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Voorwoord
Het was een moeilijk jaar voor kinderen,
met veel oorlogsgeweld en zich verder
verscherpende tegenstellingen. Tot onze
grote zorg bleek gedurende 2016 dat het
internationaal recht nog verder afkalfde
en dat toegang tot slachtoffers en respect
voor hulpverleners geen gemeengoed meer
waren. Dat bleek vooral rond Oost-Aleppo,
waar de strijdende partijen het humanitair
oorlogsrecht stelselmatig schonden door het
collectief straffen van de burgerbevolking met
ontoelaatbare oorlogsmethoden en wapentuig.
Hulpverleningsorganisaties als Save the Children
zagen dat slachtoffers feitelijk onbereikbaar
werden, dat het bevoorraden van ziekenhuizen
niet meer mogelijk was en dat hulpverlenen
veelvuldig neerkwam op het nemen van
onacceptabele risico’s. Wat ons enorm sterkt
in zulke donkere dagen is dat u, de donateur,
nabij bent en ons de vleugels geeft die we nodig
hebben om door te gaan. Want doorgaan
zullen we altijd. We zoeken steeds naar nieuwe
mogelijkheden en andere routes om de kinderen
die ons nodig hebben te blijven bereiken. Ook
rond Oost-Aleppo hebben wij, voor en achter
de schermen, alle middelen in gezet om voor de
kinderen op te komen.
Er waren nog meer moeilijke plaatsen waar
heel veel kinderen onze hulp nodig hadden en
we ons met hart en ziel hebben ingezet. Denk
aan Noord-Nigeria, Irak, Jemen of ZuidSoedan. Save the Children heeft met uw steun
grootschalige hulp kunnen bieden aan door
droogte getroffen gebieden in o.a. Ethiopië,
Kenia en Somalië. Hulp die wordt verleend tegen
de effecten en krachten van klimaatverandering
in. Opmerkelijk ook waren de ontwikkelingen
binnen Europa op het vlak van migratie. Door

het sluiten van de Balkanroute ontstond
voor vluchtelingen de noodzaak om via het
levensgevaarlijke Libië de overtocht te wagen.
Overgeleverd aan criminele elementen werden
kinderen, die net een levensgevaarlijke reis door
de woestijn hadden overleefd, gedwongen plaats
te nemen op volstrekt niet zeewaardige bootjes.
Zonder hulp zou geen ziel het gehaald hebben,
zo menen alle redders – en zou het dodental
ver in de tienduizenden hebben gelopen. Maar
in samenwerking met de Italiaanse kustwacht
deden wij wat van een rechtenorganisatie
mag worden verwacht: wij hielpen op Italiaans
verzoek met een eigen reddingsschip en
brachten ruim 2.700 mensen op het droge,
onder wie 435 kinderen. Omdat je een mens
niet kan maar ook niet mág laten verdrinken.
Dat staat in allerlei internationale verdragen,
waaronder het zeerecht.
Maar wat ook niet kan of mag, is kinderen in
mensonterende omstandigheden opsluiten op
ons eigen Europese continent. Wie had zich
kunnen voorstellen dat Europa verantwoordelijk
zou durven zijn voor het feit dat kinderen in 2016
aan bevriezingsverschijnselen moesten worden
behandeld doordat er geen winteropvang
werd verstrekt? Geen opvang voor mensen die
door het Europese beleid niet meer voor- of
achteruit kunnen, en die volledig afhankelijk zijn
van de zorg van anderen? Wij hadden ons dit
nooit kunnen voorstellen en in ons herhaalde
protest hebben we ook uw stem laten horen.
We hebben samen petities aan de regering en
de Tweede Kamer aangeboden. We hebben
de media gezocht en gevonden, omdat wij ons
gesterkt voelen door wat u ons laat weten: dat
het schenden van kinderrechten niet door mag
gaan en niet onbestraft mag blijven.
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Onze droom om ook in ons eigen land bijstand te verlenen aan kwetsbare kinderen en
jongeren, komt steeds meer uit. Ik kan met trots melden dat het binnenlands programma
tot wasdom is gekomen. Om te beginnen in de asielzoekerscentra. Het project Team Up
-een samenwerkingsverband met UNICEF Nederland en Warchild- werd na een pilotfase
geperfectioneerd, wat internationale belangstelling voor de methodologie opleverde.
Daarnaast konden wij op 8 locaties aan de slag met het project en werd beging 2017 de
ingediende aanvraag bij de Nationale Postcode Loterij gehonoreerd. Daardoor kan Team
up op 32 locaties met enthousiaste en toegewijde vrijwilligers sport en spel activiteiten
aanbieden aan kinderen in asielzoekerscentra. Een ander succesvol binnenlandprogramma
is het project Speaking Minds, dat met Stimulanz en Defence for Children wordt uitgevoerd
bij gemeenten. Met een eerste subsidie in 2016 van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid kon de dekking worden uitgebreid. Inmiddels is opnieuw subsidie
ontvangen om het aanbod verder op te schalen. Er is namelijk veel animo bij de gemeenten
om een jeugdparticipatietraject rond armoedebestrijding met ons te doorlopen. Daarbij
wordt met hulp van de Regionale Opleidings-Centra een denktank opgericht bestaande uit
jongeren die vanuit hun dagelijkse praktijk antwoorden formuleren op bij de gemeentelijke
bestuurders levende vragen met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting onder de jeugd.

En floreren, dat doen we. Omdat er verwacht werd dat er minder subsidies beschikbaar
zouden komen, is ingezet op een ambitieus plan om particuliere fondsen te werven en
daarin zijn wij geslaagd. Met de werving van vele nieuwe donateurs zijn echter ook kosten
gemoeid en ook in dit geval gaan de kosten voor de baten uit. De toename in donaties is
goed zichtbaar in de resultaten, waardoor wij beter dan voorheen hulp konden verlenen
aan kinderen op minder belichte plekken op aarde, die onze hulp ook nodig hadden. Deze
wervingsinzet zal in 2017 wegens succes worden gecontinueerd, waardoor de afhankelijkheid
van institutionele donoren verder zal verminderen.
Den Haag, april 2017
Pim Kraan,
Directeur

Foto: Chris de Bode

Het was ook een jubileumjaar voor Save the Children Nederland omdat we precies 35 jaar
geleden door Prinses Juliana zijn opgericht. Tijdens de opening van het nieuwe kantoor door
de Beschermvrouwe, Prinses Viktória, werd hierbij stil gestaan. Ik ben Prinses Viktória de
Bourbon de Parme veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet voor kinderen en de
warmte die zij in de organisatie brengt. Haar oprechte toewijding wordt breed gevoeld en
opgemerkt en door haar inzet krijgen vele kwetsbare kinderen een gezicht en een kans. Zij
is een inspiratie voor ons allen en mede daardoor boeken wij goede resultaten. Ik wil ook
dank uitspreken aan het voltallige personeel, dat met grote passie werkt aan de opdracht
om betere kansen te creëren voor kwetsbare kinderen. Ook gaat mijn grote dank uit aan de
Raad van Toezicht waarvan de leden zich jaar op jaar onbezoldigd en belangeloos inzetten.
Dank ook aan de donateurs en de vrijwilligers, die het verschil maken.
Zonder al deze inzet zou de organisatie niet zo kunnen floreren.
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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 circa 27.000
medewerkers.

Beleidsontwikkeling
Het beleid van Save the Children is gericht op het
bereiken van diverse doelgroepen, in de eerste plaats
gemarginaliseerde kinderen, ook als dat moeilijk is. Om
ons werk duurzaam te verankeren, richten we ons op
samenwerking met partnerorganisaties en lokale overheden.
We hechten zeer aan het afleggen van verantwoording,
goed bestuur en transparantie: zaken die ook in de eigen
visie en missie van onze organisatie een belangrijke rol
spelen.
Ons richtinggevend beleidsdocument is de
Meerjarenstrategie 2016-2018. Deze sluit aan bij de

strategie van Save the Children International en is gebaseerd
op ons mondiale visiedocument Ambitie voor Kinderen 2030.
Op basis van de daarin geformuleerde drie hoofdambities
voor onze wereldwijde organisatie, geeft Save the Children
Nederland nadrukkelijk aandacht aan de thema’s voeding,
gezondheidszorg, bescherming, onderwijs en de bestrijding
van kinderarmoede.
Onze hoofdambities
1. kinderen overlijden niet meer voor hun vijfde levensjaar
aan te voorkomen oorzaken
2. alle kinderen krijgen kwalitatief basisonderwijs
3. geweld tegen kinderen wordt niet meer getolereerd

Save the Children richt zich 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
te voorzien zijn, maar deze wel dringend nodig hebben.
De laatste jaren zien wij de omstandigheden waaronder
we moeten werken, onveiliger en complexer worden. We
zien ook dat het helpen van kinderen onder moeilijke
omstandigheden om meer ongeoormerkt geld vraagt.
Op dat vlak zijn in 2016 goede resultaten behaald.
Ongeoormerkt geld waarborgt en vergroot onze
onafhankelijkheid en stelt ons in staat slagvaardig en
los van politieke bereidheid hulp in gang te zetten.
Save the Children zoekt graag de samenwerking met
bedrijven: samen kunnen we een nóg grotere positieve
impact hebben op het leven van kinderen. Soms werken
we (alleen) financieel samen, maar we ontwikkelen ook
operationele, innovatieve en beleidsaanjagende initiatieven
met bedrijven op tal van terreinen. De internationale
richtlijnen Children’s Rights and Business Principles (CRBP),
die de rechten van kinderen helpen waarborgen binnen
bedrijf- en productieketens, zijn mede door ons ontwikkeld.
We helpen bedrijven met raad en daad om deze richtlijnen
te verankeren in hun bedrijfsvoering.
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De organisatie
Save the Children Nederland heeft in 2016, het jaar waarin
wij 35 jaar bestonden, verder gewerkt aan innovatie en
professionalisering van de organisatie. Deze bestaat
naast de directie uit vijf afdelingen: Programma’s, Finance
& Control, Fondsenwerving, Communicatie en Lobby &
Advocacy. Er is een interne dienst, die onder aansturing van
de directie staat. Aan het eind van het verslagjaar telde
onze organisatie 55 medewerkers, waaronder een groot
aantal parttimers (48,8 fte’s).
Kwaliteit en normen
Save the Children heeft het predicaat ‘Erkend goed doel’
van het CBF en mag het bijpassend logo voeren. Het
betekent dat we voldoen aan alle gestelde normen binnen
de charitatieve sector. Ook hebben we het ISO9001:2008certificaat: daarmee voldoen we aan de internationale norm
voor kwaliteitsmanagementsystemen. Save the Children
beschikt over de ANBI-verklaring van de Belastingdienst
en heeft met goed gevolg de Checklist Organisational
Capacity Assessment afgelegd van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. We hebben een Framework Partner
Agreement (FPA) met ECHO, de noodhulpafdeling van de
Europese Commissie, en voldoen aan de standaard van het
International Aid Transparency Initiative (IATI) voor het
transparant vastleggen van de besteding van hulpgelden.
Sinds 2016 gebruikt het ministerie van Buitenlandse Zaken
deze standaard voor voortgangsrapportages van partijen
die het financiert.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Save the Children heeft oog voor de gevolgen van haar
handelen en adresseert de negatieve kanten daarvan
zoveel mogelijk. Zo heeft ons gehuurde kantoorpand
energielabel A, is ons papier FSC gecertificeerd en is onze
koffie niet alleen fair trade maar ook biologisch. Alleen van
producenten die aan ketenverduurzaming doen en die actief
kinderarbeid tegengaan, kopen we computers en andere
elektronica. Hiervoor raadplegen we de zogenaamde
‘Prendergastlijst’ voor responsible sourcing. Ons kantoor
is zoveel mogelijk ingericht met tweedehands meubilair.
Save the Children werkt nog aan de verdere ontwikkeling
van het MVO-beleid.

Beheer en evaluatie
Het jaarplan en de begroting 2016 vormden voor de
afdelingen het uitgangspunt voor de werkzaamheden. Het
jaarplan wordt geschreven door de afdelingen, besproken
in het managementteam en wordt na goedkeuring door
de directeur vastgesteld door de Raad van Toezicht.

In 2014 is een nieuw Award Managementsysteem
geïntroduceerd dat ter beschikking staat van de Save
the Children-leden. In 2015 en 2016 is het verder
geoptimaliseerd. Het systeem ondersteunt de gehele
projectcyclus: de contractering, de financiële en inhoudelijke
monitoring, de afsluiting en evaluatie van de programma’s.

Maandelijks bespreekt het managementteam de
managementrapportages, waarvan de inhoud wordt
getoetst aan het jaarplan en de begroting. De
managementinformatie is onder meer afkomstig uit de
financiële en projecten-administratie en uit de gegevens van
de afdeling Fondsen-werving. Elk kwartaal vindt per afdeling
en in het managementteam een uitgebreider voortgangsoverleg plaats. In
2016 waren er daarnaast, op organisatieniveau, twee
management reviews. Het doel hierbij is steeds het
beleid te evalueren, de kwaliteit van het management
te monitoren en beide waar nodig bij te sturen. Ook
brengen we hier de bedrijfsrisico’s in kaart. Een van de
instrumenten voor de management reviews, vormen interne
audits uitgevoerd in het kader van onze ISO-certificering.
De procedures van Save the Children, werkinstructies en
relevante werkdocumenten zijn vastgelegd in het handboek
Administratieve Organisatie (AO), dat online beschikbaar is
voor alle medewerkers.

Inhoudelijk specialisten en de directie van Save the Children
Nederland brengen regelmatig veldbezoeken aan onze
programma’s (waarbij ze vaak ook de Nederlandse
diplomatieke vertegenwoordigingen aandoen). Tijdens de
bezoeken spreken zij met hun plaatselijke collega’s over de
programmavoortgang en over de uitvoering en effectiviteit
van het programmabeleid. Ze adviseren inhoudelijk en bieden
ondersteuning bij bijvoorbeeld het schrijven van een nieuw
programmavoorstel. In 2016 legden onze medewerkers
veldbezoeken af in onder meer Afghanistan, Armenië,
Bangladesh, Ethiopië, Haïti, India, Indonesië, Kirgistan,
Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Sudan,
Tadzjikistan, Uganda en Oekraïne.

