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Desiree (10), Filippijnen

Desiree (10 jaar) en haar moeder Marites (47 jaar). Toen Desiree 2 jaar was,
kreeg ze hersenvliesontsteking. Hieraan hield ze een hersenbeschadiging over
en ze raakte deels verlamd. In 2017 hadden Desiree en Marites een hoofdrol in
het televisieprogramma ‘Ik Gun Geluk’. Lees meer over moeder en dochter op
pagina 55. (foto: Liliane Fonds)
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Frankie’s wereld
is nu groter
dan zijn matras

Tot voor kort lag Frankie hele dagen op bed.

Als de buitendeur openstond, ving Frankie een glimp op van
de wereld buiten. Maar hoe het er buiten uitzag en rook,
daarvan had hij lang geen flauw idee. Door een aangeboren
hersenbeschadiging kan Frankie niet lopen, niet zelfstandig
rechtop zitten, zichzelf niet omdraaien, zijn hoofd niet optillen.
Hij bracht hele dagen door op bed, starend naar het plafond.

De aangepaste stoel. Nu Frankie af en toe rechtop zit,
haalt hij gemakkelijker adem.

Frankie’s vader maakt lange dagen op een scheepswerf. Met
zijn loon kan het gezin nét overleven. Moeder Mary-Ann doet
wat ze kan voor Frankie en zijn broertje. Maar geld voor een
dokter, voor revalidatie van Frankie of betere voeding voor
hem hadden Mary-Ann en Willy niet. Frankie at alleen maar pap.
Halverwege 2017 kregen medewerkers van een lokale
organisatie die samenwerkt met onze partner in de Filippijnen,
Frankie in het vizier. Hij was er slecht aan toe. Niet alleen was
hij ondervoed, doordat hij voortdurend platlag, was hij ook
heel kortademig. Zijn ouders waren ten einde raad. De
toekomst van hun oudste kind zag er somber uit.
Intussen gaat het veel beter met Frankie. Dankzij voedingssupplementen en extra vitaminen die hij kreeg met steun van
het Liliane Fonds, is hij wat aangesterkt. In een aangepaste,
op maat gemaakte stoel kan hij nu af en toe rechtop zitten.
Hierdoor is zijn ademhaling verbeterd. Ook kwam er een
verrijdbaar bed, zodat Frankie geregeld naar buiten kan.
En hij krijgt nu therapie. Voor het eerst in zijn leven. De
oefeningen doen hem goed. In korte tijd heeft hij al geleerd
zijn hoofd en armen te bewegen.
De steun op maat voor Frankie heeft een positief effect op
het hele gezin. Zijn ouders zijn minder gespannen, nu ze er
niet meer alleen voor staan. Ook financieel is er meer ‘lucht’:
we zorgden dat moeder Mary-Ann een buurtwinkeltje aan
huis kon beginnen, zodat ze én voor Frankie kan zorgen én
wat geld kan verdienen.
Frankie was een van de hoofdpersonen in het tv-programma
‘Ik Gun Geluk’. Voor meer informatie, zie pagina 54-55.
Dankzij een verrijdbaar bed komt Frankie nu ook buiten.
(Alle foto’s: Liliane Fonds)
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I Visie, missie en strategie
Visie, missie en strategie
Wat ons beweegt (visie), wat we doen (missie)
en hoe we dit aanpakken (kernstrategie).

Kernstrategie:
kinderen versterken en laten meedoen
Hoe we dit aanpakken
Ontwikkeling van kinderen

Kinderen met een handicap doen gelijkwaardig en zo volledig
mogelijk mee in hun thuissituatie en hun gemeenschap.
Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.

We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van
de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust.
Ze doen gemakkelijker mee en komen voor zichzelf op. De
situatie, het karakter en de behoeften van een kind zijn altijd
het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers
hebben een sleutelrol.

Missie

Toegankelijk maken van hun omgeving

Wat wij doen om die droom te laten uitkomen

We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden
doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, houding
en gedrag van andere mensen en het beleid van de (lokale)
overheid.

Visie
Onze toekomstdroom

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat
voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap
al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we
kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Ondersteunende strategieën
Hoe we onze kernstrategie ondersteunen
Organisatieontwikkeling
We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig
en toegerust zijn om de kernstrategie uit te voeren.

Beleidsbeïnvloeding
We dragen bij aan de lobby voor borging van de belangen
van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid
voor internationale samenwerking.
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Community-Based Rehabilitation (CBR) is een van de pijlers van onze aanpak: de lokale gemeenschap wordt
betrokken bij de revalidatie van kinderen met een handicap en hun 'meedoen' in de sociale omgeving.

We werken vanuit een holistische benadering: we kijken naar alle aspecten die van belang zijn voor het welzijn en
de ontwikkeling van een kind.

Onze Zuidelijke partners, de (28) Strategische Partnerorganisaties (SPO’s), werken op hun beurt weer samen
met (ruim 1200) uitvoerende Partnerorganisaties (PO’s).
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Mariana (rechts) heeft haar draai in het leven gevonden. (foto: Liliane Fonds)

Mariana is verliefd
Waarover Mariana en haar vriendinnen zoveel lol hebben? Over jongens natuurlijk!
Ze zijn allemaal stiekem een beetje verliefd. Mariana (20) ook. De jonge Boliviaanse
doet volop mee in haar omgeving. Thuis, op school, bij het sporten. Ze hoort er
helemaal bij. Maar dat kreeg ze niet cadeau. Ze heeft er hard voor moeten knokken.
Als baby hield ze aan een ziekte een hersenbeschadiging over, waardoor ze deels
verlamd raakte. Er volgde een lange, soms moeizame weg die ze aflegde met steun
van het Liliane Fonds. Ze was pas één jaar oud, toen ze voor het eerst therapie kreeg.
In de afgelopen negentien jaar heeft Mariana dag in dag uit geoefend. En haar
doorzettingsvermogen heeft haar ver gebracht. Ze leerde (beter) spreken. Op haar
tiende kon ze lopen. Een jaar later stroomde ze in op een reguliere school. En
tegenwoordig doet ze zelfs fanatiek én met succes aan verschillende sporten. Dit jaar
doet ze eindexamen. Daarna gaat ze een vakopleiding Secretariaat volgen. Nu maar
hopen dat ze daar ook vriendinnen maakt met wie ze af en toe lekker kan giebelen.
Mariana was in 2017 te zien in 'Van der Vorst ziet sterren'. Haar weerzien met onze
ambassadeur Erica Terpstra, die ze als klein meisje had ontmoet, was hartverwarmend.
Lees meer over 'Van der Vorst ziet sterren' op pagina 53.
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II Paspoort Liliane Fonds
Paspoort Liliane Fonds
Van rechtsvorm tot vestigingsplaats. Van
grondslag tot bestuursmodel. Van statutaire
doelstelling tot onderscheidende kenmerken.
Dit zijn de paspoortgegevens van het
Liliane Fonds.
Naam en rechtsvorm

Onderscheidende kenmerken
•	specifieke doelgroep: kinderen en jongeren met een
handicap (t/m 25 jaar) op de armste plekken van de wereld

Statutaire doelstelling
•	Kinderen met een handicap versterken in de armste landen
en streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en hun
omgeving toegankelijker maken; beide in samenwerking
met lokale partners.
•	Het publiek door voorlichting bewustmaken van de
‘uitsluiting’ van deze kinderen en van hun rechten.

Stichting Liliane Fonds

Statutaire vestigingsplaats

CBF-Keur/CBF-Erkenning

’s-Hertogenbosch

Vanaf 1992: CBF-Keur
Sinds 2016: CBF-Erkenning

Oprichtingsdatum

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

14 maart 1980

Sinds 1 januari 2008

Oorsprong

Lidmaatschap brancheorganisaties

Particulier initiatief (Liliane en Ignaas Brekelmans-Gronert)

• Goede Doelen Nederland
•	Partos (Particuliere initiatieven op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking)
• DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development)
• IDDC (International Disability and Development Consortium)

Grondslag
Geen binding met specifieke religie of levensovertuiging

Bestuursmodel
Raad van Toezicht en directeur-bestuurder. Directeur en
toezichthouders hebben onderscheiden taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden:
•	de directeur zet de koers van het Liliane Fonds uit, verwerft,
beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt dat
de organisatie adequaat functioneert;
•	de Raad van Toezicht geeft advies, en houdt vooraf én
achteraf toezicht op de directie en op de strategie van het
Liliane Fonds.
Met ingang van 1 januari 2018 vormen het Liliane Fonds en
(huisgenoot) MIVA een personele unie: de activiteiten van
MIVA zijn grotendeels opgenomen in de werkzaamheden
van het Liliane Fonds; de directeur-bestuurder en afdelingsmanagers van het Liliane Fonds vervullen hun functies ook
voor MIVA; en de Raden van Toezicht van beide organisaties
bestaan uit dezelfde personen.
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Erkenning
•	Onderscheiding Verenigde Naties voor unieke en
effectieve werkwijze
• (Carnegie) Wateler Vredesprijs
• Paul Tensen Prijs

III Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuursverslag 2017
Mag je in ons werk ooit tevreden zijn? Kun je,
terugkijkend, zeggen dat een jaar ‘mooi’ of ‘goed’
is geweest? In de armste delen van de wereld
bleven óók in 2017 tientallen miljoenen kinderen
met een handicap – kwetsbaar en kostbaar, met
dromen en ambities – verstoken van eerlijke kansen.
Gemarginaliseerd door armoede en vooroordelen.
In rampsituaties nog kanslozer dan leeftijdgenoten
al zijn. En tóch … Wat we in 2017 wél hebben
bereikt, is géén te verwaarlozen voetnoot in een
verder inktzwarte kroniek.
We verbeterden de levenskwaliteit en de toekomstkansen van
86.772 kinderen. Ze kregen een ander, hoopvoller perspectief.
En met hen ook hun ouders, hun broers, hun zussen. Verergerende armoede en uitsluiting door de gemeenschap treffen hele
families. Maar omgekeerd heeft ons werk ook invloed op
gemeenschappen. Als mensen (in)zien hoe waardevol en
krachtig kinderen met een handicap zijn en gaan beseffen dat
diversiteit een samenleving alleen maar sterker maakt, verandert hun houding. Beetje bij beetje, maar gestaag. En dat
helpt om structurele veranderingen dichterbij te brengen.
Het Liliane Fonds straalt hoop uit. Voor de korte termijn én
de lange termijn.
Hoop is ook onze drijfveer. Hoop zoals omschreven in ‘Weg van
de hoop’, het bekende gedicht dat is geïnspireerd op uitspraken
van Václav Havel: “Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Het is
niet de overtuiging dat iets goed afloopt, maar de zekerheid
dat iets zin heeft – ongeacht de uitkomst.” En Havel heeft daar
nog aan toegevoegd: “Hoe ongunstiger de situatie waarin onze
hoop overeind blijft, des te intenser is de hoop.” We zijn bij het
Liliane Fonds niet naïef. We weten dat het nooit zover zal
komen dat ieder kind gelijke kansen heeft. We beseffen dat het
– in het Zuiden én het Noorden – nog lang gaat duren voordat
het vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap op alle
fronten volop meedoen in de maatschappij. Maar juist daarom
is onze ‘hoop’ onverwoestbaar en geven we nooit op. Daarbij
zijn we er ons elke dag van bewust dat we ons werk niet alleen
doen. We zouden machteloos zijn zonder betrouwbare partners
ter plekke en zonder supporters in Nederland die onze hoop
delen en ons steunen, omdat ze geloven in onze aanpak.

1

Toegenomen aandacht

De hoop die we koesteren, is de laatste jaren ook gevoed. Ook
al is een wereld waarin iedereen meedoet en meetelt nog
lang niet in zicht, de aandacht voor mensen die nu buitenspel
1

UN Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD, 2006).
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staan – onder wie het merendeel van de kinderen en volwassenen
met een handicap op de armste plekken van de wereld – is wel
degelijk toegenomen. Internationaal en ook in Nederland heeft
het thema van het Liliane Fonds een (politieke) relevantie
gekregen die tot voor kort ondenkbaar was.
Inmiddels hebben 176 landen het VN-Verdrag voor de Rechten
van Mensen met een Handicap1 geratificeerd. Hiermee hebben
ze toegezegd dat ze de rechten van mensen met een handicap
(gaan) borgen in beleid en wetgeving. Dit betekent dat de
overheden in deze landen in elk geval kunnen worden aangesproken op de verplichtingen die ze zijn aangegaan.
De Sustainable Development Goals (SDG’s), de ‘werelddoelen’
die de lidstaten van de Verenigde Naties zijn overeengekomen
voor de jaren 2016-2030, hebben als motto Leave No One
Behind. Ze focussen op de meest gemarginaliseerde groepen
binnen samenlevingen. Mensen met een handicap worden hier
expliciet toe gerekend. Hun aansluiting op vooruitgang en
ontwikkeling is een wereldwijd agendapunt geworden.
Het VN-Verdrag en de SDG’s hebben het besef vergroot dat
uitsluiting en ongelijkheid van kansen universele verschijnselen
zijn die zich, in verschillende gradaties en met verschillende
impact, voordoen in lage- én hoge-inkomenslanden. Hierdoor
ontstaan een nieuwe solidariteit en meer samenwerking tussen
organisaties die zich internationaal inzetten voor de inclusie
van mensen met een handicap – hun volledige opname in een
samenleving die daarop ook is ingericht – en collega-organisaties
dit ditzelfde doen in eigen land.

2 Nieuwe manieren van samenwerken
Om steeds meer te bereiken voor kinderen met een handicap,
blijven we ons werkwijze verbeteren. Daarbij spelen we in op
interne en externe ontwikkelingen en op nieuwe mogelijkheden.
De omgeving waarin we werken, verandert. Wij veranderen ook.
Zowel in het Zuiden als in Nederland werken we anders én
anders samen dan dertig, twintig of zelfs tien jaar geleden.

In het Zuiden
In 2012 kozen we ervoor met onze Strategische Partnerorganisaties (SPO’s) te gaan samenwerken in een partnermodel.
Anders gezegd, we maakten de keuze voor een gelijkwaardig
partnerschap met voor beide partijen verschillende taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We gingen hiermee
niet voor de veiligste, gemakkelijkste optie, wél voor de meest
kansrijke, als het gaat om wat we uiteindelijk willen bereiken:
de verankering ter plekke van individuele brede steun op maat
aan kinderen en jongeren met een handicap en voortzetting
daarvan na ons vertrek. Inmiddels zijn alle bestaande of
beoogde SPO’s beoordeeld op hun vermogen tot het nieuwe
type partnerschap. Ons oordeel over elke SPO is getoetst

door een Externe Adviescommissie met daarin onafhankelijke
experts. In een aantal landen hebben we op grond van het
assessment gekozen voor een nieuwe SPO. Met de organisaties die perspectief bieden op een succesvol partnerschap, zijn
plannen op maat gemaakt voor verdere organisatieversterking.
De voortgang van deze plannen volgen we nauwgezet.
In 2016 en 2017 zijn samen met de SPO’s nieuwe stappen gezet.
In elk van de vier regio’s waar we programma’s ondersteunen
(Frans- en Engelstalig Afrika, Azië en Latijns-Amerika), is een
regionaal SPO-netwerk gevormd. De overkoepelende naam van
deze netwerken is Liliane Foundation INClusion Network (LINC).
Doelstellingen van elk netwerk zijn het delen van kennis en
best practices, het indienen van gezamenlijke aanvragen voor
institutionele fondsen en bundeling van krachten bij belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. Daarnaast heeft elk netwerk
een of meer eigen, regio-specifieke thema’s gekozen. Elk netwerk
heeft een voorzitter uit de regio. De stuurgroep van LINC
bestaat uit vertegenwoordigers van SPO’s uit alle regio’s. In
juli 2017 was de stuurgroep in Nederland voor overleg en de
opstelling van een charter. Ook leverden ze feedback op ons
meerjarenplan-in-wording. De focus daarbij lag op het vernieuwde ‘partnermodel’ waarmee we willen gaan werken.
Het Liliane Fonds heeft niet de intentie om tot in lengte van
dagen actief te blijven in een land. We streven ernaar dat onze
partner na verloop van tijd het programma – steeds meer – op
eigen kracht kan voortzetten. Om het proces hiernaartoe beter
te stroomlijnen, is in het kader van het Meerjarenbeleidsplan
2018-2020 en het Jaarplan 2018 een partnermodel ontwikkeld
met drie verschillende fases: een opbouwfase, een doorgroeifase en een zelfvoorzienende fase. In de laatste fase maakt
een organisatie bij voorkeur nog wel deel uit van LINC. Wat
betreft de brede organisatieversterking waarop we inzetten,
ligt het zwaartepunt bij de doorgroeifase.

In Nederland
Om SPO’s op elk gebied dat van belang is, zo sterk mogelijk te
maken, moeten wij in staat zijn hen in de breedte te ondersteunen. Onze veranderde rol – van uitvoerder naar facilitator en
coach – vraagt om een multidisciplinaire en vaak ook projectmatige aanpak, en om de opbouw van (meer) themadeskundigheid binnen het Liliane Fonds. In 2017 is een voorstel uitgewerkt
om de beoogde nieuwe werkwijze beter te faciliteren en te
verankeren in de inrichting van de organisatie. Met ingang van
2018 heeft de voormalige afdeling Programma’s een nieuwe
naam (Internationale Partnerschappen en Programma’s) en
een andere opzet. Daarbinnen werken verschillende teams aan
respectievelijk de versterking van onze Zuidelijke partners, het
beheer van de overeenkomsten met hen, en kennisvergroting
op – om te beginnen – de volgende gebieden: Community-Based
Rehabilitation (CBR), onderwijs, Disaster Risk Management
(DRM), Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) en
transport en communicatie.
In het partnerschap met SPO’s maar ook in de samenwerking
met andere organisaties groeit de rol van het Liliane Fonds
als kennisorganisatie. Doordat we werken ‘aan de basis’ van
samenlevingen en een onderscheiden aanpak hebben, kunnen
we een unieke deskundigheid opbouwen op een aantal specifieke thema’s. Op deze gebieden willen we in toenemende
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mate anderen kunnen voorzien van informatie en (kennis)–
producten. Daarvoor en om ons eigen werk voortdurend te
verbeteren, is het belangrijk dat we van elk thema een track
record opbouwen: we moeten onze resultaten aantonen en
vastleggen. In 2017 hebben we hierin een grote stap gezet
door de vernieuwing van ons results framework en de training
van medewerkers en Zuidelijke partners in het werken met
het aangepaste resultatenkader. In het results framework staat
welke resultaten we op de verschillende niveaus – het kind met
een handicap, de samenleving, de uitvoerende Partnerorganisatie (PO), de SPO en het Liliane Fonds zelf – beogen, aan welke
kern-prestatie-indicatoren (KPI’s) we deze resultaten afmeten,
en hoe en met welke frequentie we gegevens verzamelen en
rapporteren. Het is de bedoeling dat eind 2018 alle benodigde
gegevens systematisch worden vergaard, vastgelegd, geanalyseerd en geëvalueerd.
Door de resultaten van onze werk zichtbaar te maken en te
‘bewijzen’, kunnen we niet alleen onze Zuidelijke partners en
daarmee de steun aan kinderen beter versterken, we scherpen
er ook onze eigen profilering in het Noorden mee aan. Aantoonbare resultaten onderstrepen de toegevoegde waarde
van het Liliane Fonds.

3 Draagvlakorganisatie
Het Liliane Fonds heeft het altijd belangrijk gevonden een
draagvlakorganisatie te zijn: wij meten ons bestaansrecht voor
een groot deel af aan de steun die we krijgen uit de samen
leving. Natuurlijk staan we niet afwijzend tegenover institutionele fondsen, bijvoorbeeld subsidies – hoe meer we kunnen
besteden aan programma’s voor kinderen met een handicap,
hoe liever ons dat is – maar we willen dat het merendeel van
onze inkomsten bestaat uit bijdragen van particulieren, bedrijven
en organisaties in Nederland. In 2017 heeft het Liliane Fonds
(opnieuw) bewezen een échte draagvlakorganisatie te zijn. Zonder welke vorm van overheidssubsidie dan ook hebben we het
hoogste bedrag aan inkomsten in onze geschiedenis gerealiseerd.
Daar hebben we hard voor gewerkt en (extra) in geïnvesteerd.
Zoals voor alle goede doelen geldt ook voor het Liliane Fonds,
dat het werven en behouden van donateurs moeilijker én
duurder is geworden. Het resultaat van wervingsmethoden
die decennialang geheid succesvol waren, is onvoorspelbaarder
geworden. (Potentiële) donateurs hebben andere wensen en
behoeften dan vroeger, als het gaat om communicatie, informatie en betrokkenheid. Daar goed op inspelen, blijft voorlopig
een uitdaging. We gaan deze uitdaging aan. In 2017 hebben
we verschillende wervingsmethoden gecombineerd ingezet,
met name televisie, radio en online-kanalen zoals Facebook en
Twitter. We deden dit vooral bij ‘Ik Gun Geluk’: het tv-programma
op 8 oktober 2017 was ingebed in een drie weken durende
campagne met radio-spots en berichten op Facebook. Hierdoor
werd het publiek frequent en op verschillende manieren attent
gemaakt op onze aanwezigheid én hadden we een groot bereik.
Ook hebben we plannen ontwikkeld om het maatwerk dat we
(potentiële) donateurs willen leveren, verder te verbeteren.
We streven ernaar mensen die daar open voor staan, op het
juiste moment te voorzien van informatie die hen boeit.
De vernieuwing van communicatie en fondsenwerving pakken
we doelbewust ook op in samenwerking met verwante

organisaties. We doen dit bijvoorbeeld binnen de SKO (Samen
werkende Kinderhulp Organisaties). Deelnemers in de SKO
zijn, naast het Liliane Fonds, Edukans, Het Vergeten Kind,
WarChild en Kika. In 2019 organiseren de vijf organisaties een
gezamenlijke, wervende campagne.

4 Samenwerking met MIVA
Zoals afgesproken bij het begin ervan in 2015, is de samenwerking tussen het Liliane Fonds en MIVA in 2017 uitvoerig
geëvalueerd door een externe partij. De uitkomsten vormden
belangrijke input voor de besluiten die zowel het MIVA-bestuur
als onze Raad van Toezicht moest nemen over voortzetting
van de samenwerking en de toekomstige bestuursstructuur.
Er is unaniem voor gekozen te blijven samenwerken. Vanaf
2018 doen we dit in een ‘personele unie’. We deelden al het
kantoorpand, alle backoffice-activiteiten en het ICT-systeem.
Nu is de directeur-bestuurder van het Liliane Fonds dit ook
formeel van MIVA, de Raden van Toezicht van beide organisaties
bestaan uit dezelfde personen, en de arbeidsvoorwaarden bij
Liliane Fonds en MIVA zijn geharmoniseerd. Het bestuur van
MIVA kwam in december 2017 voor de laatste keer bijeen.
De voormalige bestuursvoorzitter trad toe tot de Raden van
Toezicht. In het evaluatierapport is gesignaleerd dat er in de
samenwerking nog enkele knelpunten waren. Aan de oplossing hiervan wordt inmiddels voortvarend gewerkt.

5 Bestedingen 2017
Het Liliane Fonds besteedde in 2017 inclusief toegerekende
kosten 19,2 miljoen euro aan zijn doelstellingen. Hiervan is
91,2 procent (17,6 miljoen euro) aan ‘het Zuiden’ besteed en
8,8 procent (1,7 miljoen) aan voorlichting in Nederland.

Bestedingen aan Zuiden
Van de bestedingen aan het Zuiden ging:
•	87 procent naar onze kernstrategie Child Empowerment.
Die bestaat uit twee elementen: de ontwikkeling van kinderen
(Child Development) en het toegankelijk maken van hun
omgeving (Enabling Environment). Onder de bestedingen aan
Enabling Environment valt ook de versterking van uitvoerende
Partnerorganisaties (PO’s). Capabele en goed toegeruste
PO’s zijn een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en
efficiënte uitvoering van programma’s.
•	13 procent naar de versterking van SPO’s (2 procent),
programmamanagement (9 procent) en overige kosten van
SPO’s (2 procent).
De bestedingen aan het Zuiden waren – mede door het albinismeproject dat we samen met Human Rights Watch uitvoeren
in Tanzania – bijna 6 procent hoger dan in 2016 (16,6 miljoen
euro), maar 6,7 procent lager dan we voor 2017 hadden begroot
(18,8 miljoen). Voor het budget dat was toegekend op basis
van de jaarplannen van onze Zuidelijke partners – in totaal
13,4 miljoen euro waarvan 13 miljoen daadwerkelijk is besteed –
komt dit doordat aan enkele SPO’s de laatste termijn van 2017
(nog) niet is uitbetaald: de saldi van deze organisaties waren
nog toereikend voor financiering van het door ons ondersteunde programma. De bestedingen aan ‘extra aanvragen’2

2

– begroot: 5,4 miljoen euro, uitgegeven: 4,6 miljoen – zijn
lager doordat de uitvoering van een aantal (goedgekeurde)
projecten waarvoor een aanvraag is gedaan, moest worden
uitgesteld. Oorzaak van de opschorting is dat de inkomsten
uit institutionele fondsenwerving waarmee ze gefinancierd
zouden moeten worden, gedurende 2017 achterbleven bij de
verwachtingen. Pas laat in het jaar bleek dat er, onder meer
doordat de inkomsten uit nalatenschappen hoger waren dan
begroot – toch voldoende middelen waren om de projecten te
laten doorgaan. Een deel van de projecten kon nog in gang
worden gezet in 2017, de andere gaan in 2018 van start.

Bestedingen aan voorlichting in Nederland
De bestedingen aan voorlichting waren 0,35 miljoen euro
(26 procent) hoger dan in 2016 (1,3 miljoen) en 0,1 miljoen
(6 procent) lager dan begroot. De stijging ten opzichte van
2016 heeft mede te maken met het albinismeproject met
Human Rights Watch in Tanzania. Aan communicatie rondom
het project, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij,
is 0,2 miljoen euro besteed. Dat het voorlichtingsbudget in
2017 niet vollédig is besteed, komt onder meer doordat een
voor 2017 geplande expertmeeting ‘doorschuift’ naar 2018.

6 Inkomsten 2017
Onze totale inkomsten in 2017 bedroegen 22 miljoen euro.
Daarmee zijn ze 1,5 procent hoger dan in 2016 (21,7 miljoen
euro) en 1,3 procent hoger dan we hadden begroot (21,8 miljoen).

Steun van particulieren
In 2017 steunden particulieren het Liliane Fonds met in totaal
13 miljoen euro. Hiermee is het totaal van hun bijdragen 1,6
miljoen euro lager dan in 2016 (14,6 miljoen) maar hoger dan
voor 2017 was begroot (12 miljoen).
De 13 miljoen euro aan bijdragen van particulieren bestond
voor 7,1 miljoen euro uit donaties en giften en voor 6 miljoen
euro uit baten uit nalatenschappen. Voor beide categorieën
geldt dat de inkomsten lager waren dan in 2016 (respectievelijk 7 procent en 15 procent) maar hoger dan voor 2017 was
begroot (0,9 en 18 procent). In 2016 bedroeg het totaal aan
donaties en giften van particulieren 7,6 miljoen euro, maar
daarin zat een eenmalige bijdrage van bijna 0,6 miljoen euro.
Als we deze bijzondere gift niet meerekenen, zijn in 2017 de
baten uit particuliere donaties en giften licht gestegen ten
opzichte van 2016. Ook de inkomsten uit nalatenschappen
waren in 2016 met 6,9 miljoen euro bijzonder hoog.
In 2017 maakten 82.725 particuliere donateurs een of meer
bijdragen over. Dit is een lichte stijging (1 procent) ten opzichte
van 2016 (81.765 ‘gevende’ donateurs). Het aantal nieuwe
nalatenschappen steeg van 134 in 2016 naar 140 in 2017.

Steun van bedrijven
De bijdragen van bedrijven stegen van 0,38 miljoen euro in
2016 naar 0,44 miljoen euro in 2017. Ze bleven wel achter bij
de begroting voor 2017 (0,64 miljoen euro).

 PO’s kunnen na vaststelling van hun jaarplannen nog extra aanvragen doen in het kader van het programma dat het Liliane Fonds ondersteunt.
S
Ook bestedingen via extra aanvragen komen direct of indirect ten goede aan de versterking van kinderen met een handicap.
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Steun van loterijorganisaties
Het Liliane Fonds is beneficiënt van de Nationale Postcode
Loterij. Bovenop de jaarlijkse reguliere bijdrage van 1,35 miljoen
euro, ontvingen we in 2017 uit een extra trekking nóg een
bijdrage: een bedrag van 1,8 miljoen euro voor het driejarige
project (2017-2020) dat we samen met Human Rights Watch
uitvoeren voor kinderen met albinisme in Tanzania. Hiermee
kwamen de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij in 2017
uit op 3,2 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan in 2016,
toen we alleen de reguliere bijdrage ontvingen, en conform de
begroting voor 2017 die na toekenning van de extra bijdrage
daarop is aangepast.

Subsidies van overheden
Het Liliane Fonds ontvangt geen enkele overheidssubsidie. In
het verleden was dit wel lange tijd het geval. De afwezigheid van
subsidie maakt het in 2017 behaalde resultaat – nooit eerder
waren onze inkomstem zo hoog als in 2017 – extra bijzonder.

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Het gaat hier om de bijdrage van onze samenwerkingspartner
MIVA die via onze Strategische Partnerorganisaties (SPO’s)
wordt besteed. In 2017 was dit een bedrag van (ruim) 1 miljoen
euro. Dit is evenveel als in 2016, maar minder dan begroot
(1,4 miljoen). Dit komt doordat de inkomsten van MIVA gedurende het jaar tegenvielen. In de laatste maanden van 2017 is een
aantal projecten dat met MIVA-gelden zou worden gefinancierd,
on hold gezet.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
De bijdragen van (met name) stichtingen kwamen in 2017 uit
op 4,5 miljoen euro. Hiermee zijn ze iets lager (1,7 procent)
dan was begroot (4,6 miljoen euro), maar hoger (1,9 procent)
dan in 2016 (4,4 miljoen).

Bestedingspercentage
De bestedingsratio over de inkomsten3 komt voor 2017 uit op
87 procent. Dit is hoger dan in 2016 (83 procent) maar lager
dan we hadden geraamd (95 procent). Het bestedingspercentage groeide ten opzichte van 2016, doordat onze bestedingen
sterker stegen (9 procent) dan onze inkomsten (1,5 procent).
Dat we het voor 2017 beoogde bestedingspercentage niet
hebben gehaald, komt doordat de bestedingen ondanks de
groei toch wat achterbleven bij de begroting.

7 Kosten 2017
Kosten werving
Het percentage wervingskosten steeg van 9,5 procent in 2016
naar 11,9 procent in 2017. Begroot was 12,5 procent. De stijging
ten opzichte van 2016 is met name een gevolg van het feit dat
we meer hebben geïnvesteerd – en ook moesten investeren –
in de werving en het behoud van donateurs.

