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VOORWOORD
Voor je ligt het jaarplan van Stichting Bootvluchteling
voor 2022. Dit jaarplan maakt onderdeel uit van de meerjarenstrategie die we aan de hand van een strategiekaart
hebben opgesteld. Deze meerjarenstrategie vind je terug
op onze website. Op de grens van de overgang naar een
nieuw jaar blikken we kort terug, kijken we vooruit en nemen we je mee in onze plannen.
2021 stelde ons voor flinke uitdagingen. Net als in 2020 werden we geconfronteerd met een wereldwijde pandemie die
ons werk en de levens van de mensen voor wie we werken op
allerlei manieren beïnvloedde. Tel daarbij op dat de context
waarin we werkten, met name op het gebied van mensenrechten en de opstelling van Europese overheden, steeds grimmiger en beperkender werd, en je zult begrijpen dat de bewegingsruimte flink achteruit ging.
We hebben onze organisatie in 2021 ingericht op het ontwikkelen van duidelijke, op
feiten gebaseerde, strategieën waarop we beslissingen in 2022 baseren. Denk hierbij
aan het uitbreiden van onze activiteiten, het leveren van diensten en het verbeteren
van de kwaliteit van ons werk.
Als we vooruitkijken naar 2022 zien we vooral kansen. Kansen om met onze expertise
meer voor mensen op de vlucht te betekenen. Zo staat uitbreiding van onze missies
hoog op de agenda. Waar dit afgelopen jaar door de hierboven omschreven beperkingen niet lukte, gaan we in 2022 vol voor uitbreiding en schatten we onze kansen,
mede door de toegenomen professionalisering van onze werkwijze, positief in.
Naast de missie op Lesbos, die stabiel en betrouwbaar aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering werkt, starten we begin 2022 met een medische missie op Samos.
Ook op Samos zullen we medische zorg aan mensen op de vlucht bieden. Wij doen
daar waar we goed in zijn: mensen op de vlucht als mens behandelen en hen met
een uitgestoken hand op een professionele en menswaardige manier proberen te
helpen. In de wetenschap dat naast de Griekse eilanden op nog veel meer plekken
in Europa soortgelijke, schrijnende situaties bestaan, breiden we ons werkveld de
komende jaren uit naar meerdere locaties in Europa. Momenteel onderzoeken we
de mogelijkheid om in het voorjaar van 2022 in Athene aan de slag te gaan.
Te midden van een volstrekt ongeschikte situatie gaan wij door met ons werk: het
bieden van medische en psychosociale hulp aan kwetsbare mensen in nood, het
behartigen van hun belangen en het vergroten van onze cirkel van invloed. Op dit
terrein zien wij de grootste nood en hebben we door de jaren heen expertise ontwikkeld. Toegang tot medische en psychosociale zorg is een mensenrecht. In een
situatie waarin zo veel rechten met voeten worden getreden, is dit zorg die wij graag
faciliteren.
ANNERIEKE BERG
directeur/bestuurder Stichting Bootvluchteling
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2 MISSIE & VISIE
MISSIE
Stichting Bootvluchteling biedt medische en psychosociale
(nood)hulp aan mensen op de vlucht die anders worden vergeten. De verontwaardiging van waaruit onze stichting is ontstaan, zetten wij om in praktische solidariteit. Waar systemen
onmenselijk worden, komen wij in actie. Compassie is onze
drijfveer in alles dat wij doen. Waar systemen afstand scheppen, komen wij juist dichtbij.
We zijn er voor mensen in nood die niet worden gezien. We
staan hen bij; fysiek in het veld en ook mentaal, door voor hen
op te komen en hen te ondersteunen. Door hen altijd als mens
en gelijke te behandelen. Naast het bieden van medische en
psychosociale zorg zien wij het als onze taak om te getuigen
van mensonterende situaties die wij in ons werk zien en horen.
We verzamelen en delen getuigenissen, data uit het veld en
persoonlijke ervaringen om de situatie onder de aandacht te
brengen en belangen van mensen te behartigen.
Ons werk vraagt vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, in onze eigen kracht, kennis en vaardigheid. En ook vertrouwen in elkaar, in onze teams en in de mensen die we onderweg
ontmoeten. We gaan daarbij wantrouwen voorbij en zijn nooit polariserend; altijd met een
uitgestoken hand. Vanuit datzelfde vertrouwen handelen we snel en slagvaardig.
VISIE
Ons werk is onderhevig aan veel onzekere factoren. Dit houdt ons
niet tegen, maar motiveert ons juist tot actie. Werken in situaties
die voortdurend in beweging zijn, vraagt om een flexibele en
daadkrachtige houding. Dat kenmerkt Stichting Bootvluchteling.
Door de basis van de organisatie op het gebied van bedrijfsvoering en projecten op orde te hebben en door te werken met duidelijke processen kunnen we inspringen op onverwachte (nood)
situaties die om onze actie vragen.
In 2022 zullen we onze werkzaamheden uitbreiden met nieuwe missies op nieuwe locaties. De komende jaren willen we als
Stichting Bootvluchteling op minimaal drie locaties in Europa
werkzaam zijn. Zo kunnen we een groeiend aantal medische en
psychosociale hulpvragen van mensen in nood aan. We hebben
ons in 2021 voorbereid op deze schaalvergroting. Dit deden we
door onze organisatiestructuur zo in te richten dat we nóg flexibeler en daadkrachtiger kunnen werken én kunnen inspelen op veranderende situaties. Om
dit te realiseren, namen wij onder andere nieuwe professionele krachten aan die ons hierbij
kunnen helpen.
Daarnaast willen we de ontoereikende leefomstandigheden en schendingen van basale
mensenrechten aan de kaak blijven stellen. Hiervoor hebben we een duidelijk advocacy beleid, hebben we helder voor ogen wat onze cirkel van invloed is en weten we hoe we wat we
in het veld zien en horen kunnen adresseren.