Save the Children heeft ten behoeve van haar programmabeleid een solide beheerssysteem ontwikkeld.
Programmavoorstellen worden getoetst aan het beleid
en de uitvoeringscapaciteit. Vervolgens wordt met
medewerkers in het veld de uitvoerbaarheid van het
programma besproken en de uitvoeringsvoorwaarden en
begeleiding van partnerorganisaties. Aanpassingen in het
ontwerp van de programma’s die hieruit voortvloeien,
worden vastgelegd.
Bij de formulering van programma’s besteden we expliciet
aandacht aan impactmeting en evaluatie, zodat we met
geleerde lessen onze hulpverlening steeds weer kunnen
verbeteren. Het beheerssysteem heeft als doel een
optimale uitvoering van onze hulpverlening te waarborgen
en de beoogde resultaten zo scherp mogelijk te definiëren.

Samenvatting van resultaten over 2016
De som van de geworven baten over 2016 bedraagt
€ 26,2 miljoen, en is hiermee 4% hoger dan begroot
(€ 25,2 miljoen). De geworven baten zijn € 10,1 miljoen
lager dan in 2015. Deze daling was begroot en wordt
grotendeels veroorzaakt door:

••een daling in de baten van subsidies en overheden, door

de afronding van een aantal grote subsidieprogramma’s
aan het begin van 2016
••een daling van de baten van loterijorganisaties, dit betreft
de ontvangst van € 2,1 miljoen voor het Afghanistan
project van de Nationale Postcode Loterij in 2015
••een daling van de baten van andere organisaties zonder
winststreven; dit betreft met name de ontvangst van de
Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in 2015
De bestedingen aan de doelstelling daalde van € 32,5
miljoen in 2015 naar € 25,3 miljoen in 2016. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door een daling in de bestedingen
van programma’s op het gebied van rehabilitatie door het
aflopen van een aantal grote subsidieprogramma’s.
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De kosten beheer en organisatie bedragen 2,79% van de
totale lasten (2015; 2,21%) en blijven hiermee binnen de door
de organisatie gestelde norm van 5%.
Het werkkapitaal van de organisatie is ultimo 2016
€ 7,6 miljoen (2015: € 9,4 miljoen).
De solvabiliteitsratio bedraagt ultimo 2016 38,4%
(2015: 48,9%) en de current-ratio bedraagt ultimo 2016 1,62
(2015: 1,95). Beide ratio’s zijn ultimo 2016 lager dan 2015
doordat de post vooruit ontvangen subsidies ultimo 2016
hoger is dan ultimo 2015.
Eigen vermogen
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van
risico’s op korte termijn, zodat de activiteiten van de Save
the Children Nederland enige tijd kunnen worden voortgezet
in geval van financiële tegenslagen. Op basis van risicoinschattingen ten aanzien van de baten en lasten die in
de begroting 2017 zijn opgenomen is het minimale niveau
van de continuïteitsreserve berekend op € 2,7 miljoen. De
continuïteitsreserve ultimo 2016 is 6,5% hoger dan het
minimale niveau.
De continuïteitsreserve mag conform de Richtlijn Financieel
Beheer van Goede Doelen Nederland maximaal 150% van
de kosten werkorganisatie bedragen. De waarde van de
continuïteitserve bedraagt ultimo 2016 67% van de kosten
werkorganisatie 2016 en valt hiermee binnen de norm.
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 als een zich terugtrekkende
overheid ons werk 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 en groeiende achterban in Nederland
en een sterker wordende internationale organisatie.
Het resultaat over 2016 is tot stand gekomen dankzij de
geweldige inzet en kundigheid van medewerkers van Save
the Children in binnen- en buitenland. Deze inzet zal ook
de komende jaren nodig zijn om de organisatie op koers te
houden. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van
onze kennis en kunde, door onze bedrijfsvoering goed te
blijven organiseren en flexibel bij te stellen waar nodig. Door
actief op te komen voor handhaving van het internationaal
recht. Door zelfstandig fondsen te werven ter compensatie

van de terugtrekkende overheid. Daarbij leren we van
Save the Children organisaties in andere landen en werken
intensief met hen samen. De noden in de wereld nemen toe,
en de uitvoeringscapaciteit zal moeten groeien. Daar zetten
wij ons voor in. Al met al mag van Save the Children dan
ook verwacht worden dat we de komende jaren - zelfs in
toenemende mate - een relevante speler zullen zijn.
Vooruitblik 2017
Naar verwachting zal 2017 een verdere groei van baten van
particulieren laten zien, met daartegenover mogelijk minder
subsidie-inkomsten. De totale baten worden geraamd op
ruim € 27,3 miljoen.
Save the Children Nederland moet rekening houden
met een verdere daling van de overheidsuitgaven aan
ontwikkelingssamenwerking. Bij onze inspanningen om
de inkomsten uit andere bronnen te vergroten en de
kosten te beheersen, kunnen we rekenen op steun van
onze internationale organisatie. Daarbinnen is veel
waardevolle expertise op dit vlak, bijvoorbeeld bij Europese
zusterorganisaties die zeer recent voor vergelijkbare
uitdagingen hebben gestaan.

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.
Dankzij uw steun kijken we
met vertrouwen naar de
toekomst.

Foto: Chris de Bode

De wervingskosten zijn in 2016 € 0,8 miljoen hoger dan in
2015. De toename van het wervingsbudget was begroot
omdat de organisatie op grotere schaal het welzijn van
kinderen wil waarborgen en hiervoor door het deels
wegvallen van inkomsten uit subsidies meer particuliere
gelden nodig heeft.
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Naam

Organisatie

Save the Children is
••een van oorsprong Britse organisatie opgericht in 1919
••grondlegger van het Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind
••in Nederland in 1981 geregistreerd als Stichting Redt de
Kinderen
••sinds 1993 in ons land werkzaam onder de naam Save the
Children Nederland

In haar bijna 100-jarige bestaan is Save the Children
uitgegroeid tot ‘s werelds grootste onafhankelijke
kinderrechtenorganisatie. Actief in meer dan 120 landen,
staan we via lokale medewerkers in direct contact met
kinderen die in de knel zijn gekomen als gevolg van honger,
uitbuiting, geweld of uitsluiting. Onze historie, wereldwijde
omvang én onze aanwezigheid dichtbij de kinderen zelf,
stellen ons in staat om duurzame oplossingen te bieden
voor de problemen van zelfs de meest moeilijk bereikbare
kinderen ter wereld. Save the Children helpt zonder
politieke of religieuze overtuiging.

Missie
Save the Children bewaakt de rechten van kinderen
wereldwijd en komt in actie zodra deze geschonden worden.

Visie
Elk kind verdient een eerlijke kans op een goede toekomst.
Gezondheid, de kans om te leren en een beschermde
omgeving zijn hiervoor de basisvoorwaarden.
Kinderen zijn de toekomstige generatie leiders, opvoeders,
ondernemers en consumenten. Investeren in kinderen
betekent daarom investeren in de toekomst van onze
samenleving.

Foto: Chris de Bode

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
is stevig verankerd in onze statuten.
Voor ons is naleving van dit verdrag 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.”

7

8

2. Strategie

Jaarverslag 2016 | Strategie

2.1 Ambitie en Strategie

Tussen nu en 2030 willen wij onze wereldwijde organisatie drie ambities helpen realiseren

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

alle kinderen krijgen goed onderwijs
kinderen leren

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 alle kinderen een gelijke kans
hebben op een mooie toekomst.
Dat doen we door
••humanitaire hulp te bieden bij acute nood
••de wederopbouw van basisvoorzieningen
••bevordering van structurele ontwikkeling
Daarnaast informeren we het Nederlandse publiek over ons werk en bepleiten we noodzakelijke beleidswijzigingen
bij politici en bestuurders.
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 ten eerste kinderen. Programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, hun ouders,
overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden we duurzame oplossingen.

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

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

die bestaat uit:

...Samenwerken
We werken samen met kinderen, maatschappelijke organisaties,
(lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector om
kennis te delen en elkaars capacieit te versterken.

...Innoveren
We ontwikkelen goede en praktisch toepasbare
oplossingen voor problemen waarmee
kinderen te maken hebben.

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

geweld tegen kinderen wordt nergens ter wereld
getolereerd kinderen worden beschermd

9
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2.2 Strategische prioriteiten
1 Meer hulp aan
meer kinderen

in 2018 bereiken we 450.000
kinderen en meer dan een
miljoen ouders met ons werk

2 Groei van ongeoormerkte inkomsten
in 2018 zijn onze vrij
besteedbare middelen
gegroeid van naar € 7,5
miljoen

3 Aansprekende
positionering

we vergroten onze
naamsbekendheid en zien
de publieke waardering voor
ons werk stijgen

4 Onderscheidend
bijdragen

we dragen onderscheidend
bij aan het werk van onze
wereldwijde organisatie

Want

Want

Want

Want

we willen de
rechten van
kinderen op
grotere schaal
waarborgen

financiële
onafhankelijkheid
is de smeerolie
van onze hulp,
de basis van onze
organisatorische
structuur

hoe meer mensen
ons kennen en
waarderen,
hoe groter het
draagvlak voor
onze hulp aan
kinderen

de effectiviteit
van hulp is niet
gebaad bij overlap
in inspanningen en
capaciteit

Hiervoor zijn nodig
••nieuwe financieringsbronnen: aan te boren
bij institutionele donoren
als overheden en de
EU, bedrijven en (grote)
particuliere geldgevers
••een stijging van onze
jaarlijkse inkomsten met
25% naar € 30 miljoen
in 2018

Hiervoor zijn nodig
••investeringen in het werven
van nieuwe, toegewijde
donoren
••het onderhouden en
uitbouwen van de relatie
met bestaande donoren

Hiervoor zijn nodig
Hiervoor zijn nodig
een
nieuwe
online
••
••afstemming en samenomgeving en
werking binnen én
professionele(re) inzet
buiten de internationale
van sociale media
Save the Childreneen
assertieve
familie: bij hulpverlening,
••
mediabenadering en
maar bijvoorbeeld ook
het centraal stellen van
fondsenwerving
donateurs in onder meer
••het delen van kennis,
mailings en direct response
regionale menskracht en
televisiespots
communicatiematerialen
(zoals foto’s)

5 Hulp aan
gemarginaliseerde
kinderen in Nederland

in eigen land verbeteren we
de levens van kinderen die
kampen met armoede en
sociale uitsluiting
Want

6 Hogere
organisatorische
kwaliteit

we bouwen aan een
professionele, prettige en
duurzame organisatie
Want

gemarginaliseerde
kinderen ‘hier’
zijn net zo
belangrijk als
gemarginaliseerde
kinderen ‘daar’

we kunnen méér
als de kwaliteit
van onze interne
organisatie
hoog is

Hiervoor zijn nodig
••op maat gemaakte
programma’s met vormen
van hulp die nog niet door
anderen worden geboden
••toepassing van de
technische kennis die we al
hebben en samenwerking
met belangrijke partners
(Vitalis en Defence for
Children)
••pleitbezorging en lobby
zodat armoedebeleid voor
kinderen effectiever wordt

Hiervoor zijn nodig
••verbetering van onze
IT-systemen, de interne
informatievoorziening en
communicatie
••het blijvend voldoen aan
kwaliteitsnormen van
onder meer CBF, ISO en
IATI (International Aid
Transparency Initiative)
••maatschappelijk
verantwoord werken,
inkopen, ondernemen
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2.3 TOEKOMST
Save the Children is de afgelopen jaren omgevormd tot een financieel onafhankelijker
organisatie, met (nog) diepere wortels in de samenleving. Het aantal trouwe donateurs
is sterk toegenomen en die ontwikkeling stemt tot optimisme. Save the Children moet
zich echter blijven ontwikkelen en blijven aanpassen aan de snelle veranderingen in de
wereld waarin we werken. Dat is nodig om ons doel te kunnen bereiken: wereldwijd
de belangrijkste (noodhulp)organisatie zijn voor kinderen én tot de top drie van
humanitaire hulporganisaties behoren.

Cijfers 2016 / Begroting 2017
Werkelijk
2016
5.575.862
346.145
900.000
18.203.920
664.670
467.783
26.158.380
26.158.380

Begroot
2017
7.156.545
900.000
900.000
17.100.000
650.000
600.000
27.306.545
27.306.545

21.318.567
3.989.623
25.308.190

21.928.963
3.924.314
25.853.277

2.002.709

1.757.644

784.609
28.095.508

819.572
28.430.493

Financiële baten en lasten

90.229

90.112

Saldo van baten en lasten

-1.846.899

-1.033.836

Werkelijk
31-12-2016
2.898.374
4.076.989
78.685
627.062
7.681.110

Begroot
31-12-2017
2.734.797
1.391.892
65.762
746.871
4.939.322

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
- verbeteren toekomst perspectieven kinderen
- Voorlichting en bewustmaking
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves projecten
Bestemmingsreserve financiering activa
Bestemmingsfondsen
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3. PROGRAMMA’s
Save the Children biedt wereldwijde hulp via drie interventiestrategieën
••Humanitaire hulp in acute noodsituaties
••Wederopbouw van basisvoorzieningen
••Structurele ontwikkeling van een maatschappij
Samen met kinderen en hun omgeving werkten we in 2016 aan verbetering van voorzieningen
op de volgende thema’s:
••Onderwijs
••Gezondheidszorg
••Kinderbescherming
••Kostwinning en voedselzekerheid
••Voeding
••Overig

In 2016 voerden we 71 hulpprogramma’s uit in 31 landen.

projectbestedingen per interventiestrategie

projectbestedingen per regio
projectbestedingen
Projectbestedingen
per regio per regio
1,5%

15,8%

projectbestedingen per thema
projectbestedingen per thema
Projectbestedingen per thema

Projectbestedingen
perper
interventiestrategie
projectbestedingen
interventiestrategie

7%
7%

1,5%
8%
8%

15,8%

16%
16%

38,1%

38,5%

38,5%

38,1%
17%
17%

21,4%

21,4%

57,4%
Afrika
Afrika

Onderwijs
Onderwijs
24%
24%

57,4%

Kinderbescherming
Kinderbescherming

Azië
Azië

Kostwinning en
Kostwinning en
voedselzekerheid
voedselzekerheid
Voeding
Voeding

Latijns
Amerika
Latijns Amerika

M-Oosten
enEurazië
Eurazië
M-Oosten en

3,2%3,2%

€
7.973.237
4.068.915
655.692
4.443.768
3.278.823
313.722
20.734.157

Structureel
Structureel
Wederopbouw
Wederopbouw
Noodhulp
Noodhulp

Binnenland
Binnenland

Bestedingen per Regio		
Regio
Afrika
Azië
Latijns Amerika
M-Oosten en Eurazië
Global
Binnenland
Totaal

4,5%
4,5%

Global

19,6%
19,6%

Bestedingen per type - Euro		
%
38,5%
19,6%
3,2%
21,4%
15,8%
1,5%
100%

Type
Structureel
Wederopbouw
Noodhulp
Totaal

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

€
7.900.298
926.323
11.907.536
20.734.157

28%
28%

Overig
Overig

Projectbestedingen per thema		
%
38,1%
4,5%
57,4%
100%

Onderwijs
Gezondheidszorg
Kinderbescherming
Kostwinning en voedselzekerheid
Voeding
Overig
Totaal

€
3.338.733
4.917.385
5.908.051
3.448.701
1.609.932
1.511.356
20.734.157

%
16%
24%
28%
17%
8%
7%
100%
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3.1 PROGRAMMA’s - Azië
Afghanistan

Vakonderwijs: ook voor jongeren en vrouwen

Afghanistan

Duurzame gezondheidszorg voor mensen op de
vlucht

Afghanistan

Laat Afghaanse kinderen lezen!