Kosten eigen organisatie
De kosten eigen organisatie (4,1 miljoen euro) zijn 10,8 procent
hoger dan in 2016 (3,7 miljoen) maar conform de begroting
voor 2017 (4,1 miljoen). De stijging ten opzichte van 2016 zit

vooral in de personeelskosten en de kantoor- en algemene
kosten. Zo waren in 2017 de ‘overige personeelskosten’ hoger
dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met de kosten die zijn
gemaakt voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder
en manager Bedrijfsvoering.

Kostenpercentage Beheer en Administratie
Het kostenpercentage Beheer en Administratie4 was 2,5 procent.
Dit is lager dan in 2016 (3 procent) en licht hoger dan begroot
(2,4 procent).

8 Investeringen
In 2017 is (beperkt) geïnvesteerd in de doorontwikkeling van
software en ICT-apparatuur.

9 Financiële positie
De financiële positie van het Liliane Fonds blijft onverminderd
goed.
Ultimo 2017 bedroegen de totale liquide middelen 12 miljoen
euro (eind 2016: 14 miljoen euro).

10 Personeelsbezetting
Per 31 december 2017 waren 67 mensen in loondienst (per
31-12-2016 waren dit er 63). Ze vertegenwoordigden 43,1 fte’s
(per 31-12-2016: 40,65 fte’s). Het gemiddelde aantal fte’s in
2017 was 43 (in 2016: 41,1 fte’s).

11 Risico’s en onzekerheden
Het Liliane Fonds opereert in een sector met specifieke risico’s
en onzekerheden. Het belangrijkste risico dat we lopen, is dat
geld dat ons is toevertrouwd, onrechtmatig wordt besteed.
Maatregelen om dit te voorkomen en te beheersen, zijn met
name een strenge selectie en screening van Zuidelijke partners,
contracten met heldere afspraken, tussentijdse monitoring,
strikte eisen aan rapportages, (ook externe) audits en evaluaties, en een sanctie- en anti-corruptiebeleid.
Mede dankzij onze beheersingsmaatregelen kwam begin 2017
fraude aan het licht bij de voormalige SPO in Indonesië. Het
betrof een ex-medewerker van deze organisatie die (in 2016)
een aanzienlijk geldbedrag had ontvreemd ten koste van een
aantal PO’s en daarmee van hun programma’s voor kinderen.
We hebben de benadeelde PO’s onmiddellijk gecompenseerd,
geen kind heeft onder de fraude geleden. Alle SPO’s zijn over
de kwestie geïnformeerd. Mede op basis van hun aanwijzingen
hebben we intussen ons fraudebeleid en de overeenkomsten
met SPO’s aangescherpt. In onze opdracht heeft een accountantsbureau (BDO) forensisch onderzoek gedaan naar de
voormalige SPO. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Wij
proberen nu via een juridische procedure het geldbedrag
terug te krijgen en de schuldige te laten berechten.
Een ander risico ligt in het feit dat we in het huidige fondsenwervingsklimaat in Nederland minder langetermijnzekerheid
over fondsen hebben – dit geldt voor alle traditionele inkomstenbronnen – terwijl we in de landen waar we programma’s
ondersteunen, door onze partnerschappen met Zuidelijke

3

De bestedingen aan de doelstellingen, gedeeld door het totaal aan inkomsten.

4

 osten Beheer en Administratie zijn kosten van de eigen organisatie die niet kunnen worden toegerekend aan de bestedingen aan de doelstelling(en) of
K
aan de werving van baten. Het Liliane Fonds hanteert voor het kostenpercentage Beheer en Administratie een eigen (maximum)norm van 6,5 procent.
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organisaties meer langetermijnverplíchtingen aangaan. Maatregelen om ‘hiaten’ te voorkomen, zijn een zorgvuldige matching
van projecten en fondsen en (mogelijk) meer flexibiliteit in de
uitkering van toegekende fondsen.
Andere ‘interne’ risico’s zijn onder meer onrechtmatige binnenlandse betalingen, niet competente of ontevreden medewerkers,
en uitval van ICT-systemen. Deze risico’s beheersen we door
verschillende maatregelen. Facturen en betalingen moeten altijd
door minstens twee bevoegde personen worden geautoriseerd.
Voor medewerkers hebben we een plannings-, functioneringsen beoordelingscyclus met steeds meer aandacht voor opleiding
en ontwikkeling. Hun medezeggenschap is georganiseerd in
een Ondernemingsraad en periodiek voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Dit laatste gebeurde ook
in 2017. Het back-up- en recovery-plan voor het ICT-systeem
wordt regelmatig getoetst.
Externe onzekerheden liggen, behalve in de omstandigheden
voor fondsenwerving in het Nederland van nu – donoren en
donateurs ‘wisselen’ bijvoorbeeld gemakkelijker van goed
doel – ook in ontwikkelingen in de landen waar het Liliane Fonds
programma’s ondersteunt. Zo kan overheidsbeleid ter plekke
de samenwerking met traditionele partners, vooral ngo’s,
bemoeilijken en organisaties als het Liliane Fonds er (op den
duur) toe nopen om voor een aantal thema’s – bijvoorbeeld
beleidsbeïnvloeding – te kiezen voor andere vormen van
samenwerking met deels ook andere partners. Om hierop te
kunnen anticiperen is gedegen kennis van de lokale context
van cruciaal belang.

12 Onze toekomstplannen
In 2017 hebben we samen met MIVA het Meerjarenbeleidsplan
2018-2020 opgesteld. De twee organisaties hebben elk een
eigen Jaarplan 2018 gemaakt. Thema van het Meerjarenbeleidsplan is ‘Sterk vanuit de basis’, dat van ons Jaarplan 2018
‘Bouwen aan duurzaamheid’.

Speerpunten
Voor de jaren 2018-2020 hebben we vier speerpunten benoemd
met per speerpunt onze ambitie voor 2020. In de opeen
volgende Jaarplannen krijgt elk speerpunt een specifieke
invulling en doelstelling.
Onze speerpunten voor de komende jaren zijn ‘kwaliteit aan
de basis versterken en aantonen’, ‘ontwikkeling en beheer van
duurzame partnerschappen met Zuidelijke organisaties en
uitvoering van de gezamenlijke inclusieagenda van Liliane
Fonds en MIVA’, ‘versterking van onze communicatie- en wervingskracht, onder meer door aansluiting op trends en technologieën’ en ‘borging van de invloed van SPO’s in strategische
kwesties die het Zuiden betreffen’. Daarnaast besteden we
meer aandacht aan ons eigen Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemerschap (MVO): we gaan zorgen voor meer diversiteit
op de werkvloer en maken (in 2018) ons kantoorpand volledig
disability-proof.

13 Vertrek als directeur
Het Bestuursverslag over 2017 is het laatste van mijn hand.
Per 1 mei 2018 treed ik af als directeur-bestuurder. Op 1 juni
2018 neemt Steven Berdenis van Berlekom, tot die datum lid
van de raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie, mijn
taken over. Ik ben er vast van overtuigd dat onze Raad van
Toezicht met hem een uitstekende keuze heeft gemaakt.
Na mijn vertrek als directeur blijf ik ten minste nog een jaar
actief voor het Liliane Fonds. In opnieuw een heel mooie functie:
ik word projectleider van STEP, voluit Support Tools Enabling
Parents for better rehabilitation and care of children with central
neurologiocal disorders. Het betreft (vooralsnog) een proefproject in het Afrikaanse Grote Merengebied, gericht op
kinderen met centraal-neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld Cerebral Palsy (CP). Ongeveer de helft van de kinderen
in de programma’s die het Liliane Fonds ondersteunt, heeft
een dergelijke aandoening. En juist de steun aan hen laat nog
te wensen over, bijvoorbeeld als het gaat om verbetering van
hun functionaliteit. Met STEP willen we SPO’s en PO’s en hun
programma’s versterken, bereiken dat veldwerkers kinderen
met centraal-neurologische aandoeningen beter kunnen
beoordelen en hun perspectieven realistischer kunnen inschatten,
en veldwerkers én ouders de kennis en middelen aanreiken
om de functionaliteit van deze kinderen daadwerkelijk te
vergroten. Dat is van cruciaal belang voor hun optimale
participatie, thuis, op school, op de al dan niet formele
arbeidsmarkt, in hun omgeving. Bij het project zijn inmiddels
tal van (inter)nationale deskundigen en instituten betrokken:
van grote Nederlandse revalidatiecentra tot de London School
of Hygiene and Tropical Medicine, van het Canadese CANChild
tot Cerebral Palsy Africa. In Oeganda, een van de landen waar
het project gaat lopen, wordt in het kader van STEP ook
wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het proefproject eindigt
met een publicatie en een symposium. Daarna wordt het project
uitgebreid naar andere landen.
Ik verheug me bijzonder op dit project. En vanaf de zijlijn
zal ik met veel belangstelling de uitvoering van het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan en het Jaarplan 2018 gaan volgen.
Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u mij in twaalf jaar
directeurschap hebt geschonken.
‘s-Hertogenbosch, 25 april 2018

Kees van den Broek
directeur Liliane Fonds

Kees van den Broek
(foto: John van Hamond)
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De gaande en de komende man: Kees van den Broek (links) en Steven van Berlekom (rechts). (foto: Liliane Fonds)

Wisseling van de wacht
Vanaf 1 juni 2018 is Steven Berdenis van Berlekom de nieuwe directeur-bestuurder
van het Liliane Fonds en MIVA. Hij is daarmee de opvolger van Kees van den Broek die
vanaf 2006 leiding gaf aan het Liliane Fonds en vanaf het najaar van 2015 ook aan MIVA.
Steven van Berlekom was sinds 2009 lid van de raad van bestuur van De Hoogstraat
waar hij eerder kinderfysiotherapeut, divisiemanager en manager van het Kenniscentrum was. Hij heeft zich binnen De Hoogstraat met name ingezet voor kwaliteitsverbetering, zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek.
Jack van Ham, voorzitter van de Raden van Toezicht van het Liliane Fonds en MIVA:
“Steven heeft een stevige en relevante staat van dienst, als het gaat om goede
ondersteuning van kinderen met een handicap én als bestuurder. Wij zien hem als de
juiste persoon om de komende jaren leiding te geven aan het Liliane Fonds en MIVA.”
Ook Kees van den Broek heeft veel vertrouwen in zijn opvolger: “Ik draag mijn
taken met een gerust hart over aan Steven. Hij is de juiste man op de juiste plek.”
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Verslag Raad van Toezicht
2017
De leden van de Raad van Toezicht ervaren het
Liliane Fonds als een mooie, waardevolle organi
satie waarvoor ze hun bestuurlijke en inhoudelijke
expertise vol overtuiging inzetten. Om zijn drie
kernrollen – toezichthouder, werkgever en klank
bord – goed en evenwichtig te vervullen, reikte
ook in 2017 de betrokkenheid van de Raad verder
dan de (5) reguliere vergaderingen. Zo was er
een strategische themabijeenkomst met directie,
managementteam (MT), een vertegenwoordiging
van de Zuidelijke partners, en interne en externe
deskundigen. Meerdere toezichthouders namen
deel aan het jaarlijkse overleg met de Onder
nemingsraad (OR). Een uit de Raad gevormde
selectiecommissie ging op zoek naar een opvolger
voor directeur-bestuurder Kees van den Broek,
die had aangekondigd zijn functie eind april 2018
neer te leggen. De commissie rondde haar missie
begin 2018 succesvol af.
1

Samenstelling Raad van Toezicht en directie

Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht uit ten minste
vijf personen moet bestaan. Op 31 december 2017 bestond de
Raad uit 7 personen:

de heer J.H. (Jack) van Ham (voorzitter)
oud-directeur ICCO en Nederlandse Rode Kruis
Huidige activiteiten:
voorzitter Raad van Toezicht S&L Zorg
lid adviescommissie COS (Commissie Ontwikkelingssamen
werking van Adviesgroep Internationale Vraagstukken, AIV)
oprichter/eigenaar COADIN (coaching, advies en interim)
bestuurslid stichting Multatuli Lezing Breda

mevrouw mr. Y.E. (Yvonne) Cox-Vleeshouwers
notaris in Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch
Nevenfuncties:
bestuurslid Stichting Marten & Dimitri

de heer P.J.M. (Piet) Kuijper
oud-voorzitter bestuur MIVA (tot 18 december 2017)
oud-directeur Bisschoppelijke Vastenactie, oud-Hoofd P&O
en Coördinator Identiteit Cordaid
Huidige activiteiten:
voorzitter bestuur netwerk DAK
vicevoorzitter Justice ad Peace Nederland
bestuurslid De KIM
projectcoördinator Socires
voorzitter Parochiële Caritas Stad Utrecht
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mevrouw J.A. (Jannie) Riteco
voorzitter Raad van Bestuur De Waerden
(vanaf 1 januari 2018)
directeur Revalidatie Nederland (tot 1 januari 2018)
Nevenfuncties:
lid Raad van Toezicht Stichting RESPONZ
lid Raad van Toezicht Stichting Wemos
lid Raad van Toezicht Stichting SWZ

de heer H.A.C. (Albert) Rommers
zelfstandig registeraccountant/ bedrijfsadviseur
Nevenfuncties:
penningmeester Stichting Natural Livestock Farming en Stichting
Platform Natuurlijke Veehouderij

de heer P.H. (Paul) Stamsnijder
founding partner Reputatiegroep
Nevenfuncties:
voorzitter Reünistenvereniging Utrechtsch Studenten Corps
voorzitter Raad van Toezicht Saltro diagnostisch centrum
programmadirecteur Master of Reputation Management bij
European Institute for Brand Management (EURIB)
lid raad van toezicht Kwadrant Groep
Directeur-bestuurder is:

de heer C.J. (Kees) van den Broek
Functiegerelateerde activiteiten:
voorzitter DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development)
vicevoorzitter Partos (branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking)

2 Samenstelling Financiële Auditcommissie
De Financiële Auditcommissie moet uit minimaal twee personen
bestaan. Per 31 december 2017 bestond de commissie uit:
de heer H.A.C. Rommers, voorzitter
de heer J.H. van Ham

3 Rooster van aftreden Raad van Toezicht
naam
R. de Boer
Y.E. Cox-Vleeshouwers
J.H. van Ham
H.A.C. Rommers
P.H. Stamsnijder
J.A. Riteco
P.J.M Kuijper

aantreden herbenoeming

aftreden

2014

2018

2022

2011

2015

2019

2011

2015

2019

2015

2019

2023

2014

2018

2022

2017

2021

2025

2017

2021

2025

Mutaties in 2017
•	Op 22 februari 2017 is mevrouw Jannie Riteco benoemd tot
lid van de Raad van Toezicht.
•	Op 20 december 2017 trad de heer Piet Kuijper toe tot de
Raad. Hij volgde de heer Jan Röben op die per dezelfde datum
terugtrad als toezichthouder. Piet Kuijper was tot 18 december
2017 voorzitter van het bestuur van Stichting MIVA.

4 Werkzaamheden Raad van Toezicht
In 2017 waren er vijf reguliere vergaderingen. De directeur was
bij alle vergaderingen aanwezig. Van elke vergadering is een
verslag gemaakt, dat in de volgende vergadering is vastgesteld
en goedgekeurd.

De Raad heeft in 2017 formeel goedkeuring verleend aan:
• de Jaarrekening en het Jaarverslag 2016;
•	voorzetting van de samenwerking met Stichting MIVA in een
nieuwe bestuurlijke structuur (een personele unie);
•continuering van LINC (Liliane Foundation INClusion Network)
– het traject met regionale netwerken van Zuidelijke partners –
en een jaarlijkse investering hierin van 250.000 euro in de
periode 2018-2020;
• het Meerjarenplan en de Meerjarenbegroting 2018-2020;
• het Jaarplan en de Begroting 2018.
Terugkerende agendapunten waren de ontwikkeling van LINC en
van de samenwerking met MIVA; de periodieke managementinformatie; de totstandkoming van het nieuwe Meerjaren
beleidsplan; en de opvolging van Kees van den Broek als
directeur-bestuurder.

Themabijeenkomst Raad van Toezicht en
Managementteam (MT)
Op de agenda van de jaarlijkse themabijeenkomst stonden het
Meerjarenplan 2018-2020 en de toekomst van LINC. Ook de
stuurgroep van LINC, een vertegenwoordiging van de Strategische Partnerorganisaties (SPO’s) in de (vier) regio’s waar het
Liliane Fonds programma’s ondersteunt, nam aan de bijeenkomst deel, evenals diverse interne en externe specialisten.

assessment en het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers – beide uitgevoerd in 2017 – blijkt dat een aantal
medewerkers werkdruk ervaart;
•	‘het nieuwe werken’ – kenmerken: borging van een multidisciplinaire ondersteuning van SPO’s en vaker een projectmatige
aanpak – dat is voorbereid in 2017 en per 2018 is ingevoerd;
• het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020;
• de samenwerking met MIVA; en
•	de betrokkenheid van de OR bij de besluitvorming over de
nieuwe directeur-bestuurder: de OR heeft input geleverd
voor het profiel van de toekomstige directeur en gesproken
met de twee eindkandidaten.

5 Werkzaamheden Financiële Auditcommissie
De Financiële Auditcommissie vergaderde in 2017 twee keer.
Aanwezig bij de vergaderingen waren de directeur en de
manager Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling. Conform
haar opdracht hield de commissie toezicht op de kwaliteit van
de financiële verslaggeving en het risicomanagement van de
organisatie. Voor de financiële verslaggeving gebeurde dit onder
meer aan de hand van (uitgebreide) managementrapportages
en door bespreking van het Accountantsverslag 2016 in een
tripartiet overleg van de commissie, de externe accountant
(PwC) en de directeur. Wat betreft het risicomanagement stelde
de commissie zich op de hoogte van bevindingen, ontwikkelingen
en actiepunten.

Samenwerking met directeur
De leden van de Raad van Toezicht stellen zich tegenover de
directeur-bestuurder opbouwend kritisch op. Ze willen tijdig
worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen en potentiële
risico’s, in een vroeg stadium worden betrokken bij belangrijke
dossiers, en willen kunnen meedenken over de toekomst van
het Liliane Fonds. Toezichthouders en directeur hebben hierover
goede afspraken gemaakt en toetsen geregeld of die over en
weer worden nageleefd. De samenwerking tussen Raad van
Toezicht en directeur was in 2017, zoals ook in voorgaande
jaren, open en constructief.

Nieuwe directeur-bestuurder
In de loop van 2017 werd bekend dat Kees van den Broek in
april 2018 zou terugtreden als directeur-bestuurder. Om tijdig
een waardige opvolger te vinden, koos de Raad van Toezicht
voor samenwerking met een extern bureau. Belanghebbenden
van binnen en buiten de organisatie werd gevraagd om input
voor de profielschets van de nieuwe directeur. Uit een longlist
van kandidaten, opgesteld door het ingeschakelde wervings- en
selectiebureau, destilleerde de ‘selectiecommissie’ uit de Raad
van Toezicht na een presentatie van de cv’s, een shortlist van
vier kandidaten. Na gesprekken met hen resteerden uiteindelijk
twee kandidaten met wie ook direct belanghebbenden (MT en
OR) een ontmoeting hadden. De uiteindelijke (en unanieme)
keuze was aan de selectiecommissie: per 1 juni 2018 is Steven
Berdenis van Berlekom, tot dan lid van de Raad van Bestuur
van De Hoogstraat Revalidatie de nieuwe directeur-bestuurder
van het Liliane Fonds.

Medezeggenschapsorgaan
De Raad heeft in 2017 eenmaal overlegd met de OR.
Belangrijkste thema’s waren:
•	het welbevinden van de medewerkers: uit het organisatie-

17

Liliane Fonds jaarverslag 2017

Omdat het contract met PwC afliep na de controle over 2016,
heeft de Financiële Auditcommissie offertes opgevraagd bij
meerdere accountantsbureaus. Ook PwC heeft een offerte
uitgebracht. Op basis van de gesprekken met de verschillende
bureaus is besloten voor de komende jaren samenwerking
aan te gaan met Dubois & Co.

6 Evaluatie
Evaluatie resultaten en ontwikkelingen
In zijn evaluatie van de resultaten en ontwikkelingen in 2017
komt de Raad tot de volgende conclusies:
•	De organisatie heeft haar financiële doelstellingen voor 2017
ruimschoots gerealiseerd: de totale inkomsten (22 miljoen euro)
waren hoger dan begroot (21,8 miljoen) en dan in 2016
(21,7 miljoen); de totale bestedingen aan de doelstellingen
(19,2 miljoen euro) waren weliswaar wat lager dan voor 2017
begroot (20,6 miljoen) maar wel 7 procent hoger dan in 2016
(17,9 miljoen).
•	De inkomsten in 2017 – een record in de geschiedenis van het
Liliane Fonds – zijn nagenoeg volledig het resultaat van eigen
fondsenwerving. Hieruit blijkt dat het Liliane Fonds in de
Nederlandse samenleving (een groeiend) draagvlak en daarmee ook bestaansrecht heeft. Het Liliane Fonds heeft een
solide uitstraling en geniet vertrouwen. Ook in tijden waarin
‘de sector’ onder vuur ligt. In februari 2018, toen alle media
(terecht) berichtten over het seksueel wangedrag van sommige medewerkers van (nood)hulporganisaties, leidde een
tv-uitzending over het Liliane Fonds bij Omroep MAX tot de
aanmelding van 2500 nieuwe donateurs. Daarnaast maakten
500 bestaande donateurs een extra bijdrage over. Het behaalde
resultaat overtrof de verwachtingen ruimschoots. En in het
overzicht van goede doelen met de beste reputatie dat het
Nederlands Dagblad begin maart 2018 publiceerde op basis

van een onderzoek van merkadviseur Hendrik Beerda5,
stond het Liliane Fonds op plaats 7.
•	Dit alles neemt niet weg dat vernieuwing van communicatie
en fondsenwerving geboden blijft. Tot tevredenheid van de
Raad zijn hierin in 2017 al een aantal stappen gezet en zijn
(stevige) ambities voor de komende jaren verwoord in het
Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 en het Jaarplan 2018.
•	De Raad van Toezicht onderschrijft het doel, de uitgangspunten en de geformuleerde succescriteria van het Liliane
Foundation INClusion Network (LINC) en heeft er vertrouwen
in dat de resultaten die in de periode 2018-2020 van de regionale SPO-netwerken worden verwacht, ook daadwerkelijk
worden behaald. Wel heeft de Raad benadrukt dat een contextspecifieke benadering – per regio en per SPO – hiervoor een
voorwaarde is.
•	De Raad heeft veel waardering voor de constructief-kritische
feedback die de Zuidelijke partners tijdens de themabijeenkomst gaven op het nieuwe Meerjarenbeleidsplan. Hun op
merkingen spitsten zich toe op het beoogde nieuwe ‘doorstroommodel’ voor de partnerschappen met SPO’s en zijn door
de toezichthouders ervaren als een waardevolle nuancering
van de plannen.
•	Zoals vooraf overeengekomen, is de in 2015 begonnen samen
werking tussen het Liliane Fonds en MIVA in 2017 uitvoerig
geëvalueerd door een externe partij. De Raad heeft kennis
genomen van het evaluatierapport en van de daarin opgenomen
aanbevelingen. Op basis hiervan is besloten de samenwerking
met MIVA (definitief) voort te zetten en hierbij te kiezen voor
de personele unie als bestuurlijke structuur: MIVA blijft bestaan
als merk én als organisatie, maar de activiteiten van MIVA
worden nog verder geïntegreerd in die van het Liliane Fonds.
Vanaf 1 januari 2018 heeft MIVA dezelfde directeur-bestuurder
en hetzelfde MT als het Liliane Fonds en een Raad van Toezicht
die bestaat uit dezelfde personen als die toezichthouder zijn
bij het Liliane Fonds. De arbeidsvoorwaarden van beide
organisaties zijn geharmoniseerd.
•	De Raad van Toezicht heeft de plannen van het Liliane Fonds
en MIVA om de komende jaren een gezamenlijke ‘inclusie
agenda’ uit te voeren, met instemming begroet.
•	Begin 2017 ontdekten medewerkers van het Liliane Fonds,
dat bij de voormalige Strategische Partnerorganisatie in
Indonesië gelden, bestemd voor de steun aan kinderen, waren
ontvreemd: een ex-medewerker van deze SPO bleek zich in 2016
een groot geldbedrag te hebben toegeëigend. De Raad van
Toezicht is in een vroeg stadium over deze kwestie geïnformeerd
en is vervolgens stelselmatig op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen. Uiteraard betreuren de toezichthouders hetgeen binnen de SPO is gebeurd. Tegelijkertijd hebben ze veel
waardering voor de voortvarendheid en vasthoudendheid
waarmee het Liliane Fonds zich inspant om – uiteindelijk via de
rechter – het volledige bedrag terug te krijgen. Eveneens
tevreden is de Raad over de wijze waarop over de kwestie is
gecommuniceerd met alle Zuidelijke partners en over de aanscherping van controlemaatregelen, protocollen en de samen
werkingsovereenkomst met bestaande en potentiële SPO’s.

benadrukken de toezichthouders dat zij grote waardering hebben
voor de wijze waarop Kees van den Broek – niet alleen in 2017
maar in álle jaren sinds zijn benoeming in 2006 – het Liliane
Fonds heeft geleid en heeft gewerkt aan de realisering van
doelen en ambities. De Raad dankt hem hiervoor van harte.
Na zijn vertrek als directeur blijft Kees van den Broek nog ruim
een jaar actief voor het Liliane Fonds. Hij wordt projectleider
van STEP (Supporting Tools Enabling Parents), een proefproject
in vier Afrikaanse landen dat beoogt een boost te geven – eerst
in de projectlanden, vervolgens wereldwijd – aan de kwaliteit
van de (para)medische revalidatie en overige ondersteuning
van kinderen met centraal-neurologische aandoeningen. Van
alle kinderen in de programma’s die het Liliane Fonds ondersteunt, heeft naar schatting ruim de helft een dergelijke aandoening, terwijl juist de steun aan hen nog sterk kan worden
verbeterd. Dit onderwerp ligt Kees van den Broek zeer na aan
het hart. Het STEP-project past in de ambitie van het Liliane
Fonds om de komende jaren meer expertise op te bouwen
binnen een aantal specifieke thema’s.
De toezichthouders evalueren ook elk jaar hun eigen functioneren. Voor de bijeenkomst in 2017 is een beroep gedaan op een
externe facilitator. In de bijeenkomst is onder meer geconcludeerd dat de Raad een grote diversiteit aan kennis, ervaring
en kwaliteiten vertegenwoordigt; dat er naar de organisatie toe
een goede balans is tussen ‘afstand’ en ‘nabijheid’; dat hetzelfde
geldt voor de rollen van ‘toezichthouder’ en ‘sparringpartner’;
dat de Raad zich positief-kritisch opstelt; en dat de Raad focust
op de juiste zaken. Wel zijn de toezichthouders van mening
dat het wellicht goed is als ze, buiten de reguliere vergadering
om, vaker de tijd nemen om met elkaar standpunten en visies
op bepaalde thematieken of problemen te delen en af te
stemmen. Niet alleen om elkaar beter te begrijpen maar ook om
als Raad van Toezicht krachtiger naar buiten te kunnen treden.

7 Bezoldiging
De toezichthouders kunnen een beroep doen op een vaste
onkostenvergoeding van jaarlijks 1.500 euro voor de voorzitter
en 750 euro voor de overige leden van de Raad.
De Raad van Toezicht bepaalt het salaris van de directeurbestuurder en hanteert hiervoor een berekeningsmethodiek
op basis van de ‘Adviesregeling beloning directeuren van goede
doelen’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.
‘s-Hertogenbosch, 25 april 2018

Jack van Ham
voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Liliane Fonds

Evaluatie directie en Raad
De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren
van de directeur. In het licht van zijn naderende afscheid
5

Hendrik Beerda Brand Consultancy.
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Jack van Ham
(foto: John van Hamond)

IV Urgentie en aanpak
Wat ons beweegt
De Wereldbank schat in dat 20 procent van
de mensen die in extreme armoede leven, een
handicap heeft6. Waarom het er zo veel zijn?
Armoede is de grootste veroorzaker van
handicaps. En een handicap leidt tot (meer)
armoede. Het is de hoogste tijd dat deze fatale
kringloop eindigt. Wij willen daaraan bijdragen.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat ervan uit dat
15 procent van de wereldbevolking een beperking heeft7. Dat
zijn ruim 1 miljard mensen. De meesten ervaren nauwelijks
hinder. Een bril of contactlenzen heffen bijvoorbeeld je
beperking op, als je niet helemaal scherp ziet. Naar schatting
110-190 miljoen mensen van 15 jaar en ouder hebben een
handicap die hun functioneren wél aanzienlijk belemmert8.
De WHO veronderstelt daarnaast dat 90 miljoen kinderen van
0-14 jaar een middelzware tot zware functiestoornis hebben
en dat het voor 13 miljoen van deze kinderen moeilijk is een
gewoon leven te leiden.

Geen toeval
Van de kinderen met een handicap die hun functioneren
bemoeilijkt, woont volgens de WHO 85 procent in een laagof laagmiddeninkomensland9. Dat is geen pech of toeval.
Leven in extreme armoede vergroot de risico’s op een handicap.
Door gebrek aan goede voeding, schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen. Door de onveilige omgeving. Doordat er geen
geld voor een dokter is en onvoldoende kennis van wat gezond
is en wat niet. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps
die direct of indirect het gevolg zijn van ondervoeding, ongelukken, onwetendheid en gebrek aan medische zorg.
Een handicap leidt meestal tot nog meer armoede. Behandelingen
kosten geld. De verzorging van een kind met een handicap
vergt veel tijd. Voor alle gezinsleden wordt het moeilijker om
medische zorg te krijgen, onderwijs te volgen of werk te vinden.
Ze komen buitenspel te staan in de maatschappij. Steeds
kanslozer, steeds armer. Met een toegenomen risico op nog
meer handicaps, ook voor de volgende generatie(s).

6

www.worldbank.org

7

World Health Organization, 2014

8

Idem

9

World Report on Disability (2012)

10

UNICEF (Internationaal), 11 december 2013.
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Gebrek aan eerlijke kans
We kunnen het ook anders zeggen: als minder mensen
in extreme armoede leven, kunnen veel handicaps worden
voorkomen.
De slechte levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met
een handicap die in armoede leven, is geen logisch gevolg van
hun beperking. Veel bepalender is dat de meesten verstoken
blijven van ondersteuning die hun situatie sterk zou verbeteren.
Ze hebben geen toegang tot de juiste medische zorg, komen niet
aan goede hulpmiddelen, vinden bijna nooit werk en hebben
weinig sociale contacten. Doordat ze afgesneden zijn van de
maatschappij en vaak ook door hun omgeving worden uitgesloten, gaan mensen met een beperking en de gezinnen om
hen heen ook zichzelf uitsluiten. Hun grootste handicap is het
gebrek aan een eerlijke kans.

