaans elke week bijeen en 
bespreekt onder meer begroting, jaarplannen, 
personeelsbeleid, voortgang van de 
werkzaamheden.
Dat laatste gebeurt via periodieke 
managementrapportages die voortdurend 
worden getoetst aan het jaarplan en de 
begroting. als het nodig is, stuurt het 
managementteam processen bij om onze 
plannen te kunnen realiseren.

Bij afwezigheid van de directeur leidt bij 
toerbeurt één van de managers het team (met 
uitzondering van de financieel manager, om 
redenen van functiescheiding).

 

Afdelingen
sinds 2015 kent onze organisatie de afdelingen

•	Programma’s

•	lobby en advocacy

•	Communicatie

•	Fondsenwerving

•	Finance en Control     
+ stafdienst (Interne Dienst)

voor die tijd kenden we vier afdelingen: 
Programma’s, algemeen, Communicatie en 
Marketing, Beleid en Woordvoering.

De groei van onze activiteiten vroeg  
echter om een andere structuur.

voornamelijk de afdelingen Programma’s  
en Fondsenwerving zijn gegroeid.  
Doordat we hebben ingezet op meer 
inkomsten en meer hulp, is het aantal 
medewerkers in 2015 toegenomen.

vIJF aFDelINgeN

… Is de grootste van onze organisatie: 
met 16 medewerkers op een totaal van 
45. Zij zijn de schakel tussen ons 
kantoor in Nederland en de kinderen 
voor wie we werken. Ze weten precies 
hoe onze internationale hulpverlening 
verloopt en zien toe op uitvoering van 
plannen en naleving van afspraken. Met 
hun kennis en informatie ‘voeden’ ze 
collega’s die werken aan 
beleidsbeïnvloeding, fondsenwerving, 
publieksvoorlichting.

eeN INTerNe DIeNsT

Daarnaast hebben we een 

raad van Toezicht, beschermvrouwe en een 
enthousiaste groep vrijwilligers.

eeN DIreCTIe eN MaNageMeNTTeaM 

raad van Toezicht

DirecteurFinance & Control Interne  dienst

Communicatie Programma’s Fonsenwervinglobby’s 
advocacy

Organogram per 1 juli 2015
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7.4   Personeelbeleid

Bij de werving van personeel zijn altijd de capaciteiten van 
mensen leidend. Hoe de keuze voor een kandidaat wordt 
gemaakt en door wie, is vastgelegd in een wervings- en 
selectieprocedure. Zo bouwen wij

•	een kwalitatief sterk en divers team met een mix van ervaring 
en talenten

•	met medewerkers die zelfstandig en in teamverband goed 
functioneren

•	die samen onze doelstellingen behalen

We hanteren geen formele criteria ten aanzien van bijvoorbeeld 
leeftijd, man/vrouwverhoudingen of etnische achtergrond.

Nieuwe collega’s worden ingewerkt door hen bijvoorbeeld 
kennis te laten nemen van ons Kwaliteitshandboek, het 
Kinderrechtenverdrag en het Child safeguarding Protocol. We 
stimuleren ze daarnaast deel te nemen aan relevante (kennis)
netwerken.

alle medewerkers kunnen via trainingen hun kennis vernieuwen 
en uitbreiden.

Arbeidsvoorwaarden 

werkweek van 38 uur

190 vakantie-uren 
(voltijds aanstelling)

pensioenopbouw via 
middelloonregeling

functie-inschaling 
brancheconform (zoveel 
mogelijk)

beloning volgens indeling 
salarisschalen 
rijksoverheid

mEDEWERKERS

2013 2014 2015

aantal medewerkers (gemiddeld) 37,8 40,8 45,2
Fte 30,7 33,9 38,2 

aantal medewerkers (einde verslagjaar) 40 44 44
Fte 32,2 37,2 38,2

save the Children vindt een veilige en gezonde werkomgeving erg 
belangrijk. Daarom hebben we vijf goed getrainde 
bedrijfshulpverleners en heeft de directie beperking van het 
ziekteverzuim tot prioriteit benoemd.