Afghanistan

Veilig op school - en daarbuiten

Afghanistan

Ontwikkeling voor iedereen

Afghanistan

Ontheemden gered met voedsel

Bangladesh

Diploma… voor een leraar!

China

Bescherming van meisjes en vrouwen

China

Meer kans op werk voor jongeren

China

Stop sekse-specifiek geweld

China

Onderwijs voor kinderen met een beperking

India

Een toekomst voor huishoudelijke kindhulpjes

India

Betere hygiëne, minder zieke kinderen

India

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

India

Made in India: door kinderhanden

India

Betere en veilige gezondheidsvoorzieningen

Indonesië

Minder kindersterfte door ondervoeding

Indonesië

Arbeidsmarktkansen voor jongeren

Nepal

Giro555: Nederland helpt Nepal
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Afghanistan

Afghanistan

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 versterken we de kennis en capaciteit van
overheidsfunctionarissen zodat de overheidsdienstverlening
verbetert en de veiligheid en stabiliteit in Afghanistan toenemen.

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 onder meer speciaal lesmateriaal en
aangepaste schoolboeken.

Vakonderwijs: ook voor jongeren en vrouwen

Budget
Financier
Looptijd

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

Veilig op school - en daarbuiten

Budget
€ 385.000
Financier	ECHO / bijdrage vanuit
	Save the Children International
Looptijd
1 april 2015 - 30 september 2016

Afghanistan

Afghanistan

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

Na decennia van oorlog hebben de inwoners van Afghanistan
hulp nodig bij de wederopbouw van hun leven. De behoeften
van kinderen kunnen daarbij anders zijn dan die van vrouwen
of mannen. Save the Children versterkt lokale organisaties
en overheden zodanig dat niemand ‘over het hoofd gezien’
of uitgesloten wordt. Zodat ook het leven van de meest
kwetsbaren verbetert.

Duurzame gezondheidszorg voor mensen op de vlucht

Budget
€ 520.000
Financier	ECHO / bijdrage vanuit
	Save the Children International
Looptijd
1 juli 2015 - 30 april 2016

Ontwikkeling voor iedereen

Budget
€ 626.667
Financier	DG DEVCO / ECW / eigen bijdrage
	Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 januari 2016 - 31 december 2017

Afghanistan

Afghanistan

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.

De provincie Nangarhar gaat gebukt onder geweld van gewapende
milities. Gevluchte kinderen en hun familie hebben dringend
behoefte aan hulp. Door te zorgen voor voedsel redt Save the
Children er levens.

Laat Afghaanse kinderen lezen!

Budget
€ 2.085.750
Financier	Nationale Postcode Loterij
Looptijd
1 april 2015 - 31 juli 2017

Ontheemden gered met voedsel

Budget
Financier
Looptijd

€ 756.605
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 december 2016 - 31 mei 2017

15
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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
2.820 kinderen in achterstandsgebieden in Rangur District.
Budget
Financier
Looptijd

€ 272.400
Porticus
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 in Yunnan 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

China

China

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.

Discriminatie op basis van sekse leidt in China regelmatig
tot geweld tegen meisjes. Dat moet stoppen. Samen met
gemeenschappen in de regio’s Xinjian en Guizhou werkt
Save the Children aan preventie, hulp en bescherming.

Goed onderwijs voor kinderen met een beperking is in
China absoluut niet vanzelfsprekend. Save the Children geeft
ze er wél toegang toe. Door o.a. leerkrachten te trainen en
bij te scholen.

Budget
€ 200.000
Financier GSRD-Foundation / eigen bijdrage
	Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 november 2015 - 31 oktober 2017

Budget
€ 660.000
Financier	ECHO / bijdrage vanuit
	Save the Children International
Looptijd
1 juli 2016 - 30 juni 2019

Budget
€ 132.711
Financier	IKEA - Bijdrage pluchen speelgoedactie
Looptijd
1 januari - 31 december 2016

Meer kans op werk voor jongeren

Stop sekse-specifiek geweld

Onderwijs voor kinderen met een beperking
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India

India

In de stad Kolkata werken vele 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.

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
Financier

Budget
€ 511.216
Financier	Tommy Hilfiger Foundation
Looptijd
1 januari 2013 - 28 februari 2018

Een toekomst voor huishoudelijke kindhulpjes

Looptijd

€ 50.000
Particuliere donor / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
1 januari 2014 - 30 mei 2016

Made in India: door kinderhanden

India

India

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

Activiteiten gericht op de behandeling van diarree, betere
sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater.

Betere hygiëne, minder zieke kinderen

Budget
€ 120.000
Financier	Stichting Steunfonds Basiszorg
Looptijd
1 november 2014 - 30 oktober 2017

Betere en veilige gezondheidsvoorzieningen

Budget
€ 79.327
Financier	Reckitt Benckiser
Looptijd
1 januari 2016 - 31 december 2017

India

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel
In India zijn kindhuwelijken verboden. Toch trouwen kinderen
vaak op jonge leeftijd, en raken getrouwde meisjes jong zwanger.
Save the Children werkt aan het verminderen van het aantal
kindhuwelijken in afgelegen, moeilijk te bereiken gemeenschappen in
de regio’s Bihar, Rajasthan en Odisha: onder meer via voorlichting,
onderwijs en door het zorgsysteem ‘jeugdvriendelijker’ te maken.
Budget
Financier
Looptijd

€ 4.126.578
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 januari 2016 - 31 december 2020

More than Brides Alliance
Van de 1,1 miljard meisjes ter wereld zijn er 22 miljoen getrouwd. Terwijl een gedwongen huwelijk vóór de leeftijd
van 18 een mensenrechtenschending is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt ruim € 29 miljoen beschikbaar
voor de More than Brides Alliance: een samenwerkingsverband van Save the Children, Oxfam Novib, Simavi en de
Population Council om kindhuwelijken te bestrijden in Mali, Malawi, Niger, India en Pakistan. Door hun vaardigheden
te versterken, hun kennis te vergroten en hen toegang te geven tot onder meer bescherming en jeugdvriendelijke
seksuele gezondheidszorg, helpen we jongeren zelf voor hun seksuele en reproductieve gezondheidsrechten op te
komen. Met bewustwordingsactiviteiten spreken we ook hun omgeving aan: zodat kindhuwelijken op termijn niet
meer de sociale norm zijn.
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Indonesië
Ondervoeding bestrijden in Indonesië: dankzij GAIN
Met ruim € 1,3 miljoen van GAIN, the Global Alliance for Improved Nutrition, heeft Save the Children de afgelopen
drie jaar gemeenschappen in Malag en Sidoarjo district op Oost-Java geholpen chronische ondervoeding van jonge
kinderen zélf tegen te gaan. Zo hielpen we in 20 gezondheidscentra de zorg aan jonge moeders en hun baby’s
te verbeteren. Daarnaast trainden we 238 gezondheidswerkers en 712 vrijwilligers in het geven van voorlichting
aan (aanstaande) ouders over borstvoeding en gezonde voeding voor kinderen. Een deel van hen leerde ook
kennis aan collega’s overdragen, zodat Save the Children dit belangrijke werk eind 2016 volledig kon overdragen
aan deze lokale professionals. Allemaal helpen zij nu ouders hun kinderen optimaal te voeden – via huisbezoeken,
steungroepen, evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Minder kindersterfte door ondervoeding
Op Oost-Java zijn zo’n 1,3 miljoen kleine kinderen ondervoed,
door armoede én slechte eetgewoonten. Save the Children heeft
in totaal aan 238 gezondheidsmedewerkers en 712 vrijwilligers
(cadres) getraind om voorlichting over borstvoeding en gezond
eten te kunnen geven aan hun ouders. Daarnaast helpen ze
20 gezondheidscentra om hun zorg omtrent borstvoeding en
gezond eten bij jonge moeders te verbeteren.
Budget
Financier
Looptijd

€ 1.322.868
GAIN
15 februari 2014 - 28 februari 2017

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
€ 596.209
Financier	DG DEVCO / Save the Children Denemarken /
eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 februari 2015 - 31 januari 2018

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. De
ontwrichting was zo enorm dat Save the Children ook in 2016 nog
hielp: met het bouwen en opknappen van sanitaire voorzieningen en
met gezondheidszorg.
Budget
€ 1.806.813
Financier	Samenwerkende Hulporganisaties (SHO),
dankzij donaties van het Nederlandse publiek
Looptijd
26 april 2015 - 28 februari 2017
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3.2 PROGRAMMA’s - MIDDEN-OOSTEN / OOST-EUROPA / CENTRAAL-AZIË
Armenië

Bestrijding van abortus op meisjesbaby’s

Armenië

Hoezo beperkt?

Armenië

Goede pleegzorg

Georgië

Opvang voor gehandicapte kinderen

Georgië en
Armenië

Kinderen weerbaarder maken bij rampen

Irak

Kinderbescherming, water en sanitatie in Noord-Irak

Syrië

Noodhulp aan kinderen in Idlib en Aleppo

Syrië

Winterkleding en onderdak voor families op de
vlucht

Kirgizië

Onderwijs: ook het recht van kinderen met een
beperking

Oekraïne

Noodhulp aan de slachtoffers van het conflict (1)

Oekraïne

Noodhulp aan de slachtoffers van het conflict (2)

Tadzjikistan

‘School Safety’ bij rampen

Tadzjikistan

Bescherming van kinderen van migranten

Jemen

Levens redden met schoon water
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Armenië

Georgië

Georgië en Armenië

Per jaar worden in Armenië 1.400 meisjesbaby’s geaborteerd
omdat er een sterke voorkeur voor zonen bestaat. Met
schadelijke gevolgen voor gezinnen en de maatschappij. Save
the Children bestrijdt de selectie op grond van sekse met
voorlichting aan alle delen van de Armeense samenleving.

Om te voorkomen dat gehandicapte kinderen (onder vaak slechte
omstandigheden) opgroeien in tehuizen, helpt Save the Children bij
het opzetten van kleinschalige opvanglocaties. Hier zijn de kinderen
volledig aangesloten op andere vormen van zorg, zoals medische
hulp en bescherming. Met publiekscampagnes bestrijden we
stigmatisering en uitsluiting van deze kwetsbare groep.

Save the Children helpt scholen in Georgië en Armenië zich op
rampen voor te bereiden. Bijvoorbeeld door leraren te helpen
‘hun’ kinderen te leren wat te doen bij een aardbeving of
overstroming.Van de overheid vragen we nationale toepassing
van bestaande, goedwerkende mechanismen die van de school
een veilige plek maken.

Budget
Financier
Looptijd

Budget
€ 176.471
Financier	ECHO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 maart 2016 - 1 mei 2017

Bestrijding van abortus op meisjesbaby’s

Budget
€ 292.266
Financier	DG DEVCO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 mei 2015 - 31 maart 2017

Armenië

Hoezo beperkt?
Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking vinden in
Armenië slecht hun weg naar beroepstrainingen en -onderwijs.
Met negatieve gevolgen voor hun kansen op een mooie,
zelfstandige toekomst. Save the Children helpt ze hun weg
wél te vinden, en helpt ook bij het creëren van meer werk en
stageplaatsen voor deze jongeren.
Budget
€ 400.000
Financier	DG DEVCO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
11 januari 2016 - 31 december 2018

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
Financier
Looptijd

€ 216.679
UNICEF
20 oktober 2014 - 19 april 2017

Opvang voor gehandicapte kinderen

€ 77.982
UNICEF
1 januari 2016 - 1 januari 2018

Kinderen weerbaarder maken bij rampen
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Irak

Kirgizië

Het noordelijk deel van Irak wordt geteisterd door conflict. Save
the Children zorgt in Kirkuk voor betere beschermingsstructuren
voor kinderen, met kindvriendelijke centra en psychosociale hulp. In
Tikrit verbeteren we drinkwater- en sanitaire voorzieningen: voor
families die Mosul zijn ontvlucht.

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.

Kinderbescherming, water en sanitatie in Noord-Irak

Budget
Financier
Looptijd

€ 955.748
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 oktober 2015 - 28 februari 2017

Onderwijs: ook het recht van kinderen met een beperking

Budget
€ 355.971
Financier	DG DEVCO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 februari 2014 - 31 juli 2016

Syrië

Oekraïne

Omdat de gewapende strijd in 2016 doorging, bleef hulp
aan de bevolking in Syrië broodnodig. In een levensreddende
hulpoperatie met andere organisaties, zorgt Save the Children
in het noorden voor geld en onderdak voor de meest
kwetsbare families.