Onzichtbaar
De hardnekkige stigmatisering van mensen met een handicap
draagt eraan bij dat ouders de geboorte van een kind met een
beperking niet laten registreren. Wereldwijd is naar schatting
een op de drie kinderen onder de vijf jaar nooit geregistreerd.
Bij elkaar zijn er dit 230 miljoen10. Kinderen met een handicap
zijn hierin vrijwel zeker oververtegenwoordigd. Een kind dat
formeel niet bestaat, heeft ook geen toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale regelingen. In statistieken telt het
niet mee. Dat het kind niet ‘in beeld’ is, vergroot het risico op
onopgemerkte schending van zijn rechten.

Onderweg naar school.

Arnolds medeleerlingen moeten nog een beetje aan hem wennen.

In de schoolbanken. foto’s: Liliane Fonds

Arnold komt er wel!
Slippers draag je aan je voeten. Als je
kunt lopen tenminste. Arnold (14) uit
Kameroen heeft er een andere toepassing voor gevonden: hij gebruikt slippers
om zijn handpalmen te beschermen als
hij kruipt. Net als zijn oudere broer is hij
geboren met vergroeide benen. Lopen
is voor hem onmogelijk. Arnold heeft
een handfiets, maar daarmee kun je
niet overal komen. Zo is zijn fiets veel
te breed voor de nauwe doorgangen
op school.
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Zeven jaar geleden kwam Arnold in
contact met een organisatie die samenwerkt met onze partner in Kameroen.
Sindsdien is er veel veranderd in zijn
leven. De handfiets, die we voor hem
financierden, heeft hem mobieler
gemaakt. We droegen ook bij aan de
bouw van een behoorlijk toilet bij het
huisje waar Arnold woont met zijn
werkloze moeder, zijn vier broers en zijn
oma. Maar het meeste verschil in zijn
leven maakt de veranderde houding
van mensen in zijn omgeving. Een
medewerkster van de organisatie die

de steun aan Arnold regelt, heeft aan
zijn buurtgenoten voorlichting gegeven.
Over Arnold en zijn broer, en over handicaps in het algemeen. Dit heeft veel
effect gehad. Ook op school is Arnold
welkom, al moeten zijn klasgenoten nog
wel een beetje wennen aan de eerste
medeleerling met een handicap en is het
schoolgebouw nog niet goed toegankelijk.
Maar daar wordt aan gewerkt. Arnolds
schoolgeld betaalt het Liliane Fonds
ook. Onderwijs is belangrijk voor zijn
toekomst.

Van uitsluiting naar inclusie:
pijlers van onze aanpak
Het Liliane Fonds zet zich in voor ‘inclusie’ van
kinderen en jongeren met een handicap: samen
levingen moeten ingesteld en ingericht zijn op
hun participatie.
Een functiestoornis op zich is meestal geen belemmering om
mee te doen in de maatschappij. Het zijn barrières in de samen
leving zelf die dit bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. De
barrières variëren van ‘onneembare’ gebouwen, ontoegankelijk
openbaar vervoer en communicatie die niet afgestemd is op
mensen met een visuele, auditieve of verstandelijke handicap,
tot stereotypering, stigmatisering, gebrekkige regelgeving en
inadequaat beleid.

Naleving van rechten
Hét uitgangpunt van het Liliane Fonds is dat mensenrechten
die wereldwijd worden onderschreven, ook moeten worden
nageleefd. De rechten van kinderen met een handicap zijn vastgelegd in verschillende internationale verdragen. Bijvoorbeeld
in het VN-Kinderrechtenverdrag (1989) en het VN-Verdrag
voor de Rechten van Mensen met een Handicap (2006).
In het Kinderrechtenverdrag zijn de basisrechten vastgelegd
die elk kind op de wereld heeft, dus ook ieder kind met een
handicap. Kinderen met een beperking hebben bovendien recht
op de extra zorg, aandacht en voorzieningen die ze nodig
hebben om een volledig en volwaardig leven te leiden. Vrijwel
alle landen in de wereld hebben zich verplicht tot naleving
van het Kinderrechtenverdrag.
Het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap
is inmiddels door bijna 180 staten geratificeerd, waaronder
vrijwel alle landen waar het Liliane Fonds programma’s financiert.
Nederland ratificeerde het verdrag in 2016. Het verdrag voegt
geen rechten toe aan de rechten die al in eerdere verdragen
staan, maar regelt de wettelijke verplichting van staten om deze
rechten voor mensen met een handicap te bevorderen, te
beschermen en te verzekeren. Een sleutelbegrip in het verdrag
is ‘inclusie’ (insluiting): een samenleving moet ook toegankelijk
zijn voor mensen met een handicap. Letterlijk en figuurlijk.
Het verdrag heeft ook een aparte kinderparagraaf. Hierin staat
nadrukkelijk dat ook kinderen met een handicap het recht
hebben op meedoen. Ze moeten kunnen leven in een familie,
naar school kunnen gaan, informatie krijgen en beschermd
worden tegen geweld. Daarnaast bevat het verdrag twee
bepalingen die betrekking hebben op respectievelijk het handelen
in humanitaire noodsituaties (artikel 11) en het beleid voor
internationale samenwerking (artikel 32). Daarmee heeft het
verdrag ook consequenties voor het buitenlandbeleid van
Nederland.

11

International Classification of Functioning disability and health model.

21

Liliane Fonds jaarverslag 2017

Voor het werk van het Liliane Fonds is het VN-Verdrag voor
de Rechten van Mensen met een Handicap een belangrijke
steun in de rug, maar in de praktijk moet er nog veel gebeuren.
Veel landen hebben het verdrag wel geratificeerd, maar zijn
nog niet begonnen met de toepassing ervan.

Sustainable Development Goals (SDG’s)
Zicht op inclusie van mensen met een handicap bieden
ook de SDG’s (in het Nederlands: Duurzame Ontwikkelings
doelstellingen) die de VN heeft opgesteld voor de periode
2016-2030. Hierin hebben de meest uitgesloten groepen de
hoogste prioriteit. Hiertoe behoren ook mensen met een
handicap, wereldwijd maar zeker op de armste plekken van
de wereld. Zij moeten nú aan bod komen. Het is de hoogste
tijd. Niemand mag achterblijven, of zoals het is verwoord bij
de SDG’s: Leave No One Behind.

ICF-model
Het ICF-model11, ontwikkeld door de Wereldgezondheids
organisatie (WHO), laat ‘handicap’ zien als het resultaat van
de wisselwerking tussen iemands persoonlijke conditie en
factoren in de omgeving. Voor het Liliane Fonds en zijn lokale
partners is het ICF-model een belangrijk hulpmiddel om te
kunnen vaststellen in hoeverre verbetering van de functionaliteit van een kind – fysiek, sociaal en cognitief – er ook toe
leidt dat het kind meer kan en mag meedoen in zijn omgeving.
Het ICF-model wordt wereldwijd gebruikt door overheden,
organisaties en wetenschappers.

ziekte / aandoening

functies en
anatomische
eigenschappen

activiteiten

participatie

(stoornissen)

(beperkingen)

(participatieproblemen)

omgevingsfactoren

externe factoren

persoonlijke factoren

Het ICF-model van de WHO.

CBR-benadering
Bij Community-Based Rehabilitation (CBR) wordt de lokale
gemeenschap betrokken bij de revalidatie van kinderen
(en volwassenen) met een handicap, bij het ‘gelijktrekken’
van hun kansen, de vermindering van hun armoede en hun
(vanzelfsprekende) participatie in de sociale omgeving. CBR
is erop gericht de barrières te doorbreken die kinderen en
volwassenen met een handicap verhinderen om mee te doen
aan het gemeenschapsleven. Om dat te bereiken wordt
gewerkt op gemeenschapsniveau, met de mensen die een
handicap hebben maar ook met hun families, mensen in hun
omgeving, dienstverleners en de lokale overheid. De CBRbenadering sluit naadloos aan op de aanpak die het Liliane
Fonds voorstaat. Wij hebben van meet af aan gewerkt op
grassroots-niveau met organisaties die midden in gemeenschappen werken.
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CBR Matrix

Health

Education

Livelihood

Social

Empowerment

Promotion

Early childhood

Skills
development
Include PWDs in
skills training after
disaster.
Climate-proof agri
culture training.

Personal
assistance
Arrange assistance
in case of
an emergency
with PWDs and the
community.

Advocacy and
communication
Inclusion of
Disability in DRR
plans.

Prevention
Fast interventions
can prevent
disability.
Hygiene measures
(EBOLA).

Primary
Develop special
evacuation plans
with the PWDs.
Evacuation training.

Self
employment
Credit to start up
income generating
activities.

Relationships,
Marriage & Family
Support to Families
with a PWDs
(involve them in
planning of mutual
support).

Community
mobilization
Awareness of the
situation of PWDs
and what can be
done.

Medical care
Specific care
available where
needed.

Secondary
and higher
Develop special
evacuation plans
with the PWDs.
Evacuation Training.

Wage
employment
Provide jobs to
(family members)
of children with
disabilities after
disaster.

Culture & Arts
Street theatre
and songs for
awareness.

Political
participation

Rehabilitation
(Re-)Start
rehabilitation as
soon as possible.

Non formal

Financial
services
Also available
for PWDs.

Recreation,
Leisure & Sports

Self-help
groups
Participation in
DRR planning.

Assistive
devices
Repair and
provision of devices.

Lifelong
learning

Social
protection
Inclusion in general,
but also specifically
in case of
an emergency and
the aftermath.

Justice

Disabled
people's
organisations
Inventory of PWDs,
their location and
special needs.

Het CBR-model.
PWDs = People with Disabilities
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Diana houdt van koken. (foto: Guido Dingemans)

Diana is onmisbaar
Diana (19) woont in een buitenwijk van
Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Ze is
een nakomertje. Diana heeft één oudere
broer en acht oudere zussen. Haar
vader heeft altijd in de bouw gewerkt en
is nu met pensioen. Haar moeder is een
paar jaar geleden overleden. Als baby
was Diana zo stil dat haar ouders zich
zorgen maakten en met haar naar het
ziekenhuis gingen. De artsen daar
vertelden hun dat hun dochter het
syndroom van Down had. Diana’s vader
Adamson zegt: “Wij hadden daar toen
nog nooit van gehoord, maar gelukkig
kregen we meteen advies en goede
begeleiding.”
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Kinderen met het syndroom van Down
worden in Zambia vaak gepest en buitengesloten. “Maar Diana gelukkig niet”,
vertelt haar vader. “Wij waren zelf heel
blij met haar. Dat ze een handicap heeft,
maakte ons niets uit. En we leven in een
kleine gemeenschap. Als gezin hadden we
altijd al een goede band met de mensen
in de buurt. Diana is vanaf het begin
door iedereen geaccepteerd. Ze heeft
er altijd helemaal bij gehoord.”
In het gezin werd Diana gekoesterd.
Toen ze wat ouder werd, ging ze met
steun van het Liliane Fonds naar een
speciale school. Toen ze die in 2014 had

afgerond, wilde ze graag gaan werken.
En ook dat is haar gelukt. We zorgden
voor een training waarin ze haar talenten
kon ontdekken en ontwikkelen. Diana
blijkt heel handig te zijn in het verwerken
van gerecycled plastic en glas tot fraaie
kandelaars en armbanden. Die zijn
straks goed te verkopen. Terwijl ze haar
training afmaakt, werkt ze ook als
keukenhulp bij een overheidsorganisatie.
En als ze niet leert of werkt, helpt ze
mee in het huishouden. “We zouden
niet zonder haar kunnen’, zegt haar
vader trots.

Typisch Liliane Fonds
Kenmerkend voor de aanpak van het Liliane
Fonds zijn het maatwerk in de ondersteuning van
kinderen, de samenwerking met autonome
Zuidelijke partners, en de ‘bottom-up’-benadering.
Maatwerk
Bij uitstek typerend voor het werk van het Liliane Fonds is dat
kinderen individuele, brede steun op maat krijgen, van mensen
dichtbij en in hun eigen omgeving. Om te bepalen welke steun
geschikt is voor een kind, moet niet alleen worden gekeken naar
zijn handicap, maar ook naar zijn karakter, zijn wensen en
ambities, zijn woon- en leefomgeving en de manier waarop
zijn ouders met hem omgaan. Om steun op maat te kunnen
regelen, moet iemand het kind en zijn ouders van dichtbij
meemaken, hun taal spreken en hun belevingswereld kennen.
Daarom heeft het Liliane Fonds het contact met kinderen en
ouders altijd overgelaten aan lokale organisaties.

Autonome partners
Momenteel werkt het Liliane Fonds in 27 landen samen met in
totaal 28 Strategische Partnerorganisaties (SPO’s). We doen
dit in een partnermodel. De SPO’s zijn autonome partners.
Het Liliane Fonds en de SPO hebben onderscheiden taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De SPO is verantwoordelijk voor het programma, de selectie en screening van
uitvoerende Partnerorganisaties (PO’s) en de toekenning van
budgetten. Het is aan het Liliane Fonds te kiezen voor capabele
en bonafide SPO’s. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor
een goede besteding van de gelden die ons zijn toevertrouwd
door donateurs, bedrijven en andere fondsenverstrekkers.
Het Liliane Fonds is ervan overtuigd dat gelijkwaardige samen
werking het eigenaarschap van SPO’s stimuleert. Dit is belangrijk omdat we willen dat het type programma’s dat wij nu
financieren, ter plekke wortelt en blijft bestaan, ook na ons
vertrek. Bovendien doet het partnermodel recht aan de expertise
die de afgelopen decennia is opgebouwd in het Zuiden.

Team
Een team binnen de SPO organiseert en beheert het programma
dat het Liliane Fonds financiert. Op termijn kan de coördinatie
van het programma in de reguliere werkzaamheden van de
SPO worden geïntegreerd.
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Impuls van onderop
Voor structurele veranderingen is een aanpak nodig op macro
niveau. Het Liliane Fonds draagt daaraan bij vanuit zijn werk
op grassroots-niveau. De (partner)organisaties die de door ons
gefinancierde programma’s van SPO’s uitvoeren, vormen een
netwerk dat zich uitstrekt tot in de haarvaten van samenlevingen.
Samen met de SPO’s versterken we dit netwerk van lokale
organisaties, ook op het gebied van beleidsbeïnvloeding en
belangenbehartiging. Hierdoor wordt het netwerk steeds meer
een factor van betekenis in het maatschappelijk middenveld.
In het streven naar inclusie – volledige opname in de maatschappij – van kinderen en volwassenen met een handicap,
zorgen het Liliane Fonds, zijn SPO’s en hun PO’s voor een
impuls van onderop.

Onze partners in het Zuiden
Onze partners in het Zuiden kiezen we zorgvuldig
uit. Zowel vooraf als tussentijds gaan we na of een
organisatie voldoet aan onze criteria. Verder is
onze werkwijze zo ingericht dat we zicht hebben
op de besteding van gelden en op het resultaat.
Voor de beheersing van de risico’s die we lopen,
hebben we maatregelen getroffen.
Procedure
Het Liliane Fonds werkt met zijn Zuidelijke partners – de Strategische Partnerorganisaties (SPO’s) – samen in een ‘partnerschapsmodel’. We zijn ons ervan bewust dat onze keuze voor dit
model – en dus niet voor decentralisatie – ook risico’s met
zich meebrengt. Daarom stellen we zware eisen aan een Strategische Partnerorganisatie (SPO). Een SPO moet niet alleen de
visie en aanpak van het Liliane Fonds onderschrijven, maar
ook een overtuigende staat van dienst hebben. We willen kunnen vaststellen of de (potentiële) SPO in staat is het programma dat wij ondersteunen en financieren, goed te organiseren en te beheren, om uitvoerende Partnerorganisaties
(PO’s) te kiezen die een afspiegeling van de samenleving zijn
en om deze PO’s te coachen en te helpen zich te versterken.
Ook willen we weten of een SPO de expertise en de contacten
heeft om op nationaal niveau via de overheid en via relevante
sociale en economische structuren een bijdrage te leveren
aan een gunstiger klimaat voor mensen met een handicap.
Daarnaast moeten bestuur en ‘leiderschap’ goed geregeld
zijn, en de financiële situatie en administratie op orde. De SPO
mag niet in te grote mate afhankelijk zijn van de gelden van het
Liliane Fonds. We vragen dan ook inzicht in alle geldstromen.

Externe Adviescommissie
Potentiële SPO’s doorlopen een streng beoordelingsprogramma.
Als wij van mening zijn dat een organisatie geschikt is als
SPO, wordt deze conclusie getoetst door een Externe Adviescommissie (EAC). De EAC-leden zijn erkende experts op het
gebied van internationale samenwerking: prof.dr. Ton Dietz
(voormalig directeur Afrika-Studiecentrum), voorzitter;
dr. Willem Elbers (CIDIN); Betteke de Gaay Fortman (Karuna
Foundation); Frank Boomers Msc (financieel deskundige); en
Bram van Leeuwen (voormalig adviseur ICCO, m.n. op het
gebied van decentralisatie). Pas na een positief advies van de
commissie wordt definitief tot een partnerschap besloten. Is
het advies tegenstrijdig aan de mening van het Liliane Fonds,
dan legt de directeur de kwestie voor aan de Raad van Toezicht.
Dit is nog nooit nodig geweest.
Inmiddels is in alle landen waar we een programma financieren,
de bestaande of een nieuwe SPO beoordeeld op partner
waardigheid. In 2016 verschoof in de bijeenkomsten met de
EAC de aandacht al steeds meer naar de ontwikkeling van
SPO’s. In 2017 groeide het besef dat we steeds meer behoefte
kregen aan breder advies van externe experts. Omdat we

12

Liliane Foundation INClusive Netwerk (LINC).
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opereren in een snel veranderende omgeving, willen we
strategische keuzes ten aanzien van ons werk in het Zuiden
graag toetsen aan de kennis en ervaring van onbetwiste
deskundigen. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling
van door ons ondersteunde programma’s, van onze partnerschappen met SPO’s en van de regionale SPO-netwerken die
in de afgelopen twee jaar zijn gevormd12. De EAC-leden zijn bij
uitstek geschikt voor de gewenste expertrol. Daarom krijgt de
commissie een breder mandaat. Behalve over samenwerkingsovereenkomsten met nieuwe SPO’s en, als dat nodig is, over
verlenging van contracten met bestaande SPO’s, heeft de EAC
voortaan ook een adviesrol als het gaat om beoogde beleidsontwikkelingen, de uitkomsten van programmaevaluaties, en de
wetenschappelijke aspecten van onderzoek waarbij het Liliane
Fonds is betrokken. Dit laatste is van belang, omdat we een
solide track record willen opbouwen als kennisorganisatie. In
2018 zullen we de EAC ook om advies vragen over de door ons
gewenste borging in onze adviesstructuur van de ‘stem van het
Zuiden’. Daarnaast wordt bekeken of de commissie kan worden
uitgebreid met een of meer disability-activisten en/of mensen
met een handicap.

Maatwerk
In de ondersteuning van SPO’s streven we naar maatwerk.
We vinden het daarnaast belangrijk dat bij de ondersteuning
medewerkers van alle relevante disciplines zijn betrokken:
mensen van de Programma-afdeling maar ook van Financiën,
Planning, Monitoring & Evaluatie (PME) en Communicatie &
Werving. Daarnaast betrekken we bij de versterking van een
SPO ook SPO’s uit de regio, kennispartners of andere externe
deskundigen.
Versterking van SPO’s betekent ook dat we organisaties op
weg helpen om zelf fondsen te werven en om bij overheden
budgetten, regelingen en voorzieningen te claimen voor
kinderen met een handicap. Daarnaast ondersteunen we
SPO’s bij de versteviging van hun ‘interne beheersing’. Dit is
in de eerste plaats van belang voor de rechtmatigheid van de
bestedingen die ze doen met van het Liliane Fonds ontvangen
gelden. In de tweede plaats is een solide ‘interne beheersing’
vaak (ook) een vereiste van andere donoren en daarmee een
randvoorwaarde, als SPO’s kans willen maken op fondsen van
andere (institutionele) donoren.

Mutaties
Als blijkt dat een SPO (toch) niet voldoet aan de eisen die we
stellen aan het partnerschap of de samenwerking om andere
redenen stopt, zoeken we in het land naar een nieuwe strategische partner.

Toekomst
Het Liliane Fonds blijft niet tot in lengte van dagen actief in
een land. Als een SPO het programma op eigen kracht kan
‘runnen’ en financieren en de rechten van kinderen met een
handicap beter zijn geborgd in een land, dan trekt het Liliane
Fonds zich terug. Om zijn activiteiten te verleggen naar een
andere plek op de wereld, waar kinderen met een handicap
nog in veel mindere mate krijgen wat hun toekomt.

Dat kan een land zijn waar we op korte of middellange termijn
mogelijkheden zien voor een strategisch partnerschap met
een organisatie die én een netwerk kan opbouwen dat steun
op maat levert aan kinderen met een handicap én ook op
andere manieren kan bijdragen aan hun opname in de maatschappij. Maar het kan ook een land zijn waar geen potentiële
SPO voorhanden is maar zich wel een humanitaire crisis voltrekt. Denk bijvoorbeeld aan buurlanden van Syrië die grote
aantallen vluchtelingen herbergen.
Het aantal landen waar we met een SPO werken, brengen
we in de nabije toekomst terug van 27 (nu) tot circa 20. De
belangrijkste reden hiervoor is dat verdere concentratie en
meer focus de doeltreffendheid en de efficiëntie van onze
inzet vergroten.

Onze SPO’s in Azië
land

SPO

Bangladesh

Disabled Rehabilitation & Research Association
(DRRA) (www.drra-bd.org)

Filippijnen

NORFIL Foundation (www.norfil.org)

India

Noord-India: Jan Vikas Samiti (JVS)
(www.janvikassamiti.org)
Zuid-India: Catholic Health Association of India (CHAI)
(www.chai-india.org)

Indonesië

NLR Indonesia (www.web.nlrindonesia.or.id)

Vietnam

NLR Vietnam (www.leprosyrelief.org)

De SPO in Noord-India werkt ook voor Nepal.

Onze SPO’s in Latijns-Amerika
land

SPO

Huidige Strategische Partnerorganisaties

Bolivia

La Asociación Cruceña de Ayuda al Impedido (ACAI)
(www.acai.org.bo)

Onze SPO’s in Afrika

Brazilië

Casa da Criança Paralítica da Campinas
(www.ccp.org.br)

Colombia

Fundación A-KASA (www.fundacionakasa.org)

Nicaragua

La Asociación Los Pipitos (www.lospipitos.org)

Peru

Fundades (Fundación para el Desarrollo Solidario)
(www.fundades.org)

land

SPO

Benin

Oblates Cathéchistes Petites Servantes des Pauvres
(Les Sœurs OCPSP)

Burkina Faso Les Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso
(www.oddsburkina.org)
Burundi

Union des Personnes Handicapées du Burundi (UPHB)
(www.uphb.bi)

DR Congo

Association pour la Promotion et la Protection Sociale des
Vulnérables en RDC (APSV) (www.apsv-charitejm.org)

Ethiopië

Cheshire Services Ethiopia
(www.cheshireservicesethiopia.org)

Ghana

Samuel Wellington Botwey Foundation (SWEB)
(www.swebfoundation.org)

Ivoorkust

Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d’Ivoire
(DDE-CI)

Kameroen

Cameroon Baptist Convention (CBC)
(www.cbchealthservices.org)

Kenia

Cheshire Disability Services Kenya (CDSK)
(www.cheshiredisabilityservices.org)

Nigeria

Daughters of Charity of St. Vincent de Paul
(www.daughtersofcharitynigeria.org)

Oeganda

Katalemwa Cheshire Home for Rehabilitation
(www.katalemwacheshire.org)

Rwanda

National Union of Disabilities’ Organisations of
Rwanda (NUDOR) (www.nudor.org)

Sierra Leone One Family People (OFP) (www.onefamilypeople.org)
Tanzania

Karagwe CBR Programs (KCBRP)

Togo

Fédération Togolaise des Associations de Personnes
Handicapées (FETAPH)

Zambia

Cheshire Homes Zambia Society (CHZS)

Zimbabwe

Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust (LCDZT)
(www.leonardcheshire.org.zw)

In Ghana en Ivoorkust bouwen we de financiering in 2018 af.
In Tsjaad en Zuid-Soedan hebben we geen SPO, maar financieren
we wel een programma. Deze programma’s worden aangestuurd
en gecoördineerd door het Liliane Fonds.
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In Brazilië en Peru wordt de financiering in 2018 afgebouwd.
In Colombia gebeurt dit in 2019.
In Guatemala hebben we geen SPO, maar financieren we
wel een programma. Het programma wordt aangestuurd en
gecoördineerd door het Liliane Fonds.

Met Los Pipitos, onze Strategische Partnerorganisatie in
Nicaragua, werken we al meer dan twintig jaar samen. In 1987
werd Los Pipitos opgericht door 21 ouders van kinderen met
een handicap. Hun drijfveren: er waren geen voorzieningen,
hun kinderen werden gestigmatiseerd en hun rechten werden
niet nageleefd. Mede dankzij Los Pipitos, inmiddels in heel
Nicaragua actief, is er veel veranderd. In augustus 2017 vierde
de organisatie haar dertigjarig bestaan. Onderdeel van de
viering was een vrolijke optocht van kinderen en volwassenen
met een handicap, gevolgd door een cultureel festival. Door
kinderen en volwassenen werd urenlang uitbundig gedanst.

Trainingen aan ouders van kinderen met een handicap – hoe
met hen om te gaan, hoe op te komen voor hun belangen,
hoe hen sterk en weerbaar te maken – is altijd een belangrijk
facet geweest van het werk van Los Pipitos.
(foto’s: Liliane Fonds)
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De uitvoerende organisaties
Het door ons ondersteunde programma van een
Strategische Partnerorganisatie (SPO) wordt uit
gevoerd door lokale organisaties die werken op
‘grassroots’-niveau, met en tussen de kwetsbaarste
groepen in de samenleving. Het zijn Partner
organisaties (PO’s) van de SPO. Het partnerschap
van SPO en PO correspondeert met het partner
schap dat het Liliane Fonds heeft met de SPO.
De PO’s regelen individuele, brede ondersteuning, die kinderen
sterker maakt en hun omgeving toegankelijker. Beoogd resultaat
is dat kinderen thuis, in de directe omgeving en in de samenleving zo goed mogelijk meedoen. Brede ondersteuning betekent dat aandacht uitgaat naar alle aspecten die nu of in de
toekomst bepalend zijn voor het levensgeluk en de kansen
van een kind. Revalidatie is één aspect. Even belangrijk zijn
gezondheid, onderwijs, bestaanszekerheid, sociale contacten,

weerbaarheid en de zeggenschap van het kind of de jongere
over zijn eigen leven. Op elk van deze gebieden moet het kind
zich kunnen ontwikkelen én moeten barrières die de omgeving
opwerpt, worden opgeheven.

Mediation
Om brede ondersteuning goed te organiseren zijn verschillende
deskundigheden nodig. Daarom zijn binnen de PO meerdere
mensen betrokken bij de opstelling en de uitvoering van het
individuele plan dat voor elk kind wordt gemaakt. Hoe het
plan er uitziet, wordt voor een groot deel bepaald door het
kind zelf, als dit (al) mogelijk is, en zijn ouders of verzorgers.
Want de behoeften van het kind zijn leidend voor het plan. De
medewerkers van de PO adviseren, bespreken de haalbaarheid
van verwachtingen, schakelen waar nodig extra expertise in
en zorgen dat het kind toegang krijgt tot de juiste diensten,
regelingen en voorzieningen. Daarbij gaan ze ook na of de
overheid budget heeft voor de ondersteuning van het kind.
Wat de overheid bekostigt, wordt niet verhaald op het budget
dat het Liliane Fonds ter beschikking stelt. Binnen het team
dat dit ‘mediationproces’ uitvoert, zorgt één persoon voor de
afstemming tussen alle betrokkenen.

Elke maand maakt Yau Maya Gurung (l), veldwerker bij een lokale partnerorganisatie in Nepal, de steile klim naar het kleine huisje dat tegen de bergwand is
geplakt. Ze gaat op bezoek bij Sudeep (9) en zijn ouders. Door een hersenbeschadiging heeft Sudeep weinig controle over zijn lichaam. Yau Maya werkt
gestaag aan verbetering hiervan. Met fysiotherapie aan huis en met bewegingsspelletjes. Ook biedt ze Sudeeps ouders een luisterend oor, geeft hun advies
en leert hun hoe ze met hun zoon oefeningen kunnen doen. (foto: Henk Braam)
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Screening en toetsing
De SPO screent en toetst PO’s, beoordeelt hun aanvragen,
verdeelt het budget onder hen en controleert hun rapportages. Dat de SPO’s verantwoordelijk zijn voor de samenstelling
en het beheer van het PO-netwerk, past bij het partnermodel
waarin we met hen samenwerken. De SPO’s maken een programma en jaarplannen voor hun land. Wij houden de SPO’s
aan de afspraken die we met hen hebben gemaakt en zien
nauwlettend toe op de voortgang die wordt gemaakt.
Het is belangrijk dat PO’s in staat zijn om brede ondersteuning
te regelen voor kinderen met een handicap. Daarom draagt
het Liliane Fonds financieel bij aan de versterking van deze
lokale, uitvoerende organisaties. Er zijn grote verschillen tussen
PO’s. Een aantal organisaties zit gedegen in elkaar en werkt
professioneel. Andere zijn klein en moeten zich redden met
weinig geld, een beperkte kennis en slechte voorzieningen.
Maar ze kennen de kinderen en hun omgeving en hun betrokkenheid is groot. We stimuleren SPO’s juist dit type organisaties op maat te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Thema’s en interventies
Het programma dat het Liliane Fonds in een land
ondersteunt, spitst zich toe op een aantal thema’s.
Deze thema’s corresponderen met de aandachts
gebieden binnen Community-Based Rehabilitation
(CBR).
Thema’s

De SPO’s voeren assessments uit bij hun PO’s. Eind 2017 was
97 procent van de ruim 1200 PO’s13 beoordeeld. De PO’s kunnen
een A-, B-, C- of D-score halen. Van de beoordeelde organisaties
kwam 13 procent uit op de hoogste score (A), 66 procent op
een B-score en 19 procent op een C-score. Van PO’s die op
D-niveau presteren (2 procent), wordt afscheid genomen. Met
de andere PO’s maakt de SPO een verbeterplan op maat. Zo
wordt het netwerk in een land steeds sterker en deskundiger.
Binnen Enabling Environment, onderdeel van de kernstrategie van het Liliane Fonds, financieren wij de capaciteitsversterking van PO’s.