STICHTING BOOTVLUCHTELING
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3 HUIDIGE SITUATIE
De omstandigheden en vooruitzichten van mensen op de vlucht in Europa zijn de afgelopen
jaren niet verbeterd. Mensen op de vlucht worden vaker gezien als illegaal en overheden
verplaatsen ze naar nieuwe kampen of andere locaties. De nieuwe, door de Europese Unie
gefinancierde, kampen liggen geografisch geïsoleerd en op afstand van de lokale bevolking.
Ook is het voor de mensen die in deze kampen gehuisvest zijn lastig het kamp in en uit te
komen.
Bovendien is de zorg voor mensen op de vlucht ingeperkt door wat lijkt op een inkrimping
van de ‘publieke ruimte’. Samen met de bovengenoemde factoren heeft dit geleid tot
tekorten in de basiszorg en ondersteuning van mensen op de vlucht, zowel binnen als buiten
de kampen. In sommige kampen ontbreekt bijvoorbeeld medische zorg in de avonden en
weekenden.
Ten slotte is de situatie in Griekenland complexer geworden. Mensen op de vlucht staan voor
flinke uitdagingen om in hun basisbehoeften te voorzien of kunnen teruggestuurd worden
naar ‘veilige’ landen als Turkije. Hierdoor is het aantal bewoners van veel kampen (zoals
Mavrovouni) aanzienlijk geslonken. Op het eerste gezicht lijken de behoeften in deze
kampen dus af te nemen. Echter, vanwege de verplaatsing van afgewezen mensen op de
vlucht naar andere locaties in Griekenland, zien we de behoeften - bijvoorbeeld van de
vluchtelingenpopulatie in Athene - juist toenemen.