Sinds het conflict in Oekraïne begon, zijn naar schatting 3,8 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.

Noodhulp aan kinderen in Idlib en Aleppo

Budget
Financier
Looptijd

€ 998.598
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 maart 2016 - 28 februari 2017

Noodhulp aan de slachtoffers van het conflict (1)

Budget
Financier
Looptijd

€ 806.796
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 december 2015 - 30 juni 2016

Syrië

Oekraïne

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.

Dit project is het vervolg op het programma hierboven noodzakelijk gemaakt door de aanhoudende humanitaire nood.
Save the Children is behalve in Donetsk nu ook actief in Luhansk,
en verstrekt bovendien microkrediet. Zodat mensen met zelfopgezette activiteiten een eigen inkomen kunnen verdienen.

Budget
Financier
Looptijd

Budget
Financier
Looptijd

Winterkleding en onderdak voor families op de vlucht

€ 991.360
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 april 2015 - 28 februari 2016

Noodhulp aan de slachtoffers van het conflict (2)

€ 532.724
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 juli 2016 - 28 februari 2017
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Tadzjikistan

‘School Safety’ bij rampen
Sommige scholen in Tadzjikistan werken al met het door Save the
Children ontwikkelde School Safety mechanisme. Maar nu rollen we
het nationaal uit! Binnen School Safety wordt kinderen geleerd wat
te doen bij een (natuur)ramp, en is de school tot een veilige plek
gemaakt - ook voor kinderen met een lichamelijke beperking, die in
rampenplannen vaak over het hoofd worden gezien.
Budget
€ 352.941
Financier	ECHO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 maart 2016 - 31 augustus 2017

Tadzjikistan

Bescherming van 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 door moeders draaiende worden gehouden.
Omdat hun welzijn in de knel komt, werkt Save the Children aan
betere bescherming van deze kinderen.Via de overheid, maar
ook met publieksacties over kinderrechten.
Budget
€ 843.523
Financier	DG DEVCO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 januari 2014 - 31 maart 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
Financier
Looptijd

Foto: Chris de Bode

€ 1.553.708
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 december 2015 - 28 februari 2017
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3.3 PROGRAMMA’s - Afrika
Ethiopië

Gezonde seksualiteit in Amhara UITGELICHT

Ethiopië

Een antwoord op droogte: voedsel, water en zorg

Ethiopië

Nog een antwoord op droogte

Ethiopië

En een antwoord om helpen op te bouwen

Liberia

Zorg voor ebola-patiënten

Liberia

Aandacht voor goede hygiëne op scholen

Liberia

Opvang en onderwijs voor straatkinderen

Mali

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

Malawi

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

CentraalAfrikaanse
Republiek

Bescherming van kinderen te midden van geweld

Mozambique

Kindersterfte door ondervoeding verminderen

Mozambique

Verbeteren kinderrechten situatie

Niger

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

Nigeria

Hulp aan families op de vlucht voor terreur (1)

Nigeria

Hulp aan families op de vlucht voor terreur (2)

Oeganda

Seksuele voorlichting voor jongeren
UITGELICHT

Oeganda

Een noodsituatie, en toch naar school

Oeganda

Hulp aan vluchtelingen en de gemeenschap die
ze opvangt

Somalië

Droogte door El Niño

Zuid-Soedan

Kinderen beschermen in Jonglei UITGELICHT

Zuid-Soedan

Een betere toekomst voor jongeren

Zuidelijk
Afrika

Reproductieve gezondheidszorg verbeteren, hiv
bestrijden

Uitgelicht
Conflict in Zuid-Soedan: kinderen beschermen
Zuid-Soedan - provincie Jonglei

Uitgelicht
Seksuele voorlichting voor jongeren
Ethiopië - regio Amhara (North Wollo zone)
Oeganda - hoofdstad Kampala, districten
Nwoya en Agogo
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Ethiopië

Een antwoord op droogte: voedsel, water en zorg
De ergste droogte in 30 jaar in zuidelijke delen van Afrika
zorgt in Ethiopië voor enorme problemen. Met diverse
zusterorganisaties helpt Save the Children Nederland de
voedselzekerheid te vergroten. In Sekota en Ziquala (in de Wag
Himra zone) gaan we ondervoeding van kinderen tegen, zorgen
we voor schoon water, medische hulp en sanitaire voorzieningen.
Budget
€ 100.000
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
15 september 2015 – 31 december 2016

Ethiopië

Nog een antwoord op droogte
Net als het project hierboven, is ook dit programma een reactie
op de enorme droogte die Ethiopië heeft getroffen. Binnen dit
programma zorgt Save the Children er in Sekota en Ziquala onder
meer voor dat arme families middelen hebben om voedsel te kopen.
Daarnaast bouwen en onderhouden we waterputten.
Budget
Financier
Looptijd

€ 787.500
Ministerie van Buitenlandse Zaken
15 november 2015 – 15 mei 2016

Ethiopië

En een antwoord om helpen op te bouwen
Volgend op het project hierboven is dit ook een project dat
zich richt op mensen die getroffen zijn door de droogte in
Ethiopië. Binnen dit project zorgt Save the Children er in
Sekota en Ziquala onder meer voor dat gezinnen wat geld
kunnen verdienen middels kleine werkzaamheden. Daarnaast
is de voorraad veevoer en zaden aangevuld.
Budget
Financier
Looptijd

€ 308.382
Ministerie van Buitenlandse Zaken
15 juli 2016 - 15 december 2016
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UITGELICHT

Keep it real:
seksuele voorlichting voor jongeren
In Ethiopië en Oeganda weten meisjes en jongens vaak weinig
van gezonde seksualiteit, zoals het voorkomen van ongewenste
zwangerschappen of seksueel overdraagbare ziekten. Save the
Children leidt leraren op om seksuele voorlichting te geven en
zorgt er ook voor dat jongeren zelf voorlichting kunnen geven
aan hun leeftijdsgenoten.
Waar
Ethiopië regio Amhara, North Wollo zone
Oeganda hoofdstad Kampala, Noord Oeganda districten
	Nwoya en Agogo
Uitgevoerd met lokale partners en de
onderzoeksinstituten ICRW en ISS
Bereikte kinderen in 2016			
25.554 (en 132.081 tijdens de gehele, afgeronde projectperiode)
Totale budget		
Gerealiseerd in 2016

€ 6.430.606
€ 765.900

Financier		

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Looptijd

1 januari 2013 - 30 juni 2016

Geleerde lessen
••om jongeren juiste informatie en goede zorg te geven op
het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid moeten
scholen en gezondheidscentra nauw samenwerken
••de (onbewuste) eigen opvattingen van leraren kunnen
goede seksuele voorlichting in de weg staan; supervisie,
begeleiding en zelfreflectie zijn vereist
••goed voorgelichte jongeren kunnen hun kennis zeer effectief
doorgeven aan broers, zussen, ouders en anderen in hun
omgeving
••om duurzame resultaten te behalen met grootschalige
seksuele voorlichtingsprogramma’s moeten ze worden
opgezet en uitgevoerd met betrokken overheidssectoren
(onderwijs, gezondheidszorg, sociale zaken)

Een greep uit de
resultaten in 2016

Ethiopië
18.748 Jongeren van 10 tot 24 jaar volgden
in 2016 ons seksuele voorlichtingsprogramma,
dat inmiddels sterk verankerd is in de scholen
en gemeenschappen waarmee we hebben
samengewerkt. Opgeteld bij alle eerdere
deelnemers is het totale aantal daarmee
uitgekomen op 74.087.131. Scholen
deden mee, plus 187 jongerengroepen met
deelnemers die niet naar school gaan.
Ons werk heeft bijgedragen aan een daling
van het aantal tienerzwangerschappen en
kindhuwelijken. Het aantal kinderen dat
naar school gaat en blijft gaan, is in onze
projectgebieden daarnaast toegenomen –
terwijl ook de schoolprestaties verbeterden.
De kennis van jongeren over seksualiteit
is vergroot, net als hun zelfvertrouwen. Ze
kunnen gezondere seksuele beslissingen
nemen en hebben gelijkwaardiger opvattingen
over ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ rollen
en gedragingen (genderopvattingen).
Onder middelbare scholieren werd meer
condoomgebruik gemeten.
Oeganda
Het aantal jongeren dat hier ons seksuele
voorlichtingsprogramma volgde, bedroeg
in 2016 6.806 en over de gehele
projectperiode 57.994. Er deden 245
scholen mee, plus 155 jongeren groepen die
niet naar school gaan.
Ook hier zijn de kennis en het zelfvertrouwen
van jongeren zodanig vergroot dat ze
nu gezondere seksuele keuzes maken en
gelijkwaardiger genderopvattingen hebben.
Hun kennis over hiv en aids is vergroot en er
zijn nu meer niet-schoolgaande meisjes die
niet meer zonder condoom vrijen.
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Liberia

Liberia

Liberia

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
kon worden gegeven.

Goede hygiëne is ontzettend belangrijk om de verspreiding van
besmettelijke ziekten als ebola te stoppen. Daarom leert Save the
Children kinderen en hun leraren ‘wat wel en niet te doen’. Op hun
scholen - 100 in totaal - zorgen we ook voor schoon drinkwater en
goede wc’s, en in hun buurten voor nieuwe waterputten.

Veel straatkinderen in Liberia zetten nooit voet in een klaslokaal.
Vooral meisjes niet.Voor hen heeft Save the Children in de provincies
Bong, Montserrado en Margibi centra opgezet waar ze opvang,
bescherming én basisonderwijs krijgen. Ze leren tevens over hun
rechten en verbeteren van sociale vaardigheden.Vervolgens worden
ze op weg geholpen in het reguliere onderwijs of leren ze een vak
(bv naaister, kapster, bakker).

Zorg voor ebola-patiënten

Budget
€ 192.728
Financier	Ambassade van Japan in Ghana
Looptijd
1 oktober 2014 - 31 maart

Aandacht voor goede hygiëne op scholen

Budget
€ 600.000
Financier	DG DEVCO
Looptijd
7 april 2015 - 6 januari 2016

Opvang en onderwijs voor straatkinderen

Budget
Financier
Looptijd

€ 260.848
Particuliere donor / gemeente Den Haag
1 september 2013 - 31 augustus 2016

Budget
€ 111.500
Financier	Hoogwegt Group
Looptijd
1 januari 2016 - 31 december 2016
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Centraal-Afrikaanse Republiek

Malawi

Mozambique

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.

Vele factoren dragen bij aan de redenen waarom een meisje
word uitgehuwelijkt. Kindhuwelijken belemmeren de ontwikkeling
van meisjes en vooral vroege zwangerschap, sociaal isolement
en schooluitval komen vaak voor. Save the Children werkt
samen met Simavi in Malawi om kindhuwelijken tegen te gaan
onder meer via voorlichting, onderwijs en door het zorgsysteem
‘jeugdvriendelijker’ te maken.

Dit ChildLink programma draagt bij aan verbetering van de
kinderrechten situatie in Mozambique, met een focus op het
verbeteren van de toegang en kwaliteit van onderwijs en
gezondheidszorg.

Bescherming van kinderen te midden van geweld

Budget
Financier
Looptijd

€ 1.003.541
Ministerie van Buitenlandse Zaken
20 mei 2015 - 31 mei 2016

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

Budget
Financier
Looptijd

Verbeteren kinderrechten situatie

Budget
Financier
Looptijd

€ 18.667
Particuliere donoren
1 januari 2016 - 31 december 2016

€ 2.397.549
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 januari 2016 - 31 december 2020

Mali

Mozambique

Niger

Ook in Mali speelt het probleem van kindhuwelijken. En ook
hier verzorgen wij voorlichting binnen afgelegen, moeilijk te
bereiken gemeenschappen en helpen we om zorg beter af
te stemmen op de (behoeften van) opgroeiende meisjes en
jongens.

Save the Children gaat ondervoeding tegen bij een half miljoen
kinderen jonger dan vijf in Mozambique. Samen met andere
organisaties en de lokale overheid bieden we medische zorg,
voedingssupplementen en voorlichting aan moeders en vaders
over borstvoeding en gezond eten.

Budget
Financier
Looptijd

Budget
Financier
Looptijd

Geen land ter wereld kent zo’n hoog percentage
kindhuwelijken als Niger.Van alle meisjes trouwt hier 28
procent voor hun 15e verjaardag; 76 procent trouwt voor
ze 18 zijn. Save the Children werkt in afgelegen, moeilijk te
bereikbare gemeenschappen met jongeren, hun ouders, familie
en bredere omgeving. En met overheden. Zodat kindhuwelijken
op termijn niet meer de sociale norm zijn.

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

€ 2.743.753
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 januari 2016 - 31 december 2020

Kindersterfte door ondervoeding verminderen

€ 439.078
GAIN
1 oktober 2013 - 31 maart 2017

Kindhuwelijken zijn geen kinderspel

Budget
Financier
Looptijd

€ 3.807.465
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 januari 2016 - 31 december 2020

Somalië

Droogte door El Niño
De droogte die El Niño in 2015-16 veroorzaakte heeft in Somalië
desastreuze gevolgen gehad. Voedselschaarste, sterfte van vee en
geldgebrek hebben humanitaire hulp noodzakelijk gemaakt.
Save the Children helpt onder meer met financiële ondersteuning
van gezinnen.
Budget
Financier
Looptijd

Foto: Chris de Bode

€ 485.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 juli 2016 - 31 december 2016
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Nigeria

Oeganda

Zuid-Soedan

Het geweld van terreurbeweging Boko Haram veroorzaakt
een humanitaire crisis in het noordoosten van Nigeria.
Save the Children helpt ontheemde families te overleven.
We verbeteren hun toegang tot voedsel, water en sanitaire
voorzieningen.