De CBR-matrix – een schema, opgesteld door de Wereld
gezondheidsorganisatie – gaat ervan uit dat voor ieder mens
vijf levensgebieden van cruciaal belang zijn: Health, Education,
Livelihood, Social en Empowerment14. Onze thema’s Gezondheid,
Onderwijs, Sociale contacten en Werk en Inkomen weerspiegelen
de eerste vier gebieden in de CBR-matrix. Empowerment, het
vijfde element, is een ‘overlappend’ thema; het is een sleutelbegrip binnen elk gebied. Niet voor niets omschrijft het Liliane
Fonds zijn kernstrategie in het Engels als Empowerment of
children. Zeggenschap (kunnen) claimen draagt in belangrijke
mate bij aan de opheffing van ‘omgevingsbarrières’, of het nu
gaat om materiële of immateriële, om zichtbare of onzichtbare
obstakels. De programma’s die het Liliane Fonds steunt, zijn
daarom (ook) gericht op de zelfbewustheid en weerbaarheid
van kinderen en jongeren, de ontsluiting van alle relevante
informatie voor kinderen en hun families, de vorming van
ouder- en zelfhulpgroepen of organisaties van mensen met
een handicap, de bewustmaking en het betrekken van
gemeenschappen, en de verandering van beleid, regelingen
en praktijken die verhinderen dat kinderen met een handicap
gelijkwaardige mogelijkheden hebben om mee toe doen in
hun gemeenschap en in de maatschappij.

Aandachtspunt

Interventies (soorten steun)

Onder de PO’s zijn ook revalidatiecentra en instellingen voor
speciaal onderwijs. Bij deze PO’s bestaat het risico dat ze zich
vooral richten op de dienst die ze zelf verlenen. Dit is een
aandachtspunt voor de SPO’s. Kinderen met een handicap
moeten kunnen rekenen op brede ondersteuning, omdat die
hun de beste vooruitzichten geeft.

De meeste kinderen krijgen steun op meerdere gebieden. Op
elk gebied kan de steun ofwel gericht zijn op de ontwikkeling
van een kind (Child Development) of op het toegankelijker
maken van zijn omgeving (Enabling Environment).

Assessments

Gezondheid
Binnen het thema Gezondheid ligt de focus op verbetering
van de fysieke functionaliteit van kinderen en op hun toegang
tot diensten en voorzieningen die hiervoor belangrijk zijn.
Voorbeelden van interventies zijn:
diagnostisch onderzoek; therapie; operaties; medicijnen;
orthopedische hulpmiddelen (beugels, protheses en krukken,
rolstoelen en driewielers, loop- en zithulpen); sensorische
hulpmiddelen (brillen en hoorapparaten); vervoer naar en van
het ziekenhuis of revalidatiecentrum; training van kinderen
en ouders in het omgaan met de handicap; training van (para)
medisch personeel in de dienstverlening aan kinderen met
een handicap; bewustmaking van de gemeenschap, de lokale
overheid en andere invloedrijke betrokkenen van het recht
van deze kinderen op goede en toegankelijke gezondheidszorg; en kleinschalige aanpassingen in de woonomgeving
van kinderen.

13

Van de PO’s stuurden er 1102 in 2017 een of meer verantwoordingen in.
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Onderwijs

Sociale contacten

Interventies binnen het thema Onderwijs zijn gericht op de
cognitieve ontwikkeling van kinderen en op hun gelijkwaardige
toegang tot bijvoorbeeld scholen, dagopvang, leermiddelen
en leerstof. Tot ‘onderwijs’ rekenen we zowel formele
opleidingen als informele trainingen.

Een familieleven en vriendschappen hebben, een relatie aangaan, sporten, passief of actief genieten van kunst en cultuur,
je ontspannen in je vrije tijd, toegang tot het rechtssysteem
hebben. Ook voor kinderen en jongeren met een handicap is
een sociaal en maatschappelijk leven van cruciaal belang voor
(de ontwikkeling van) hun persoonlijkheid, hun zelfbeeld, de
kwaliteit van hun leven en hun aanzien in de gemeenschap.
Veel interventies binnen de andere thema’s dragen ook bij
aan een rijker sociaal leven voor kinderen met een handicap.

Voorbeelden van interventies zijn:
speciaal, inclusief of geïntegreerd peuter- en kleuter-, basisen vervolgonderwijs15; hoger of wetenschappelijk onderwijs;
dagopvang en/of praktische trainingen voor kinderen en jongeren die niet naar school kunnen; aangepaste leermiddelen
voor kinderen die problemen hebben met horen of zien; training van leerkrachten in braille, gebarentaal en de omgang
met kinderen met een beperking; training van ouders in
vroeg- en voorschools (thuis)onderwijs; leerlingenvervoer;
bewustmaking van de gemeenschap, de lokale overheid en
andere invloedrijke betrokkenen van het recht van kinderen
met een handicap op goed, toegankelijk onderwijs; en kleinschalige aanpassingen in de schoolomgeving (bijvoorbeeld
een rolstoelhelling).

Werk en inkomen
Jongeren met een handicap begeleiden naar werk en inkomen
is het sluitstuk van de brede, vaak meerjarige ondersteuning
die het Liliane Fonds (mede) mogelijk maakt. Daarnaast dragen
we bij aan de economische versterking van gezinnen met een
kind dat blijvend zorg nodig heeft.
Voorbeelden van interventies zijn:
een beroeps- of vakopleiding op een speciale of reguliere school;
een training in ondernemersvaardigheden; loopbaanbegeleiding;
toegang tot een microkrediet; training van medewerkers van
Partnerorganisaties maar bijvoorbeeld ook ‘rolmodellen’ in de
begeleiding van jongeren naar een baan of een eigen bedrijfje;
en bewustmaking van het bedrijfsleven, vakbonden, de lokale
overheid en andere invloedrijke betrokkenen van het recht
van mensen met een handicap op deelname aan de arbeidsmarkt en van hun kwaliteiten.

Voorbeelden van specifiek op sociale inclusie gerichte
interventies zijn:
eraan bijdragen dat kinderen kunnen sporten, dansen, tekenen
of schilderen; een sociaal project voor jongeren die niet in
staat zijn betaald werk te doen; gezinsbegeleiding; ouder
bijeenkomsten en -trainingen; facilitering van zelfhulpgroepen;
informatiebijeenkomsten over kinderrechten, de positie van
vrouwen en meisjes, en de risico’s op hiv en aids; de organisatie
van activiteiten, evenementen, sportwedstrijden of uitjes;
bewustmaking van de gemeenschap, de lokale overheid en
andere invloedrijke betrokkenen van het recht van kinderen
met een handicap op een volwaardig sociaal leven; erop aandringen dat gemeenschapscentra, sportaccommodaties en
culturele voorzieningen toegankelijk worden gemaakt voor
mensen met een beperking.

Capaciteitsversterking
De lokale organisaties die – als partners van onze Strategische
Partnerorganisatie (SPO) in een land – het door ons ondersteunde programma uitvoeren, moeten hiervoor voldoende
deskundig en toegerust zijn. Daarom dragen we bij aan de
versterking en professionalisering van deze organisaties.
Anders gezegd, capaciteitsversterking is voor het Liliane
Fonds een ondersteunende strategie die bijdraagt aan een
goede uitvoering van onze kernstrategie: kinderen met een
handicap sterker maken en hun omgeving toegankelijk(er).

Ondersteuning van SPO’s
Het Liliane Fonds ondersteunt zijn 28 SPO’s bij de ontwikkeling
en de regie van het programma in hun land. Afspraken hierover
leggen we jaarlijks contractueel vast.

14

Gezondheid, onderwijs/ontwikkeling, levensonderhoud/economische onafhankelijkheid, een sociaal en maatschappelijk leven, en zeggenschap

15

 ij inclusief onderwijs zitten kinderen met en zonder handicap samen in de klas; bij geïntegreerd onderwijs gaan ze wel naar dezelfde school,
B
maar zijn er (ook) speciale klassen voor kinderen met een beperking.

31

Liliane Fonds jaarverslag 2017

Kenneth Nangai werkt voor onze Strategische Partnerorganisatie in Oeganda. Onderdeel van zijn functie is de ondersteuning
van uitvoerende partnerorganisaties, bijvoorbeeld bij de opstelling van revalidatieplannen op maat en het mobiliseren van
mensen en middelen in de gemeenschap. Maar zijn hart gaat uit naar het veldwerk. Op bezoek bij Sophia en haar moeder is
hij helemaal in zijn element. Sophia is geboren met klompvoetjes. Kenneth weet als geen ander hoe Sophia hieraan kan
worden geholpen. Het Liliane Fonds betaalt haar operatie, de therapie en straks speciale schoenen. Over een tijdje is Sophia
niet langer een kind met een handicap.
(foto: Liliane Fonds)

In de zomer van 2017 was Kenneth een
aantal weken in Nederland. Hij gaat een
belangrijke rol spelen in het STEP-project
dat in 2018 van start gaat in het
Afrikaanse Grote Merengebied (zie ook
het Bestuursverslag 2017). Tijdens de
jaarlijkse ‘zomerborrel’ van Liliane Fonds
en MIVA praatte Kenneth de medewerkers
bij over de plannen met STEP.
(foto: Liliane Fonds)
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Keuze voor urgentie en focus
Het Liliane Fonds concentreert zijn werk nu in
27 landen waar we samenwerken met een Stra
tegische Partnerorganisatie (SPO). Op termijn
zullen we het aantal SPO-landen terugbrengen
naar circa 20. Waar we een programma financieren,
wordt vooral door urgentie bepaald. We willen
werken op de plekken waar de behoefte aan
ondersteuning het grootst is.
In een aantal van de huidige concentratielanden bouwen we
in de komende jaren onze financiering van het programma af.
Onze middelen zijn beperkt. We moeten keuzes maken, tussen
en binnen landen. Spreiding van onze ondersteuning over
minder landen met grotere programma’s draagt ook bij aan
de effectiviteit en de efficiëntie van de steun aan kinderen.
Bij de afbouw van financiering gaan we zorgvuldig te werk.
We laten kinderen die al steun krijgen, niet in de steek.

Urgentie
Marginalisering van kinderen met een handicap in combinatie
met extreme armoede is voor ons de belangrijkste reden om
in een land of streek te werken. Daarom bouwen we in rijkere
landen onze financiering af om in armere landen juist een
programma op te zetten of het uit te breiden. We zijn bijvoorbeeld
gestopt in Argentinië en doen dit binnenkort ook in Brazilië,
Colombia, Peru en Ghana. Deze landen hebben nu zelf meer
mogelijkheden en middelen om kinderen en jongeren met een
handicap op maat te ondersteunen.

Overige criteria
Behalve met de urgentie houden we bij de keuze van landen ook
rekening met een aantal andere factoren: onze geschiedenis
in een land, de spreiding van landen over Afrika, Azië en
Latijns-Amerika, en het al of niet aanwezig zijn van andere
(hulp)organisaties.

Meer impact door
samenwerking
Naast het Liliane Fonds zijn er andere organisaties
die zich inzetten voor mensen met een handicap.
Of voor kwetsbare kinderen. Deze organisaties
hebben net als wijzelf hun eigen expertise. We
werken graag met hen samen. Zij vullen ons werk
aan en wij dat van hen. Ook kennispartners helpen
ons de impact van ons werk te vergroten.
Het Liliane Fonds werkt op uiteenlopende gebieden samen
met andere (inter)nationale organisaties en kennisinstituten.

Programma’s
In twee Aziatische landen waar het Liliane Fonds programma’s
(mede)financiert – Indonesië en Vietnam – fungeert de lokale
vestiging van de Leprastichting als onze Strategische Partnerorganisatie (SPO). In vier Afrikaanse landen – Ethiopië, Oeganda,
Zambia en Zimbabwe – hebben we dezelfde partner als de
Engelse organisatie Leonard Cheshire Disability (LCD). Het
Liliane Fonds en LCD in Engeland zijn partners sinds 2008.

Beleidsbeïnvloeding
Het Liliane Fonds ondersteunt zijn kernstrategie onder meer
door beïnvloeding van het Nederlandse buitenlandbeleid, in
het bijzonder dat voor ontwikkelingssamenwerking. In dit beleid
moeten de belangen van kinderen (en volwassenen) met een
handicap beter worden geborgd. Hiervoor werken we samen
met andere organisaties die zich inzetten voor de rechten van
mensen met een handicap. We doen dit primair binnen DCDD
(Dutch Coalition on Disability and Development). Binnen DCDD
is het Liliane Fonds een van de voortrekkers. De (huidige)
directeur van het Liliane Fonds is voorzitter van DCDD16.

Fondsenwerving
In 2016 bundelden we onze krachten met drie andere kinderorganisaties om fondsen te werven voor kwetsbare kinderen
in en buiten Nederland. De campagne ‘Eén voor kinderen’ was
zeer succesvol. Veel mensen lieten weten het zeer te waarderen
dat de organisaties samen in actie kwamen. Inmiddels heet
het samenwerkingsverband SKO (Samenwerkende Kinderhulp
Organisaties). Huidige deelnemers in de SKO zijn het Liliane
Fonds, WarChild, KiKa, Edukans en Het Vergeten Kind. Voor 2019
hebben de vijf organisaties een gezamenlijke en vernieuwende
wervende campagne gepland.

Kennispartners
Het Liliane Fonds werkt ook samen met kennispartners, vooral
bij trainingen en onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het
leertraject rondom lobby & advocacy (L&A) op ‘grassroots’niveau dat we in Sierra Leone en Kameroen uitvoeren samen
met het Afrika-Studiecentrum. In 2017 begon het leertraject zijn
vruchten af te werpen. Er is een speciale website gecreëerd
(www.barriersfree.org) waarop project sheets in drie talen en

16

Na zijn afscheid als directeur-bestuurder van het Liliane Fonds (in april 2018) legt hij ook het voorzitterschap van DCDD neer.
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masterscripties over de succesfactoren van L&A zijn te downloaden. De site wordt de komende jaren verder gevuld met
materialen. De projectgroep werkt aan de implementatie van
een blended learning-traject (combinatie van online en faceto-face-training) om SPO’s mee te nemen in de nieuwe inzichten.
Deze training is in eerste instantie gericht op Engelstalig Afrika.
Daarnaast zijn we in 2017, in samenwerking met meerdere
partijen waaronder kennis- en onderzoeksbureau Enablement,
een onderzoek gestart naar de essential standards van een
CBR-werker17. Dit onderzoek loopt nog. Een aanverwant thema,
measuring outcomes of CBR, wordt meegenomen in het
STEP-project18 dat, na voorbereiding in 2017, in 2018 gaat lopen.
STEP behelst een tweejarig proefproject in vier Afrikaanse
landen. De pilot is gericht op kwaliteitsvergroting van de
inspanningen die veldwerkers leveren om de functionaliteit te
verbeteren van met name kinderen met centraal-neurologische
aandoeningen. In een van de landen, Oeganda, heeft het
STEP-project ook een onderzoekscomponent. Bij STEP is een
groot aantal (inter)nationale deskundigen op het gebied van
onderzoek en revalidatie betrokken. Ze vertegenwoordigen
onder meer Nederlandse revalidatiecentra en de London School
of Hygiene and Tropical Medicine. Het proefproject wordt in
2019 afgerond met een publicatie en een internationaal
symposium. De ambitie is dat de verbeterde aanpak vervolgens
wordt ‘opgeschaald’ en geborgd in de reguliere programma’s
van alle SPO’s.
Ook in 2017 lieten we een externe evaluatie uitvoeren van
de door ons ondersteunde programma’s in Noord-India
en Bangladesh.

17

CBR = Community-Based Rehabilitation.

18

STEP = Supporting Tools Enabling Parents.
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V Wat we bereikten voor kinderen:
resultaten en ontwikkelingen 2017
Wereldwijde steun in het kort
Een overzicht in tabellen van onze steun aan
kinderen met een handicap in 2017.
bestedingen aan ‘het Zuiden’: verdeling naar continent (%)
Afrika
Azië
Latijns-Amerika

61%
28%
11%

Toelichting
Van onze totale bestedingen in 2017 – inclusief toegerekende
kosten 19,2 miljoen euro – is 17,6 miljoen euro aan het Zuiden
besteed, waarvan ruim 60 procent in Afrika.

bestedingen aan ‘het Zuiden’: verdeling naar type besteding (%)
kernstrategie inclusief capaciteitsversterking
83%
Partnerorganisaties (PO's)
capaciteitsversterking Strategische Partnerorganisaties (SPO’s)
5%
programmamanagement en overige kosten SPO’s
12%
totaal
100%

Toelichting
Onze kernstrategie Child Empowerment bestaat uit twee
elementen: de ontwikkeling van kinderen (Child Development)
en het toegankelijk maken van hun omgeving (Enabling
Environment). Onder de bestedingen aan Enabling Environment
valt ook de versterking van uitvoerende Partnerorganisaties
(PO’s). Capabele en goed toegeruste PO’s zijn een belangrijke
voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van
programma’s.

kinderen in programma 2017
Afrika
Azië
Latijns-Amerika
totaal

31.765
43.755

kinderen van wie in 2017 een verantwoording is ontvangen
Afrika
23.250
Azië
32.041
Latijns-Amerika
7.989
totaal
63.280

Toelichting
Lokale Partnerorganisaties (PO’s) verantwoorden 1-4 keer per
jaar de bestedingen aan steun voor kinderen aan de Strategische
Partnerorganisatie (SPO) in hun land. Verantwoordingen kunnen
daarom zowel betrekking hebben op het lopende boekjaar als
op het vorige.

gemiddelde bijdrage per kind (in euro’s)
Afrika
Azië
Latijns-Amerika
wereldwijd

131
71
139
119

Toelichting
De gemiddelde bijdrage per kind was in 2017 lager dan in 2016
(146 euro). Het verschil (27 euro) is voor een deel (circa 10 euro)
het gevolg van een verschuiving – in aantal interventies en in
bestedingen – van Child Development (ontwikkeling van kinderen)
naar Enabling Environment (het toegankelijker maken van hun
omgeving) en capaciteitsversterking. Voor het overige deel
(17 euro) ligt de verklaring voor de daling in een combinatie van
factoren. Zo begint de lobby bij overheden door onze Zuidelijke
partners en anderen vruchten af te werpen: in steeds meer
landen kunnen kinderen met een handicap gratis naar school
en hebben ze gratis vervoer. Hierdoor hoeft het Liliane Fonds
voor deze kinderen geen schoolgeld of vervoerskosten te betalen,
met als gevolg dat onze bijdrage in de steun aan hen lager
wordt. Dat overheden in het Zuiden steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen, is een positieve ontwikkeling. Daarnaast
spelen bij de lagere gemiddelde bijdrage in 2017 ‘rapportage
technische’ factoren een rol. Het effect hiervan is eenmalig.

11.252
86.772

verdeling jongens/meisjes

Toelichting
Binnen de programma’s waaraan het Liliane Fonds bijdraagt
– onze Zuidelijke partners hebben meerdere donoren – krijgen
jaarlijks heel veel kinderen steun. Voor een deel van hen
financieren wij ondersteuning of hebben dit tot voor kort gedaan.
Tot ‘kinderen in programma’ rekenen we de kinderen voor wie
de afgelopen drie jaar financiële uitgaven ter ondersteuning
zijn gedaan. Een aantal van hen kreeg in 2017 dus wellicht
nazorg: de Partnerorganisatie (PO) die de steun aan een kind
heeft geregeld en begeleid, verliest het kind niet meteen uit
het zicht maar biedt het nog een tijdlang nazorg.
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Afrika
Azië
Latijns-Amerika
wereldwijd

jongens

meisjes

55%

45%

57%

43%

59%

41%

56%

44%

Toelichting
Er zijn meer jongens dan meisjes met een handicap. Dit is een
van de redenen dat in de programma’s van onze SPO’s in
verhouding meer jongens dan meisjes zijn opgenomen. Het
Liliane Fonds blijft benadrukken dat meisjes en jongens wél
evenveel kans op ondersteuning moeten hebben.

CV = Capaciteitsversterking (Partnerorganisaties, PO’s)
CD = Child Development (de ontwikkeling van kinderen)
EE = Enabling Environment (het toegankelijk maken van de omgeving)

verantwoorde interventies (wereldwijd)

verdeling primaire handicaps
Afrika
problemen met bewegen
leer- en/of gedragsproblemen
problemen met horen en spraak
problemen met zien
cosmetische problemen

Azië Latijns- wereldAmerika
wijd

45%

42%

37%

43%

apparatuur

20%

32%

44%

29%

21%

17%

12%

18%

10%

7%

5%

8%

4%

2%

2%

2%

Toelichting
Voor opname in een programma dat het Liliane Fonds
ondersteunt, maakt het niet uit of een kind een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige handicap heeft.

percentuele verdeling totale bestedingen 2017 aan Zuiden
Afrika
Azië Latijns- wereldAmerika
wijd
bestedingen o.b.v. jaarplannen en
extra aanvragen SPO's
capaciteitsversterking PO's
netwerken, lobby & advocacy
capaciteitsversterking SPO's

74%

programmamanagement door
SPO's
overige algemene kosten SPO's

86%

77%

77%

CD

7.178

508

508

monitoring, evaluatie en leren

1.077

1.077

overig

2.320

2.320

training

3.273

3.273

CBR-facilitering

10.992

10.992

CBR-facilitator

10.992

10.992

gezondheid

56.367

76.122 132.489

hulpmiddelen

4.334

4.334

medicatie

15.865

15.865

therapie

27.397

27.397

operatie

1.690

overige steun thema Gezondheid

7.081

training en/of bewustmaking (gezondheid)
infrastructuur (gezondheid)
pleiten en belangenbehartiging
(m.b.t. gezondheid)

1.690
1.767

8.848

70.799

70.799

976

976

2.580

2.580

27.514

76.487

5%

8%

2%

0%

3%

2%

3%

0%

1%

2%

onderwijs

48.973

10%

7%

14%

9%

kinderopvang

1.281

kleuterschool / early education

2.790

2.790

22.470

22.470

middelbaar onderwijs

9.548

9.548

universiteit

1.410

2%

2%

1%

2%

basisonderwijs

overige steun thema Onderwijs

11.474

1.281

1.410
814

12.288

training en/of bewustmaking (onderwijs)

8.419

8.419

infrastructuur (onderwijs)

2.726

2.726

15.555

15.555

63.518

88.415

pleiten en belangenbehartiging
(m.b.t. onderwijs)
sociale contacten

24.897

counseling

12.335

12.335

kunst en cultuur

2.693

2.693

recreatie, sport en vrije tijd

4.761

39%

overige steun thema Sociale contacten

2.830

39%

participatie in zelfhulpgroepen

1.959

1.959

6%

wettelijke bescherming

319

319

6%

training en/of bewustmaking
(persoonlijk leven of gemeenschapsleven)

6%
4%

Community-Based Rehabilitation

(steun bij) vorming van DPO’s
(Disabled People’s Organizations)
infrastructuur (thuissituatie)
infrastructuur (gemeenschapsfaciliteiten)

Toelichting
•	Binnen de kernstrategie – de ontwikkeling van kinderen (Child
Development) en het toegankelijk(er) maken van hun omgeving
(Enabling Environment) – is 87 procent besteed aan Child
Development en 13 procent aan Enabling Environment.
• De meeste kinderen krijgen steun binnen meerdere thema’s.
•	De verantwoorde bestedingen van de PO’s betroffen vooral
Child Development en daarbinnen (nog altijd) vooral de thema’s
Gezondheid en Onderwijs.
•	Het percentage onderwijsbestedingen in Latijns-Amerika is
aanzienlijk lager dan in Afrika en Azië. Dit komt doordat in
veel Latijns-Amerikaanse landen onderwijs voor kinderen met
een handicap wordt gefinancierd door de overheid.

pleiten en belangenbehartiging (m.b.t.
gelijke rechten, toegankelijkheid diensten)

22.605

4.761
4.627

7.457

32.141

32.141

1.763

1.763

703

703

1.679

1.679

3.491

9.970

22.605

werk & inkomen

6.479

beroepsopleiding / vaardigheidstraining

3.597

3.597

overige (vaardigheids)trainingen

1.199

1.199

begeleiding naar loondienst
begeleiding naar eigen bedrijfje
overige steun thema Werk en Inkomen

62

62

560

560
258

1.319

2.376

2.376

infrastructuur (Werk en Inkomen)

136

136

pleiten en belangenbehartiging
(m.b.t. werk & inkomen)

721

721

training en/of bewustmaking
(werk & inkomen)

totaal aantal interventies
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totaal

5%

percentuele verdeling bestedingen binnen kernstrategie
(wereldwijd)
Gezondheid
Onderwijs
Werk en Inkomen
Sociale contacten
Capaciteitsversterking (Partnerorganisaties, PO's)
CBR*-facilitering
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EE

7.178

9%

Toelichting
Wereldwijd was van alle bestedingen aan het Zuiden 89 procent
bestemd voor steun aan kinderen of voor verbetering van
deze steun en ging 11 procent naar programmamanagement
en algemene kosten van SPO’s. Voor Afrika bedroegen deze
percentages 88 en 12 procent, voor Azië 91 en 9 procent, en
voor Latijns-Amerika 85 en 15 procent.

*

CV
capaciteitsversterking

1.061

7.178 147.708 170.645 325.531

Toelichting
Kijken we naar alle interventies binnen onze kernstrategie
(de ontwikkeling van kinderen + het toegankelijker maken
van hun omgeving), dan is in 2017 het aantal interventies het
grootst binnen de thema’s Gezondheid en Sociale contacten.
Voor alleen de interventies binnen Child Development zijn er
de meeste interventies binnen de thema’s Gezondheid en
Onderwijs.

aantal Partnerorganisaties waarvan in 2017 verantwoordingen
zijn ontvangen
Afrika
562
Azië
320
Latijns-Amerika
220
totaal
1102

Toelichting
Het totale aantal Partnerorganisaties is hoger (1202).

Kennen en aantonen van
resultaten
Donateurs en donoren vertrouwen ons geld toe
om in de armste gebieden van de wereld steun
te bieden aan kinderen met een handicap. Zowel
deze kinderen als degenen die ons werk financieel
mogelijk maken, moeten erop kunnen rekenen dat
onze inspanningen – en die van de organisaties
waarmee we samenwerken in het Zuiden – doel
treffend zijn. Daarom moeten we weten én kunnen
aantonen wat we voor kinderen bereiken en hoe
sterk de ‘keten’ is waarlangs de steun aan hen
tot stand komt.
Om het geheel aan activiteiten, doelstellingen en resultaten
van het Liliane Fonds en zijn Strategische Partnerorganisaties
(SPO’s) beter te kunnen monitoren en sturen, hebben we in
2016 en 2017 – vanzelfsprekend samen met onze Zuidelijke
partners – een vernieuwd resultatenkader (results framework)
ontwikkeld. Hierin is ook vastgelegd hoe we op verschillende
niveaus gegevens verzamelen en hoe vaak we dit doen. In 2017
leerden medewerkers in Nederland, SPO’s en hun Partner
organisaties (PO’s) – de lokale organisaties die het programma
voor kinderen uitvoeren – werken met het aangepaste resultatenkader. Met ingang van 2018 wordt het kader in de hele ‘keten’
gebruikt, waardoor we voortaan beschikken over een verbeterde set samenhangende kerngegevens. Dit is om meerdere
redenen van groot belang: het helpt ons de kwaliteit van de
programma’s voor kinderen te blijven vergroten; we kunnen
bestaande en potentiële donoren en donateurs beter onderbouwd laten zien wat we met hun bijdragen bereiken; en door
bewezen resultaten vast te leggen, kunnen we aantonen dat
ons werk binnen de sector waarin we actief zijn, van toegevoegde waarde is.

Resultatenkader in het kort
De PO’s, de SPO’s en het Liliane Fonds brengen samen
resultaten voor kinderen tot stand. Het zijn verschillende
maar met elkaar verbonden niveaus. Op elk niveau zijn er
specifieke doelstellingen. Het behalen ervan bepaalt in
belangrijke mate hoe doeltreffend het volgende niveau kan
opereren. En uiteindelijk of de steun die kinderen krijgen, ook
het gewenste effect heeft.

Wat we samen voor kinderen willen bereiken
Dit willen we samen voor kinderen en jongeren met een
handicap bereiken:
•	ze doen thuis, in hun gemeenschap, op school en op de
arbeidsmarkt zo volledig mogelijk mee
•	zij en degenen die voor hen zorgen, zijn beter weerbaar en
kunnen voor zichzelf opkomen
•	ze leven in een voor hen toegankelijke samenleving doordat
barrières – in de infrastructuur, in beleid en in de houding
van mensen – steeds verder verdwijnen.
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De bijdrage van de SPO’s

Meetinstrumenten

Van SPO’s wordt verwacht:
•	dat ze krachtige, deskundige netwerken van uitvoerende PO’s
opbouwen die voor kinderen met een handicap ondersteuning
organiseren – en/of hiervoor pleiten bij lokale beleidsmakers en
besluitvormers – die hen sterker maakt, doordat ze tegemoetkomt aan hun behoeften op de volgende gebieden: gezondheid, onderwijs, werk en inkomen, en sociale ontwikkeling;
•	dat ze bereiken dat hun PO’s organisatiesystemen en -structuren hebben die het hun mogelijk maken CBR19-activiteiten
te ondersteunen en verder te ontwikkelen;
•	dat ze hun PO’s zodanig coachen en versterken dat ze in staat
zijn interventies uit te voeren binnen de CBR-benadering;
•	dat ze ervoor zorgen dat hun PO’s op een effectieve manier
lobby en advocacy kunnen toepassen om de barrières die
kinderen met een handicap belemmeren mee te doen in hun
gemeenschap en in de samenleving, te verminderen.

In het resultatenkader is per (sub)doelstelling aangegeven welke
indicatoren hiervoor zijn bepaald, hoe we hieraan afmeten of
het beoogde resultaat wordt behaald en met welke frequentie
we dit doen. Het Liliane Fonds zet voor de meting van resultaten
verschillende middelen in, waaronder SPO-rapportages, veldbezoeken, interne en externe evaluaties, stakeholder-onderzoeken, assessments en storytelling.