Het gemiddeld verzuimpercentage in 2015 bedroeg 4,5 procent. 
In 2014 was dit 5,6 procent en een jaar eerder 4,5 procent. save 
the Children kent een personeelsvertegenwoordiging en een 
interne, onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Net als in voorgaande jaren werkten er in 2015 relatief veel hoogopgeleiden bij save the 
Children Nederland, en meer vrouwen (35) dan mannen (9).
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DeZe BesTaaT UIT

eeN JaarCYClUs  eN eeN MeerJareNCYClUs 

7.5  Beheerscyclus

save the Children 
hanteert een 
beheerscyclus waarin we 
ons beleid

Opstellen jaarplan

gebaseerd op strategisch meerjarenplan en actuele ontwikkelingen

Met concrete werkplannen voor alle afdelingen

jaarbegroting

Door alle afdelingen, met daarna akkoord van de directeur en vaststelling 
raad van Toezicht

maand- en kwartaalrapportages

Met evaluatie van de voortgang van programma’s en werkzaamheden

bespreking relevante ontwikkelingen (ziekteverzuim, donateurverloop etc.)

bespreking inkomsten en uitgaven

Door managementteam, en per kwartaal rapportage aan de raad van Toezicht (door directeur)

Halfjaarrapportage: midterm review

Met toetsing van de voortgang van het jaarplan

nieuwe impulsen indien nodig om doelen te 
bereiken

aanpassing doelen indien nodig

Door managementteam

Halfjaarrapportage: management review

Met bespreking en mogelijke verbetering van ‘randvoorwaarden voor succes’ zoals

kwaliteit van werkprocessen

risico’s

tevredenheid van belanghebbenden

Door managementteam

Eindevaluatie

Met beoordeling en evaluatie van de uiteindelijke resultaten

bespreking van oorzaken van eventueel niet-behaalde doelstellingen

conclusies voor het nieuw op te stellen jaarplan

Door managementteam

Jaarverslag en jaarrekening
De jaarcyclus is pas echt  afgerond na 
publicatie van jaarverslag en 
jaarrekening, elk voorjaar. De 
directeur keurt deze goed, de raad 
van Toezicht stelt ze vast. De 
jaarrekening wordt na controle 
voorzien van een 
accountantsverklaring.

•	ontwikkelen

•	toepassen

•	monitoren

•	evalueren

JaarCYClUs 

MeerJareNCYClUs 

Onze werkwijze is 
gebaseerd op onze 
‘theorie van verandering’,  
die bestaat uit
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Beleidscyclus Save the children 

De beleidscyclus valt uiteen in een meerjarencyclus en een jaarcyclus. De meerjarencyclus 
omvat de hoofdpunten van het beleid voor een periode van vijf jaar. In de jaarcyclus 
worden, op basis van het meerjarenbeleid, concrete (deel)plannen opgesteld. Over de 
uitgevoerde plannen wordt na afloop verantwoording afgelegd. In de meerjaren- en 
jaarcyclus staat ook beschreven hoe de inkomsten van save the Children zijn verdeeld 
over de verschillende beleidsterreinen en hoe de stichting er financieel voor staat.

Opstellen strategisch meerjarenplan (elke drie jaar)

gebaseerd op meerjarenplan save the Children International

Met strategische visie en keuzes

globale wijze waarop doelen worden nagestreefd

meerjarenraming 

Door Directie en MT

tussentijdse evaluatie (elk jaar)

Met vergelijking van doelen en resultaten

bijstelling meerjarenplan en -raming indien nodig

Door managementteam

Eindevaluatie (elk laatste jaar)

Met beoordeling en evaluatie van de uiteindelijke resultaten

bespreking van oorzaken van eventueel niet-behaalde doelstellingen

conclusies voor het nieuw op te stellen meerjarenplan

Door managementteam en raad van Toezicht

JAARcycLuS + mEERJAREncycLuS =

7.5  Beheerscyclus (vervolg)
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7.6  risico’s en gedragscodes

save the Children kent een risicomatrix voor het

•	in kaart brengen
•	minimaliseren
•	beheersen 

van de risico’s die we onvermijdelijk lopen. regelmatig actualiseert het managementteam 
deze matrix en past het beleid aan indien nodig. De voornaamste risico’s zijn

Zo zijn er meerjarenovereenkomsten met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de europese 
Unie en de Nationale Postcode loterij. Ook aan particulieren, instellingen en bedrijven vragen 
we of ze periodiek willen doneren.