STICHTING BOOTVLUCHTELING
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4 PROJECTEN EN DOELEN
ALGEMENE INLEIDING
Bij Stichting Bootvluchteling zien we dat de behoeften van mensen op de vlucht in Griekenland zijn toegenomen en complexer en uitdagender zijn geworden. Om in te spelen op deze
dynamische context hebben wij besloten het aanbod van onze diensten en capaciteiten te
vergroten. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze zorg verbeteren, flexibel blijven in onze aanpak en ons aanpassen aan de dynamische context in Griekenland.
In 2021 richtte het projectteam zich op het ontwikkelen van duidelijke, op feiten gebaseerde,
strategieën waarop we beslissingen in 2022 baseren; zoals het uitbreiden van onze activiteiten, het leveren van diensten en het verbeteren van de kwaliteit van ons werk. In 2022
professionaliseren we onze interne capaciteiten, creëren we een robuust kwaliteitskader en
zijn we nauwkeurig in onze belangenbehartiging. Ook richten we ons in 2022 op onze vrijwilligers. We zorgen dat hun vrijwilligersperiode van werving tot terugkeer een ervaring is die
hun professionele en persoonlijke leven verrijkt.
Vanwege de complexiteit van de operationele omgeving zal het projectteam van Stichting
Bootvluchteling zich in 2022 richten op het vergroten van samenwerking met verschillende
actoren. Met deze partnerschappen zijn we in staat om zorg te bieden die recht doet aan de
gehele mens en trouw te blijven aan het DNA van onze stichting.

4.2 MEDISCHE MISSIE LESBOS

Het primaire doel van onze medische
missie is en blijft het bieden van medische
(nood)hulp aan mensen op de vlucht die
aankomen in Europa. In 2021 zagen we
patiëntenaantallen  op Lesbos teruglopen, gelijktijdig met het feit dat mensen
zich verplaatsen naar het vasteland van
Griekenland. Dit zet Stichting Bootvluchteling voor de uitdaging flexibiliteit aan te
brengen in haar zorgaanbod. We spelen in
op behoeften en gaten die er vallen in het
zorgaanbod aan mensen op de vlucht in
Griekenland. In 2022 is onze medische missie op Lesbos lokaal geworteld. Dit zorgt
voor een betere aansluiting op de Griekse
gezondheidszorg en lokale gemeenschap.

STICHTING BOOTVLUCHTELING

De noodhulp in de avonduren is verbeterd,
de zorg in de medische kliniek uitgebreid
en campagnes en EHBO-trainingen aan
de gemeenschap zijn ondanks COVID-ristricties zo veel mogelijk doorgegaan en
hebben bijgedragen aan een gevoel van
controle van mensen in het kamp over hun
gezondheid. We evalueren en monitoren
onze medische projecten nauwkeurig,
zodat we onze impact en kwaliteit van
zorg verbeteren. In onze medische missie
nemen wij onze advocacypeiler zo veel mogelijk mee, zodat we ons zo goed mogelijk
in kunnen zetten voor de belangen van
mensen op de vlucht.
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4 PROJECTEN EN DOELEN
4.3 MEDISCHE MISSIE SAMOS

In 2022 starten we met een medische missie in kamp Zervou op Samos. Het primaire
doel van deze missie is het bieden van medische eerstelijns- en noodhulp aan mensen op de vlucht. In 2021 vond een assessment op Samos plaats naar aanleiding van
een verzoek vanuit de Europese Unie en
een medische organisatie die de zorg wilde
overdragen. Hieruit bleek een duidelijke
vraag naar medische zorg in de avonduren
en weekenden. We zien onze rol op Samos,
naast het bieden van praktische hulp, ook
als getuige. We blijven ons uitspreken voor
een meer humane opvang van mensen op
de vlucht en geven hen een podium hun
verhaal met de wereld te delen. We richten
ons in 2022 op het opstarten van een medische missie op Samos. Naast het bieden
van eerstelijns- en medische noodhulp in
kamp Zervou, bieden we zorg aan mensen
op de vlucht die buiten het kamp wonen
en waar mogelijk ook aan hulpbehoevende
Grieken.

4.4 PSYCHOSOCIALE MISSIE
ATHENE

Naar aanleiding van de verplaatsing van
mensen op de vlucht van de eilanden naar
het vasteland en zorgwekkende verhalen
over de situatie in de hoofdstad, vond in
2021 een assessment plaats in Athene.
Hieruit bleek dat een groeiend aantal
mensen niet kan voorzien in hun basisbehoeften en ook thuisloos wordt. Als gevolg

STICHTING BOOTVLUCHTELING

van het beleid van de Griekse overheid
en minimale steun, lukt het hen niet om
zelfvoorzienend te worden. Stichting Bootvluchteling ziet een grote vraag naar psychosociale hulp voor mensen op de vlucht
in Athene, die in toenemende mate kampen met mentale problemen. Daarom starten we in 2022 met een psychosociale missie in Athene. Het primaire doel van deze
missie is het bieden van maatschappelijke
en psychosociale ondersteuning aan mensen op de vlucht. Daarnaast richten we
ons op maatschappelijke ondersteuning
en inbedding in de Griekse samenleving.
We werken samen met gelijkgestemde
organisaties en ontwikkelen projecten die
aansluiten op de zorgvraag en onze expertise. In onze programma’s hebben we een
specifieke focus op het ondersteunen van
de meest kwetsbare groep: de mensen
zonder geldige verblijfsvergunning.