De bijdrage van het Liliane Fonds
Als Liliane Fonds zijn we ervoor verantwoordelijk:
•	dat we samenwerken met capabele SPO’s die samenhangende
en doeltreffende meerjarenplannen opstellen en die de
uitvoering van deze plannen coördineren;
•	dat onze SPO’s verschillende inkomstenbronnen en daardoor
een gezonde financiële basis hebben;
•	dat SPO’s bij de steun aan kinderen via PO’s rekening houden
met de (inter)nationale context en dat hun beleid in overeenstemming is met de in VN-verdragen vastgelegde rechten
van kinderen en van mensen met een handicap;
•	dat SPO’s de programmacycli én hun partnerschappen met
PO’s op een goede manier beheren;
•	dat SPO’s de vaardigheden hebben om hun PO’s effectief te
coachen en te faciliteren;
•	dat SPO’s doeltreffend samenwerken met belanghebbenden,
zoals de overheid en relevante maatschappelijke organisaties,
en erin slagen om hen te verenigen om zo samen voorzieningen,
diensten en mogelijkheden voor kinderen met een handicap
te verbeteren.
Om SPO’s financieel en administratief te kunnen ondersteunen,
gelden voor het Liliane Fonds daarnaast als doelstellingen:
• onze inkomstenbronnen zijn divers en stabiel;
•	om het werk van SPO’s te faciliteren, hebben we goed beleid
en adequate procedures en (hulp)middelen;
•	door steeds te blijven ‘leren’, vergroten we stelselmatig de
effectiviteit en efficiënte van onze aanpak;
•	we worden erkend als organisatie met een bijzondere expertise
op het gebied van ‘handicap en ontwikkeling’;
•	we ontwikkelen en onderhouden strategische partnerschappen
met SPO’s op basis van gedeelde principes;
•	de partnerschappen die we aangaan en ontwikkelen, dragen
bij aan onze visie en missie;
•	we hebben relevante kennis en capaciteit ‘in huis’ om onze
SPO’s te coachen en te faciliteren bij de uitvoering van hun
programma’s;
•	door zijn lobby en advocacy voor kinderen met een handicap
heeft het Liliane Fonds een goede naam en een sterke
reputatie op internationaal en nationaal niveau.
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Mindset
Met het vernieuwde resultatenkader kunnen we betere resultaten
voor kinderen bereiken. Mits we het kader op de juiste manier
gebruiken. Het mag niet verworden tot een ‘invuloefening’,
maar moet vooral ook fungeren als mindset. Bij de trainingen
in een goed gebruik van het framework is ook aan dit aspect
veel aandacht besteed.
BEKIJK HIER HET RESULTATENKADER

Kern-prestatie-indicatoren
Uit de gegevens die we aan de hand van het resultatenkader
(gaan) vergaren, hebben we op organisatieniveau acht deels
nieuwe kern-prestatie-indicatoren (KPI’s) geselecteerd. In de
eerste helft van 2018 worden deze KPI’s zichtbaar gemaakt
op een dashboard.

Kennisontwikkeling in 2017
Om zijn SPO’s te versterken, moet het Liliane Fonds in staat
zijn te fungeren als leverancier van kennis en diensten. Als
het gaat om programma’s voor steun aan kinderen, betekent
dit dat we thematische kennis in huis moeten hebben op het
gebied van Community-Based Rehabilitation (CBR) en de verschillende aspecten daarvan: gezondheid, onderwijs, (voorzien) in levensonderhoud; sociale contacten; en zeggenschap
over het eigen leven. Daarvoor moeten we ook voldoende op
de hoogte zijn van overkoepelende of deelgebieden: de rechten
van kinderen en mensen met een handicap zoals die zijn vastgelegd in internationale verdragen; gelijkheid van mannen en
vrouwen; lobby en advocacy; water, sanitatie en hygiëne;
reproductieve en seksuele gezondheid en rechten; en de vermindering van risico’s bij rampen. Juist om ervoor te zorgen
dat de concrete steun aan kinderen nu en in de toekomst zo
doeltreffend mogelijk is en zoveel mogelijk effect heeft, ook
in de rest van hun leven, moet het Liliane Fonds zich (deels)
ook ontwikkelen tot kennisorganisatie.
Om SPO’s breed te kunnen versterken, moeten we daarnaast
ook een gedegen kennis hebben van onder meer programmamanagement, van monitoring, evaluatie en leren, en van communicatie en (institutionele) fondsenwerving.
In 2017 hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van thema–
deskundigheid. In het Meerjarenplan 2018-2020 en het Jaarplan
2018 hebben we bepaald dat we bij de opbouw van kennis
eerst focussen op de volgende gebieden: CBR (in zijn geheel),
(inclusief) onderwijs, Disaster Risk Management (DRM),

Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR), en transport
en communicatie (op dit gebied heeft onze samenwerkingspartner MIVA bijzondere expertise). Vanaf 2018 vormen de
themadeskundigen het team Inclusieve Ontwikkeling op de
afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s.
Experts uit andere disciplines – financiën, communicatie en
werving, planning, monitoring en evaluatie – maken binnen de
afdeling deel uit van het team Organisatieontwikkeling, dat
zich richt op de brede versterking van SPO’s. Om de kennis
van SPO’s en PO’s verder te vergroten, worden in 2018 ook
eerder gegeven (regionale) trainingen, onder meer in de
CBR-benadering, vervolgd en opgevolgd.

Publicaties
De grotere nadruk op kennisontwikkeling leidde in 2017 al tot
een aantal publicaties over onder meer Institutionele Fondsenwerving (IF) en inclusief onderwijs. Daarnaast droegen medewerkers van het Liliane Fonds vanuit hun thema-expertise bij
aan bredere initiatieven zoals de publicatie van Mission Inclusion
en Everybody Matters (over handicap en seksuele rechten).
LEES HIER DE PUBLICATIES:
ENABLING EDUCATION

LOCAL AND INSTITUTIONAL FUNDRAISING
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CBM = Christoffel Blinden Mission.

MISSION INCLUSION

EVERYBODY MATTERS

Sosthene’s wilskracht
overwon vooroordelen
Sosthene (11) uit Tsjaad is aan beide
benen verlamd als gevolg van polio.
Jarenlang sleet hij zijn dagen op het erf.
Elke ochtend zag hij zijn broers naar
school gaan, samen met andere kinderen
uit de buurt. En elke middag hoorde hij
wat ze hadden meegemaakt en wat ze
hadden geleerd. Sosthene zelf ging niet
naar school. Hij mócht niet. Zijn familie
zag onderwijs voor een kind met verlamde benen als verspilde moeite. Maar
Sosthene zelf dacht daar anders over.
Op een ochtend nam hij een besluit dat
zijn leven voorgoed zou veranderen:
niemand kon hem tegenhouden, hij ging
die dag óók naar school, kruipend.
Tegen zoveel wilskracht en doorzettingsvermogen hielden vooroordelen geen
stand. Sosthene’s opa vond dat zijn
kleinzoon met zijn actie had laten zien
dat hij het lesgeld dubbel en dwars
waard was. Sindsdien gaat Sosthene
elke dag naar school. Niet meer kruipend
maar met zijn eigen handfiets. Die kreeg
hij net als zijn schooluniform met steun
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Doorzetter Sosthene dwong zijn eigen kansen af. (foto: Jan-Joseph Stok)

van het Liliane Fonds. Daarnaast onderzoeken medisch specialisten of Sosthene’s
mobiliteit nog verbeterd kan worden

met een ingreep of behandeling.
En de opa van Sosthene? Die betaalt
nog steeds zijn schoolgeld.

Kwaliteit van programma’s
en partners
Het was een van onze speerpunten voor 2017:
focus op ‘verduurzaming’ van onze inspanningen
door nog meer aandacht te besteden aan de
versterking van onze Zuidelijke partners en aan
vergroting van de kwaliteit van hun programma’s
voor kinderen en jongeren met een handicap.
Assessments en evaluaties
In vijf landen – Benin, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Zuid-Soedan –
hebben we in 2017 een organisatie-assessment van de
(potentiële) Strategische Partnerorganisatie (SPO) uitgevoerd;
in Oeganda deden we dit samen met CBM20.
In twee landen – (Noord-)India en Bangladesh – lieten we externe,
onafhankelijke adviseurs een evaluatie uitvoeren van het door
ons ondersteunde programma. Van deze programma-evaluaties
wordt een overkoepelende analyse gemaakt, die we gebruiken
als input voor verdere beleidsontwikkeling.

•	De meeste kinderen in het programma gaan, vaak dankzij
de inzet van de PO, naar school.
•	Een aantal PO’s zet zich in voor vorming en ondersteuning
van Disabled People’s Organizations (DPO’s). Als jongeren
met een handicap of ouders van een kind met een handicap
actief zijn in een DPO, draagt dit sterk bij aan de vergroting
van hun weerbaarheid en assertiviteit. De activiteiten van
DPO’s leiden er bovendien aantoonbaar toe, dat de samen
leving een positiever beeld krijgt van kinderen en volwassenen
met een handicap. De houding naar hen toe verandert.
•	PO’s zijn ook effectief in lobby en advocacy op lokaal
niveau. Ze helpen ouders en jongeren bijvoorbeeld met succes een beroep te doen op overheidsregelingen en -voorzieningen. Bij belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en de
verkrijging van financiële en andere ondersteunende middelen, spelen ook DPO’s een steeds belangrijkere rol.
•	Een succesverhaal is het JVS-initiatief ‘Cafebility’, een horecazaak die wordt gerund door jongeren met een handicap.
Bezoekers zien wat jongeren met een handicap in hun mars
hebben en dat ze zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud, mits ze de kans maar krijgen. Cafebility heeft een
groot effect op de gemeenschap en op de beeldvorming ten
aanzien van mensen met een handicap. Veel PO’s hebben
belangstelling om in hun eigen omgeving een vergelijkbaar
project op te zetten.

Bevindingen programma-evaluaties
De programma-evaluatie in Noord-India (SPO: Jan Vikas Samiti,
JVS) leidde onder meer tot de volgende conclusies:
•	Partnerorganisaties (PO’s) en ouders zijn ervan doordrongen
dat het heel belangrijk is dat kinderen met een handicap
– om te beginnen – thuis meedoen in het gezinsleven. En in
veel families gebeurt dit ook.

Uit de evaluatie kwamen ook verbeterpunten naar voren:
•	De ondersteuning van kinderen moet zo vroeg mogelijk
beginnen en er moet beter worden geanticipeerd op de
rest van hun leven.
•	De interventies moeten beter worden afgestemd op de leeftijd
van kinderen en jongeren.

In Nederland kennen we ze al jaren, horecazaken waar jongeren met een handicap de bediening doen. In India was het een volkomen nieuw concept.
Maar het eerste restaurant in Varanasi (Utar Pradesh) loopt heel goed. En is een inspiratiebron. Ook op andere plekken in India zijn plannen in de maak.
(foto: Liliane Fonds)
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•	Er is (meer) aandacht nodig voor de ouders/verzorgers van
kinderen: zij moeten af en toe kunnen ontspannen en sterk
en fit genoeg blijven om hun vaak zware taak aan te blijven
kunnen.
•	Binnen het programma moet meer worden geïnvesteerd in
de opleiding van (toekomstige) leiders en deskundigen.
•	De omgeving van kinderen toegankelijk(er) maken (Enabling
Environment) is onderdeel van de kernstrategie (Empowering
children) van het Liliane Fonds en daarmee van het programma.
Op het gebied van Enabling Environment is nog veel werk te
doen. De samenleving begint zich weliswaar positiever op te
stellen tegenover mensen met een handicap, maar de weg
naar een ‘drempelvrije’ samenleving en bijvoorbeeld inclusief
onderwijs als norm is nog lang. Enabling Environment zou zich
daarnaast ook moeten gaan uitstrekken tot activiteiten die
een aanzet geven tot systemische veranderingen. Anders
gezegd, Enabling Environment kan strategischer worden
ingezet dan nu gebeurt.
•	Activiteiten gericht op Enabling Environment kunnen daarnaast nog beter aansluiten op de specifieke lokale context
en de daarmee samenhangende behoeften.
•	In de individuele revalidatieplannen van kinderen en jongeren
met een handicap moet Enabling Environment een duidelijke(re) plek krijgen.
•	Bij de begeleiding van jongeren naar werk en een eigen
inkomen moeten PO’s zich niet beperken tot het (laten)
aanleren van vaardigheden, maar er ook voor zorgen dat
jongeren inzicht krijgen in bijvoorbeeld bedrijfsvoering of
het opzetten en runnen van een eigen onderneming.
Bevindingen uit de programma-evaluatie in Bangladesh (SPO:
Disabled Rehabilitation & Research Association, DRRA) zijn
onder meer:
•	Er moet nog meer worden geïnvesteerd in huisbezoeken en
advies ter plekke aan gezinnen. Ouders en andere familieleden
beseffen niet altijd voldoende dat ‘inclusie’ van kinderen
met een handicap thuis begint. Het kind met een handicap
moet zo veel mogelijk meedoen aan het gezinsleven.
•De zorg voor kinderen met een handicap komt in Bangladesh
meestal in zijn geheel op hun moeders neer. Vaders voelen
zich niet verantwoordelijk en laten hun gezicht zelden zien
in centra waar hun kind therapie of andere zorg krijgt. Er
moeten meer inspanningen worden gedaan om ook vaders
te betrekken bij het leven van kinderen met een handicap.
•De samenwerking tussen SPO en PO’s kan op een aantal
punten worden versterkt.
•	Vooral vrouwen – moeders van kinderen met een handicap
– hebben veel aan de zelfhulpgroepen die in Bangladesh zijn
opgezet. Ze voelen zich gesterkt en krijgen meer zelfvertrouwen. Hierdoor kunnen ze beter opkomen voor hun kinderen.
In de groepen wordt veel aandacht besteed aan onderwerpen
die te maken hebben met handicaps en de inclusie van
kinderen met een handicap in de gemeenschap, maar ook
aan de opbouw van weerbaarheid, zelfvertrouwen en
vaardigheden om de belangen van kinderen te behartigen.
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“Vroeger schaamde ik me om mijn kind met een handicap
mee te nemen, als ik op bezoek ging bij familie. Maar van de
organisatie die mijn zoon nu ondersteunt, heb ik veel geleerd
over de rechten van kinderen met een handicap. Ik ben me ook
veel bewuster geworden van mijn rol en mijn verantwoordelijkheden in de zorg voor mijn kind. Mijn houding tegenover
kinderen met een handicap is helemaal veranderd. Het is me
ook gelukt om de ogen te openen van mijn man en van onze
familieleden. Ik neem mijn zoon nu altijd mee. Naar de
markt, naar school, naar de speelplaats, naar dorpsfeesten,
noem maar op. Dat hebben we echt te danken aan degenen
die ons begeleiden.”
Rehana, moeder van een kind met een fysieke handicap
Voor 2018 met uitloop naar 2019 zijn programma-evaluaties
gepland in Bolivia, de Democratische Republiek Congo, de
Filippijnen, Nigeria, Rwanda en Zimbabwe.

Trainingen SPO’s en PO’s
In 2016 en 2017 zijn SPO’s per regio getraind in CommunityBased Rehabilitation (CBR). Daarbij zijn ook trainers opgeleid,
omdat het belangrijk is dat de kennis die SPO’s verwerven,
zich ook gaat uitstrekken tot de lokale organisaties die als
partners van een SPO het programma voor kinderen uitvoeren
in de praktijk. Door ons opgeleide trainers hebben in 2017
CBR-trainingen verzorgd in onder meer Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Kameroen en Togo.

Lobby en advocay
SPO’s én PO’s moeten ook kennis hebben van lobby en advocacy.
Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding zijn zowel op
nationaal en regionaal niveau (de SPO’s) als op lokaal niveau
(de PO’s) van belang voor structurele verbetering van de
positie van kinderen (en volwassenen) met een handicap. In
2017 heeft het Liliane Fonds samen met kennis- en onderzoeksbureau Enablement gewerkt aan een Advocacy for Disability Rights Course. De cursus is eind 2017 getest in een training
voor SPO’s en PO’s. De leerpunten uit deze trainingen zijn
verwerkt in een definitieve versie van de training, die we gaan
gebruiken op regionale SPO-bijeenkomsten, onder meer in
het kader van het Liliane Foundation INClusion Netwerk (LINC)21.
Daarna gaan de SPO’s in hun eigen land met de cursus aan de
slag. Onderdeel daarvan zijn trainingen voor PO’s.

Leertraject met Afrika Studiecentrum (ASC)
In het vierjarige leertraject Breaking down Barriers onderzoekt het Liliane Fonds, samen met het Afrika Studiecentrum,
wat de succesfactoren zijn voor lobby en advocacy, gericht op
naleving van de rechten van kinderen met een handicap. In
het traject kijken we met name naar belangenbehartiging en
beleidsbeïnvloeding op grassroots-niveau. De opgedane
inzichten worden vervolgens ingezet om de deskundigheid
van het Liliane Fonds en zijn Zuidelijke partners op dit gebied
te versterken, zodat zij elk op hun eigen niveau lobby- en
advocacy-activiteiten beter kunnen ondersteunen.

Onder de noemer LINC hebben de SPO’s in de vier regio’s waar we programma’s ondersteunen, regionale SPO-netwerken gevormd.
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De afgelopen jaren is onderzoek gedaan in Kameroen en
Sierra Leone. Dit gebeurde door talentvolle Nederlandse
studenten met ondersteuning van lokale wetenschappers. Het
traject wordt gecoördineerd en begeleid vanuit Nederland. In
2017 is in het kader Breaking down Barriers een speciale website ontwikkeld (www.barriersfree.org). Op de site zijn de
resultaten tot nu toe te downloaden: project sheets in drie
talen en masterscripties over de succesfactoren van lobby en
advocacy. De komende jaren wordt www.barriersfree.org verder
gevuld met informatie, materialen en tools. Om SPO’s, om te
beginnen onze partners in Engelstalig Afrika, te ondersteunen
in de toepassing van de verworven inzichten, voeren we een
systeem van blended learning in (een combinatie van onlinetrainingen en trainingen ter plekke).

Most Significant Change (MSC)
In 2015 voerden we in vier landen – Bolivia, India, Rwanda en
Tanzania – een proefproject uit met de Most Significant
Change (MSC)-methodiek. De methodiek is inmiddels geïntegreerd in het vernieuwde resultatenkader.
Met de MSC-techniek worden verhalen verzameld van kinderen met een handicap, hun ouders en andere gezins- en familieleden. Zij vertellen welke veranderingen de steun die ze
hebben gekregen, in hun leven teweeg heeft gebracht, en
welke verandering ze ervaren als het ‘meest significant’. Kern
van de MSC-methodiek is dat eerst een groot aantal verhalen
wordt verzameld, waaruit opeenvolgende lagen steeds de
belangrijkste kiezen tot er uiteindelijk een paar overblijven.
Door de reflectie op veranderingen en verandermomenten
wordt op elk niveau veel geleerd. Met de MSC-methodiek kunnen we de kwaliteit en de impact van programma’s monitoren
en evalueren.
Jan Vikas Samiti, onze partner in Noord-India, was in 2017
een van de SPO’s die de MSC-methodiek toepaste. Dit leverde
onder meer de verhalen op van Asha en Ayush.
Asha heeft problemen met zijn gehoor. Na zijn middelbare
school volgde hij met steun van het Liliane Fonds een cursus
informatica. Asha werkt nu op een polytechnische school. De
grootste verandering volgens hem: “Ik voorzie nu in mijn
eigen levensonderhoud. Hierdoor zie ik mijn toekomst met
veel vertrouwen tegemoet.”
De 12-jarige Ayush heeft een hersenbeschadiging. Zijn vader
is krantenverkoper, zijn moeder is heel actief in een zelfhulpgroep. Tot voor kort kon Ayush niet lopen, alleen kruipen. Met
therapie is bereikt dat hij nu zelf kan staan en zelfs een paar
meter lopen zonder steun. En hij gaat voortaan naar een
(inclusieve) school. De moeder van Ayush is daar heel blij
mee: “Ik ben zo blij dat mijn zoon nu naar school kan.
Onderwijs is heel belangrijk voor zijn toekomst.”
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‘Zichtbaar in het Zuiden’
In het kader van lobby en advocacy maar ook met het oog op
lokale en institutionele fondsenwerving kan het van belang
zijn dat SPO’s hun partnerschap met het Liliane Fonds onder
de aandacht kunnen brengen van relevante partijen. In 2018
werken we daarom verder aan het project ‘Zichtbaar in het
Zuiden’: de productie van deels uniforme en deels regio- en
landspecifieke brochures, waarmee de SPO’s in hun landen
informatie kunnen delen over hun samenwerking met ons.

Kunal is slim, creatief én muzikaal. (foto: Mensjesrechten EO/IKON docs)

Kunal is een multitalent
“Ik denk dat ik wel knap ben”, zegt Kunal (13) uit India over zichzelf. Hij heeft
helemaal gelijk, maar kan dat zelf niet zien in de spiegel. Kunal is blind. Maar zijn
ouders willen niet dat de handicap van hun zoon zijn toekomst in de weg staat.
Ze weten dat Kunal een kind met veel talenten is. Hij kan heel goed leren en is
creatief. Maar hoe kunnen ze ervoor zorgen dat hij later een zelfstandig leven kan
leiden? Van die vraag liggen ze soms wakker.
Met steun van het Liliane Fonds gaat Kunal naar een school waar hij zijn vele
talenten kan ontdekken, ontwikkelen en laten zien. Hij krijgt er niet alleen de
gebruikelijke vakken maar kan zich ook ontplooien op andere gebieden. Zoals
schaken, dansen en muziek maken. Hij houdt vooral van zingen. En natuurlijk
doet hij dat het liefst met Neeraja, het leukste meisje van de klas.
Kunal en Neeraja deden samen mee aan de Monsoonshow, een Indiase talentenjacht. Hoe ver ze zijn gekomen? U kunt dat zelf zien in de film ‘De Moonsonshow’
op www.mensjesrechten.nl
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Fondsenwerving

Concentratiebeleid

In 2017 hebben we SPO’s in Engelstalig Afrika en Azië
getraind in lokale fondsenwerving. De reacties waren zeer
positief. Voor de training van SPO’s in Franstalig Afrika (in
2018) is het handboek dat we hebben gemaakt, inmiddels
vertaald. Het rendement van de trainingen – in opbrengsten –
monitoren we nauwlettend. De trainingen en de publicatie van
het handboek worden gefinancierd door een (grote) donor.

Vanaf 2018 werkt het Liliane Fonds in zijn partnerschappen
met SPO’s in een doorstroommodel. Dit model onderscheidt drie
verschillende fases: in de ‘opbouwfase’ ondersteunen we een
sterke PO in de ontwikkeling naar een SPO; in de ‘doorgroeifase’ werken we met SPO’s die we in de breedte versterken,
zodat ze op termijn onafhankelijk(er) van het Liliane Fonds
kunnen opereren; en in de ‘doorgroeifase’ krijgen Zuidelijke
partners geen financiering meer voor het reguliere programma,
maar werken binnen LINC nog wel samen met het Liliane Fonds
en andere SPO’s in hun regio, die ze ook ondersteunen en
versterken.

Zowel het Liliane Fonds als de SPO’s zien steeds meer het
belang en de noodzaak in van Institutionele Fondsenwerving
(IF). Gaandeweg vergroten ze ook hun bedrevenheid in IF. Dit
blijkt ook uit het aantal voorstellen dat SPO’s (en enkele Partnerorganisaties, PO’s) in 2017 hebben ingediend bij institutionele
fondsenverstrekkers (68) en uit de honorering van een aantal
hiervan (17). De 17 goedgekeurde voorstellen vertegenwoordigden in 2017 een totaalbedrag van 593.879 euro. Maar een
aantal financieringen loopt door in 2018 en de jaren erna. Zo
heeft de Duitse overheid onze SPO in Togo voor de periode
2017-2020 een bedrag toegekend van in totaal 600.000 euro.
Vaak ondersteunen wij SPO’s bij de totstandkoming van voorstellen aan institutionele fondsenverstrekkers. Toegezegde
financieringen waarbij we waren betrokken of waarbij we SPO’s
hebben geadviseerd, worden ‘extracomptabel’ bijgehouden.
In 2017 adviseerden we bij 48 van de in totaal 68 aanvragen.
In de werving van institutionele fondsen spelen ook de regionale SPO-netwerken (LINC22) een steeds grotere rol: SPO’s
binnen het netwerk in Engelstalig Afrika hebben een voorstel
ingediend op een call van DFID (Department for International
Development, Verenigd Koninkrijk) en SPO’s in Azië werken
aan een gezamenlijk voorstel, gericht op de toegankelijkheid
van inclusief onderwijs. Uit deze gezamenlijke initiatieven
blijkt het voordeel van de toegenomen bilaterale contacten
tissen SPO’s van verschillende landen, die mogelijk worden
gemaakt door LINC.
Het Liliane Fonds zelf heeft met een behulp van een externe
senior- adviseur zijn strategie voor IF verder aangescherpt.
Duidelijk is dat het Liliane Fonds beter en zichtbaarder aanwezig moet zijn op relevante internationale lobby-platforms,
nog het nodige te doen heeft als het gaat om de opbouw van
evidence en track records, en beter en sneller op de hoogte
moet zijn van relevante calls. Het Liliane Fonds moet investeren in zowel capaciteit als mindset. Een cruciale ‘driehoek’ bij
de verwerving van IF-gelden vormen de IF-medewerkers met
de deskundigen op het gebied van lobby en corporate communicatie, maar ook de interne samenwerking met andere disciplines (Financiën, Planning, Monitoring en Evaluatie, en ICT) is
van groot belang.
Inmiddels is – onder verantwoordelijkheid van de directeur –
een projectgroep gevormd voor verdere uitwerking van de
nieuwe strategie.

22

Liliane Foundation INClusion Network.
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Om SPO’s in de ‘doorgroeifase’ doeltreffend te kunnen versterken, mag hun aantal niet te groot zijn. We streven naar
een maximum van twintig SPO’s. In 2017 hebben we besloten
de komende jaren in een aantal landen de (kern)financiering
af te bouwen. Dit gebeurt onder meer in de Mekongregio. In
India gaan we van twee SPO’s naar één SPO. Er zijn voorstellen in de maak om de afbouwtrajecten – en opbouwtrajecten
in andere landen – concreet vorm te gaan geven.

Een andere manier van werken
De samenwerking met SPO’s in een partnermodel, de beoogde
brede versterking van onze Zuidelijke partners, en het ‘doorstroommodel’ voor (internationale) partnerschappen vereisen
van het Liliane Fonds een ‘nieuwe manier van werken’. Kenmerken hiervan zijn multidisciplinaire ondersteuning van SPO’s
en (meer) projectmatig werken. In 2017 zijn hiervoor concrete
voorstellen uitgewerkt. Op basis van deze voorstellen is de
afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s
(voorheen: Programma’s) met ingang van 2018 anders ingericht.
De afdeling heeft nu vier teams (Organisatieontwikkeling,
Inclusieve Ontwikkeling, Ondersteuning en Institutionele
Fondsenwerving) en in lijn daarmee zijn nieuwe functies
gecreëerd. De functies zijn ingevuld met bestaande mede
werkers en een beperkt aantal nieuwe krachten.

De ontwikkeling van LINC
Voor het Liliane Foundation INClusion Network
was 2017 ‘het jaar van de waarheid’. In het najaar
van 2016 spraken onze Strategische Partner
organisaties (SPO’s) in Azië zich als eersten uit
voor de vorming van een regionaal SPO-netwerk.
In 2017 waren bijeenkomsten gepland met de
SPO’s in Latijns-Amerika en in Engelstalig en
Franstalig Afrika. Zouden zij ook hun krachten
willen bundelen? En hoe levensvatbaar zouden
de SPO-netwerken zijn?

Overleg in 2017
In 2017 waren ‘startbijeenkomsten’ met de SPO’s in Latijns-Amerika
(februari) en met de Afrikaanse SPO’s (april). De Aziatische
SPO’s ontmoetten elkaar in de Filippijnen bij een regionale
training in lokale fondsenwerving en in het gebruik van het
vernieuwde resultatenkader.

Ontwikkelingen
Elk netwerk heeft een voorzitter uit de eigen regio. De stuurgroep van LINC bestaat uit vertegenwoordigers van SPO’s uit
alle regio’s. In juli 2017 was de stuurgroep in Nederland, onder
meer voor de opstelling van een gezamenlijk ‘handvest’ en om
feedback te geven op het in ontwikkeling zijnde Meerjaren
beleidsplan 2018-2020.
De ontwikkeling van de netwerken verschilt: in Azië verloopt
de ontwikkeling gestaag, in Engelstalig Afrika bespoedigt een
grote uniformiteit de ontwikkeling, in Franstalig Afrika gaat
het wat trager, en in Latijns-Amerika, waar de SPO’s sterk van
elkaar verschillen, blijft het voorlopig zoeken naar het
gemeenschappelijk belang. Voor ons betekent dit dat we de
vier netwerken ‘op maat’ moeten stimuleren en ondersteunen.
Daarbij waken we ertegen dat we verantwoordelijkheden
overnemen van de netwerken. Hun toegevoegde waarde
zullen ze de komende jaren zelf moeten bewijzen.

Budget
Face-to-face-overleg in de aula van het Liliane Fonds: Glory Tsangue (links)
van onze Strategische Partnerorganisatie in Kameroen en Sofka Trajcevska
(rechts), beleidsmedewerker bij het Liliane Fonds.

De Raad van Toezicht van het Liliane Fonds heeft in juli 2017
goedkeuring gegeven aan voortzetting van het traject met
SPO-netwerken en met een specifiek budget hiervoor in de
periode 2018-2020.

In 2017 besloten ook de SPO’s in Latijns-Amerika en in de twee
Afrikaanse regio’s netwerken te vormen. De keuze voor netwerkvorming past in onze nieuwe samenwerkingsrelatie met
SPO’s. Onze SPO’s zijn autonome, vaak sterke organisaties. In
een netwerk kunnen ze samen nog meer bereiken voor kinderen
met een handicap, niet alleen op nationaal maar ook op internationaal niveau.

Doelen
Alle SPO-netwerken hebben dezelfde hoofddoelen: uitwisseling
van kennis, ervaringen en best practices; gezamenlijk voorstellen indienen bij institutionele fondsenverstrekkers; en samen
opkomen voor de rechten en belangen van kinderen met een
handicap in hun regio.

Juli 2017: de stuurgroep van LINC geeft feedback op het
conceptmeerjarenplan 2018-2020 van Liliane Fonds en MIVA.

Daarnaast heeft elk netwerk een of meer specifieke thema’s
gekozen voor onder meer lobby en advocacy. Het Aziatische
netwerk heeft gekozen voor inclusief onderwijs en richt zich
daarbij eerst op de fysieke toegankelijkheid van scholen en de
aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen. Het netwerk
in Latijns-Amerika focust op werk en inkomen voor jongeren
met een handicap en binnen dit thema eerst op inclusief
beroepsonderwijs. De netwerken in Afrika richten zich op
inclusief onderwijs, inclusief werk en functionaliteit.

Jack van Ham, voorzitter van de Raad van Toezicht, in gesprek met leden
van de stuurgroep van LINC. (foto’s: Liliane Fonds)
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VI Behoud en versterking van draagvlak:
resultaten en ontwikkelingen 2017
Voorlichting

Activiteiten 2017

Op de armste plekken van de wereld staan miljoenen
kinderen met een handicap ‘buitenspel’: ze worden
gestigmatiseerd en uitgesloten en zijn vaker dan
anderen slachtoffer van verwaarlozing, misbruik
en geweld. Dit staat haaks op hun rechten: een
behoorlijk leven, liefde, bescherming en zorg, en
‘meedoen’ met anderen, allereerst thuis en in de
gemeenschap. Met onze voorlichting maken we
mensen in Nederland bewust van de situatie van
deze kinderen.
‘Wij trekken aan de bel’ in Nederland …

Hoe meer mensen in Nederland op de hoogte zijn van het
onrecht dat zo veel kinderen met een handicap ervaren, hoe
beter de voedingsbodem is voor beleid en initiatieven voor
verbetering van hun situatie.