child Safeguarding Protocol

De omgangsvormen die medewerkers van save the Children en hun partners in acht nemen bij 
direct contact met kinderen, staan hierin nauwkeurig beschreven. er staan ook maatregelen in 
om situaties te voorkomen waarin volwassenen een machtspositie ten opzichte van kinderen 
hebben. Iedereen die voor of namens ons werkt, moet het Protocol onderschrijven

Politieke risico’s

Omdat kinderrechten moeten worden gewaarborgd in wetgeving en beleid, werkt save the 
Children vaak samen met overheden. Maar de landen waarin we werken, kennen vaak 
ondemocratische of corrupte regimes. Daarom gaan we zeer behoedzaam te werk. We 
benadrukken altijd ons onafhankelijke, neutrale karakter en zoeken ook altijd naar betrouwbare 
netwerken en relaties.

Onafhankelijke gedragscodes en kwaliteitsnormen dragen veel bij aan risicobeheersing.  
save the Children

•	biedt neutrale hulp volgens de gedragscode van het Internationale rode Kruis
•	hanteert de minimumstandaarden voor hulpverlening na rampen van het sphere Project
•	heeft het CBF-keur, de aNBI-verklaring en houdt zich aan de Code goed Bestuur (Code Wijffels)
•	voldoet aan de IsO-9001:2008-norm voor kwaliteitsmanagement
•	voldoet aan de eisen voor subsidieontvangst van het ministerie van Buitenlandse Zaken
•	voldoet als ‘low risk partner’ aan de eisen van de eU voor de ontvangst van noodhulpsubsidie

Operationele risico’s

•	hebben we de juiste mensen en materialen 
om ons werk te kunnen doen

•	in de vaak zware omstandigheden in 
(gevaarlijke) gebieden met weinig 
infrastructuur?

Financiële risico’s

•	kan het geld volgens planning worden 
besteed

•	in een vaak onevenwichtige omgeving als 
een conflict- of rampgebied?

Reputatierisico’s

•	schade aan onze goede naam en eer door 
niet-geslaagde hulpprogramma’s

•	van zusterorganisaties, partners of 
samenwerkingsverbanden waarvan we 
deel uitmaken

Risico’s van misbruik

•	kan er (machts)misbruik van kinderen 
worden gemaakt in onze 
hulpprogramma’s? 

Veiligheidsrisico’s

•	lopen onze medewerkers gevaar bij de 
uitvoering van hun werk

•	in vaak instabiele landen en 
conflictgebieden?

We beperken de risico’s door

•	zorgvuldige programmaplanning

•	weloverwogen inschattingen

•	nauwkeurige monitoringsprocedures

We beperken de risico’s door

•	verdeling van programma’s over 
verschillende regio’s en thema’s

•	toepassing van ons strikte 
fraudeprotocol

•	onderling controlesysteem, waarbij 
bovendien niemand geheel zelfstandig 
geld kan uitgeven

•	externe accountantscontroles

•	 interne controles door auditteam van 
save the Children International

We beperken de risico’s door

•	 strenge eisen aan alle lidorganisaties 
van save the Children

•	zorgvuldige partnerselectie, 
langdurige samenwerking, heldere 
contractafspraken, goede monitoring

We beperken de risico’s door

•	(streng toezicht op) naleving van ons 
Child safeguarding Protocol

We beperken de risico’s door

•	(streng toezicht op) naleving van ons 
veiligheidsprotocol, dat voldoet aan de 
eisen van de verenigde Naties

•	is er genoeg geld om onze hulp te 
verlenen?

•	werving van inkomsten uit 
verschillende bronnen

•	aangaan van lange-termijnrelaties met 
geldgevers
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 8 Toezicht en bestuur

8.1  raad van Toezicht
De raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert over de 
hoofdlijnen van de organisatie 

•	de strategie

•	de jaarplannen

•	de begroting

•	het jaarverslag

•	 de periodieke rapportages van de directie

save the Children verstrekt geen leningen, voorschotten of 
garanties aan de leden van de raad van Toezicht.

Buiten de vergaderingen om heeft de raadsvoorzitter regelmatig 
contact met de directeur over de organisatie.