Uit angst voor geweld zijn veel kinderen uit Zuid-Soedan en de
Democratische Republiek Congo naar het noordwesten van
Oeganda gevlucht. Hier zorgt Save the Children ervoor dat ze naar
school kunnen in een speciaal gecreëerde, veilige leeromgeving.
Omdat veel kinderen getraumatiseerd zijn, zorgen we ook voor
psychosociale hulp.

Zuid-Soedan werd na veel bloedvergieten een onafhankelijk land
in 2011. Maar de jeugd krijgt nauwelijks de kans zichzelf en het
land te ontwikkelen. Save the Children biedt jongeren daarom
marktgerichte beroepstrainingen en leert hen via jeugdgroepen
over hun rechten en democratische participatie. Op naar een
betere toekomst!

Budget
€ 1.934.710
Financier	ECHO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 mei 2016 - 1 november 2017

Budget
€ 1.001.104
Financier	DG DEVCO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
23 december 2015 - 22 december 2018

Nigeria

Oeganda

Zuidelijk Afrika

Dit project is het vervolg op het programma hierboven noodzakelijk gemaakt door de aanhoudende humanitaire nood.
Save the Children gaat door de toegang tot voedsel, water en
sanitair voor ontheemde families te verbeteren. En richt zich nu
ook op hun bescherming.

Sinds eind 2013 het gewapende conflict in Zuid-Soedan uitbrak, zijn
veel families de grens met Oeganda over gevlucht. Daar wonen ze
te midden van vooral arme Oegandezen. Save the Children creëert
meer voedselzekerheid en verbetert de toegang tot basisonderwijs
voor zowel gevluchte als Oegandese kinderen.

Save the Children bestrijdt samen met partners de verspreiding
van hiv en aids en verbetert de reproductieve gezondheidszorg in
Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Zuid-Afrika en Zambia.
Zij die de meeste risico’s lopen staan centraal: jongeren, migranten,
werkers in de seksindustrie én hun cliënten.

Budget
Financier
Looptijd

Budget
€ 1.477.264
Financier	DG DEVCO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
30 augustus 2016 - 30 augustus 2019

Budget
Financier
Looptijd

Hulp aan families op de vlucht voor terreur (1)

Budget
Financier
Looptijd

€ 2.164.214
Ministerie van Buitenlandse Zaken
16 mei 2015 - 15 mei 2016

Hulp aan families op de vlucht voor terreur (2)

€ 1.629.407
Ministerie van Buitenlandse Zaken
16 mei 2016 - 15 mei 2017

Een noodsituatie, en toch naar school

Hulp aan vluchtelingen en de gemeenschap die ze opvangt

Een betere toekomst voor jongeren

Reproductieve gezondheidszorg verbeteren, hiv bestrijden

€ 4.091.459
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 oktober 2016 - 31 december 2020
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UITGELICHT

Conflict in Zuid-Soedan:
kinderen beschermen
Door oplaaiend geweld in Zuid-Soedan is de
veiligheidssituatie in het land erg verslechterd.
Mensen hebben onder meer gebrek aan voedsel,
water en onderdak. Samen met andere organisaties
bieden we noodhulp, waarbij wij ons richten op de
bescherming van kinderen.
Waar
Zuid-Soedan

provincie Jonglei

Uitgevoerd met onze partners binnen de
Dutch Relief Alliance
Bereikte kinderen			
In 2016 - 6.565
Totale budget		
Gerealiseerd in 2016

€ 1.352.052
€ 1.005.206

Financier		

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Looptijd

1 januari 2016 - 28 februari 2017

Geleerde lessen
••de intensieve samenwerking met partners
zorgt voor het snel en stelselmatig delen
van kennis en methodieken
••hoe groter de betrokkenheid van
gemeenschappen, hoe groter de kans
dat projecten om kinderen te
beschermen slagen

Een greep uit de
resultaten in 2016
Save the Children heeft er mede voor
gezorgd dat 3.839 kinderen zijn
geïdentificeerd als alleenstaand,
waarna ze geregistreerd en
opgevangen zijn. Waar mogelijk zijn
ze herenigd met familie of ondergebracht
bijvoorbeeld bij pleeg- of adoptieouders.
Ze kregen psychosociale hulp en toegang
tot medische zorg.
Om zowel kinderen als volwassenen
bewuster te maken van de rechten
van kinderen en de manieren waarop
zij (beter) kunnen worden beschermd,
organiseerden we groepsdiscussies en
huisbezoeken. In nauw overleg met de
gemeenschappen zelf bereikten we
met deze bewustwordingsactie 4.911
volwassenen en 6.565 kinderen.
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3.4 PROGRAMMA’s - LATIJNS- EN MIDDEN-AMERIKA

Bolivia

Verbeteren kinderrechten situatie

Haïti

Kleine lezers hebben de toekomst

Haïti

Nee tegen seks specifiek geweld

Honduras

Terugdringen kinder- en moedersterfte
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Bolivia

Honduras

Dit ChildLink programma draagt bij aan verbetering van de
kinderrechten situatie in Bolivia, met een focus op het verbeteren
van de toegang en kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg

In Honduras sterven schrikbarend veel moeders en
(pasgeboren) kinderen. Daarom vergroten wij de
basiskennis op het gebied van gezondheidszorg in
gemeenschappen met 1.500 inheemse families.

Verbeteren kinderrechten situatie

Budget
Financier
Looptijd

€ 25.006
Particuliere donoren
1 januari 2016 - 31 december 2016

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
€ 1.098.357
Financier	IMC
Looptijd
1 juli 2014 – 30 september 2016

Haïti

Nee tegen seks specifiek geweld
Zes jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti wonen nog steeds
veel kinderen in Porte-au-Prince in kampen. Daar schort het aan
bescherming en naleving van hun rechten.Vooral geweld op basis
van sekse is een probleem. Wij gaan dit tegen met onder meer
voorlichting.
Budget
€ 340.193
Financier	ECHO / eigen bijdrage Save the Children,
dankzij donateurs
Looptijd
1 juli 2015 - 30 juni 2016

Terugdringen kinder- en moedersterfte

Budget
€ 170.000
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 augustus 2014 - 31 juli 2016

31

Jaarverslag 2016 | Programma’s

3.5 PROGRAMMA’s - Europa en wereldwijd
Wereldwijd

Start Fund

Wereldwijd

Kindernoodhulpfonds

Middellandse
Zee

Kinderen redden op de Middellandse Zee

Middellandse
Zee

De veilige haven

Griekenland

Noodhulp voor Syrische vluchtelingen

Nederland

Maatjes voor een leuke dag

Nederland

Sociale uitsluiting en armoede bestrijden

Nederland

Dringend gezocht: meer geld voor voeding

Nederland

Je bent jong... en je hebt iets te zeggen

Nederland

Kinderrechtenhelpdesk

Nederland

TeamUp: sport, spel en dans voor gevluchte
kinderen UITGELICHT

Wereldwijd

Wereldwijd

Met de bijdrage uit het Start Fund 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.

Niemand weet wanneer de volgende ramp zich aandient. Maar
als het noodlot toeslaat, helpt Save the Children vanaf de eerste
uren en dagen. Want in die kritieke periode gaan de meeste levens
verloren en is het leed van kinderen het grootst. Het internationale
Kindernoodhulpfonds maakt deze levensreddende hulp mogelijk. Wij
steunden dit fonds in 2016 met 150.000 ‘Nederlandse’ euro’s.

Start Fund

Uitgelicht
TeamUp:
Sport, spel en dans voor gevluchte kinderen
Nederland

Budget
Financier
Looptijd

€ 5.000.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken
1 april 2015 - 31 maart 2018

Kindernoodhulpfonds

Budget
€150.000
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 januari 2016 - 31 december 2016
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Middellandse Zee

Kinderen redden op de Middellandse Zee
Save the Children redt met een eigen schip bootvluchtelingen in de
wateren tussen Libië en Italië. Er zijn artsen en verpleegkundigen
aan bord, water, voedsel, droge kleren en voor de kinderen een
veilige plek, speelgoed en professionele begeleiding. In Italië vangen
onze specialisten ze verder op.
Budget
€ 99.487
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
24 augustus 2016 - 22 november 2016

Middellandse zee
Een veilige haven

Save the Children vangt kinderen en hun ouders op nadat ze de
overtocht over de Middellandse Zee hebben gemaakt.
Budget
€ 112.642
Financier	C&A Partnership
Looptijd
1 december 2015 - 30 november 2018

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. Wij geven ze onder meer
bescherming en onderdak.
Budget
€ 25.000
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 augustus 2015 - 30 april 2016
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Nederland

Nederland

Nederland

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.

Jongeren laten meedenken, meepraten en meebeslissen over
gemeentelijk beleid inzake armoede en sociale uitsluiting - dat is
wat Save the Children in Utrecht mogelijk maakt met het project
BeeldSpraakMakend. Jongeren die met armoede leven, kunnen vaak
prima bijdragen aan oplossingen. Maar gemeenten komen moeilijk
met ze in contact. Daarin brengen wij verandering!

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
€ 180.000
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 januari 2015 - 31 december 2017

Budget
€ 14.774
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 mei 2016 - 28 februari 2017

Budget
€ 320.000
Financier	Eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs
Looptijd
1 januari 2014 - 31 december 2017

Maatjes voor een leuke dag

Je bent jong... en je hebt iets te zeggen

Nederland

Sociale uitsluiting en armoede bestrijden
Slechts 18 procent van de Nederlandse gemeenten vraagt kinderen
actief mee te denken over de invulling van hun armoedebeleid.
Tien gemeenten die het niet deden, doen dat nu wel: via het project
Speaking Minds van Save the Children, Stimulanz en Defence
for Children. Zo versterken we de positie van jongeren uit arme
gezinnen en gaan we samen sociale uitsluiting tegen.
Budget
Financier
Looptijd

€ 334.583
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1 augustus 2016 - 31 juli 2018

Nederland

Dringend gezocht: meer geld voor voeding
45 Procent van alle sterfgevallen onder kinderen jonger dan
vijf is toe te schrijven aan ondervoeding. Wij proberen samen
met anderen $1 miljard aan donorgelden los te krijgen om
ondervoeding aan te pakken. In Nederland heeft onze lobby
ertoe geleid dat de overheid jaarlijks € 5 miljoen extra ter
beschikking stelt. Ook andere landen hebben intussen financiële
toezeggingen gedaan. Maar we zijn er nog niet - en dus gaan
we door.
Budget
€ 179.766
Financier	Children’s Investment Fund Foundation
Looptijd
1 mei 2015 - 30 april 2018

Foto: Chris de Bode

Kinderrechtenhelpdesk
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UITGELICHT

TeamUp in nederland:
sport, spel en dans voor
gevluchte kinderen
Gevluchte kinderen hebben meer nodig dan
alleen een dak boven hun hoofd. In verschillende
opvangcentra voor asielzoekers creëert
Save the Children samen met War Child en
UNICEF Nederland een veilige, ontspannen plek:
met sport, spel en dans.
Waar
Nederland op acht opvanglocaties
Bereikte kinderen
in 2016 - 500
Totale budget			€ 126.500
(Het totale budget voor War Child, UNICEF
en Save the Children te samen is € 413.205)
Gerealiseerd in 2016 		
€ 126.500
Financier
RTL4-programma Actie voor Vluchtelingen /
Studentenactie van Hogeschool Inholland
Looptijd
1 januari 2016 –31 maart 2017

Geleerde lessen
••de opzet en aanpak van TeamUp maken het
project zeer geschikt voor uitbreiding naar
meer locaties
••er zijn nieuwe manieren van werven nodig
op plaatsen waar het lastig is vrijwilligers
te vinden
••doordat relatief veel tieners deelnamen,
moesten we de activiteiten aan deze
leeftijdsgroep aanpassen

Een greep uit de
resultaten in 2016
Kinderen weer even écht kind laten zijn en ze tegelijkertijd de structuur, stabiliteit
en veiligheid bieden die ze zoeken: dat
bereikten we met sport, spel en dans in
acht opvangcentra voor asielzoekers.
Voor 500 kinderen van zes tot 18
jaar en met 56 getrainde, vrijwillige
begeleiders.
Hiermee versterken we de (sociale)
veerkracht van kinderen die na hun
vlucht naar Nederland nu andere
stressfactoren ontmoeten: weinig privacy
bijvoorbeeld, of pesten. Door ze op vaste
tijden met een vast begeleidend team
leuke en ontspannende gestructureerde,
recreatieve activiteiten te bieden
verkleinen we de kans op verdere
psychosociale problemen.
En het werkt, geven de kinderen aan.
Ze vinden het fijn om samen te (leren)
spelen en daarbij te leren wat wel en niet
acceptabel is. Door samen bezig te zijn,
vergeten ze even hun problemen.
Binnen de coalitie is Save the Children
verantwoordelijk voor de werving en
selectie van vrijwilligers en draagt ze bij
aan het ontwikkelen van de methode.

35

36

4. COMMUNICATIE

Jaarverslag 2016 | communicatie

Communicatie
Communicatie is onderdeel van onze statutaire doelstelling en richt zich op
••het onder de aandacht brengen van ons werk bij het Nederlandse publiek
••het betrekken van het publiek bij onze hulp aan kinderen – zodat we financiële steun krijgen vanuit
de bevolking en mensen onze boodschap verder verspreiden
••het geven van (actuele) voorlichting over de noodsituatie van kinderen in de wereld en de
resultaten die we bereiken

4.1 Campagnes
Campagnes maken ons werk zichtbaar voor een groot publiek. Voorbeelden van campagnes in 2016:
Betere toekomst begint bij kinderboeken, om Afghaanse kinderen te laten lezen
Veel kinderen in Afghanistan hebben nog nooit een boek ingezien: door oorlog zijn de meeste
boeken vernietigd. Dankzij de Nationale Postcode Loterij kon Save the Children in 2016 zo’n
460.000 kinderboeken verspreiden, op 6.000 plekken in elf provincies. In Nederland organiseerden
we een schrijfwedstrijd, die resulteerde in een verhalenbundel voor kinderen, met twintig verhalen
die te maken hebben met Afghanistan. Foto’s van Afghaanse kinderen die weer plezier in lezen
hebben en de schoonheid van verhalen beleven, brachten we samen in een fototentoonstelling.