Besteding aan voorlichting
Van onze totale bestedingen in 2017, inclusief toegerekende
kosten 19,2 miljoen euro, ging 8,8 procent ofwel 1,7 miljoen euro
naar voorlichting in Nederland. De bestedingen aan voorlichting
waren hiermee 0,35 miljoen euro hoger dan in 2016 en iets
lager dan we voor 2017 hadden begroot (1,9 miljoen euro).

Aanpak
In onze voorlichting gebruiken we gegevens, verhalen en
beelden uit de werkelijkheid ‘in het veld’. We overdrijven niet,
vermijden vals sentiment en stereotypering, maar laten wel zien
hoe uitzichtloos en oneerlijk het leven van heel veel kinderen
is. Ze krijgen niet wat hun toekomt, doordat hun rechten niet
worden nageleefd. We laten ook zien wat mogelijk is, als kinderen
wél de kans krijgen zich te ontwikkelen, als barrières in hun
omgeving uit de weg worden geruimd, en als hun rechten en
belangen – om te beginnen op grassroots-niveau – onder de
aandacht worden gebracht van (lokale) overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere relevante
‘spelers’ die kunnen bijdragen aan structurele veranderingen.
We willen met onze voorlichting zo veel mogelijk mensen
bereiken, hen aan het denken zetten en bewegen tot meer
betrokkenheid en actie.
Bij voorlichting aan een breed publiek werken we samen met
de media. Maar we zetten voor voorlichting ook eigen mensen
en middelen in.
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… en in het Afrikaanse Benin. (foto: Johannes Odé)

‘Wij trekken aan de bel’
Onze jaarlijkse actie ‘Wij trekken aan de bel’ waarmee leerlingen
van basisscholen opkomen voor het recht op onderwijs van
leeftijdgenoten met een handicap, heeft inmiddels een internationaal karakter. Aan de zevende editie op 22 maart 2017
deden meer dan duizend scholen mee: 561 in Nederland en
450 in het Zuiden. Zowel in Nederland als wereldwijd kreeg
de actie veel aandacht in de media. Alleen al in Nederland
verschenen er artikelen in het Algemeen Dagblad en in tientallen lokale en regionale kranten. Ook in het Jeugdjournaal
werd verslag gedaan van de actie. Miljoenen mensen in
Nederland lazen of hoorden over de actie – er waren ook
radiospotjes – of zagen op tv of op social media beelden voorbijkomen van de jonge actievoerders. Aan de actie werkten
22 Bekende Nederlanders en 22 gemeentelijke onderwijs
wethouders mee.

In het kader van de actie publiceerden we het rapport Enabling
Education – Steps Towards Global Disability-Inclusive Education23,
dat vooral in het Zuiden is ingezet om overheden te bewegen
tot beter beleid en meer inspanningen om de toegang van
kinderen met een handicap tot onderwijs te verzekeren. In
Afrika, Azië en Latijns-Amerika kwamen bijna 86.000 kinderen
en circa 2900 docenten in actie. Samen bereikten ze 600
vertegenwoordigers van overheden. In het Zuiden leidde de
campagne vaak tot vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld gesprekken
met ouders en/of scholen over de acties die scholen kunnen
ondernemen om ervoor te zorgen dat ook kinderen met een
handicap er onderwijs kunnen volgen, en bijeenkomsten met
lokale overheden over hun bijdrage aan de totstandkoming
van inclusief onderwijs.
Voorafgaand aan de actiedag op 22 maart, toen op schoolpleinen wereldwijd 1 minuut herrie werd gemaakt, werden op
80 Nederlandse scholen gastlessen gegeven en ging een onlinehandtekeningenactie van start, die onder meer met Facebookposts en radiospots onder de aandacht werd gebracht. Met de
petitie riepen we de Tweede Kamer en het ministerie van
Buitenlandse Zaken op om in het kader van de Sustainable
Development Goals (SDG’s, 2016-2030) een hogere prioriteit
te geven aan kinderen met een handicap. Uiteindelijk werd de
petitie 4549 maal ondertekend. Tweede Kamerleden namen de
petitie op 22 maart in ontvangst op de Openbare Daltonschool
in Honselerdijk. Op de school was een live-videoverbinding
met een school in Kameroen; leerlingen van 25 Nederlandse
basisscholen keken mee via een live stream-verbinding.

Bekijk de documentaire op www.mensjesrechten.nl

Leven in de schaduw
Fotografe Sacha de Boer reisde in 2016 met het Liliane Fonds
naar Tanzania. Ze maakt er een prachtige fotoserie over kinderen met albinisme. ‘Leven in de schaduw’, de expositie van
de zwart-witfoto’s die Sacha van deze kinderen maakte, werd
op 13 juni 2017 geopend in het Atrium in Den Haag. Tot en
met 23 juni konden de foto’s én de verhalen erachter daar
worden ‘beleefd’. Vervolgens ging de tentoonstelling op reis
door Nederland. De bijzonder vormgegeven expositie was
onder meer te bezoeken in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht,
Arnhem en in de ‘thuishaven’ van het Liliane Fonds, ’s-Hertogenbosch. Daar stond de tentoonstelling van 20 september
tot en met 16 oktober 2017 op De Parade. De expositie werd
geopend door (toen nog) burgemeester Ton Rombouts. Ook
in 2018 is ‘Leven in de schaduw’ nog op verschillende plekken
in Nederland te zien.
Sacha de Boer heeft haar foto’s ook gebundeld in een boek
met als titel eveneens ‘Leven in de schaduw’.

Mensjesrechten
In de documentaireserie ‘Mensjesrechten’ (NPO3 Zapp) werd
op 19 maart 2017 ‘Het meisje met de witte huid’ uitgezonden.
Hoofdpersoon in deze korte film is Anastazia, een 15-jarig
meisje met albinisme. ‘Mensjesrechten’ maakt jaarlijks acht
jeugddocumentaires, ‘kleine verhalen over grote thema’s’,
gebaseerd op de (54) kinderrechten, die zijn vastgelegd in
het VN-Kinderrechtenverdrag (1989).
In Tanzania en een aantal andere Afrikaanse landen is albinisme
omgeven met vooroordelen en bijgeloof. Enerzijds worden
albino’s gemeden en uitgesloten, anderzijds worden aan hen
magische krachten toegeschreven. Veel mensen geloven dat
stukjes bot van albino’s je rijk en succesvol maken. Daarom
zijn kinderen als Anastazia voortdurend in gevaar. Er wordt op
hen gejaagd, ze worden verminkt en zelfs vermoord. Toen
Anastazia zes jaar was, moest ze haar dorp ontvluchten.
Haar ouders konden haar onvoldoende bescherming bieden.
Sindsdien woont ze, net als honderden andere kinderen met
albinisme, in een opvanghuis. Achter de hekken van de instelling
is Anastazia veilig, maar gemakkelijk heeft ze het niet. De
slaapzaal is overvol, warm en benauwd. Ze mist haar familie.
Maar heel af en toe komen haar ouders op bezoek. Anastazia
krijgt steun van het Liliane Fonds.
Op 19 maart 2017 keken 33.000 mensen naar ‘Het meisje met
de witte huid’. Er zouden nog veel kijkers volgen. De NPO
zond de documentaire, gemaakt door Anneke de Lind van
Wijngaarden en Annelies Kruk, in voor de Emmy Awards en
Banff24 2018.

Een van de indringende foto’s die Sacha de Boer maakte voor
‘Leven in de schaduw’. (foto: Sacha de Boer)

Opening van de expositie ‘Leven in de schaduw’ in het Atrium in Den Haag.
Aanwezig bij de opening was onder anderen mevrouw Ikponwosa Ero,
albinisme-expert van de Verenigde Naties. De presentatie van de bijeenkomst
was in handen van Liliane Fondsambassadeur Jaap Jongbloed.
(foto: Liliane Fonds)

23

Een samenvatting van het rapport verscheen in het Nederlands, het Engels, het Spaans en het Frans.

24

Internationaal filmfestival in Canada.
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Nieuwsbrief en Nieuwsflits

NIEUWSBRIEF

140
MAART 2017

THEMA

foto: Jan-Joseph Stok

Handicap
&
Barrières
KIJKTIP

Breek de barricades
Wat doe je tegen elf
hindernissen? Slaak je
een zucht en geef je op
voorhand al op? Of haal
je diep adem en probee
r
je alle obstakels te
overwinnen?

Door de bijzondere vormgeving konden bezoekers zich letterlijk verdiepen in
de levens van kinderen met albinisme in Tanzania.

af!

Dat laatste. Versperringe
n zijn er om op te
ruimen. Als je slim bent,
kun je zelfs in korte
tijd winnen! Nou ja, bij
Barricade. Dat bordspel is een soort mens-ergerje-niet. De
opdracht: ruim elf hindernissen
uit de weg.
Veel kinderen vinden
het een leuk spel.
Maar als je een handicap
hebt, beleef je er
mogelijk minder lol aan.
Dat geldt zeker voor
kinderen in ontwikkelings
landen. Barricades
overwinnen, dat moeten
ze al de hele dag.
Dat is geen spel. Dat is
hinderlijke realiteit.
Sommige barrières kun
je zien. Zoals wegverharding die ontbreekt.
Zand, modder en
kuilen zijn rampzalig als
je slecht ter been bent
of in een rolstoel zit. Het
beperkt ook het
leven van slechtziende
en blinde kinderen.
Bergen? Die verzet het
Liliane Fonds elke
dag. Maar er blijven er
nog veel over. Een
kind dat hoog of afgelegen
woont, moet
extra hindernissen overwinnen.
Ook
gebouwen kunnen deelname
aan het
sociale leven of onderwijs
bemoeilijken.
Onneembare drempels,
te smalle deuren,
toiletten zonder aanpassinge
n.

Kinderen uitsluiten?

Mensjesrec
meisje met hten: Het
Een kijkje de witte huid
in
Anastazia, het leven van
albinismeeen meisje met
uit
zondag 19 Tanzania
maart
19.25 u. NPO3

Nog venijniger zijn de
barrières die je niet
ziet. Ouders die hun kinderen
in de steek
laten. Achterdochtige
ogen die zeggen:
op jou rust een vloek.
Schooldeuren die
potdicht blijven. Klasgenoten
die pesten.
Buren of werkgevers die
je uitsluiten.

Het Liliane Fonds helpt
zichtbare en
onzichtbare hindernissen
wegnemen. Ook
in het leven van de 21-jarige
Tatu Mugisha
uit Burundi – zie foto.
Haar onderlichaam
is verlamd. Als peuter
kwam ze in een
revalidatiecentrum terecht.
Toen brak de
oorlog uit. Tatu en haar
moeder verloren
elkaar twaalf jaar uit het
oog. Nu zijn ze
herenigd. Met hulp van
het Liliane Fonds
overwon Tatu al drie barrières.
Ze kan
bewegen [rolstoel], kreeg
scholing [naaiopleiding] en kan zelf
de kost verdienen
[naaimachine]. Een potje
Barricade met
haar? Grote kans dat
Tatu wint. Vechtlustig meisje met praktijkervar
ing.

Uitgesloten!

Aandacht in de media
De foto-expositie en het boek van Sacha de Boer kregen veel
aandacht in de media. Op 8 februari 2017 waren Sacha en
Liliane Fondsmedewerker Camar Dapper bijvoorbeeld te zien
in het RTL-programma ‘Koffietijd’. De publiciteit rondom ‘Leven
in de schaduw’ maakte het ons ook mogelijk om aandacht te
vestigen op het driejarige project dat het Liliane Fonds en
Human Rights Watch samen uitvoeren voor kinderen met
albinisme in Tanzania. De Nationale Postcode Loterij financiert
dit project. Het ‘albinoproject’ werd op 21 april 2017 ook belicht
bij ‘1 tegen 100’ (NPO1). In het programma werden twee filmpjes
uitgezonden, een over ons werk in het algemeen en een over
het project in Tanzania.
Daarnaast toonden de media veel belangstelling voor onze fondsenwervende tv-uitzinding ‘Ik Gun Geluk’ (8 oktober 2017, NPO1).

Eigen voorlichting
Gastlessen door vrijwilligers
De regiovrijwilligers van het Liliane Fonds geven voorlichting
op scholen en bij bijvoorbeeld serviceclubs en verenigingen.
In 2017 gaven ze samen gastlessen op ongeveer 80 scholen
en een aantal presentaties bij serviceclubs en verenigingen.

Gastles over het werk van het Liliane Fonds. Vooral rondom de actie
‘Wij trekken aan de bel’ zijn veel gastlessen gegeven.
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Onze Nieuwbrief van maart 2017. Thema: Handicap & Barrières.

Ook onze Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen spelen een rol in de
voorlichting. De Nieuwsbrief voor donateurs verscheen ook in
2017 viermaal in een oplage van gemiddeld ruim 100.000
exemplaren. Thema’s in 2017 waren Handicap & Barrières,
Handicap & Resultaten, Handicap & Toen en Nu en Handicap
& Ouders. Er zijn 7 digitale Nieuwsflitsen verstuurd; de laatste
Nieuwsflits had 37.451 ontvangers.

Sociale media en website
De inzet van social media is tegenwoordig een vast onderdeel
van campagnes en communicatie. We zetten deze kanalen in
om bestaande en nieuwe doelgroepen te bereiken, nieuws te
delen, de dialoog aan te gaan met (potentiële) donateurs, en
mensen te betrekken en te interesseren voor onze website. In
totaal bereikten we in 2017 bijna 1 miljoen (947.013) unieke
personen. Dit deden we met video’s op social media, posts op
Facebook, en daaraan gekoppelde verhalen, petities en
andere acties op onze website www.lilianefonds.nl. In 2017
bekeken 330.000 unieke personen langer dan 10 seconden
een van onze video’s. Bijna 75.000 mensen klikten via een
van de online-campagnes door naar onze website (totaal
aantal bezoekers: 120.808). Als neveneffect van de onlinecampagnes verwierven we 442 nieuwe ‘fans’, reageerden
bijna 10.000 mensen op social media, werden onze berichten
1116 keer gedeeld en ontvingen we 267 (extra) donaties.

Het Liliane Fonds was ook in 2017 weer vertegenwoordigd bij verschillende
evenementen, zoals in januari 2017 op de grote onderwijsvakbeurs NOT in
Utrecht. (foto: Liliane Fonds)

We werkten in 2017 ook samen met kunstlocatie Würth in ’s-Hertogenbosch.
In het kader hiervan gaf Kati Wieg in januari 2017 een lezing over ‘Outsider
Art & de mainstream’. (foto: Liliane Fonds)

Monique Velzeboer tijdens de Kaag en Braassem Poldertocht.
(foto: Kaag en Braassem Poldertocht)

Ambassadeurs
Ook onze ambassadeurs vragen, elk op hun eigen manier en
vanuit hun specifieke achtergrond, aandacht voor de situatie
van kinderen met een handicap in de armste landen van de
wereld en voor het werk van het Liliane Fonds.

Minke Booij in actie tijdens ‘Wij trekken aan de bel’. (foto: Ewouter Blokland)

Eind 2017 hadden we vier ambassadeurs:

Erica Terpstra

Erica Terpstra met Matias uit Bolivia. (foto: Liliane Fonds)

Sinds 2009 is Erica Terpstra ambassadeur van het Liliane Fonds.
Ze brengt ons werk en de urgentie ervan met passie over het
voetlicht. Ze deed dat bijvoorbeeld op 3 januari 2017 bij RTL
Live, waar ze vertelde over haar betrokkenheid bij het Liliane
Fonds en haar bezoek aan de Colombiaanse Partnerorganisatie
Raudal. Met Peter van der Vorst reisde ze naar Bolivia voor
het tv-programma ‘Van der Vorst ziet sterren’, dat op 28 juni
volledig in het teken van het Liliane Fonds stond.

Jaap Jongbloed
Presentator Jaap Jongbloed is al meer dan 36 jaar actief voor
het Liliane Fonds. Ook hij werkte mee aan ‘Van der Vorst ziet
sterren’. Met Peter van der Vorst ging hij terug naar Rwanda.
Bij de opening van de foto-expositie ‘Leven in de schaduw’ in
’s-Hertogenbosch was Jaap de presentator. Ook op veel andere
momenten gaf hij blijk van zijn betrokkenheid bij het Liliane Fonds.

Minke Booij
Als voormalig tophockeyster ziet Minke Booij de overeenkomst
tussen revalidatie en topsport: met allebei kun je je dromen
waarmaken. Ze brengt ons werk onder de aandacht van haar
relaties. In 2017 zette Minke zich meerdere keren in voor het
Liliane Fonds, bijvoorbeeld bij ‘Wij trekken aan de bel’.

Monique Velzeboer
Jaap Jongbloed met Aaron uit de Filippijnen. (foto: Liliane Fonds)
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Voormalig shorttrackster Monique Velzeboer raakte zelf na
een trainingsongeval gehandicapt. Na haar revalidatie heeft
ze zich toegelegd op fotografie. Monique zet zich al vele jaren

in voor het Liliane Fonds. In 2017 deed ze dit onder meer
weer via de Kaag en Braassem Poldertocht: de organisatie
maakt jaarlijks een deel van de inschrijfgelden over naar de
Monique Velzeboer Foundation, die het geld weer overmaakt
naar het Liliane Fonds.

Overlijden Sandra Reemer
Op 6 juni 2017 overleed op 66-jarige leeftijd zangeres en
presentatrice Sandra Reemer. Sandra was twintig jaar lang
(1990-2010) ambassadeur van het Liliane Fonds. Ze heeft veel
betekend voor kinderen met een handicap op de armste plekken
van de wereld. Betrokken en bezield vertelde ze in de media
over haar reizen voor het Liliane Fonds. Over de kinderen die
ze ontmoette en het verschil dat onze steun maakte in hun
leven. Sandra’s enthousiasme overtuigde mensen. Veel mensen
leerden het Liliane Fonds kennen én gingen ons steunen dankzij haar. Een hoogtepunt was de reprise van ‘Wedden dat …?’
ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het Liliane Fonds
in 2005. Het programma met Jos Brink en Sandra Reemer

leverde een ongekend hoog aantal nieuwe donateurs op. In
2006 werd Sandra koninklijk onderscheiden, onder andere
voor haar werk voor het Liliane Fonds. Wij blijven met warmte
en waardering aan haar denken.

Ondersteuning Strategische Partnerorganisaties
De afdeling Communicatie & Werving (C&W) was in 2017 ook
betrokken bij de (brede) ondersteuning van de Strategische
Partnerorganisaties (SPO’s). Bijvoorbeeld door SPO’s te trainen
in lokale fondsenwerving en proposal writing (het schrijven van
projectvoorstellen voor institutionele fondsenverstrekkers).
Ook speelt C&W een belangrijke rol in het project ‘Zichtbaarheid in het Zuiden’: voor alle landen met een SPO wordt een
deels regio- en deels landspecifieke brochure gemaakt waarin
het partnerschap tussen de SPO en Liliane Fonds wordt toegelicht. SPO’s kunnen de brochure bijvoorbeeld achterlaten
na een gesprek met overheidsvertegenwoordigers, op een
ambassade of met andere relevante partijen in hun land.

De reizen die Sandra Reemer maakte als ambassadeur van het Liliane Fonds, voerden haar ook naar haar geboorteland Indonesië. Barok kon het goed met haar vinden.
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Samenvatting resultaat
fondsenwerving

bedrijven
werkelijk 2017
totale baten
van bedrijven

Met een totaal van 22 miljoen euro waren onze
inkomsten in 2017 hoger dan in 2016 (1,5 procent)
en ook hoger dan we voor 2017 hadden begroot
(1,3 procent).

435.437

begroot 2017 werkelijk 2016
642.500

381.955

Toelichting
De totale bijdragen van bedrijven stegen ten opzichte van 2016
met 53.482 euro (14 procent), maar bleven 207.063 euro
(32 procent) onder de begroting.

particuliere donateurs
werkelijk 2017

begroot 2017 werkelijk 2016

baten uit donaties
en giften

7.065.519

baten uit
nalatenschappen

5.892.412

5.000.000

6.951.085

totale baten van
particulieren

12.957.931

12.000.000

14.557.591

7.000.000

machtigingen en schenkingsovereenkomsten

totaalbedrag machtigingen (€)
aantal schenkingsovereenkomsten
totaalbedrag schenkings
overeenkomsten (€)

2017

2016

66%

66

4.127.060

4.084.330

2197

2022

1.062.451

1.671.595

Toelichting
De totale bijdragen van donateurs met ofwel een machtiging
ofwel een schenkingsovereenkomst daalden van 5.755.925
euro in 2016 naar 5.189.511 in 2017.
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werkelijk 2017

7.606.505

Toelichting
•	In 2017 waren de totale baten van particulieren 1,6 miljoen euro
(11 procent) lager dan in 2016, maar circa 1 miljoen euro
(8 procent) hoger dan begroot.
•	Het totaal aan donaties en giften daalde ten opzichte van 2016
met 0,5 miljoen euro (7 procent). In 2016 ontvingen we een
bijzondere particuliere gift van 575.000 euro. Als we deze
uitzonderlijke eenmalige bijdrage niet meerekenen, is het
totaal aan donaties en giften in vergelijking met het vorige
boekjaar licht gestegen (met 34.000 euro).
•	Het aantal donateurs dat een of meer bijdragen overmaakte,
steeg van 81.765 (2016) naar 82.725 (2017). De gemiddelde
gift daalde van 92 euro (2016) naar 84 euro (2017). De hoge
gemiddelde bijdrage in 2016 was het gevolg van de in dat
jaar ontvangen zeer hoge particuliere gift.
•	Het Liliane Fonds investeert in het behoud van zijn donateurs.
Dat deden we in 2017 en dat blijven we ook doen in de
komende jaren. Tegelijkertijd zullen we ons richten op de
ontwikkeling van vernieuwende fondsenwervende concepten.
Daarbij werken we ook samen met verwante organisaties.
•	De baten uit nalatenschappen (erfstellingen en legaten)
waren 1,1 miljoen euro (15 procent) lager dan in 2016, maar
18 procent hoger dan voor 2017 was begroot.
•	Het aantal nalatenschappen steeg van 134 (2016) naar 140
(2017).
•	We brengen de mogelijkheid ‘na te laten’ aan het Liliane Fonds
actief maar gedoseerd en zorgvuldig onder de aandacht van
onze donateurs.

% machtigers

loterijorganisaties

totale baten van
loterijorganisaties

3.150.000

begroot 2017 werkelijk 2016
3.150.000

1.350.000

Toelichting
De inkomsten uit loterijorganisaties stegen ten opzichte van
2016 met 1,8 miljoen euro, doordat de Nationale Postcode
Loterij ons bovenop de reguliere jaarlijkse bijdrage (1,35 miljoen)
uit een extra trekking een bedrag van 1,8 miljoen toekende
voor een driejarig project dat we samen met Human Rights
Watch uitvoeren in Tanzania. Dit project is gericht op verbetering van de levenskwaliteit en de veiligheid van kinderen met
albinisme. Na de toekenning van de extra bijdrage is de
begroting voor 2017 tussentijds aangepast.
verbonden organisaties zonder winststreven
werkelijk 2017
totale baten van verbonden organisaties
zonder winststreven

1.000.695

begroot 2017 werkelijk 2016
1.400.000

1.016.123

Toelichting
Het gaat hier om de bijdrage van onze samenwerkingspartner
MIVA. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan begroot en iets
lager dan in 2016. Dit komt doordat het zich in de loop van
2017 liet aanzien dat de inkomsten van MIVA achterbleven
bij de begroting, De besteding van MIVA-gelden is vervolgens
(tijdelijk) on hold gezet.
baten van andere organisaties zonder winststreven
werkelijk 2017
totale baten van
andere organisaties
zonder winststreven

4.478.199

begroot 2017 werkelijk 2016
4.557.500

4.392.774

Toelichting
De bijdragen van (andere) organisaties zonder winststreven,
waaronder stichtingen, zijn in 2017 ten opzichte van 2016
gestegen met 156.358 euro (1,9 procent). Tegelijkertijd zijn
ze iets lager – 79.301 euro (1,7 procent) – dan begroot.

Subsidies
Het Liliane Fonds ontving in 2017 geen enkele vorm van
subsidie. In het verleden kregen we jarenlang wél subsidie
(van het ministerie van Buitenlandse Zaken). Het onderstreept
ons draagvlak in de Nederlandse samenleving dat desondanks
onze inkomsten in 2017 hoger waren dan ooit eerder in onze
geschiedenis.

“Opschieten, Rachid. Straks kom je te laat op school.”

Voordat de school begint, rusten Rachid en zijn moeder, met haar jongste zoon op de arm, nog eventjes uit.

Rachid is weer present. (foto’s: © EEDOC-eedoc.org)

Rachid gaat graag
naar school
Rachid (9) uit Burundi gaat elke dag
naar school. Is dat bijzonder? Nee! Maar
wat zijn moeder ervoor over heeft om
te zorgen dat hij onderwijs volgt, is dat
wel. Want Rachid heeft een hersen
beschadiging en kan daardoor niet goed
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lopen. Zelf naar school gaan, kan hij
niet. Zijn moeder brengt en haalt hem.
Dwars door het drukke verkeer van de
hoofdstad Bujumbura. Het is een hele
tocht, maar ze maakt hem elke dag.
Omdat ze weet hoe belangrijk school is

voor haar zoon. Voor zijn toekomst,
maar ook nu. Want Rachid gaat graag
naar school. Hij heeft er veel vrienden
en hoort er helemaal bij in de klas.
Het Liliane Fonds steunt Rachid en
zijn moeder. En dat doen we graag.

Zo vroegen we steun van
(potentiële) donateurs
Voor kinderen met een handicap in de armste
gebieden van de wereld én hun ouders is ons
werk nog steeds heel belangrijk en dikwijls zelfs
de enige kans om te ontsnappen aan de vicieuze
cirkel van armoede en handicap. Op verschillende
manieren en steeds vaker met gelijktijdige inzet
van meerdere kanalen brachten we dit in 2017
onder de aandacht van (potentiële) donateurs en
vroegen hun steun voor ons werk.
Televisie

Aimable in 2002: in het gips na de operatie aan zijn klompvoetjes.

‘Van der Vorst ziet sterren’
Op 28 juni stond het programma van Peter van der Vorst (RTL4)
volledig in het teken van het Liliane Fonds. Van der Vorst sprak
openhartig met onze ambassadeurs Jaap Jongbloed en Erica
Terpstra en reisde met hen naar respectievelijk Rwanda en
Bolivia. Jaap had in Rwanda onder meer een bijzonder weerzien
met de nu 22-jarige Aimable. Bij zijn geboorte had Aimable
klompvoetjes, maar zijn ouders hadden geen geld voor een
behandeling. Toen Jaap hem voor het eerst ontmoette tijdens
een van zijn reizen voor het Liliane Fonds, was Aimable nog
klein. Hij had toen één grote wens: ooit te kunnen voetballen.
Met steun van het Liliane Fonds werd Aimable geopereerd
aan zijn voeten. Inmiddels heeft hij geen handicap meer, en
voetballen kan hij allang. Het gaat goed met Aimable. De
kleine jongen van toen steekt nu met kop en schouders boven
Jaap Jongbloed uit.
Aimable en Jaap bij hun weerzien in 2017. (foto’s: Liliane Fonds)

Ook Erica zag in Bolivia een oude bekende terug, de nu
20-jarige Mariana. Erica ontmoette haar voor het eerst in
2009. Mariana heeft een hersenbeschadiging, maar ook veel
doorzettingsvermogen. Ze zwemt en doet mee aan hard
loopwedstrijden. Ook gaat ze al jaren met veel plezier naar
school. Ook het weerzien van Erica en Mariana was hart
verwarmend.

Jaap Jongbloed met naast hem Aimable in 2002.
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Erica Terpstra en Mariana in 2009.

nodig heeft. Zo lag Frankie al jaren op bed. In een aangepaste
stoel zou hij de wereld vanuit een ander perspectief kunnen
bekijken. Bovendien zou hij zittend gemakkelijker kunnen
ademen … De Nederlandse Evert kwam onmiddellijk in actie
en zette voor Frankie een stoel in elkaar. Inmiddels krijgt
Frankie ook steun van het Liliane Fonds, onder meer in de
vorm van fysiotherapie. Hierdoor worden zijn spieren soepeler.

2017: Erica en Mariana hebben nog steeds een ‘klik’.

Bekijk de uitzending van ‘Van der Vorst ziet sterren’:

Resultaten
In ‘Van der Vorst ziet sterren’ riepen we kijkers op naar onze
website te gaan en zich op te geven als donateur of een sms
te sturen.

Evert en Karin bij Frankie thuis. De medewerkster van onze Zuidelijke partner
maakt aantekeningen. Het is het begin van de ondersteuning die Frankie en
zijn ouders krijgen.

Inclusief de herhalingen op 29 juni en 2 juli, trok het programma
1.044.000 kijkers. Rondom het programma verschenen artikelen
in het AD, Metro en De Telegraaf (totale oplage: 750.000) en
plaatsten we berichten op Facebook en Twitter (totaal aantal
impressies: 230.000). Naar aanleiding van het programma en de
publiciteit eromheen kregen we 3000 sms’jes en registreerden
we 9675 bezoeken aan de landingspagina op onze website.
Het programma leverde veel positieve reacties op en een
behoorlijk bedrag aan donaties. Het aantal nieuwe donateurs
viel enigszins tegen, mogelijk doordat er geen mogelijkheid
was om telefonisch te reageren.
Bij ‘Van der Vorst ziet sterren’ hebben we voor het eerst een
zogeheten customer journey (een donateurstraject) ingericht
en uitgevoerd: door in contact te blijven met donateurs en
hen te voorzien van informatie op maat, hopen we hun
betrokkenheid bij het Liliane Fonds te bestendigen.

Twee moeders, Mary-Ann en Karin. Beiden hebben een kind met een handicap.
De handicap is vergelijkbaar. De omstandigheden waarin hun kinderen
opgroeien, zijn dat niet.