RAAD VAn tOEzIcHt

aantal vergaderingen 2015 5 – allen in aanwezigheid van de directeur
Bezoldiging of vacatiegelden raadsleden geen
vergoeding raadsleden van gemaakte kosten € 2.587
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•	de raad ziet een verdere groei van particuliere donaties en 
overheidsfinanciering

•	de raad vindt het bemoedigend dat de gerichte investeringen van de 
afgelopen jaren in de internationale noodhulpcapaciteit, de slagkracht van 
save the Children substantieel hebben vergroot

•	de raad waardeert de positieve bijdrage die dit levert aan de 
positieversterking van save the Children in Nederland als noodhulpverlener

•	volgen en bespreken van ontwikkelingen binnen save the Children 
International

•	vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2014

•	vaststellen strategisch Plan 2016-2018

•	vaststellen jaarplan 2016

•	vaststellen fondsenwervingsstrategie

•	aanstellen van beschermvrouw H.K.H. Prinses viktoria de Bourbon  
de Parme

•	bespreken van de (voortgang van de) belangrijkste hulpprogramma’s

•	uitvoeren van een zelfevaluatie

Raadsverslag:

Voortgang 
van de 
organisatie 

Activiteiten 
van de Raad 
in 2015

De raad van Toezicht bespreekt in internationaal verband onder meer

•	de ontwikkelingen in de organisatie en in het speelveld

•	het kostenniveau van save the Children International

•	de afdrachten van de lidorganisaties

•	de verantwoordingssystematiek aan de lidorganisaties

In 2015 gebeurde dit in elk geval tijdens een bezoek aan het kantoor van save the 
Children International (vicevoorzitter en directeur) en bij de algemene 
ledenvergadering van onze wereldwijde organisatie (raadslid De Bakker en 
directeur).

zelfevaluatie Raad van toezicht: 

•	hoe functioneert de raad?

•	 welke competenties zijn nodig?

•	welke competenties zijn aanwezig?

•	hoe is de relatie met de directeur?

Uitkomst: de raad bestrijkt in voldoende mate de diverse werkgebieden van de 
organisatie en kan zijn rol als toezichthouder naar behoren uitvoeren.
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Samenstelling:

veel dank aan de in 2015 vertrokken raadsleden

mr. Dick Bouma  
secretaris sinds 2010

drs. Zeger Hollestelle 
lid en voorzitter van de auditcommissie sinds 2006

… voor hun inzet en bijdragen!

De raad van Toezicht voorziet zelf in de benoeming van nieuwe leden. Dit is vastgelegd in de statuten en 
gebeurt volgens de procedure uit het reglement van de raad van Toezicht, die bijvoorbeeld bepaalt dat

•	de raad moet bestaan uit mensen van verschillende achtergronden met uiteenlopende expertise

•	Raadsleden geen persoonlijke of financiële banden mogen hebben met Save the Children Nederland

•	leden worden aangesteld voor vier jaar, en in principe één maal kunnen worden herbenoemd

Samenstelling Raad van toezicht eind 2015

voorzitter en lid van de auditcommissie  
drs. Corien Wortmann-Kool (27 juni 1959) 
voorzitter sinds: januari 2015

Functie in dagelijks leven: bestuursvoorzitter aBP

Relevante nevenfuncties: lid raad van 
Commissarissen aegON N.v. / lid Centrale Commissie 
voor de statistiek van het CBs / lid raad van Toezicht 
Kadaster

secretaris   
drs. Heleen Terwijn (26 januari 1967) 
secretaris sinds: september 2012

Functie in dagelijks leven: directeur IMC Weekendschool

Relevante nevenfuncties: onderzoeker amsterdam school for 
social science research (Universiteit van amsterdam) / lid 
selectiecommissie german Marshall Fund of the United states / 
voorzitter stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) / bestuurslid 
Nederlands Philharmonisch Orkest.

raadslid  
drs. Peter van Keulen (23 januari 1967) 
lid sinds: februari 2010

Functie in dagelijks leven: directeur Public Matters 

Relevante nevenfuncties: : bestuurslid stichting Machiavelli /
bestuurslid van de stichting Florence Wenst.

raadslid, vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie  
drs. robert de Bakker (14 september 1950) 
lid sinds: december 2014

Functie in het dagelijks leven: vicevoorzitter rvC Kendrion 
N.v.  / voorzitter rvC WCC group B.v.  / Directeur van enkele in 
amsterdam gevestigde investeringsmaatschappijen

Relevante nevenfuncties: Bestuurslid stichting Continuïteit Tom 
Tom / voorzitter raad van Toezicht stichting Florence

raadslid 
mr. liesbeth schippers (19 september 1958) 
lid sinds: december 2015

Functie in het dagelijks leven: advocaat en partner bij Pels 
rijcken & Droogleever Fortuyn

Relevante nevenfuncties: geen
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8.2  Directie
Onze statuten leggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie neer bij de directie. 
Deze bestaat uit één persoon.