4.5 PSYCHOSOCIALE MISSIE
LESBOS

In 2021 is er in het kamp op Lesbos veel
veranderd. Doordat veel bewoners gedwongen zijn te vertrekken, is het aantal
inwoners drastisch afgenomen en zal dat
naar verwachting verder afnemen. De behoefte aan psychologische ondersteuning
blijft echter significant. Het MHPSS-programma in kamp Mavrovouni past zich,
met het oog op het verbeteren van de
kwaliteit van psychosociale en medische
zorg, aan de veranderende context aan.
De grootste uitdaging in 2022 is de bevolkingsdaling en de impact die dit heeft op
de MHPSS-dienstverlening. Deze uitdagingen omvatten bijvoorbeeld de deelname
aan PSS-activiteiten, het identificeren van
nieuwe gevallen en samenwerking met
PSS-organisaties gespecialiseerd in andere
thema’s (zoals seksueel geweld, minderjarigen, enz.). Stichting Bootvluchteling richt
zich in 2022 op een verbeterde patiëntidentificatie, eerstelijns ondersteunende MHPSS-activiteiten en verwijzing naar gespecialiseerde diensten.
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4 PROJECTEN EN DOELEN
4.6 VRIJWILLIGERSMANAGEMENT

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het werk
van onze stichting. Zowel in Nederland
als in Griekenland staan vrijwilligers zeven dagen per week paraat en dragen ze
bij aan het leveren van kwalitatief goede
zorg voor mensen op de vlucht. Het vrijwilligersmanagement draait om het goed
zorgdragen voor onze vrijwilligers: vanaf de
aanmelding tot, en zelfs na, de terugkomst.
In 2022 ligt de focus op het snel, flexibel en
op een systematische manier omgaan met
veranderingen; zowel bij huidige missies als
bij nieuwe missies. Daarnaast besteden we
extra aandacht aan het betrokken en actief
houden van vrijwilligers, onder andere via
ons digitale platform en het organiseren
van bijeenkomsten. Er is een wervingsstrategie opgezet om op een structurele en
proactieve wijze te werven. In 2022 is het
(inter)nationale netwerk voor werving van
vrijwilligers uitgebreid. We werken we met
een gestructureerd en duurzaam systeem
van op- en afschalen van vrijwilligers waardoor tekorten en overschotten voorkomen
worden. We werken intensief samen met
het ground team, dit zijn onze vrijwilligers
die in het kamp wonen en ons ondersteunen als tolk.

4.7 ADVOCACY

nen die geen stem hebben. Dit doen wij
door invloed uit te oefenen op beleid en
op mensen in het algemeen. Wij willen
hen eraan herinneren dat basisrechten
aan iedereen moeten worden verleend
- ongeacht afkomst, geloofsovertuiging
of geslacht. Een integrale en collectieve
benadering van advocacy biedt de beste
kans om succesvol een veilige en humane
doorgang voor mensen op de vlucht te
bieden. Daarom zorgen we voor een duidelijk omschreven strategie waarop we
onze advocacy baseren. Met duidelijke en
op feiten gebaseerde informatie maximaliseren we de impact van onze strategie.
Met tussenpozen van zes maanden selecteren we onderwerpen om op te focussen.
In het eerste kwartaal van 2022 worden
twee onderwerpen gekozen om ons de
komende zes maanden op te focussen. In
het eerste kwartaal van 2022 analyseren
en bepalen we onze posities in de advocacynetwerken waaraan Stichting Bootvluchteling deelneemt en onderzoeken we
andere potentiële netwerken waaraan we
kunnen deelnemen. Aan het einde van het
tweede kwartaal van 2022 definiëren we
de platforms en netwerken waar Stichting
Bootvluchteling aan wil deelnemen of aan
wil bijdragen; met als doel de zichtbaarheid
van onze advocacy te vergroten.