DATO

de rode koffer

Ben je tussen de 8 en de 12 jaar en hou je van reizen?
Pak dan gauw je rode koffertje en ga met Save the
Children op reis naar Afghanistan. De twintig
spannende, avontuurlijke en soms ontroerende
verhalen in dit boek hebben allemaal met Afghanistan
te maken. Lezen is in Afghanistan helemaal niet
vanzelfsprekend. De meeste kinderen hebben nog
nooit een boek gezien. Daarom geeft Save the
Children dit boek niet alleen uit in Nederland, maar
zorgt de kinderrechtenorganisatie er ook voor dat
er een half miljoen boeken worden uitgedeeld op
scholen in Afghanistan. Leren lezen is tenslotte geen
voorrecht, maar een basisrecht voor elk kind. Of je nu
in Afghanistan of in Nederland geboren wordt!

20 spannende avonturen over Afghanistan

DATO
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Een kind laat je niet verdrinken, voor
vluchtelingen op de Middellandse Zee
Een kind dat verdrinkt, is iets dat niemand wil zien of
meemaken. Toch gebeurt het dagelijks. Op de vlucht
voor geweld, in gammele bootjes, vonden al duizenden
mensen de dood in de Middellandse zee. Save the
Children zette in 2016 een eigen reddingsschip
in, de ‘VOS Hestia’, en redde 2.705 mensen uit
een mensonterende noodsituatie. Om grotere
aandacht te krijgen voor verdrinkende kinderen en
het geld dat broodnodig is hun levens te redden,
voerden we campagne. Onderdeel daarvan was een
confronterende actie, waarbij in grachten in Den Haag
en Amsterdam kinderarmen boven het water uitstaken
die borden vasthielden met teksten als Red Mij en Een
Kind Laat Je Niet
Verdrinken. De
boodschap: ‘Als er
SEARCH.
in Nederland een
RESCUE.
SAVE.
kind in het water
valt, spring je
meteen het water
in. Help Save the
Children om dat
EEN KIND LAAT JE NIET VERDRINKEN
ook te doen op de
SMS SCHIP NAAR 4333
(doneer eenmalig € 3,-)
Middellandse Zee’.

Een aantal hulpprojecten die Save the Children als deelnemer aan de
Dutch Relief Alliance uitvoert, zijn vorig jaar via beelden nadrukkelijk
onder de publieke aandacht gebracht. De documentaire Water and
Shade laat onze hulpverlening zien in Zuid-Soedan en is zowel in dat land
vertoond als in Nederland. De gastvrijheid van lokale gemeenschappen in
Nigeria waarmee we werken, legden we vast op foto’s. Ze waren te zien
op de Nederlandse ambassade in Abuja, zijn getoond aan de Nederlandse
gemeenschap in Lagos en de lokale gemeenschappen in Yola en zijn
gepubliceerd in Trouw en The Guardian.
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4.2 Online communicatie
Op www.savethechildren.nl vindt het publiek
••nieuwsberichten
••campagne-updates
••actienieuws
••programma-informatie
••rapporten
••informatie over hoe mensen ons werk kunnen steunen

Via Twitter en Facebook hebben we
‘real time’ contact met
••onze achterban
••journalisten
••politici
••ambtenaren
••andere delen van het publiek

ONS BEREIK NEEMT TOE

Online communicatie
Bezoekers website
Likes op Facebook
Volgers op Twitter

2013
112.570
3.214
1.850

2014
180.005
4.912
2.650

2015
208.086
12.498
3.272

2016
240.539
33.160
4.340

In 2016 hebben we een
nieuwe website gelanceerd,
als een vernieuwde uiting
van onze identiteit.
De kinderen voor wie we
werken staan hierbij altijd
centraal. En voor online
bezoekers is het nóg
duidelijker wie we zijn,
wat we doen en waar we
voor staan.
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cm2

: 323

Advertentiewaarde : € 16.086,00

Oplage

: 513.377
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4.3 In de media

Publicatie
Datum
cm2

: Trouw
: 8 apr 2016
: 478

Save the Children wilde in 2016 aanvankelijk voor minstens 40 miljoen ‘contactmomenten’ via vrije
publiciteit zorgen. Met andere woorden: het aantal mensen dat via de media over onze organisatie
zou horen, moest opgeteld minstens 40 miljoen bedragen. Halverwege het jaar is dit bijgesteld naar
60 miljoen. Het radio- en online-bereik werden hierin niet meegenomen: het ging alleen om kranten,
tijdschriften en televisie.

Regio
: Nederland
Frequentie : 6x per week
Oplage
: 102.889

Pagina
: 15
Advertentiewaarde : € 5.639,00

Publicatie
Datum
cm2

: NRC Handelsblad
: 9 sep 2016
Pagina
: 13
: 218
Advertentiewaarde : € 7.125,00

ons DOEL IS RUIMSCHOOTS BEHAALD

Regio
: Nederland
Frequentie : 6x per week
Oplage
: 165.199

Mediaresultaten
Publicatie
Datum
cm2

: AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad
: 24 aug 2016
Pagina
:8
: 292
Advertentiewaarde : € 943,00

Regio
: Den Haag
Frequentie : 6x per week
Oplage
: 32.891

Contactmomenten
Aantal artikelen in kranten en tijdschriften
Aantal televisie- en radio-momenten
Mediawaarde in euro’s

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

alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie
Datum
cm2

: het Parool
: 15 sep 2016
: 464

Pagina
:2
Advertentiewaarde : € 2.709,00

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

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

SAVE THE CHILDREN - ORGANISATIE
Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 5.875,00 en oplage 215.234
alleen voor intern/eigen gebruik

Regio
: Nederland
Frequentie : 6x per week
Oplage
: 60.526

2013
41 miljoen
1.049
2,7 miljoen

De meeste belangstelling ging in 2016 uit naar
••onze hulp aan gevluchte kinderen in Griekenland, Calais,
Servië en Italië
••onze berichtgeving over de oorlog in Syrië, vooral de
bombardementen op Aleppo: scholen, ziekenhuizen –
nergens waren kinderen veilig.
••het redden van vluchtelingen op de Middellandse Zee,
met ons eigen reddingsschip, en de actie in Nederland die
hiervoor aandacht vroeg
••het gezamenlijk project met War Child en UNICEF dat
kinderen in asielcentra weer even kind laat zijn: TeamUp
••onze Kersttruien-actie: onder het motto ‘Doe iets goeds
met je foute kersttrui voor kinderen in de kou’

2014
40,7 miljoen
925
2,6 miljoen

2015
43,3 miljoen
1.443
3,1 miljoen

2016
95 miljoen
1.775
146
5 miljoen
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4.4 Imago en identiteit

4.5 Vrijwilligers

In 2016 is Save the Children wereldwijd met een nieuw
identiteitshandboek gaan werken: om een uniforme identiteit
te waarborgen. Dit handboek geeft richtlijnen voor het
gebruik van zowel beeld als tekst in onze communicatie
met de buitenwereld. Daarbij is het onderscheidend
vermogen van Save the Children als uitgangspunt gebruikt:
de zogenaamde ‘circle’ in key visuals benadrukt de kracht
van het kind en voor de inhoudelijke boodschap over
de verschillende thema’s en projecten waarvoor wij ons
inzetten, geldt het verhaal van een kind als vertrekpunt.

Met een geweldige betrokkenheid helpen vrijwilligers
van Save the Children onze communicatieboodschappen
te verspreiden, bijvoorbeeld tijdens acties en bij
evenementen.

Voor het versterken van onze merknaam wordt deze
internationale huisstijl consistent toegepast bij onder meer

We krijgen heel veel nieuwe aanmeldingen in 2016 en
we zijn bezig met een vernieuwde structuur van de
vrijwilligers wat doorloopt in 2017.

••95 vrijwilliger begin 2016
••110 vrijwilligers eind 2016
In 2017 gaan we de inzet van vrijwilligers zodanig anders
vormgeven dat ze ons vooral helpen fondsen te werven
en onze zichtbaarheid in heel Nederland te vergroten.

••sociale media en website
••(e-) nieuwsbrieven
••Save Magazine
••advertenties
••presentaties en rapporten

NAJAAR 2016
Bashira, 10 jaar, syrië

HET NIEUWSMAGAZINE VAN SAVE THE CHILDREN
Photo: Win McNamee/Getty Images

SEARCH.
RESCUE.
SAVE.

ELK KIND
VERDIENT EEN
EERLIJKE KANs

UW BIJDRAGE
HELPT KINDEREN
WERELDWIJD
Reddingsmissie
op zee
Kinderen redden
uit de golven

Chris de Bode
Fotografie en
Save the Children

EEN KIND LAAT JE NIET VERDRINKEN

Ikea helpt
kinderen
in Bangladesh
en Ethiopië

STEUN ONS REDDINGSSCHIP OP DE MIDDELLANDSE ZEE
1

SMS SCHIP NAAR 4333
(doneer eenmalig € 3,-)

www.savethechildren.nl
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Save the Children komt op voor de belangen en rechten van kinderen
wereldwijd. Onze lobby en advocacy activiteiten richten zich op het beïnvloeden
van beleid en wetgeving in binnen- en buitenland. Zo onderhouden we in
Nederland direct contact met ambtenaren, parlementariërs, kabinetsleden en
adviesorganen. Ook proberen we invloed uit te oefenen op beleid door onze
standpunten publiekelijk kenbaar te maken, maatschappelijk bewustzijn over
kinderrechten te creëren en ervoor te zorgen dat de stem van kinderen
wordt gehoord.

5.1 Lobbymethoden
Save the Children probeert politieke besluitvorming onder meer te beïnvloeden door

••het uitbrengen van rapporten en het delen ervan met beleidsmakers en politici		
••het schrijven van lobbybrieven en het voeren van gesprekken met politici en ambtenaren
••het leveren van informatie aan Tweede Kamerleden ten behoeve van het politiek debat
••het aanbieden van petities aan ministers, staatssecretarissen en parlementariërs
••het organiseren van expertmeetings en panelgesprekken
••het schrijven van opinieartikelen
••het deelnemen aan onderhandelingen die leiden tot convenanten op het gebied van
(internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen

••het organiseren van (ludieke) acties om - al dan niet via de media - druk op politieke
besluitvorming te zetten

Hierbij betrekken we zoveel mogelijk kinderen
en jongeren zelf: zij zijn prima in staat
oplossingen aan te dragen voor problemen.

Onze lobby is succesvol als ze leidt tot
••prioritering van kinderen in beleid en convenanten
••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

Ondervoeding

Kinderen in conflictsituaties

Noodhulp

iN 2016
VOERDE
SAVE THE CHILDREN
NEDERLAND
INTENSIEF LOBBY
OP DE volgende
ONDERWERPEN

Seksuele en reproductieve
gezondheidsrechten
Armoede bij Nederlandse kinderen

Kinderarbeid

Children’s Rights and Business

Migratie

En verder…..

Save the Children mengde zich ook in het debat over
• vernieuwing van de definitie van officiële ontwikkelingshulp (ODA): we willen
bijvoorbeeld dat asielzoekers- en vluchtelingenopvang uit andere middelen worden
betaald dan ODA-middelen
• de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de inspanningen die nodig zijn
om die te behalen: omdat ze gaan over de toekomst, dringen wij er sterk op aan
kinderen centraal te zetten
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Ondervoeding
Bijna de helft van alle voorkombare sterfgevallen bij kinderen
onder de vijf is het gevolg van ondervoeding. Onze regering
trok in 2016 € 46 miljoen uit om wereldwijd de meest acute
voedseltekorten aan te pakken. Maar er is meer nodig:
samen met kinderen van basisschool De Vlieger riep Save the
Children de Nederlandse politiek op internationaal de leiding
te nemen in de strijd tegen ondervoeding. Kinderen renden
van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de Tweede
Kamer in een Race for Survival, om aandacht te vragen
voor de ondervoedingssituatie van hun leeftijdsgenootjes.
Daarnaast publiceerde het Reformatorisch Dagblad een
opiniestuk van onze hand. Parlementariërs werden over de
oorzaken en gevolgen van ondervoeding geïnformeerd tijdens
een bijzondere procedurevergadering, die we organiseerden
met de Netherlands Working Group on Nutrition.
Kinderen in conflictsituaties
De laatste jaren neemt het aantal vluchtelingen en
burgerslachtoffers als gevolg van gewapende conflicten
drastisch toe. Kinderen zijn daarbij extra kwetsbaar. Hun
scholen zijn vaak militair doelwit of worden gebruikt als
wapenopslagplaats. Kinderen raken gewond, komen om of
worden slachtoffer van seksueel geweld. Save the Children
riep in 2016 op tot betere bescherming van kinderen en
naleving van het internationaal humanitair recht. We vroegen
om bescherming van scholen en universiteiten en drongen
aan op actie tegen het gebruik van explosieve wapens
in dichtbevolkte gebieden. Minister Ploumen ontving een
petitie waarmee wij en 33.372 Nederlanders onze afschuw
uitspraken over de bombardementen op de kinderen en
families in Aleppo. Tweede Kamerleden kregen een petitie
voor onderwijs in conflictgebieden.

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten
Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten gaan
bijvoorbeeld over toegang tot voorbehoedsmiddelen of
aidsremmers, goede moeder- en kindzorg en bescherming
tegen seksueel geweld. In dit kader lanceerden we met
12 andere organisaties de Nederlandse tak van Girls
Not Brides (GNB): een wereldwijd netwerk dat met
kennisuitwisseling en gezamenlijke actie werkt aan
het voorkomen van kindhuwelijken. De internationale
voorzitter van Girls Not Brides, prinses Mabel van
Oranje, presenteerde het Nederlandse netwerk op een
bijeenkomst in Amsterdam op dezelfde dag dat het Parool
een opiniestuk publiceerde. Voor Tweede Kamerleden
organiseerden we een bijzondere procedurevergadering
over de problematiek van kindhuwelijken.
Armoede bij Nederlandse kinderen
In ons land groeien 320.000 kinderen op in een arm gezin.
De gevolgen zijn groot en langdurig. Om de aandacht voor
dit probleem te vergroten, publiceerden we met Defence
for Children een opinieartikel in Trouw en organiseerden
we een expertmeeting. Jongeren overhandigden namens
ons een petitie aan de commissie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in de Tweede Kamer om armoede onder
kinderen te stoppen. We boden de commissieleden ook ons
rapport ‘Ending Educational and Child Poverty in Europe’
aan en pleitten voor het zelfstandig recht van kinderen
op sociale zekerheid. Het goede nieuws: op Prinsjesdag
zegde de regering structureel € 100 miljoen extra toe om
armoede onder kinderen in Nederland te bestrijden.