De beloning van de directeur wordt vastgesteld door de raad van Toezicht en gebeurt volgens

•	de regeling beloning directeuren van goede doelen van goede Doelen Nederland (voorheen vFI)
•	de Code goed Bestuur (Code Wijffels)
•	de ‘Directeur-generaalnorm’, volgens welke directeuren van organisaties die overheidssubsidie 

krijgen, niet meer mogen verdienen dan een directeur-generaal op een ministerie

Binnen deze kaders houdt de raad van Toezicht altijd rekening met de complexiteit, omvang en inhoud 
van het werk en de benodigde kennis en ervaring. Meer informatie is te vinden in de jaarrekening.

ScHEmA VAn AAn- En AFtREDEn RAAD VAn tOEzIcHt

leden van de raad van Toezicht eerste benoeming Herbenoeming lopende benoeming tot Functie 
Mw.  drs. C.M.  Wortmann-Kool dec-14 dec-18 voorzitter van de raad van Toezicht en lid van de auditcommissie 
Dhr. drs. r. de Bakker dec-14 dec-18 vicevoorzitter raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie
Mw. drs. H. J. Terwijn sep-12 sep-16 secretaris van de raad van Toezicht
Dhr. drs. P. J. g. van Keulen feb-10 feb-14 feb-18 lid van de raad van Toezicht
Mw. mr. l. schippers feb-15 feb-19 lid van de raad van Toezicht

Directeur  
Pim Kraan (17 juli 1963) 
Directeur sinds: september 2014

Relevante nevenfuncties: bestuurslid stichting samenwerkende 
Hulporganisaties
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8.3  verantwoordingsverklaring

als uitgangspunt voor deugdelijk bestuur onderschrijft save the 
Children de ‘drie principes van het CBF’, waarover de raad van 
Toezicht hier verantwoording aflegt 

•	de scheiding tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren

•	de effectiviteit en efficiëntie van bestedingen

•	de omgang met belanghebbenden

toezicht houden, besturen en uitvoeren

TOeZICHT HOUDeN BesTUreN UITvOereN

De  toezichthoudende taak

… behoort toe aan de raad van Toezicht, die

•	directieleden benoemt en ontslaat

•	het functioneren van de directie monitort en jaarlijks 
beoordeelt

•	de accountant aanstelt

•	de auditcommissie instelt

•	beslist over statuten, strategische beleidsdocumenten, het 
reglement van de raad van Toezicht, het Directiereglement

•	beschikt over alle overige middelen voor het adequaat 
uitvoeren van zijn taak

Bestuur en dagelijkse leiding

…  zijn de verantwoordelijkheid van de statutaire directie, die

•	fungeert binnen de kaders van de statuten en het 
Directiereglement

•	periodiek rapporteert aan de raad van Toezicht over de 
voortgang van de organisatie

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering

… gebeurt door het collegiaal werkend managementteam, dat

•	leiding geeft aan het proces van beleidsuitvoering door de 
werkorganisatie

•	wordt voorgezeten door de directeur, die de eindbeslissingen 
neemt

De raad van Toezicht en de directie bespreken de voortgang van de organisatie niet alleen 
tijdens vergaderingen van de raad. De raadsvoorzitter en de directeur hebben ook 
daarbuiten regelmatig contact; daarnaast vindt overleg plaats met individuele raadsleden, 
onder meer in de auditcommissie.