Wij willen een stem geven aan dege-

STICHTING BOOTVLUCHTELING
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5 VERANTWOORDE BEDRIJFSVOERING
ALGEMENE INLEIDING
De afdeling Bedrijfsvoering is de duurzame basis die de medische en psychosociale missies,
alsmede de belangenbehartiging van mensen op de vlucht, vanuit ondersteuning mogelijk
maakt. Deze basis wordt gevormd door een pragmatische, betrokken en betrouwbare
aanpak. We creëren en bewaken de structuur, ruimte en rust voor onze teams die nodig zijn
om onze doelstellingen, ambities en impact te realiseren. Vanuit een duidelijke visie en strategie op het gebied van communicatie, financiën, fondsenwerving, HR en office management werken we met heldere en klantgerichte processen waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Samen maken
we positieve impact en verschil op plekken waar dit het hardste nodig is.

TEAM BEDRIJFSVOERING: PRAGMATISCH, BETROKKEN EN BETROUWBAAR.

5.2 FINANCIËN

Om impact te maken op het leven van
mensen op de vlucht zijn financiële middelen nodig. De afdeling financiën registreert,
behandelt en bewaakt geldstromen. Het
doel is een strakke boekhouding en kostenefficiënte besteding van de ons geschonken middelen. In 2022 werken we aan
financieel bewustzijn, transparante samenwerking en inzichtelijke verslaglegging. We
houden uitgaven in de gaten en verspillen
geen geld. We vergroten samenwerking,
financiële bewustwording en mede-eigenaarschap. We richten financiële processen en rapportages helder in, gericht op
uitbreiding en verantwoording van missies
en volgens wettelijke kaders. In 2022 richt
financiën zich op monitoring, rapportage,
het vastleggen van processen en tijdig
afronden van de jaarrekening.

5.3 FONDSENWERVING

Fondsenwerving behelst het werven van
donaties van particulieren, kerken, bedrijven, scholen, fondsen en overige organisaties. Communicatie is één van de belangrijkste tools om de doelen op het gebied
van fondsenwerving te behalen. In 2022
creëren we financiële stabiliteit door meer
periodieke donateurs aan ons te verbinden,
onze donatiekanalen uit te breiden, onze
naamsbekendheid te vergroten en een
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aantal fondsen structureel aan ons te verbinden. In 2022 richt fondsenwerving zich
op een goed doordachte en op onderzoek
gebaseerde fondsenwervingsstrategie. We
concretiseren ons aanbod richting bedrijven, we brengen ambassadeurs in kaart,
we ontwikkelen on- en offline toolkits en
bouwen een kennisnetwerk op.

5.4 COMMUNICATIE

Communicatie richt zich op het zichtbaar
maken van het werk van onze stichting en
de situatie op de plekken waar wij werken.
Met onze communicatie willen we onze
achterban informeren, fondsen, vrijwilligers
en medewerkers werven en de belangen
van mensen op de vlucht behartigen. In
2022 werken we aan
een marketing- en communicatiestrategie. We
integreren advocacy in
onze communicatie en
vergroten onze naamsbekendheid. We zetten
in op een vergroting van
ons bereik op social media en we onderhouden
een warme relatie met
onze achterban. Tot slot
professionaliseren we
onze interne en externe
communicatie.
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5.5 HUMAN RESOURCES

De missie, groei en veranderende omstandigheden in het werkveld vragen om een
organisatie die wendbaar en slagvaardig is.
In 2022 zijn HR-systemen en processen integraal, faciliterend en flexibel. Ons HR-beleid
ademt de cultuur en kernwaarden van de organisatie. In dit alles staat de medewerker als
mens centraal. In 2022 ligt de focus op professionalisering en inbedding van HR binnen
de organisatie. We realiseren een innovatieve
en efficiënte HR-infrastructuur en verhogen
daarmee de kwaliteit van onze in- en externe HR-dienstverlening. We ontwikkelen een
HR-visie en beleid en benutten de mogelijkheden van systemen en data. Ook voeren we
onze werving effectief uit, zetten we in op
persoonlijke groei van medewerkers en gaan
we met hen in gesprek over onze kernwaarden compassie en professionaliteit.