Kinderarbeid
Wereldwijd moeten naar schatting 168 miljoen kinderen
werken, vaak onder slechte omstandigheden. Save
Noodhulp
the Children wil dat kinderarbeid wordt gesignaleerd
De humanitaire noden waren in 2016 hoger dan ooit sinds
en kwetsbare kinderen worden beschermd. Met die
de oprichting van de VN. Save the Children, als onderdeel van oproep presenteerden we het rapport ‘Best Response:
de Dutch Relief Alliance (DRA), deed een klemmend beroep
Auditors’ Insights on Child Labor in Asia’. Kamerleden,
op de Nederlandse regering om noodhulpverlening te blijven uitvoeringsorganen van de overheid, bedrijven en
steunen. Met succes: de regering trekt € 48 miljoen extra
maatschappelijke organisaties ontvingen het.
uit in 2017 voor hulp aan het grote aantal slachtoffers van
humanitaire crises wereldwijd.

Children’s Rights and Business
Partijen als het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties maken afspraken over Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).
Save the Children zet daarbij in op het voorkomen van
kinderrechtenschendingen en het verkleinen van risico’s op
bijvoorbeeld kinderarbeid, en streeft naar zoveel mogelijke
positieve impact voor kinderen en gezinnen. Samen met
anderen zijn we erin geslaagd de internationale richtlijnen
Children’s Rights and Business Principles (CRBP) – die
de rechten van kinderen helpen waarborgen binnen
bedrijven en productieketens – opgenomen te krijgen in
het wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid. Dit voorstel
verplicht ondernemingen ervoor te zorgen dat er geen
kinderarbeid in hun ketens plaatsvindt. Ook verwijst het
wetsvoorstel naar de sociale onderneming van Save the
Children: het Center for Child Rights and Corporate
Social Responsibility (CCR CSR). Deze onderneming helpt
bedrijven om op duurzame wijze kinderrechten in hun
beleid op te nemen en in de praktijk na te leven.
Migratie
Tijdens de 71e Algemene Vergadering van de VN was
migratie een belangrijk onderwerp. Hier heeft onze
lobby bijgedragen aan mondiale afspraken over kinderen.
Zo moeten gevluchte kinderen binnen enkele maanden
onderwijs krijgen na aankomst in bijvoorbeeld een
vluchtelingenkamp. Daarnaast mogen ze niet meer in
detentie worden geplaatst (worden vastgezet) – tenzij
het écht niet anders kan, en dan alleen onder zeer strikte
voorwaarden. Verder leidde ons rapport ‘Young, Invisible,
Enslaved’ over alleenstaande gevluchte kinderen in Europa
(ten minste 10.000 volgens Europol) tot Kamervragen en
kregen we de vermissing, uitbuiting en handel van deze
kinderen op de politieke agenda. Samen met anderen
riepen we het kabinet op het kinderpardon ruimhartiger
toe te passen en buitenlandse kinderen die slachtoffer zijn
van mensenhandel beter te beschermen.
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5.3 Samenwerkingspartners
Effectief samenwerken vergroot onze kracht om
zaken te veranderen. We doen dat binnen
gelegenheidscoalities, maar vaker binnen:
structurele verbanden
Zoals More Than Brides Alliance, Kinderrechtencollectief, Platform
Humanitaire Actie, No Lost Generation, Partos, MVO Nederland, Global
Campaign for Education en het partnerschap met Defence for Children

Save the Children
Nederland

••Dutch Relief Alliance: bestaande uit nog 13 organisaties waarmee we

samen noodhulp verlenen en lobbyen voor extra financiering daarvan
••Netherlands Working Group on Nutrition: een platform van
maatschappelijke organisaties, bedrijven en kenniscentra dat werkt aan
betere voeding en vermindering van ondervoeding wereldwijd
••Global Coalition to Protect Education from Attack: waarbij we met
Human Rights Watch trekker zijn van de Nederlandse tak

Save the Children International

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 een internationale lobby via
onze vier regionale kantoren: in Brussel, Genève, Addis Abeba en New
York. Zo kan Save the Children Nederland invloed uitoefenen op mondiaal
niveau. In 2016 hebben we bijvoorbeeld:
••samen met ons EU-kantoor in Brussel laten weten wat Nederland als
tijdelijk voorzitter van de Europese Unie kan doen aan armoede onder
kinderen in Europa
••tijdens de World Humanitarian Summit in Istanbul, met onze lobby over
het belang van onderwijs in conflicten, bijgedragen aan het feit dat
Nederland € 7 miljoen toezegde aan het ‘Education Cannot Wait Fund’
••informatie aangeleverd over mensenrechtenschendingen in onder meer
Nigeria, Zuid-Soedan en Jemen, ten behoeve van het ‘Open Debat over
Kinderen en Gewapende Conflicten’ van de VN-Veiligheidsraad
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Dankzij iedereen die Save the Children in 2016
heeft gesteund, zijn er wereldwijd

966.786
548.249

mensen
direct bereikt met soms levensreddende hulp.
Hieronder waren

kinderen
Die we direct bereikt hebben.
Dit waren 263.061 jongen en 285.188 meisjes.
Zij (en wij) zeggen:

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).

ONTZETTEND BEDANKT!
Baten 2016

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. Over de jaren 2014
tot en met 2016 was het driejaarsgemiddelde percentage 23%
••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
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6.1 Institutionele donoren
Drie institutionele donoren financieren een groot deel van onze hulpprogramma’s
ministerie van Buitenlandse Zaken

DG DEVCO

ECHO

Binnen het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
financierde in 2016

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

Biedt assistentie bij noodsituaties als natuurrampen en
gewapende conflicten buiten de Europese Unie en
financiert ook anderen die dat doen

Save the Children kon in 2016 met geld van DG DEVCO
hulpprogramma’s uitvoeren op het gebied van onder meer
onderwijs, basisgezondheidszorg en kinderbescherming in
Armenië, Afghanistan, Indonesië, Kirgizië, Liberia, Oeganda,
Tadzjikistan en Zuid-Soedan

In 2016 konden we dankzij ECHO programma’s in
Tadzjikistan, Armenië, Georgië en Afghanistan uitvoeren
om kinderen weerbaarder te maken bij rampen.Verder
maakte ECHO noodhulp mogelijk in Haïti en Afghanistan,
en onderwijs aan gevluchte kinderen in Oeganda

••de Directie Sociale Ontwikkeling en deDirectie
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 India, Malawi, Mali, Niger en
Pakistan gericht op het tegengaan van kindhuwelijken,
uitgevoerd met Oxfam Novib, Simavi en Population
Council

••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

••ambassades
onze hulp aan meisjes en vrouwen in China gericht op
bescherming tegen uitbuiting en geweld
onze hulp aan jongeren, migranten, werkers én
hun cliënten in de seksindustrie in Lesotho, Malawi,
Mozambique, Swaziland, Zuid-Afrika en Zambia – waarbij
we de reproductieve gezondheidszorg verbeteren en hiv
tegengaan, samen met International Organization for
Migration (IOM) en de Witwatersrand School of Public
Health (WSPH)

Dutch Relief Alliance
Save the Children sloot
in 2015 een driejarige
samenwerkingsovereenkomst
met 13 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
2016 heeft Save the Children in dit
kader voor bijna € 8 miljoen aan
hulpprojecten kunnen opzetten in
Syrië, Zuid-Soedan, Noord-Irak,
Nigeria, Centraal-Afrikaanse
Republiek, Jemen, Ethiopië,
Somalië en Oekraïne.
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Steun van het Nederlands publiek
In 2016 hebben maar liefst 96.546 particulieren in Nederland
Save the Children gesteund met een donatie en/of periodieke
gift. Dat is bijna 50% meer dan in 2015 en het grootste
aantal donateurs sinds het bestaan van Save the Children in
Nederland. De laatste jaren is er meer aandacht in de media
en is de communicatie met (potentiële) donateurs vergroot. De
stijging in het aantal donateurs is daarvan het resultaat.
Communicatie met donateurs
In 2016 zijn we gestart met de communicatie naar supporters
te professionaliseren. We hielden onze donateurs op de
hoogte van ons werk d.m.v. een maandelijkse e-mail, tweemaal
een magazine en een aantal evenementen waaronder
een bijeenkomst tijdens het Stabat Mater in Oirschot en
een informatieve bijeenkomst in het museum Beelden aan
Zee in Den Haag. Ook hebben wij nieuwe instrumenten
geïntroduceerd om sneller en directer mensen te woord te
staan, inclusief enquêtering, donorservice via social media
(webcare), een uitbreiding de beschikbaarheid van onze
donateursservice en professionalisering van klachtenregistratie
en -afhandeling.

‘Deel de warmte!’

In 2016 hebben wij een ‘foute kersttrui campagne’ pilot
gedraaid in Nederland na het grote, jarenlang succes
van onze Engelse collega’s. We hebben een laagdrempelig
actie opgestart om het Nederlands publiek op te roepen
een ‘foute kersttrui’ aan te trekken rond de kerstperiode
en geld te doneren voor kinderen in de kou. Dit werd
massaal opgepakt. Er waren veel initiatieven, waaronder
kerstborrels, scholenacties, een ‘Ugly Christmas Sweater’
run in het Vondelpark, wassen beelden van bekende dj’s
hadden een foute kersttrui aan in Madame Tussauds.
Q-music stond ook de hele dag in teken van de foute
kerstrui net als de filialen van C&A en vele anderen. Het
concept wordt voortgezet en uitgebouwd in 2017.
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6.2 Particulieren
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6.3 Samenwerken met bedrijven, fondsen en stichtingen
Partnerschappen met bedrijven, fondsen en stichtingen zijn voor Save the Children van
groot belang. De impact die deze - vaak duurzame - samenwerkingsvormen hebben op
het leven en de toekomst van kinderen waar ook ter wereld is ongelooflijk groot. Onze
partners stellen geld, materialen en diensten ter beschikking waarmee Save the Children
zelfs de meest moeilijk bereikbare kinderen kan helpen. Samen het verschil maken, helpt
bovendien onze naamsbekendheid te vergroten en ons imago te versterken - nationaal
en internationaal.
In 2016 droegen aan ons werk voor kinderen tientallen bedrijven, fondsen en stichtingen
bij. Save the Children heeft geïnvesteerd in het verder leggen van een gedegen
basis, die goed geschikt is gebleken voor de versteviging en uitbouw van structurele
samenwerkingsverbanden met partners. Zo zorgen wij er samen voor dat de impact op
kinderen zo groot mogelijk is!
Nederland is een handelsland en als gevolg daarvan ondervinden we ook veel steun
vanuit het bedrijfsleven.Velen hebben meegewerkt met onze programma’s in de vorm van
kennisdeling, donaties in natura, sponsoring, acties en nog veel meer.
Bedrijven als Unilever Benelux,Tommy Hilfiger, Glaxo Smith Kline, Hoogwegt,
IKEA, C&A, RB Benelux en Godiva verdienen een bijzonder dankwoord hierin.

6.4 Nationale Postcode loterij
Sinds 2002 is Save the Children beneficiant 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.

6.5 Strategie Fondsenwerving 2016 en verder
Onze wereldwijde
organisatie wil de
komende 15 jaar ‘drie
doorbraken’ helpen
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

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 adverteren op sociale media
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7.1 Internationale structuur
Save the Children Nederland maakt deel uit van de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, die bestaat uit

30 nationale leden

Save the Children Association

Save the Children International

De nationale leden van Save the Children
••zijn samen actief in meer dan 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)

De nationale leden voeren een zelfstandig
beleid waarover ze verantwoording afleggen in
eigen land en aan de
Save the Children Association
Dit is de federatie van alle 30 nationale
leden, gevestigd te Genève.Via de Association
bundelen de leden 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 14 landen

Grenzeloze hulp
16 nationale leden van Save the Children
bieden (ook) hulp buiten de eigen landsgrenzen.
De overige 14 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.

Save the Children International is de belangrijkste uitvoerder van de internationale
hulpprogramma’s van de leden. Daarnaast verzorgen de medewerkers onze
wereldwijde
••campagnes
••lobby en advocacy
••voorlichting
Dankzij het uitgebreide netwerk van kantoren van Save the Children
International zijn leden 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
leden 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 leden die meer dan acht
procent leveren van het inkomen van alle leden bij elkaar
••3 bestuursleden voorgedragen door de kleine en middelgrote leden,
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 2016 was deze in de Verenigde Staten,
volgend jaar in Jordanië.
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.

Organogram per 1 juli 2015
Raad van Toezicht

Directeur

Finance & Control

Communicatie

Programma’s

Interne dienst

Lobby &
Advocacy

Fondsenwerving

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 (zoveel mogelijk lokale) menskracht in.