Auditcommissie

Deze overziet speciaal de financiële voortgang van de 
organisatie. In 2015 kwam ze driemaal bijeen en bestond 
ze uit mevrouw Wortmann-Kool, de heer Kraan 
(directeur) en de heer De Bakker (commissievoorzitter). 
Aan de orde kwamen onder meer de financiële afspraken 
met save the Children International.
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Effectieve	en	efficiënte	besteding	van	middelen

De raad van Toezicht concludeert over 2015 dat

•	de besteding van de gelden en de uitvoering van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden 
binnen het mandaat van de stichting

•	6,8% van de bestedingen is aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten, waarmee de interne 
doelstelling van maximaal 12% opnieuw is gehaald

•	het beleggingsbeleid zorgvuldig is uitgevoerd en voldoet aan criteria voor professionele 
charitatieve organisaties

save the Children voert een 
defensief beleggingsbeleid, 
voornamelijk in obligaties en 
deposito’s. Daarmee worden 
tevens directe beleggingen in 
controversiële bedrijven of 
activiteiten vermeden.

De Raad beoordeelt de effectiviteit en efficiency van 
de bestedingen

•	aan de hand van de bevindingen van de 
auditcommissie en de accountant

•	aan de hand van evaluaties en rapportages van 
(andere) externe auditoren, aangesteld door partners 
als eCHO en het ministerie van Buitenlandse Zaken

•	tijdens eigen evaluaties van het gevoerde beleid – 
waarbij vooral de behandeling van het jaarverslag en 
de jaarrekening, in aanwezigheid van de accountant, 
een belangrijk moment is

In april 2015 stelde de raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast; 
in december het jaarplan en de begroting 2016. Deze laatste passen binnen het 
strategisch Plan 2016-2018 en geven voldoende aandacht aan

•	de verhouding tussen kosten en baten

•	de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven

•	de capaciteitsopbouw van de organisatie

•	het beheersen van effectiviteit en efficiency
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Omgang met belanghebbenden

een sleutelvoorwaarde voor succes:

aaNDaCHT vOOr De vele BelaNgHeBBeNDeN MeT WIe save THe CHIlDreN WerKT.

Kinderen en hun ouders

… vormen onze doelgroep, die we bereiken

Donateurs, vrijwilligers en andere sympathisanten

… geven ons werk draagvlak, legitimiteit en een financiële 
basis. Om de vensters van communicatie en 
informatievoorziening hier wijd open te houden, gebruiken we 
onder meer

•	sociale media en website

•	nieuwsbrieven

•	save Magazine

•	uitingen in de media

•	jaarverslag

De raad van Toezicht ziet toe op een zorgvuldige omgang met 
deze belanghebbenden, onder meer met een klachtenregeling. 
De raad constateert dat het aantal klachten gering is en 
klachten zorgvuldig en adequaat worden afgehandeld.

De raad constateert ook dat het ‘binden’ van de achterban 
weliswaar blijvende aandacht vraagt, maar de ontwikkelingen 
positief zijn: het aantal donateurs met een doorlopende 
machtiging is in 2015 verder gegroeid.

Institutionele donoren, bedrijven en stichtingen

… versterken onze legitimiteit en financiële basis met hun 
vertrouwen nog verder. Onze relatie met bijvoorbeeld het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode 
loterij en zakelijke geldgevers onderhouden we vooral via

•	persoonlijk contact

•	goed onderbouwde financieringsaanvragen

•	op maat gemaakte rapportages 

De raad van Toezicht constateert dat samenwerken met 
bedrijven vaak een win-winsituatie is: bedrijven geven invulling 
aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, save the 
Children kan meer doen voor kinderen wereldwijd, onder 
meer via de Child rights and Business Principles

•	via de veldkantoren van save the Children

•	via de veldkantoren van onze partnerorganisaties

•	met veldbezoeken

•	via contacten met andere organisaties en 
instellingen, waaronder lokale overheden 

Over 2015 constateert de raad van Toezicht met instemming dat save the Children 
steeds vaker ook via de media een breed publiek en directe belanghebbenden bereikt.

Dat gebeurt daarnaast via deelname aan bijeenkomsten, het lidmaatschap van 
brancheorganisaties en het aangaan van een directe dialoog.

Save the children hecht uiteraard zeer aan de feedback van 
belanghebbenden en de bredere samenleving.
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namens de Raad van toezicht

getekend,

29 april 2016

Mevrouw drs. C.M. Wortmann-Kool

voorzitter
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 www.savethechildren.nl

Save the children nederland 
 
laan van Nieuw Oost-Indië 131 
2593 BM Den Haag 
Postbus 82061  
2508 eB Den Haag  
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Tel: 0031 (0)70 338 44 48  
info@savethechildren.nl 
www.savethechildren.nl