STICHTING BOOTVLUCHTELING

5.6 OFFICEMANAGEMENT

De office manager ondersteunt het MT, het
projectteam en team Bedrijfsvoering op
organisatorisch en secretarieel vlak. Zij zorgt
met duidelijke en servicegerichte processen
voor structuur, ruimte en rust en werkt aan
de doorontwikkeling van (digitale) samenwerking. In 2022 werken we aan een optimale ondersteuning van het officemanagement aan het gehele team. De focus ligt op
optimalisering en professionalisering van
interne processen met als doel de pragmatische, betrokken en betrouwbare basis van
de organisatie te zijn. De officemanager is
flexibel, overziet de organisatie en ondersteunt collega’s waar nodig. In 2022 werken
we organisatiebreed met een CRM-pakket,
ondersteunt de office manager de HR-manager en is onze ICT-infrastructuur op orde.
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6 RISICO’S EN BEDREIGINGEN
Voor een efficiënte en effectieve organisatie is een goede controle van risico’s door middel
van beheersmaatregelen van groot belang. Het is hierbij belangrijk de eventuele risico’s zo
goed mogelijk in beeld te hebben, de kans op het voordoen van deze risico’s te analyseren
en de mogelijke impact helder te krijgen.
MAATREGELEN
De volgende interne beheersmaatregelen zijn tot nu toe binnen onze organisatie ingevoerd:
Maandelijkse controle door directeur-bestuurder en jaarlijkse controle door een externe
accountant, waardoor financieel beleid en administratie volgens de hiervoor geldende
regels kan worden aangetoond.
Begrotingscyclus die aangeeft dat vóór de start van een nieuw jaar budgetten in kaart
zijn gebracht.
Gestructureerde interne financiële verslaglegging in de vorm van rapportages op maanden kwartaalbasis, waardoor de financiële voortgang nauwkeurig kan worden gemonitord.
Jaarverslaggeving waarin controle door accountant is opgenomen en een overzicht
wordt gegeven van de bereikte doelen en de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.
Geformaliseerd continuïteits- en reservebeleid als onderdeel van gedegen financieel
beleid.
Duidelijke financiële afspraken: heldere processen en mandatering wie waartoe is bevoegd.
Naleving van verplichte gedragscodes zoals onze code of conduct.
Lage fraudegevoeligheid door vierogenprincipe met actief en geformaliseerd toezicht
directeur-bestuurder.
Advies van derden op specifieke wet- en regelgevingsterreinen, waardoor naleven van
voor onze organisatie geldende wet- en regelgeving wordt gewaarborgd.
Onderstaande beheersmaatregelen worden in 2022 verder doorgevoerd in de organisatie:
RISICO

KANS

IMPACT

MAATREGELEN

Terugval inkomsten

In 2022 wordt een (operationele) strategie
ontwikkeld voor fondsenwerving.
In 2022 wordt ingezet op het structureel en
voor langere periode binden van fondsen.
De inzet op verschillende fondsenwervingskanalen (particulier, fondsen, bedrijven) wordt in
2022 verder vergroot.

Te weinig vrijwilligers

In 2022 wordt een wervingsstrategie voor
vrijwilligers opgesteld.
We zetten in op het vergroten van onze
naamsbekendheid en breiden het aantal wervingskanalen uit.
We ontwikkelen methoden om vrijwilligers
langer vast te houden en terug te laten keren.

Reputatieschade

De organisatie wordt verder geprofessionaliseerd zodat kennis over geldende wet- en
regelgeving in huis is.
Processen worden aangescherpt en beschreven, zodat hier intern geen misverstanden
over ontstaan.
We ontwikkelen evaluaties om
samenwerkingspartners te beoordelen.

STICHTING BOOTVLUCHTELING
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6 RISICO’S EN BEDREIGINGEN
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7 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

WERKEN (MVW)

Als organisatie dragen wij de verantwoordelijkheid om zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te werken. De komende jaren focussen we ons daarom op twee thema’s: duurzaamheid en diversiteit.