‘Ik Gun Geluk’
Op 8 oktober 2017 werd op NPO1 ‘Ik Gun Geluk’ uitgezonden.
Drie Nederlandse ouders van een kind met een handicap reisden
met het Liliane Fonds naar de Filippijnen en deelden daar een
week lang het leven van Filippijnse ouders met een kind dat
een vergelijkbare handicap heeft.
Evert en Karin uit Groningen, ouders van de 6-jarige Roy die
een hersenbeschadiging heeft, leerden de 7-jarige Frankie
kennen. Ook Frankie heeft een hersenbeschadiging. Hij kan
zijn hoofd niet rechtop houden, niet lopen, staan of zitten, en
niet praten. Zijn ouders doen wat ze kunnen voor hem, maar
door hun armoede kunnen ze hem niet geven wat hij (dringend)
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Evert heeft ‘gouden handen’. En die handen jeuken. Hij wil ter plekke een
stoel voor Frankie maken. Met Frankie’s vader bespreekt hij het plan.
(foto’s: Liliane Fonds)

Froukje en Michiel uit Zoetermeer hebben twee tweelingen.
De 8-jarige Noud, de oudste van de vier kinderen, heeft een
hersenbeschadiging en zit in een rolstoel. Michiel bleef in
Nederland om voor de kinderen te zorgen, Froukje reisde met
ons naar de Filippijnen. Daar ontmoette ze de 10-jarige Desiree
en haar moeder. Ook Desiree, die na een hersenvliesontsteking,
halfzijdig verlamd is, kan niet lopen en niet praten. Haar rug
is vergroeid. Ze verplaatst zich op haar billen en communiceert
met gebaren. Haar alleenstaande moeder heeft grote moeite
het hoofd boven water te houden. Ze heeft geen geld voor de
zorg die Desiree nodig heeft: onderzoek door een neuroloog,
medicijnen tegen spasmen en fysiotherapie om haar handen
en armen beter te kunnen gebruiken. Froukje nam Desiree en
haar moeder mee naar zee en liet zien hoe ze haar eigen zoon
helpt zich te ontspannen. Inmiddels krijgt ook Desiree steun
van het Liliane Fonds. Froukje’s zoon Noud begon, geïnspireerd
door de beelden uit de Filippijnen, een eigen actie. Samen
met zanger/producer Brownie Dutch en Qmusic-dj Stephan
Bouwman nam hij het nummer Slow Down op. De opbrengst
was voor het Liliane Fonds.
Bij ‘Ik Gun Geluk’ werkten we samen met de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
Noud in actie, geflankeerd door Qmusic-dj Stephan Bouwman en
zanger/producer Brownie Dutch. (foto’s: Liliane Fonds)

Bekijk ‘Ik Gun Geluk’:

Resultaten

Ook voor Desiree en haar moeder is steun in zicht. Hun situatie en hun
behoeften worden in kaart gebracht.

Inclusief de herhalingen op 4, 5 en 11 november, zagen
884.000 televisiekijkers ‘Ik Gun Geluk’. Rondom de uitzending
– twee weken ervóór en drie weken erná – hebben we social
media-kanalen ingezet. Daarop hebben we bijvoorbeeld korte
videofimpjes gepost. Met een relatief klein budget hebben we
onze doelen voor bereik via social media ruimschoots overtroffen: we bereikten 481.168 mensen met 2,48 miljoen
impressies en er is 48.703 keer naar onze website ‘geklikt’.
Opvallend was dat de filmpjes relatief lang werden bekeken.
Het aantal donaties naar aanleiding van de uitzending viel
enigszins tegen. Ook bij ‘Ik Gun Geluk’ hebben we een
customer journey ingericht.

Nieuwsbrief
In onze Nieuwsbrief leggen we aan onze donateurs verantwoording af over ons werk. Bijvoorbeeld door te vertellen over
de veranderingen die door het Liliane Fonds gefinancierde
ondersteuning tot stand heeft gebracht in het leven van
kinderen met een handicap. We zetten de Nieuwsbrief ook in
voor voorlichting. Daarnaast is de Nieuwsbrief nog steeds van
belang voor de werving van fondsen, al neemt de opbrengst
geleidelijk af. Op basis van de Nieuwsbrieven ontvingen we in
2017 circa 1,25 miljoen euro aan bijdragen van donateurs
(2016: 1,3 miljoen).

Froukje met Desiree. Ook haar eigen zoon Noud heeft een hersenbeschadiging.
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Door-to-door-werving

Grote Dankjewel Show

Ook in 2017 maakten we gebruik van door-to-door-werving.
Dit leidde tot 5885 nieuwe vaste donateurs (in 2016: 4178)
met een gemiddeld inschrijfbedrag van 8,96 euro per maand.
Daarnaast besloten 635 mensen tot een eenmalige bijdrage
(2016: 459). Het totaal aan eenmalige giften bedroeg
6.595,44 euro. Met 5885 nieuwe donateurs hebben we onze
ambitie voor 2017 – 6500 vaste donateurs via door-to-door –
niet gehaald. Werving via door-to-door is moeilijker geworden
en dat geldt vooral voor de zomermaanden. In 2017 hebben
we voor het eerst gedurende het hele jaar met twee bureaus
gewerkt omdat we niet van één partij afhankelijk willen zijn.
In 2018 schakelen we nog een derde bureau in. We streven
naar hogere aantallen nieuwe donateurs via het door-to-doorkanaal, maar met de huidige twee bureaus zijn die aantallen
niet haalbaar. De wervers die voor ons op pad gaan, worden
vooraf goed geïnstrueerd. Zo kunnen ze degenen die ze benaderen, concrete verhalen van kinderen vertellen en hun laten
zien welk effect steun op hun leven heeft gehad.

Jarenlang kregen onze donateurs een uitnodiging voor gratis
Lilianeconcerten door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. In 2017 kozen we voor een alternatief: samen met
onze ‘buren’, de Koningstheateracademie, organiseerden we
in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch de Grote Dankjewel
Show. Op 18, 19 en 20 mei 2017 waren er in totaal drie voorstellingen, twee voor donateurs en een voor relaties uit het
bedrijfsleven. De voorstellingen in de vorm van een talkshow
met interviews, filmpjes, liedjes en sketches trokken in totaal
600 bezoekers.

Telemarketing
In 2017 hebben we met telemarketing mensen benaderd die
ons vroeger steunden, maar die hun donateurschap hadden
opgezegd of die al sinds lang geen bijdrage meer overmaakten. Van de mensen die zijn gebeld, heeft 12 procent toegezegd het Liliane Fonds weer – vast of eenmalig – te steunen.
Telemarketing is ook ingezet om mensen te benaderen die
een sms’je hadden gestuurd naar aanleiding van ‘Van der
Vorst ziet sterren’. Het resultaat: 7,9 procent van degenen die
werden gebeld, zijn het Liliane Fonds gaan steunen.

Nalatenschappen
Wij brengen de mogelijkheid ‘na te laten’ aan het Liliane
Fonds onder de aandacht van donateurs. In 2017 maakten we
hiervoor een tv-spot in samenwerking met de Zandtovenaar.
Ook is een aantal donateurs uitgenodigd voor een informatieve
en servicegerichte bijeenkomst. In 2018 blijven we op dezelfde
manier, zorgvuldig en respectvol, werken aan de werving van
nalatenschappen. Er zijn dan, verspreid over Nederland, vier
bijeenkomsten voor donateurs.

Onze waardering voor donateurs en relaties is groot. Dat uitten we met de
Grote Dankjewel Show. (foto: Liliane Fonds)

Loyaliteitsonderzoek
Onder ontvangers van de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits
deden we eind 2017 een loyaliteitsonderzoek. De uitkomsten
daarvan worden in 2018 geanalyseerd en ‘meegenomen’ in
ons beleid.

Versterking loyaliteit donateurs
Loyaliteit van donateurs is minder dan ooit een gegeven. In
2017 besteedden we daarom veel aandacht aan versterking
van de betrokkenheid van mensen die ons steunen. Dit blijven
we ook de komende jaren doen. In 2017 maken we bijvoorbeeld
een ‘tour door Nederland’ met bijeenkomsten in vijf (grote)
plaatsen.
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Liliane Fonds en Holland Dance: All Inclusive
In 2017 kwam een bijzondere samenwerking tot stand tussen
Holland Dance en het Liliane Fonds. Beide organisaties zetten
zich, elk op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen expertise,
in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet
en meetelt. Motto van het Holland Dance Festival 2017 was
All Inclusive. Aan het internationale festival deden dansers
mét en zónder handicap mee. Een van hen was de Indiase
Santosh die als kind steun kreeg van het Liliane Fonds. Er
waren ook dansers uit Kenia, Oeganda en Cambodja. Van de
deelnemers wordt verwacht dat ze bij terugkomst in hun
eigen land de opgedane kennis en ervaringen delen met
anderen en dat ze daarbij juist ook kinderen met een handicap
weten te enthousiasmeren voor dans.

Santhosh (rechts) tijdens een van de repetities. (foto: Sergio Gridelli)

Santhosh op het toneel in de voorstelling ‘DancAble’.

Santhosh en zijn mededansers traden op tijdens het festival
maar ook tijdens het fondsenwervende benefietdiner op
3 november 2017 in The Grand in Amsterdam. Het diner was
een succes: 90 bestaande en potentiële relaties schreven zich
in, de reacties waren positief en de aanwezigen leerden het
Liliane Fonds op een nieuwe, verrassende wijze kennen.
Aanwezig bij het diner waren ook onze ambassadeurs Erica
Terpstra en Jetta Klijnsma. De laatste zette haar ambassadeurschap tijdelijk stop in de periode dat ze staatsecretaris van
Sociale Zaken was, maar is nu weer actief voor het Liliane Fonds.
De Telegraaf plaatste een artikel over het evenement. Een
kleine veiling tijdens het benefietdiner bracht 12.500 euro op.
Couturier Addy van den Krommenacker op de veiling tijdens het benefiet
diner in The Grand in Amsterdam. Er kon worden geboden op een van de
jurken die hij ontwierp voor Sandra Reemer. (foto’s: Liliane Fonds)

Ook bij het benefietdiner konden de gasten genieten van ‘DancAble’.
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Acht nieuwe donateurs van het Liliane Fonds wonnen in 2017 een ‘high tea’ met Liliane Fondsambassadeur Erica Terpstra. Erica wachtte hen op in het
Kurhaus in Scheveningen. (foto: Libelle)
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Natuurlijk maakte Erica na de ‘high tea’ tijd voor een groepsfoto.
(foto: Libelle)

Opening Theaterstadstuin

De Theaterstadstuin wordt steeds fraaier. Zo kwam er in 2017 een bijzondere
schommel. Ook die werd feestelijk in gebruik genomen. In 2018 wordt de tuin
uitgebreid met een ‘boomhut’. (foto: Liliane Fonds)

Op 13 mei 2017 werd de Theaterstadstuin officieel geopend
door de toenmalige burgemeester van ’s-Hertogenbosch,
Ton Rombouts.

Nieuwe communicatie- , wervings- en
content-strategie
In 2016 en 2017 hebben we een nieuwe communicatie- en
wervingsstrategie ontwikkeld, die (beter) aansluit bij het
Liliane Fonds van nu: onze kernbelofte – maatwerk voor
kinderen met een handicap – is niet veranderd, onze rol
daarin wel. Uitgangspunt van de nieuwe strategie is nog meer
te focussen op de kracht van kinderen met een handicap. In
2017 klonk de nieuwe communicatiestrategie al door in onze
radiospotjes, vanaf het najaar van 2018 passen we de nieuwe
aanpak ook toe in ‘bewegend beeld’ en op social media.

Tijdens de feestelijke opening van de Theaterstadstuin kregen we assistentie
van medewerkers van ‘In de Roos’. In deze horecazaak in ’s-Hertogenbosch
werken jongeren met een handicap. (foto: Liliane Fonds)

Het Liliane Fonds en de Koningstheateracademie, buren aan
de Havensingel in ’s-Hertogenbosch, hebben hun aangrenzende
tuinen omgevormd tot een publieke Theaterstadstuin met
ruimte voor natuur en cultuur. Zo betrekken we de stad meer
bij onze organisaties én kunnen we ons werk laten zien. In de
tuin, die met veel zorg wordt onderhouden door een groep
vrijwilligers, geven studenten van de Koningstheateracademie
eenmaal per maand een voorstelling op zaterdag en ook één
keer in de maand is er op woensdag een knutselmiddag voor
kinderen. De Theaterstadstuin leent zich ook voor de ontvangst
van relaties en biedt daarnaast mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.
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Wat betreft content gaan we bij communicatie en werving
steeds meer gebruik maken van video. Bewegende beelden
‘brengen de wereld dichterbij’. Een aantal medewerkers heeft
een training ‘filmen met een smartphone’ gevolgd. Voor de
hele organisatie maken we het gemakkelijker om beelden te
uploaden.
In de nieuwe communicatie- en wervingsstrategie sluiten
naamsbekendheids- en wervende campagnes nauwer op elkaar
aan en worden specifieke (urgente) thema’s en expertise
gebieden van het Liliane Fonds meer dan tot nu toe ‘uitgelicht’.

Samenwerking in fondsenwerving
Wij vinden het belangrijk samen te werken met anderen, ook
bij de werving van fondsen. Daarom maken we deel uit van de
Samenwerkende Kinderhulporganisaties (SKO), samen met
WarChild, KiKa, Edukans en Het Vergeten Kind. In 2019 organiseren we een gezamenlijke fondsenwervende campagne.

Partnerschap met
wederzijds voordeel
We willen (potentiële) partners inspireren en
voor ons winnen met aantrekkelijke ideeën en
concepten die beantwoorden aan hun wensen
en verwachtingen.
Bedrijven, organisaties en fondsen die ons werk voor langere
tijd substantieel steunen, noemen we onze ‘maatschappelijke
partners’, en zo beleven we dat ook. Ook bij partners streven
we naar een langdurige relatie met frequent persoonlijk contact,
mits de partner hier prijs op stelt.
Een duurzaam partnerschap is gebaat bij wederzijds voordeel.
Voor een bedrijf kan samenwerking met het Liliane Fonds
‘winst’ opleveren. De gezamenlijke inzet voor kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden kan bijdragen aan een
positief imago en meer draagvlak onder medewerkers. Een
partnerschap met het Liliane Fonds is voor veel bedrijven een
geschikte aanvulling op hun MVO-beleid (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen).

•	Hanssen Footcare dat jaarlijks 90 Indiase kinderen met een
handicap ondersteunt;
•	Gaston Schul dat bijdraagt aan apparatuur voor een
brandwondencentrum in Indonesië;
•	Livit: deze specialist in orthopedische hulpmiddelen versterkt
uitvoerende Partnerorganisaties in het Zuiden door kennis,
expertise en nieuwe technieken met hen te delen;
•	de ASML Foundation die een driejarig project voor scholing
van kinderen met een handicap in Indonesië ondersteunt;
•	Stichting Dioraphte die al jarenlang ons werk in Kenia en
Oeganda ondersteunt en in 2018 het hele programma in
Ethiopië financiert. Ons gezamenlijke streven is dat circa
1600 Ethiopische kinderen en jongeren met een fysieke en/
of verstandelijke handicap steun op maat krijgen en mede
daardoor toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en de
arbeidsmarkt;
•	De Monique Velzeboer Foundation die jaarlijks de nettoopbrengsten van de Kaag en Braassem Poldertocht en het
schaatsevenement ‘De 1001 rondjes van Leiden’ aan het
Liliane Fonds doneert.

Bestaande en nieuwe partners
Het Liliane Fonds heeft heel verschillende partners: bedrijven,
stichtingen en vermogensfondsen, maar ook scholen, verenigingen en serviceclubs. Ze dragen allemaal bij aan ons werk en
hun betrokkenheid is heel belangrijk voor ons.

Vrijwilligers van het Liliane Fonds kleuren de Kaag en Braassem Poldertocht
oranje. (foto: Kaag en Braassem Poldertocht)

Livit (r: directeur Jan Willem van der Windt) en het Liliane Fonds
(l: directeur Kees van den Broek) bezegelen de voorgenomen samenwerking
met de ondertekening van een intentieverklaring. (foto: Liliane Fonds)

Partners die ons steunden in 2017, zijn onder meer:
•	de AFAS Foundation, die al jarenlang ons programma in de
Democratische Republiek Congo ondersteunt. Al duizenden
Congolese kinderen met een handicap hebben hierdoor een
leven met meer kwaliteit, een eerlijkere kans en een beter
toekomstperspectief gekregen.
•	de Sligro Food Group Nederland die het Liliane Fonds op
verschillende manieren steunt. Zo doneert Sligro jaarlijks
een vast bedrag van een speciaal kerstpakket in hun assortiment en kunnen klanten hun spaarkaarten verzilveren voor
het Liliane Fonds. Ook dragen medewerkers een klein bedrag
van hun salaris af. En last but not least werken we met de
Sligro Food Group samen in een project op Sri Lanka: daarin
ondersteunen we kinderen met een handicap die bij theeplantages wonen.
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Monique Velzeboer en Erma Rotteveel brachten via de Monique Velzeboer
Foundation al héél veel geld bijeen voor het Liliane Fonds. Ook in 2017
overhandigden ze een cheque. Manager Communicatie & Werving
Marcel Slenders neemt hem graag in ontvangst. (foto: Liliane Fonds)

Ook werkten we samen met onder meer Claeren Risico
beheersers, NICA Recycle, Euromaster, Pluimen, VOS/ABB en
Stichting Fokus Exploitatie.

Nationale Postcode Loterij
is bijzondere partner
Voor het Liliane Fonds maar meer nog voor
duizenden kinderen met een handicap op de
armste plekken van de wereld is de Nationale
Postcode Loterij een robuuste steunpilaar.

Goed Geld Gala 2017
De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelen
loterij van Nederland. Al vanaf 1989 draagt de loterij ook bij
aan de totstandkoming van een rechtvaardige en groene wereld.
Dit doet de Nationale Postcode Loterij door jaarlijks 50 procent
van de opbrengst te bestemmen voor goede doelen op het
gebied van mens en natuur. Het Liliane Fonds is sinds 2000
een van de vaste begunstigden.
Op het Goed Geld Gala van 2017 werd een recordbedrag van
ruim 341 miljoen euro uitgekeerd aan 110 organisaties. Wij
ontvingen de jaarlijkse bijdrage van 1,35 miljoen euro. Hiermee kunnen we ongeveer 9250 kinderen met een handicap
ondersteunen.

In 2017 ontving het Liliane Fonds van de Nationale Postcode Loterij naast de
reguliere bijdrage van 1,35 miljoen euro een extra bedrag van 1,8 miljoen euro
voor een project dat we samen met Human Rights Watch uitvoeren voor kinderen
met albinisme in Tanzania. (foto: Nationale Postcode Loterij)

Extra bijdrage
Op het Goed Geld Gala 2017 wachtte ons daarnaast een bijzondere verrassing: de Postcode Loterij kende aan een gezamenlijk project van het Liliane Fonds en Human Rights Watch
(HRW) een extra bijdrage toe van 1,8 miljoen euro. Hiermee
verbeteren we samen met HRW de situatie van kinderen met
albinisme in Tanzania. Het project richt zich niet alleen op de
fysieke bescherming van albinokinderen, bijvoorbeeld door
de bouw van opvangplekken, maar nadrukkelijk ook op bewust
making en beleidsbeïnvloeding. Het bijgeloof dat ertoe leidt
dat kinderen met albinisme worden verminkt en vermoord,
moet worden bestreden.

Door zijn witte huid is Moses zijn leven niet zeker in Tanzania. Samen met Human Rights Watch gaan we er de komende jaren hard aan werken om kinderen als
Moses te ondersteunen en om het bijgeloof rondom albinisme te bestrijden. (foto: Marieke Viergever)
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VII Organisatie
Organogram Liliane Fonds
Het (actuele) organogram van het Liliane Fonds.
Toelichting
De directeur-bestuurder en de afdelingsmanagers (Inter
nationale Partnerschappen en Programma’s, Communicatie &
Werving, en Bedrijfsvoering) van het Liliane Fonds vervullen
dezelfde functies voor MIVA. De werkzaamheden van MIVA
zijn grotendeels geïntegreerd in die van het Liliane Fonds.
Onder leiding van de manager Communicatie & Werving opereert
wel een apart MIVA-merkenteam. De Raden van Toezicht van
het Liliane Fonds en MIVA bestaan uit dezelfde personen.

Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Ondersteuning
Directie

Internationale
Partnerschappen
en Programma’s

Ondernemingsraad

Planning,
Monitoring
& Evaluatie

Communicatie
& Werving

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Fondsenwerving

Juridisch Advies

ICT

Inclusieve
Ontwikkeling

Partnerschappen NL

Personeel &
Organisatie

Ondersteuning

Communicatie

Financiën

Institutionele
Fondsenwerving

Campagnes

Nalatenschappen

Facilitaire Zaken
& Receptie
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Samenwerking Liliane Fonds
en MIVA
In 2017 hebben het Liliane Fonds en MIVA formeel
besloten hun samenwerking voort te zetten en
dit vanaf 1 januari 2018 te doen in een nieuwe
bestuurlijke structuur: de personele unie. De
directeur van het Liliane Fonds is voortaan ook
bestuurder van MIVA. De Raden van Toezicht van
beide organisaties bestaan uit dezelfde personen.
Hoewel het Liliane Fonds en MIVA een gezamen
lijke agenda uitvoeren en één werkorganisatie
vormen, blijven het twee onderscheiden merken.
Sinds het najaar van 2015 werken het Liliane Fonds en MIVA
in hetzelfde kantoorpand en geven de afdelingsmanagers van
het Liliane Fonds ook leiding aan de medewerkers van MIVA.
Inmiddels delen de twee organisaties ook alle backofficeactiviteiten. Zoals afgesproken, werden fondsen van MIVA
in toenemende mate besteed via de Strategische Partner
organisaties (SPO’s) van het Liliane Fonds: in 2017 was dit
87 procent (1,3 miljoen euro) van de in totaal bestede
MIVA-gelden (1,5 miljoen).

Evaluatie
Voorafgaand aan het besluit tot voortzetting ervan, is het
verloop van de samenwerking in de eerste twee jaar uitvoerig
geëvalueerd. Een externe adviseur kreeg hiertoe opdracht.
Na een schriftelijke enquête onder alle medewerkers van
beide organisaties sprak ze persoonlijk met de meest direct
betrokkenen, onder wie alle personeelsleden van MIVA. Ze
bracht ook resterende ‘knelpunten’ in kaart. Die bleken grotendeels het gevolg te zijn van verschillende verwachtingen bij
het begin van de samenwerking en in mindere mate van het
feit dat het Liliane Fonds aanzienlijk groter is dan MIVA en
ook anders werkt. In haar eindrapport deed de evaluator
aanbevelingen voor effening van deze (laatste) drempels,
maar concludeerde ook dat tevredenheid over de samen
werking overheerst en dat de onderlinge sfeer op de werkvloer buitengewoon goed is. De adviseur was ook gevraagd in
haar rapport een voorstel op te nemen voor de bestuurlijke
structuur in de komende jaren. Zowel het MIVA-bestuur als de
Raad van Toezicht van het Liliane Fonds namen haar voorstel
tot vorming van een personele unie over.
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Personele unie
Binnen de personele unie werkt ook MIVA voortaan met een
directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur
van het Liliane Fonds is – nu ook formeel – tevens bestuurder
van MIVA, en de Raden van Toezicht van beide organisaties
bestaan uit dezelfde personen. Het bestuur van MIVA kwam
op 18 december 2017 voor het laatst in vergadering bijeen.
De voormalige voorzitter van MIVA, Piet Kuijper, is op
20 december toegetreden tot de Raden van Toezicht.

Gezamenlijke agenda
Het Liliane Fonds en MIVA hebben één Meerjarenbeleidsplan
2018-2020 gemaakt. Ze voeren de komende jaren een
gezamenlijke ‘inclusieagenda’ uit. Binnen deze agenda
ondersteunt MIVA met ‘transport en communicatie’ handicapspecifieke programma’s – georganiseerd door Strategische
Partnerorganisaties (SPO’s) van het Liliane Fonds en uitgevoerd door hun netwerken van lokale Partnerorganisaties
(PO’s) – maar ook programma’s van SPO’s en PO’s met een
andere primaire doelgroep (bijvoorbeeld straatkinderen,
vrouwen of arme boeren). Als zo’n programma nog niet (goed)
toegankelijk is voor mensen met een handicap en de SPO of
PO wil daar verandering in brengen, dan kan MIVA daaraan
bijdragen met transport- en/of communicatiemiddelen.

Onze medewerkers
Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
in beleid en bezetting in 2017.
Ontwikkelingen P&O-beleid
•	Een van onze ambities voor 2017 was om, in het belang van
zowel de organisatie als henzelf, meer te (gaan) investeren in
de ontwikkeling van medewerkers. De personeelsleden van het
Liliane Fonds en MIVA werken vanaf 2018 met een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP). Met behulp van een externe adviseur is hiervoor in 2017 beleid ontwikkeld. Medewerkers kregen
vervolgens hulpmiddelen – voor zelfanalyse en 360 graden
feedback – en coaching aangeboden. Ook zijn ze allemaal
getraind in het werken met een POP. De leidinggevenden
volgden een extra training in gesprekstechnieken.
•	In juli 2017 is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
gehouden. Het onderzoek, uitgevoerd door Het Ontwikkelaarsgilde, richtte zich op medewerkers in dienstverband en
bureauvrijwilligers. De respons op de (digitale) vragenlijst
was 70 procent. Hoog scoorde de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie: ze zijn trots op de organisatie, staan
vierkant achter de doelstellingen en zien het als hun verantwoordelijkheid om de beoogde resultaten van hun eigen werkzaamheden te realiseren. Medewerkers ervaren ook hun
collega’s als betrokken en gemotiveerd. In verhouding lagere
scores waren er op de volgende onderwerpen: effectiviteit
van overleggen, de toereikendheid van de bezetting en de
aanpak van capaciteitsvraagstukken, en de communicatie
door het Managementteam.
•	De veranderde samenwerkingsrelatie met Zuidelijke partners
stelt nieuwe eisen aan onze organisatie en onze werkwijze.
We vinden het belangrijk dat Strategische Partnerorganisaties
(SPO’s) sterker worden op alle gebieden die relevant zijn voor
hun functioneren: de inhoud en aansturing van programma’s
maar ook communicatie, (lokale en institutionele) fondsenwerving, bedrijfsvoering, financiën, risicomanagement en P&O.
Om dit te bereiken, moeten we SPO’s multidisciplinair kunnen
ondersteunen. Ook zullen we vaker projectmatig moeten
werken. Met name de multidisciplinaire ondersteuning kwam
in de jaren 2013-2016 onvoldoende van de grond. In de eerste
helft van 2017 heeft een projectgroep onderzoek gedaan naar
de oorzaken hiervan en aanbevelingen gedaan voor een meer
succesvolle aanpak. Op basis van de adviezen is in het najaar
van 2017 de afdeling Programma’s geherstructureerd. Op de
afdeling, die met ingang van 2018 ook een nieuwe naam heeft
(Internationale Partnerschappen en Programma’s), zijn de
verschillende rollen die het Liliane Fonds heeft in de samenwerking met SPO’s – coaching van organisatieontwikkeling,
contractbeheerder, leverancier van themaexpertise – nu ondergebracht in verschillende functies. Ook zijn (of worden) voor
de afdeling mensen aangetrokken uit andere disciplines. Alle
nieuwe functies zijn ingevuld met bestaande medewerkers. Met
één medewerker is een beëindigingsovereenkomst gesloten.
Enkele nog openstaande vacatures zijn begin 2018 uitgezet.
•	In het kader van de personele unie die het Liliane Fonds en
MIVA zijn aangegaan, is overeenstemming bereikt over een
collectieve wijziging van de arbeidsvoorwaarden van MIVA
naar die van het Liliane Fonds. Met de huidige medewerkers
van MIVA zijn overgangsregelingen getroffen.

64

Liliane Fonds jaarverslag 2017

Bezetting
bezetting per 31 december
2017
aantal

2017
fte’s

2016
aantal

2016
fte’s

medewerkers in loondienst

67

43,1

63

40,65

bureauvrijwilligers

60

73

regiovrijwilligers

29

31

oproepvrijwilligers

52

41

Toelichting
•	Bureauvrijwilligers verrichten uiteenlopende werkzaamheden
op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch. Ze zetten zich gemiddeld
8 uur per week voor het Liliane Fonds in. Bijvoorbeeld als
receptioniste of door het bieden van administratieve ondersteuning, maar ook als adviseur of juridisch specialist.
•	Regiovrijwilligers zijn in hun eigen omgeving actief. Ze geven
onder meer gastlessen, vragen in lokale media aandacht
voor activiteiten ten bate van het Liliane Fonds en nemen
van actievoerders cheques met de opbrengst in ontvangst.
•	De meeste oproepvrijwilligers helpen bij de verzending van
mailings of de organisatie van evenementen. Een andere groep
zet zich in voor het onderhoud van de Theaterstadstuin die
we delen met onze buren, de Koningstheateracademie.

Jaarlijks organiseren we een speciale dag voor onze regiovrijwilligers.
(foto: Liliane Fonds)

werknemers per 31 december
2017
aantal
directie/directiesecretariaat

2017
fte’s

2016
aantal

2016
fte’s

3

2,3

4

3,1

Programma's

18

13,1

19

12,6

Communicatie & Werving

24

15,9

20

13,4

Bedrijfsvoering &
Organisatieontwikkeling

22

11,8

20

11,55

totaal

67

43,1

63

40,65

Toelichting
•	De stijging van het aantal fte’s is vooral het gevolg van uitbreiding van de bezetting bij Communicatie & Werving en
van (tijdelijke) vervanging van zieke medewerkers.
•	Niet meegenomen in het overzicht zijn 4 medewerkers met
een 0-urencontract en 5 stagiair(e)s (3 bij Communicatie &
Werving en 2 bij Programma’s).
•	De afdeling Programma’s heet vanaf 1 januari 2018 afdeling
Internationale Partnerschappen en Programma’s, de afdeling Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (B&O) vanaf
1 februari 2018 afdeling Bedrijfsvoering. Reden van de laatste

Vrijwilligersbeleid

naamswijziging, is dat Planning, Monitoring & Evaluatie
(PM&E), eerst ondergebracht bij B&O, nu ‘valt’ onder de
directeur-bestuurder.

Vrijwilligers zijn voor het Liliane Fonds altijd heel
belangrijk geweest. Zowel op kantoor als daar
buiten. We nemen vrijwilligers net zo serieus als
werknemers. Dit betekent dat we zorgvuldig
omgaan met hun belangen en ambities, maar
ook dat vrijwilligerswerk bij het Liliane Fonds
niet vrijblijvend is.

Gemiddeld aantal fte’s
In 2017 bedroeg het gemiddelde aantal werknemers,
uitgedrukt in fte’s, 43. Dit is 1,9 fte meer dan in 2016 (41,1).
Sekse- en leeftijdsverdeling
13
10

4

4

12

11

6

5

1

1
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65
totaal aantal werknemers 67, de gemiddelde leeftijd is 48,5 jaar.

Onder vrijwilligersbeleid verstaan we ‘het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de organisatie
tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te
laten nastreven op een zodanige manier, dat ook de doelstellingen van het Liliane Fonds ermee worden gediend’. De uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid zijn vastgelegd in het
Vrijwilligersstatuut.