De werkorganisatie in Nederland bestaat uit:
DIRECTIE & MANAGEMENTTEAM

VIJF AFDELINGEN

Daarnaast hebben we een
DE INTERNE DIENST

De directeur geeft leiding aan het management- onze organisatie kent de afdelingen
… is het kleine maar onmisbare deel
team en is binnen de organisatie eindverantLobby
&
Advocacy
van onze organisatie dat bestaat uit de
••
woordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. ••Communicatie
directiesecretaris en het secretariaat. Zij
Het managementteam bestaat uit de directeur ••Fondsenwerving
ondersteunen de directie, de afdelingen en
en de managers van onze vijf afdelingen. Het
Finance
&
Control
de Raad van Toezicht. En staan dagelijks
••
komt doorgaans tweewekelijks bijeen en
Programma’s
klaar om het kantoor draaiende te houden
••
bespreekt onder meer begroting, jaarplannen,
en belangstellenden te woord te staan.
personeelsbeleid, voortgang van de
werkzaamheden.
Dat laatste gebeurt via periodieke
de afdeling programma’s
managementrapportages in de vorm van een
… is de grootste van onze organisatie: met 20 medewerkers
dashboard dat voortdurend wordt getoetst
op een totaal van 55. Zij zijn de schakel tussen ons kantoor in
aan het jaarplan en de begroting. Als het nodig
Nederland en de kinderen voor wie we werken. Ze weten precies
is, stuurt het managementteam processen bij
hoe onze internationale hulpverlening verloopt en zien toe op
om onze plannen te kunnen realiseren.
uitvoering van plannen en naleving van afspraken. Met hun kennis en
Bij afwezigheid van de directeur leidt bij
informatie ‘voeden’ ze collega’s die werken aan beleidsbeïnvloeding,
toerbeurt één van de managers het team
fondsenwerving en publieksvoorlichting.
(met uitzondering van de financieel manager,
om redenen van functiescheiding).

Raad van Toezicht, beschermvrouwe en
een enthousiaste groep vrijwilligers

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Viktória de Bourbon de Parme is door
Save the Children op 10 april 2015 benoemd
tot beschermvrouwe. Prinses Viktória zet zich
in voor de rechten van kinderen wereldwijd
en richtte zich in 2016 op ondervoeding bij
kleine (soms ongeboren) kinderen en de
gevolgen daarvan. Als beschermvrouwe volgt
ze Prinses Juliana op, de grootmoeder van
haar echtgenoot Prins Jaime. Prinses Juliana
stond in 1980 aan de wieg van
Save the Children in Nederland en was
tot haar overlijden onze erevoorzitter.
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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 wervingsen 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. Wel wordt er van iedere nieuwe
medewerker een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) opgevraagd.
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 krijgen de gelegenheid hun kennis te vernieuwen en uit te breiden.
Arbeidsvoorwaarden

••werkweek van 38 uur
••190 vakantie-uren (voltijdse aanstelling)
••pensioenopbouw via middelloonregeling
••functie-inschaling brancheconform (zoveel mogelijk)
••beloning volgens indeling salarisschalen rijksoverheid (BBRA)

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 2016 bedroeg 3,6%. In 2015 was dit 4,5% en een jaar eerder 5,6%.
Save the Children kent een personeelsvertegenwoordiging, een interne vertrouwenspersoon en een meldpunt
kindveiligheid (Child Safeguarding).
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7.5 Beheerscyclus
Onze werkwijze is gebaseerd op onze ‘theorie van verandering’, die bestaat uit
•
•
•
•

Save the Children
hanteert een beheerscyclus waarin we
ons beleid

ontwikkelen
toepassen
monitoren
evalueren

Deze bestaat uit

een jaarcyclus en een meerjarencyclus
Opstellen jaarplan
Gebaseerd op
Met
Door

strategisch meerjarenplan en actuele ontwikkelingen
concrete werkplannen voor alle afdelingen
jaarbegroting
alle afdelingen, met daarna akkoord van de directeur en vaststelling
Raad van Toezicht

Maand- en kwartaalrapportages
Met

Door

evaluatie van de voortgang van programma’s en werkzaamheden
bespreking relevante ontwikkelingen (ziekteverzuim, donateurverloop etc.)
bespreking inkomsten en uitgaven
managementteam, en per kwartaal rapportage aan de Raad van Toezicht (door directeur)

Halfjaarrapportage: midterm review
Met

Door

toetsing van de voortgang van het jaarplan
nieuwe impulsen indien nodig om doelen te
bereiken
aanpassing doelen indien nodig
managementteam

Eindevaluatie
Met

Door

beoordeling en evaluatie van de uiteindelijke resultaten
bespreking van oorzaken van eventueel niet-behaalde doelstellingen
conclusies voor het nieuw op te stellen jaarplan
managementteam

Halfjaarrapportage: management review
Met

Door

bespreking en mogelijke verbetering van ‘randvoorwaarden voor succes’ zoals
- kwaliteit van werkprocessen
- risico’s
- tevredenheid van belanghebbenden
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.

jaarcyclus

meerjarencyclus
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7.5 Beheerscyclus (vervolg)
Onze werkwijze is gebaseerd op onze ‘theorie van verandering’, die bestaat uit
Opstellen strategisch meerjarenplan (elke drie jaar)
Gebaseerd op
Met

Door

meerjarenplan Save the Children International
strategische visie en keuzes
globale wijze waarop doelen worden nagestreefd
meerjarenraming
Directie en MT

Tussentijdse evaluatie (elk jaar)
Met
Door

vergelijking van doelen en resultaten
bijstelling meerjarenplan en -raming indien nodig
managementteam

Eindevaluatie (elk laatste jaar)
Met

Door

beoordeling en evaluatie van de uiteindelijke resultaten
bespreking van oorzaken van eventueel niet-behaalde doelstellingen
conclusies voor het nieuw op te stellen meerjarenplan
managementteam en Raad van Toezicht

jaarcyclus

meerjarencyclus =

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 drie 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 hoe de stichting
er financieel voor staat.
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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

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

We beperken de risico’s door

Reputatierisico’s

We beperken de risico’s door

••hebben we de juiste mensen en

••zorgvuldige programmaplanning
••weloverwogen inschattingen
••nauwkeurige monitoringsprocedures

••schade aan onze goede naam en eer

••strenge eisen aan alle lidorganisaties

Financiële risico’s

We beperken de risico’s door

Risico’s van misbruik

We beperken de risico’s door

••kan het geld volgens planning worden
besteed
••in een vaak onevenwichtige omgeving
als een conflict- of rampgebied?

••verdeling van programma’s over

••kan er (machts)misbruik van

••(streng toezicht op) naleving van

materialen om ons werk te kunnen doen
••in de vaak zware omstandigheden
in (gevaarlijke) gebieden met weinig
infrastructuur?

••is er genoeg geld om onze hulp te
verlenen?

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

••werving van inkomsten uit

verschillende bronnen
••aangaan van lange-termijnrelaties
met geldgevers

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.

door niet-geslaagde hulpprogramma’s
••van zusterorganisaties, partners of
samenwerkingsverbanden waarvan we
deel uitmaken

kinderen worden gemaakt in onze
hulpprogramma’s?

van Save the Children

••zorgvuldige partnerselectie,

langdurige samenwerking, heldere
contractafspraken, goede monitoring

ons Child Safeguarding Protocol

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.
Veiligheidsrisico’s

We beperken de risico’s door

••lopen onze medewerkers gevaar bij de

••(streng toezicht op) naleving van ons

uitvoering van hun werk
••in vaak instabiele landen en
conflictgebieden?

veiligheidsprotocol, dat voldoet aan
de eisen van de Verenigde Naties

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.
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8.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, bestaande uit onafhankelijke leden, houdt toezicht op en
adviseert over de hoofdlijnen van de organisatie
••de meerjarige strategie
••het jaarplan en de begroting
••de jaarrekening en het jaarverslag
••de periodieke rapportages van de directie
Raad van Toezicht
Aantal vergaderingen 2016
Bezoldiging of vacatiegelden Raadsleden

5
geen

De Raad van Toezicht komt regelmatig bijeen en houdt zicht op de voortgang en
realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De Raad fungeert tevens als
adviesorgaan voor de directie en het managementteam.
Save the Children verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van
de Raad van Toezicht. Hun toezichtsrol vervullen de leden onbezoldigd.
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Raadsverslag:
••de Raad constateert dat de organisatie zichtbaarder is geworden en
Voortgang
van de
organisatie

dat haar hulpinzet is vergroot
••de Raad heeft gezien dat de fondsenwerving in 2016 organisatorisch
verder is geprofessionaliseerd
••de Raad heeft waardering voor de wijze waarop de relatie en
samenwerking vanuit Save the Children Nederland met Save the
Children International zijn geïntensiveerd
••de Raad heeft het functioneren van de directeur/bestuurder als
positief beoordeeld met waardering voor de geboekte resultaten
en inzet

••volgen en bespreken van ontwikkelingen binnen Save the Children
International

Activiteiten
van de Raad
in 2016

••vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2015
••vaststellen jaarplan 2017
••vaststellen fondsenwervingsstrategie
••bespreken van de (voortgang van de) belangrijkste hulpprogramma’s
en thema’s

••uitvoeren van een zelfevaluatie
••bespreken child safeguarding
••bespreken organisatieontwikkelingen
••bespreken binnenlandprogramma
••bespreken kwaliteit
••monitoring van de uitvoering

De Raad van Toezicht bespreekt in internationaal verband onder meer
externe factoren van invloed op het functioneren van
Save the Children
••het kostenniveau en de effectiviteit van de mondiale Save the Children
organisatie
••ontwikkelingen in de organisatie en het speelveld
••de verantwoordingssystematiek
In 2016 gebeurde dit onder meer tijdens de Save the Children Association
Members Meeting (deelname door de voorzitter).

Zelfevaluatie Raad van Toezicht:
••hoe functioneert de Raad?
••welke kennisgebieden zijn van belang en welke competenties zijn binnen
de Raad aanwezig?
••hoe verlopen de vergaderingen?
••hoe rolvast is de Raad in de praktijk (blijft de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden t.o.v. de directie helder)?
Uitkomst: In 2016 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd.
De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat de Raad een veelzijdige
samenstelling heeft met betrokken leden. De leden leveren vanuit hun eigen
expertise een zodanige constructieve bijdrage dat de Raad zijn rol als
toezichthouder naar behoren kan uitvoeren.
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De Raad van Toezicht voorziet zelf in de benoeming van nieuwe leden. In de statuten en het
Reglement van de Raad van Toezicht is vastgelegd 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 in 2016
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

De Raad van Toezicht heeft haar rol in 2016 met genoegen vervuld en geconstateerd dat de
organisatie naar behoren functioneert, koersvast is en het afgelopen jaar veel heeft bereikt.

Raadslid, vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie
drs. Robert de Bakker (14 september 1950)
Lid sinds: december 2014

Secretaris
drs. Heleen Terwijn (26 januari 1967)
Secretaris sinds: september 2012, herbenoemd in september 2016

Functie in het dagelijks leven: vicevoorzitter Raad van
Commissarissen Kendrion N.V. / voorzitter Raad van Commissarissen WCC Group B.V. / directeur van enkele in Amsterdam
gevestigde investeringsmaatschappijen

Functie in dagelijks leven: directeur IMC Weekendschool

Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Continuïteit
Tom Tom / Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Florence

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
mr. Liesbeth Schippers (19 september 1958)
Lid sinds: december 2015

Raadslid
drs. Peter van Keulen (23 januari 1967)
Lid sinds: februari 2010, herbenoemd per februari 2014

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

Functie in dagelijks leven: directeur Public Matters

Relevante nevenfuncties: geen

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

SCHEMA VAN AAN- EN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT
Leden van de Raad van Toezicht
Mw. drs. C.M. Wortmann-Kool
Dhr. drs. R. L. de Bakker
Mw. drs. H. J.Terwijn
Dhr. drs. P. J. G. van Keulen
Mw. mr. L. Schippers

Eerste benoeming
dec-14
dec-14
sep-12
feb-10
feb-15

Herbenoeming

sep- 16
feb-14

Lopende benoeming tot
Functie
dec-18
Voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie
dec-18 Vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie
sep-20
Secretaris van de Raad van Toezicht
feb-18
Lid van de Raad van Toezicht
feb-19
Lid van de Raad van Toezicht
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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.

Directeur
Pim Kraan (17 juli 1963)
Directeur sinds: september 2014
Relevante nevenfuncties: bestuurslid Stichting
Samenwerkende Hulporganisaties

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)
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.
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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

Bestuur en dagelijkse leiding
… zijn de verantwoordelijkheid van de statutaire directie, die

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering
… gebeurt door het collegiaal werkend managementteam, dat

••directieleden benoemt en ontslaat
••het functioneren van de directie monitort en jaarlijks

••fungeert binnen de kaders van de statuten en het

••leiding geeft aan het proces van beleidsuitvoering door de

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

Directiereglement
••periodiek rapporteert aan de Raad van Toezicht over de
voortgang van de organisatie

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

werkorganisatie

••wordt voorgezeten door de directeur, die de
eindbeslissingen neemt

Auditcommissie
Deze overziet speciaal de financiële voortgang van de organisatie. In 2016
kwam ze viermaal 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, de selectie van de accountant en maatregelen ter
voorkoming van fraudepreventie- en fraudebestrijdingsmaatregelen.
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Effectieve en efficiënte bestedingen van middelen
De Raad van Toezicht concludeert over 2016 dat
••de besteding van de gelden en de uitvoering van de werkzaamheden
hebben plaatsgevonden binnen het mandaat van de stichting
••10,6 procent van de bestedingen is aangewend ter dekking van de
uitvoeringskosten, waarmee de interne doelstelling van maximaal 12
procent 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 reguliere gesprekken met de accountant
••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
••tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met het voltallige managementteam waarbij behalve voortgang ook risico’s worden besproken

In april 2016 stelde de Raad van Toezicht de jaarrekening en het
jaarverslag 2015 vast; in december het jaarplan en de begroting 2017. 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 beheer van effectiviteit en efficiency

65

Jaarverslag 2016 | Toezicht en bestuur

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

••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

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

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

••sociale media en website
••nieuwsbrieven
••SAVE Magazine
••uitingen in de media
••jaarverslag

••persoonlijk contact
••goed onderbouwde financieringsaanvragen
••op maat gemaakte rapportages

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 dat klachten zorgvuldig en adequaat
worden afgehandeld.
De Raad constateert ook dat het ‘binden’ van de achterban
weliswaar blijvende aandacht vraagt, maar dat de
ontwikkelingen positief zijn: het aantal donateurs met een
doorlopende machtiging is in 2016 opnieuw fors gegroeid.

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.

Over 2016 constateert de Raad van Toezicht met instemming dat Save the Children
steeds vaker ook via de media een breed publiek en direct belanghebbenden bereikt.
Dat gebeurt daarnaast via deelname aan bijeenkomsten, ons 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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