7.1 DUURZAAMHEID

Wij zijn ervan overtuigd dat klimaatverandering en geopolitiek invloed hebben op migratiestromen. Daarom willen wij als organisatie zo milieubewust mogelijk werken. We zien dat
het veranderende klimaat om andere maatregelen en werkwijzen vraagt. Moeten we nog
wel willen vliegen? En als we dat toch doen: hoe compenseren we dat dan? Op basis van
welke objectieve meetinstrumenten maken we de keuze voor een werkreis? Met wie willen
we in zee als het gaat om bedrijfskleding, medicatie of bankzaken? En hoe kunnen we onze
uitstoot tot een minimum beperken?

SOORT UITSTOOT HOEVEELHEID

CO2-UITSTOOT

PERCENTAGE COMPENSATIE**

Grijze stroom*

3.844 kWh

2.137,26 kg

6,56%

€ 128,24

Grijs gas*

3.040 m3

5.745,60 kg

17,63%

€ 344,74

Stookolie*

800 m3

2.548 kg

7,82%

€ 152,88

Benzine

3.360 l

9.354,24 kg

28,71%

€ 561,25

Vliegreizen Europa

64.000 km

12.800 kg

39,28%

€ 768,00

32.585,10 kg

100%

€ 1955,11

Totaal

* Wordt verbruikt in onze vrijwilligershuizen op Lesbos.
** Bron: Compensatie van CO2-uitstoot door het planten van bomen via Trees for All.
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7 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

WERKEN (MVW)

DOELEN
Op 31 december 2023 zijn we als organisatie CO2-neutraal. In 2022 reduceren we ons onze
ecologische voetafdruk met 33,3% en houden we ons aan ons duurzaamheidsbeleid. Dit
doen we onder andere door:
1. Noodzakelijke vliegreizen te beperken en compenseren. Om te beoordelen of een werkreis noodzakelijk is wordt eerst een objectieve aanvraag ingevuld en beoordeeld;
2.

Werknemers aan te moedigen indien mogelijk met het OV of de fiets te reizen;

3.

Werknemers de mogelijkheid te bieden ook fietskilometers vergoed te krijgen en zo de
keuze voor duurzaam vervoer te stimuleren;

4.

Samenwerking met partners in logistiek te optimaliseren om de milieu-impact zo laag
mogelijk te houden;

5.

Samen te werken met leveranciers die duurzaam en slaafvrij ondernemen;

6.

In onze werkomgeving geen vlees en zo min mogelijk zuivel te nuttigen;

7.

Duurzame, biologische en diervriendelijke goederen in te kopen, waar mogelijk tweedehands;

8.

Het aantal vliegreizen van internationale vrijwilligers zo veel mogelijk te beperken door
het formeren van stabiele long-term teams;

9.

Een ander vrijwilligershuis op Lesbos te huren zodat we minder stookolie verbruiken.

Voor advies en hulp bij het bereiken van onze doelen gebruiken we het Greenhouse Gas
Protocol zoals hier staat beschreven en de CO2-calculator van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid.
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7 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

WERKEN (MVW)

7.2 DIVERSITEIT

We zetten ons in om een meer diverse
en inclusieve organisatie te worden.
We willen dat iedereen zich bij ons welkom voelt en tot zijn/haar recht komt.
Dit willen we realiseren door positief
gebruik te maken van persoonlijke
verschillen en expertises in (culturele)
achtergrond, professie, levensloop en
persoonlijke levenservaring.
Wij geloven dat een hogere diversiteit
onze organisatie kan verrijken. Voor
het aanboren van de juiste netwerken
en het ontwikkelen van een goede
wervingsprocedure op dit vlak is een
intensieve samenwerking tussen de
HR-manager en communicatiemedewerker nodig.
Voor onze missie op Lesbos werken
we reeds samen met lokale inwoners
(Grieken) en mensen die in het kamp
wonen (ground team), en is ons team
qua diversiteit goed in balans. In 2022
blijven we dit doen en zullen we ons diversiteitsbeleid ook op nieuwe locaties
toepassen.
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8 ORGANISATIE EN RAAD VAN TOEZICHT
ORGANISATIE
In Nederland heeft Stichting Bootvluchteling 13 vaste medewerkers in dienst. Op Lesbos hebben
wij een roulerend team van zes betaalde krachten.
MEDEWERKERS NEDERLAND
Directeur bestuurder:
Annerieke Berg
Hoofd Fondsenwerving en Bedrijfsvoering:
Johanna van der Meer
Hoofd Programma’s:
Dilanga Manuweera
Human Resources:
Simone van der Velde
Office manager:
Elise van Vuuren
Financiën:						Gerrit van Vliet
Communicatie & PR:
Rebecca van de Kar
Fondsenwerving:
Hanneke Veldhuizen
Programmamanager:
Caroline van Kooten
Vrijwilligerscoördinator NL:
Myrte de Bruijn
Projectcoördinator:
Niska Stoker
Planner:						Marit Holwerda
		
Naast onze vaste medewerkers, werken we met veel vrijwilligers. In Nederland hebben we gemiddeld dertig vaste vrijwilligers die voor ons screenen, plannen, vertalen, adviseren, coachen en
klantcontact onderhouden.
In Griekenland tellen we jaarlijks gemiddeld 300 vrijwilligers. In totaal hebben we reeds voor zo’n
4000 vrijwilligers bemiddeld. De functies van deze vrijwilligers variëren van artsen, verpleegkundigen en ondersteunende support crew voor het medisch team tot psychologen en social
workers in het PSS-team. Daarnaast hebben we een host voor de vrijwilligershuizen en is er
regelmatig een mediavrijwilliger in Griekenland. Tot slot is daar nog ons onmisbare ground team:
vrijwilligers uit het kamp die ons ondersteunen als tolk (en voor de brand in Moria ook als leraar
op onze school).
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit de onderstaande personen. Een deel van hen
zal in 2022 volgens een rooster aftreden en opgevolgd worden door nieuwe leden.
Voorzitter:
René B
erg
Algemeen lid:						Merien Fortuijn
Algemeen lid:						Pieter van Essen
Secretaresse:
Marja van Luttikhuisen
De Raad van Toezicht is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar taken. De leden
kunnen wel aanspraak maken op reiskostenvergoeding van/naar RvT-vergaderingen. Ook incidentele reizen (maximaal éénmaal per jaar) naar ons werkgebied worden vergoed. De Raad van
Toezicht monitort de voortgang van de doelen van de organisatie en adviseert, indien nodig, de
directeur/bestuurder.
ORGANISATIE
KvK nummer
Fiscaal nummer
ANBI

63274337
855164621
Stichting Bootvluchteling is ANBI-geregistreerd. Dit betekent dat donaties
in Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Bootvluchteling
Postbus 8036 | 6710 AA Ede
info@bootvluchteling.nl
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9 NAWOORD
Noodzakelijk, pragmatisch en professioneel: zo zou je onze doelen voor 2022 kunnen samenvatten. We beseffen dat onze plannen ambitieus zijn maar tegelijk hebben we het volste
vertrouwen dat wij dit met onze expertise en mogelijkheden goed aankunnen. Daarnaast
kunnen we de roep en noodzaak tot uitbreiding niet langer naast ons neerleggen.
Afgelopen jaar breidden we onze organisatie uit zodat we klaar zouden zijn voor de noodzakelijk schaalvergroting in missies en locaties waar we hulp verlenen. Zo kunnen we op nog
meer plekken aanwezig zijn waar onze hulp nodig is en zo compassie verspreiden. Dat doen
we op de unieke BRF-wijze: met daadkracht en lef!
We pleiten meer dan ooit voor verandering. In de hoop dat er een dag komt dat alle mensen
op de vlucht gezien worden als de mens die ze zijn; met unieke talenten en dezelfde behoeften als jij en ik. Dit doen we met het besef dat iedere donateur, vrijwilliger, medewerker
en ambassadeur een onmisbare schakel is in het proces. Alleen samen kunnen wij de hulp
bieden die zo hard nodig is en een verschil maken.
Bedankt dat jij hier samen met ons onderdeel van wil zijn!
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