Doel

Van de werknemers is 78 procent vrouw en 22 procent man.
medewerkers in/uit dienst
in dienst uit dienst in dienst uit dienst
2017
2017
2016
2016
werknemers

14

11

19

17

bureauvrijwilligers

14

21

19

11

In 2017 zijn 27 vacatures uitgezet, 19 voor een betaalde functie
en 8 voor een vrijwilligersfunctie.
Drie vrijwilligers kwamen in 2017 in loondienst.
ziekteverzuim 2017
2017

2016

verzuimpercentage

4,94%

3,88%

verzuimmeldingen

61

55

Toelichting
De stijging van het verzuimpercentage komt doordat 7 medewerkers langdurig (langer dan 100 dagen) ziek waren. Bijna al
deze medewerkers waren in 2017 al aan het re-integreren,
maar ze werkten nog niet hun volledige aantal contracturen.

Managementteam
Per 31 december 2017 bestond het managementteam (MT) uit:
Kees van den Broek, directeur
Henk Hofste, manager Programma’s
Marcel Slenders, manager Communicatie & Werving
Judith Schmitz, manager Bedrijfsvoering & Organisatie
ontwikkeling sinds 2006, nam per 1 december 2017
afscheid van het Liliane Fonds. Op 1 februari 2018 werd ze
als manager (Bedrijfsvoering) en MT-lid opgevolgd door
Maartje van Eekeren-Verhoeven.
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Met het vrijwilligersbeleid wil het Liliane Fonds de (rechts)
positie van vrijwilligers zo goed mogelijk waarborgen, duidelijkheid bieden aan vrijwilligers en betaalde medewerkers
– ook zij moeten het beleid kennen en ernaar handelen – en
zorgen voor continuïteit van het vrijwilligerswerk.
Zoals voorgeschreven in de Code Goed Bestuur Goede Doelen,
heeft het Liliane Fonds vastgelegd welke activiteiten door
vrijwilligers (kunnen) worden uitgevoerd en welke niet. En ook
hoe we omgaan met mensen die zich aanmelden als vrijwilliger,
hoe we vrijwilligers informeren, en hoe we met hen over hun
inbreng communiceren.

Verschil is klein
Afgezien van het salaris zijn bij het Liliane Fonds de verschillen
tussen werknemers en vrijwilligers klein. De omgang met beide
groepen is nagenoeg hetzelfde. Met elke vrijwilliger stellen
we een overeenkomst op en is er jaarlijks een voortgangs
gesprek. Bureauvrijwilligers zijn verkiesbaar voor de Ondernemingsraad (OR). Vacatures worden (vrijwel) altijd eerst
intern uitgezet. Ook vrijwilligers kunnen erop reageren. In
2017 gingen drie (bureau)vrijwilligers over naar een betaalde
functie bij het Liliane Fonds.

Verzekering
Via de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn voor de vrijwilligers
van het Liliane Fonds een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en
een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Medezeggenschap:
Jaarverslag
Ondernemingsraad
Het Liliane Fonds heeft een Ondernemingsraad
(OR). De OR staat open voor medewerkers in
dienstverband en (bureau)vrijwilligers. Hieronder
vindt u het Jaarverslag 2017 van de OR.
Samenstelling OR
Op 31 december 2017 bestond de OR uit:
Kees Karstel, voorzitter
Marije Koeman, vicevoorzitter
Tineke Obers, secretaris
Géke Apeldoorn
Margriet Heinen
Maureen Verhoeve
Nicky Bor
Marjolein Keijsper, adviseur MIVA

De OR in overleg met de directeur-bestuurder. (foto: Liliane Fonds)

Mutaties 2017
In 2017 trad Erik van Grinsven af als secretaris en lid van de
OR. Nicky Bor, toen ambtelijk secretaris, nam zijn plaats in als
OR-lid. In april 2017 is met de bestuurders van Liliane Fonds
(directeur) en MIVA (toen formeel nog het Bestuur) overeengekomen dat de OR voortaan ook de medewerkers van MIVA
wettelijk vertegenwoordigt. Om dit goed gestalte te kunnen
geven, trad Marjolein Keijsper als MIVA-adviseur toe tot de OR.

Overlegfrequentie
De OR vergadert maandelijks tweemaal, waarvan een keer
met de directeur-bestuurder. Ook overlegt de OR jaarlijks ten
minste eenmaal met (een vertegenwoordiging van) de Raad
van Toezicht en eenmaal met het managementteam (MT). In
2017 heeft de OR 21 keer vergaderd, waarvan 9 keer met de
bestuurder.
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Terugblik OR op 2017
•	In 2017 heeft de OR ingestemd met de invoering van het
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
•	De instemmingsaanvraag voor de ‘harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden bij Liliane Fonds en MIVA’ heeft de OR
niet in behandeling genomen, omdat het vooral bleek te
gaan om bepalingen die waren vastgelegd in de individuele
arbeidscontracten van de MIVA-medewerkers. De OR concludeerde geen rol te hebben in een eventuele aanpassing hiervan. De bestuurder (van het Liliane Fonds en in de praktijk
ook al van MIVA) is vervolgens met de MIVA-medewerkers in
gesprek gegaan. Over de beoogde harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden heeft de OR wel zijn ‘achterban’
geraadpleegd.
•	De OR heeft positief geadviseerd over de keuze voor een
‘personele unie’ als bestuurlijke structuur voor de (voort
gezette) samenwerking van Liliane Fonds en MIVA.
•	Ook heeft de OR positief geadviseerd over de herstructurering
van de afdeling Programma’s. De herstructurering heeft
geen negatieve gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen.
•	De OR heeft zich verdiept in de consequenties van de nieuwe
Arbowetgeving die op 1 juli 2017 van kracht werd. De aan
gepaste wet geeft meer ruimte aan werknemers, OR’s en
Arboartsen. In het kader van de nieuwe wet heeft de OR een
VGWM-commissie ingesteld, die de onderwerpen agendeert
waarvoor de letters VGWM staan: Veiligheid, Gezondheid,
Welzijn en Milieu. Een Arboarts heeft de OR een toelichting
op deze thema’s gegeven. Daarbij zijn met de arts ook onze
verzuimcijfers getoetst aan die van andere, vergelijkbare
organisaties. Het verzuim bij het Liliane Fonds en MIVA blijkt
niet opmerkelijk af te wijken.
•	De OR heeft de toegankelijkheid van het kantoorpand voor
mensen met een handicap aan de orde gesteld. Daarop heeft
de bestuurder een professioneel onderzoek laten uitvoeren.
Op basis van de uitkomsten is inmiddels een begin gemaakt
met de meest urgente aanpassingen.
•	De OR was vertegenwoordigd in de werkgroep die het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heeft voorbereid en
was na het MTO ook betrokken bij de formulering van de
conclusies. Een belangrijke conclusie was dat een aantal
medewerkers een hoge werkdruk ervaart.
•	Op verzoek van de OR is het veiligheidsbeleid aangescherpt.
Met name voor medewerkers die werkbezoeken aan het
Zuiden afleggen, was er behoefte aan duidelijkere richtlijnen
voor de handelwijze in bepaalde (nood)situaties. In 2018
wordt het veiligheidsbeleid verder ingevuld.
•	De OR was in 2017 betrokken bij de opstelling van het functieprofiel van de nieuwe bestuurder. Begin 2018 heeft de OR
gesproken met de laatste twee kandidaten.
•	De bestuurder heeft in 2017 een aantal voorgenomen besluiten
al wel met de OR besproken, maar heeft de OR hierover nog
niet formeel om advies gevraagd. Het gaat hierbij onder
meer om aanpassing van het aanstellingsbeleid en van de
HR-gesprekscyclus.
•	In 2017 is de OR samenwerking aangegaan met OR-adviseur
Jaap van der Sijs. Hij heeft een training verzorgd en de OR
geadviseerd bij de behandeling van een dossier.

Kwaliteits- en
risicomanagement

Risicomanagement

We hechten veel belang aan solide kwaliteitsen risicomanagement en werken stelselmatig
aan verdere verbetering van ons kwaliteits
managementsysteem.

Op basis van de risicoanalyse, waarin we de belangrijkste risico’s
voor de organisatie hebben vastgesteld en omschreven – en die
we up to date houden – hebben we een intern toetsingsplan
opgesteld. De meest kritische processen toetsen we als eerste.
Aan de hand van de uitkomsten bekijken we of onze interne
beheersingsmaatregelen werken en of het proces verbeterd
kan worden.

Belangrijkste risico

Kwaliteitsmanagementsysteem
Om de samenhang tussen de verschillende instrumenten te
bewaken, wildgroei van controlesystemen te voorkomen en
het overzicht te bewaren, hebben we ze samengebracht in
één kwaliteitsmanagementsysteem:

Het belangrijkste risico voor goede doelen, ook het Liliane
Fonds, is dat de middelen die ons zijn toevertrouwd, onrechtmatig worden besteed. We hebben beheersingsmaatregelen
getroffen om te voorkomen dat dit gebeurt:

Beoordeling vooraf

Monitoring plannen
Voor de opstelling van meerjaren- en jaarplannen gebruikt
het Liliane Fonds de A3-methodiek, die is afgeleid van het
INK-managementmodel. Het managementteam (MT) monitort
maandelijks aan de hand van managementinformatie – de
financiële rapportage en het overzicht met kern-prestatieindicatoren (KPI’s) – de voortgang van de beoogde resultaten.
Elk kwartaal wordt een rapportage gemaakt van de voortgang
op de speerpunten die voor het lopende jaar zijn benoemd.

Het Liliane Fonds beoordeelt vooraf de beheerscapaciteit van
zijn Strategische Partnerorganisaties (SPO’s). Elke SPO wordt
gescreend aan de hand van strenge criteria. In het Kwaliteits
handboek zijn deze criteria en de richtlijnen voor het beoordelingsproces uitgewerkt. Uit de beoordeling komt een score
(A, B, C of D). Als een organisatie partnerwaardig wordt
bevonden en gaat fungeren als SPO, dan wordt altijd gezamenlijk een plan op maat gemaakt om de organisatie verder
te versterken.

Missie, visie en strategie

Meerjarenbeleidsplan

Jaarplan

Resultaten

Risicoanalyse

Processen

KPI’s en PI’s
(prestatie-indicatoren)

IC-maatregelen
(plan interne controle)

Procesindicatoren

Monitoring via
procesmonitoring
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Monitoring via proces:
interne toetsing

Zelfs Sulaiman
vreest vooroordelen
Sulaiman (26) uit Oeganda ziet enkel
licht en schaduwen. Vanaf zijn zevende
jaar is zijn gezichtsvermogen langzaam
afgenomen. Het begon met jeukende
ogen. ‘Trachoom’ (een ontsteking van
het bindvlies), oordeelde de dokter,
maar de behandeling die hij voorschreef,
hielp niet. Sulaiman zag steeds slechter.
Daardoor kon hij niet naar de reguliere
middelbare school. En voor de blindenschool hadden zijn ouders geen geld.
Gelukkig kende Sulaiman een leerling

van de blindenschool die steun kreeg
van het Liliane Fonds. Via hem kwam
Sulaiman terecht bij onze partner in
Oeganda.
Sulaiman greep de kans die hij kreeg
met beide handen aan. Met hard werken
rondde hij een rechtenstudie af en eind
2017 kwam de voorlopige bekroning: hij
is nu advocaat aan het Oegandese
hooggerechtshof.
Natuurlijk zijn wij trots op wat hij heeft

bereikt. Dat is hij zelf ook. Toch maakt
hij zich vaak zorgen. Hij wil dat mensen
hem zien als advocaat, niet als een bijna
blinde man. Want in Oeganda heersen
nog veel vooroordelen over mensen
met een handicap. “Als mijn cliënten
ontdekken dat ik nauwelijks iets zie, dan
gaan ze op zoek naar een ander”, zegt
Sulaiman. Ook zijn buren weten niet van
zijn handicap, en dat wil hij voorlopig zo
houden. Daarom maakt hij geen gebruik
meer van zijn blindenstok.

Sulaiman: “Als mijn cliënten weten dat ik bijna blind ben, zoeken ze een andere advocaat.” (foto: Liliane Fonds)
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De SPO op haar beurt beoordeelt vooraf de beheerscapaciteit
van de uitvoerende Partnerorganisaties (PO’s). Ook PO’s worden
gescreend op een aantal criteria. Ook voor de beoordeling
van PO’s staan criteria en richtlijnen in het Kwaliteitshandboek
en net als bij SPO’s leidt het assessment van een PO tot een
A-, B-, C- of D-score.

Vastlegging in contracten
Als besloten wordt met een organisatie een strategisch partnerschap aan te gaan, sluit het Liliane Fonds met de SPO een
partnerovereenkomst en daarnaast jaarcontracten. Analoog
daaraan sluit een SPO samenwerkingsovereenkomsten met
haar PO’s. Voor elk project binnen onze kernstrategie Child
Empowerment of de ondersteunende strategie Capacity
Development (de versterking van lokale organisaties) wordt
ofwel een apart contract opgesteld ofwel ter bevestiging een
betalingsbrief verstuurd.

Tussentijdse monitoring
Het Liliane Fonds monitort tussentijds:
•	de landenprogramma’s van de SPO’s: aan de hand van de
tussentijdse SPO-rapportages kijken we hoe elke SPO op
basis van haar jaarplan en budget uitvoering geeft aan de
kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor het programma
in het land;
•	de voortgang van de SPO-assessments, de verhouding van
A-, B-, C- en D-scores, en de ontwikkeling van de SPO’s;
•	relevante sturingsinformatie voor Child Empowerment
(kernstrategie) en Capacity Development (ondersteunende
strategie). Bij Child Development (ontwikkeling van kinderen),
het eerste element van de kernstrategie, monitoren we het
aantal kinderen van wie ondersteuning is verantwoord; de
bestedingen per land, per regio en wereldwijd; de verdelingen
naar de primaire handicap van kinderen en het type interventie;
en de verhouding jongens/meisjes in het aantal ondersteunde
kinderen. Bij Enabling Environment (opheffing van barrières
in de omgeving van kinderen) en Capacity Development
monitoren we de bestedingen, het aantal projecten en de
bereikte resultaten.

Evaluatie
We laten ook (externe) evaluaties van landenprogramma’s uitvoeren en leggen veldbezoeken af aan door onszelf geselecteerde kinderen en projecten. Tijdens deze bezoeken evalueren
we zowel het proces – wat is er gedaan en hoe is dit aangepakt –
als de resultaten. Ook de SPO’s zorgen voor (externe) evaluaties
en gaan op veldbezoek bij PO’s, waarbij de SPO bepaalt welke
kinderen en projecten voor capaciteitsversterking worden
bezocht. De SPO’s evalueren bij deze bezoeken eveneens én
het proces én de resultaten.

Verantwoording achteraf
De SPO’s dienen jaarlijks een inhoudelijke en financiële eindverantwoording in. Iedere SPO is daarnaast verplicht op haar
jaarrekening een externe controle te laten uitvoeren door een
gecertificeerde accountant. PO’s moeten van ieder kind dat ze
ondersteunen, periodiek – in de regel 6 maanden – een inhoudelijke en financiële verantwoording maken. Van elk capaciteitsversterkingsproject leveren PO’s een inhoudelijke en financiële
eindverantwoording aan bij de SPO. De SPO bepaalt wanneer
ook voor PO’s een externe accountantscontrole verplicht is.
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Sanctie- en anti-corruptiebeleid
De samenwerkingsovereenkomsten tussen het Liliane Fonds
en een SPO en tussen de SPO en een PO bevatten een paragraaf
over ‘onregelmatigheden’ en de te ondernemen stappen bij
mogelijk misbruik van fondsen. Overzichten van PO’s die te
laat zijn met hun verantwoordingen, worden regelmatig
gecontroleerd. Vervolgens worden passende maatregelen
genomen.
Het incident in Indonesië (zie het Bestuursverslag 2017)
onderstreept dat ook wij helaas niet immuun zijn voor het
wangedrag van een enkeling die doelbewust de fout ingaat.
Daarom moeten we, samen met onze Zuidelijke partners,
altijd scherp blijven op onze checks and balances. Op basis
van de lessen die we hebben getrokken uit het gebeuren in
Indonesië en de suggesties van SPO’s heeft het Liliane Fonds
zijn fraude- en sanctiebeleid en fraudeprotocol aangescherpt
en aangevuld. Daarnaast gaan we meer onderscheid maken
in onze beheersingsmaatregelen ten aanzien van SPO’s. Bij
SPO’s met een hoger risicoprofiel vragen we vaker tussentijdse
rapportages op en gaan we vaker op werkbezoek. Als we met
een SPO (nieuwe) afspraken maken over het budget, bepalen
we meteen welk controlepakket voor deze SPO nodig is en
leggen dit ook vast in het jaarcontract. We zullen extra alert
zijn in situaties waarin de relatie met een SPO wordt afgebouwd
en we overgaan naar een andere partner. De sancties bij het
niet tijdig aanleveren van periodieke rapportages, bevindingen
van audits en management letters worden scherper. De nieuwe
maatregelen zijn verwerkt in een bijlage bij alle SPO-contracten.
Daarmee gelden ze voor al onze Zuidelijke partners.

Overige risico’s en beheersingsmaatregelen
Naast het risico op onrechtmatige besteding van middelen
zijn er andere risico’s. Ook om deze risico’s te beperken of in
de hand te houden, zijn er beheersingsmaatregelen.
•	Risico: het wegvallen van inkomsten van (grote) donoren.
Beheersingsmaatregelen:
zorgvuldig relatiebeheer, goede communicatie, evaluatie van
de tevredenheid van donoren, monitoring van de bijdragen en
het verloop van donateurs, en een weloverwogen reservebeleid.
•	Risico: onrechtmatige binnenlandse betalingen.
Beheersingsmaatregel:
autorisatie van facturen en betalingen door ten minste twee
bevoegde personen.
• Risico: inefficiënte en/of ineffectieve bedrijfsvoering.
Beheersingsmaatregelen:
(meer) projectmatig en multidisciplinair werken, duidelijke
besluitvormingsprocessen, en bewaking van de goede werking
van het ICT-systeem door regelmatige toetsing van het
back-up- en recovery-plan en de uitvoering van security scans.
• Risico: incompetente of ontevreden medewerkers.
Beheersingsmaatregelen:
adequate uitvoering van plannings-, functionerings- en beoordelingscycli, aandacht en budget voor de ontwikkeling van
medewerkers (vanaf 2018 werken alle werknemers met een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan), een effectieve invulling van
medezeggenschap, periodiek medewerkerstevredenheids
onderzoek en goede interne communicatie.
• Risico: niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Beheersingsmaatregelen:
check op het voldoen aan de normen van het CBF, uitvoering
van fiscale scans, en bescherming van persoonsgegevens
conform de normen hiervoor.

Toetsing CBF-erkenning
In 2017 heeft het CBF het Liliane Fonds (tussentijds) getoetst
op de criteria voor de CBF-erkenning, die in de plaats gekomen
is van het vroegere CBF-Keur. We bleken aan alle (verzwaarde)
normen voor erkenning te voldoen.

Veiligheid persoonsgegevens
We vinden het belangrijk er alles aan te doen om het lekken
van privacygevoelige informatie te voorkomen. Daarom hebben
we in 2016 in kaart gebracht over welke persoonsgegevens
we beschikken, een security scan uitgevoerd, op basis van de
uitkomsten een begin gemaakt met verbeteringen, en een
‘procedure datalek’ opgesteld. In 2017 hebben we verder
gewerkt aan versterking van de veiligheid van persoons
gegevens van onder meer donateurs en medewerkers. We
deden dit in het project Privacy & Security dat in het eerste
kwartaal van 2017 van start ging. Ons streven is op tijd te
voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid en de bijbehorende procedures zijn in
2017 aangescherpt, met name op het gebied van (buitenlandse)
reizen van medewerkers.

Interne toetsing
In de eigen organisatie werkt het Liliane Fonds met een
kwaliteitshandboek. Voor de Zuidelijke partners, de SPO’s,
zijn richtlijnen opgesteld. Binnen het ‘interne controleplan’
worden de naleving en kwaliteit van processen sinds 2017
ook getoetst door een groep medewerkers van verschillende
afdelingen. De medewerkers kregen een speciale training en
gingen in december 2017 voor het eerst aan de slag. Ze voeren
hun toetsingen altijd uit op een afdeling waar ze zelf niet
werkzaam zijn. Begin 2018 waren de eerste twee rapporten
met bevindingen en aanbevelingen beschikbaar, een over de
afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s,
het andere over de afdeling Communicatie & Werving (C&W).
De ervaringen met de eerste toetsingsrondes waren positief.
De verbeterpunten die uit de evaluatie van het proces naar
voren kwamen, zijn of worden opgepakt.
Op grond van de uitkomsten van de interne toetsing is begin
2018 een plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering van
verbeteringen.
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Klachten
Met klachten van (potentiële) donateurs, partners
en andere belanghebbenden gaan we zorgvuldig
om. Dat is ook in overeenstemming met onze
uitgangspunten en kernwaarden. Bovendien
leren we van klachten.
Klachten uit Nederland
Alle klachten worden behandeld volgens de hiervoor opgestelde
regeling. Zeer ernstige of zeer dringende klachten pakken we
onmiddellijk op. Op elke andere klacht reageren we binnen
twee weken. Als een klacht niet binnen twee weken kan worden
afgehandeld, krijgt de klager binnen een week een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure.
Alle klachten worden met datum van binnenkomst en ondernomen actie vastgelegd in een centraal klachtenregister. Ook
als de klacht niet verder gaat dan een kritische opmerking.
De klachtenregeling vermeldt daarnaast het recht op hoor en
wederhoor, het recht op inzage in alle relevante stukken en
de mogelijkheid van extern beroep bij het Centraal Bureau
Fondsenwerving, waarna de klacht wordt afgehandeld
volgens de klachtenprocedure van het CBF.

Klachten 2017
In 2017 zijn 13 kritische opmerkingen en klachten geregistreerd.
Dit is er een meer dan in 2016 (12). De opmerkingen of klachten
betroffen huis-aan-huiswerving, onze oproep aan ouders van
een kind met een handicap om mee te werken aan de tvuitzending ‘Ik gun geluk’, de veronderstelde reiskosten van
ambassadeurs voor de tv-uitzending ‘Van der Vorst ziet sterren’
– de aanname bleek niet op waarheid te berusten – en de
donateursbijeenkomst in het kader van ‘nalaten’ (twee genodigden vonden de vraag of ze wellicht het Liliane Fonds hadden
opgenomen in hun testament, impertinent). Alle meldingen
konden direct worden afgehandeld met een nadere toelichting
of een excuus en herstel van de fout.
In 2017 is er een melding gedaan van ongewenst gedrag op
de werkvloer. De vertrouwenspersoon heeft de klacht conform
de hiervoor geldende procedure in behandeling genomen en
afgewikkeld.

Klachten uit Zuiden
In 2017 hebben we onze klachtenregeling uitgebreid naar het
Zuiden. De regeling is hiervoor aangepast, vertaald en
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van onze SPO’s.
Wij verwachten van hen dat zij de regeling delen met hun
uitvoerende Partnerorganisaties, zodat die weten hoe en bij
wie ze met klachten terechtkunnen.

MVO bij het Liliane Fonds
Veel bedrijven geven invulling aan Maat
schappelijk Verantwoord Ondernemerschap door
samenwerking met het Liliane Fonds. Ook wijzelf
hechten veel belang aan duurzame bedrijfsvoering.
Dit betekent dat we bij de uitvoering van ons werk rekening
houden met de gevolgen ervan, in sociaaleconomisch opzicht
en voor het milieu. MVO betekent voor ons ook dat we transparant zijn in onze communicatie en onze verantwoordingen,
en dat we oog en oor hebben voor belanghebbenden en voor
onze directe omgeving.

Wat we concreet doen
Het Liliane Fonds heeft (nog) geen specifiek MVO-beleid.
Wel brengen we verschillende aspecten van MVO in praktijk:

Milieu
•	Al ons papier en drukwerk is FSC-gecertificeerd. FSC staat
voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer).
Dit is een internationale organisatie die verantwoord bos
beheer stimuleert. FSC stelt standaarden op voor bosbeheer
en heeft hieraan een keurmerk gekoppeld. Alleen papier,
gemaakt van hout uit bossen die aan deze standaarden
voldoen, mag het FSC-keurmerk voeren.
•	We werken zo veel mogelijk digitaal. Ook in 2017 hebben
we nadrukkelijk ingezet op vermindering van het aantal
geprinte documenten.
•	Werkbezoeken aan landen waar het Liliane Fonds een
programma heeft, zijn noodzakelijk. Het Liliane Fonds
compenseert de uitstoot van CO2 die de gemaakte vlieg
reizen veroorzaakt, door via GreenSeat bij te dragen aan
de klimaatprojecten van de Climate Neutral Group. Deze
projecten zijn gericht op bestrijding van het broeikaseffect
en de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.
•	In en rondom ons kantoorpand kiezen we voor duurzame
oplossingen. Zo hebben we energiebesparende verlichting,
werken we vooral met milieuvriendelijke materialen en
stimuleren we recycling. Een van de ambities voor 2018 is
het pand zo duurzaam mogelijk te maken.
•	We stimuleren medewerkers gebruik te maken van
openbaar vervoer.
•	In 2016 hebben we een aantal van onze parkeerplaatsen
ingeruild voor ‘groen in de stad’: samen met onze buren,
de Koningstheateracademie, hebben we van de binnenplaats
bij ons kantoor, een openbare Theaterstadstuin gemaakt.
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Mensen
•	Het Liliane Fonds hecht veel belang aan diversiteit op de
werkvloer. Vanuit zijn eigen doelstelling stimuleert het
Liliane Fonds vooral de arbeidsparticipatie van mensen met
een handicap en/of een niet-westerse achtergrond. Dit doen
we ook zo veel mogelijk in de samenwerking met leveranciers.
We zijn bijvoorbeeld overgestapt van een regulier schoonmaakbedrijf naar de Schoonmaak Coöperatie, een leerwerkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de
kans biedt om ervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen.
Daarnaast werken we graag samen met sociale ondernemingen. Zo werken we bij de inrichting van het kantoorpand en
de tuin samen met Social Label. Doel van Social Label is
mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt en vaak ook de
samenleving hebben, te laten meedoen in de maatschappij
waardoor ze nieuwe kansen krijgen die kunnen uitmonden
in betaald werk. Hiermee draagt Social Label bij aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving en een inclusieve arbeidsmarkt, die openstaan voor de participatie van
iedereen, bijvoorbeeld ook van mensen met een handicap.
•	In 2017 hebben we door een ter zake deskundige organisatie
onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid – in brede
zin – van ons kantoorpand. Op basis van de uitkomsten zijn
in 2017 de meest urgente aanpassingen gedaan. Zo is de
hoofdingang aan de voorzijde van het pand rolstoel
toegankelijk gemaakt. Meer aanpassingen volgen in 2018.

Financieel beheer
•	Bij financieel beheer hechten we veel belang aan mens-,
milieu- en diervriendelijke criteria. Daarbinnen wegen kinderrechten, waaronder die van kinderen met een handicap,
verreweg het zwaarst. Als banken of beleggers handelen in
strijd met kinderrechten, is dit voor het Liliane Fonds reden
tot uitsluiting. Onze keuze voor bankrelaties is primair gebaseerd op onze eigen principiële uitgangspunten en op de
richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’ van Goede Doelen
Nederland. We oriënteren ons hierbij op de scores in De
Eerlijke Bankenwijzer. Als secundaire criteria, met name
risicospreiding, het niet mogelijk maken om volledig te
handelen in overeenstemming met alle normen voor het
welzijn van mensen, dieren en milieu, dan spreken we een
bank nadrukkelijk aan op handelwijzen die niet (geheel)
voldoen aan de criteria. We maken hierbij kenbaar dat het
onze wens is dat de bank in beleggingen en kredietverlening
alsnog kiest voor een verantwoord beheer.
•	Het Liliane Fonds heeft vastgelegd, dat het niet wil samenwerken met bedrijven of organisaties die in verband
gebracht kunnen worden met praktijken als kinderarbeid
of andere vormen van uitbuiting, milieuvervuiling, wapenhandel of dierenmishandeling.

VIII Ambities
Onze plannen voor 2018-2020
In 2017 stelden het Liliane Fonds en MIVA een
gezamenlijk Meerjarenbeleidsplan 2018-2020
op. Afgeleid van het meerjarenplan, maakten de
organisaties elk een eigen Jaarplan 2018. Motto’s
van het Meerjarenplan en het Jaarplan 2018 van
het Liliane Fonds zijn ‘Sterk vanuit de basis’ en
‘Bouwen aan duurzaamheid’.
Ambities 2020 Liliane Fonds en MIVA
In 2020:
•	zijn het Liliane Fonds en MIVA synoniem met doeltreffend
werken ‘aan de basis’ van gemeenschappen en samenlevingen;
•	dragen onze aanpak, expertise en samenwerking met steeds
sterkere Zuidelijke partners eraan bij dat op de armste plekken
van de wereld een toenemend aantal kinderen met een handicap meedoet én meetelt in hun directe omgeving en in de
maatschappij;
•	hebben we een unieke deskundigheid verworven op een aantal
specifieke thema’s, gerelateerd aan ons werk ‘aan de basis’;
wie op deze gebieden informatie of goede (kennis)producten
nodig heeft, klopt aan bij ons;
•	zijn het Liliane Fonds en MIVA krachtige merken met een
stevig draagvlak in Nederland, doordat we in communicatie
en werving maatwerk leveren en goed inspelen op trends en
technologische ontwikkelingen;
•	wordt gezien en gewaardeerd dat we (ook) in Nederland
verbinding zoeken met verwante organisaties en daar op
een constructieve, vernieuwende manier mee samenwerken.

Speerpunten
Om onze ambities te realiseren, hebben we voor de periode
2018-2020 vier speerpunten benoemd met per speerpunt het
voor 2020 beoogde resultaat. In de opeenvolgende jaren
heeft elk speerpunt een specifieke invulling en doelstelling.

Speerpunt 1
2018-2020: kwaliteit ‘aan de ‘basis’ versterken en
aantonen
•	‘Ketenbreed’25 vergroten we de kennis van belangrijke
inhoudelijke thema’s.
•	We brengen de kwaliteit in kaart door vastlegging van
gegevens en resultaten op grassroots-niveau. We doen dit
voor onszelf, voor onze stakeholders, en als ‘munitie’ voor
lobby en advocacy. Hoe meer resultaten we kunnen aantonen,
hoe groter ook de kans op toekenning van institutionele

fondsen. We anticiperen daarop door aanscherping van
onze eigen kennis en strategie op het gebied van Institutionele Fondsenwerving (IF) en door onze Zuidelijke partners
te trainen in IF en te ondersteunen bij IF-aanvragen.

2018: verankering van het streven naar kwaliteit
•	We scheppen de voorwaarden om de kwaliteit ‘aan de basis’
structureel en systematisch te versterken, vast te leggen en
te borgen. Dit doen we onder meer door ons in 2016 en 2017
vernieuwde results framework ‘ketenbreed’ te gaan gebruiken.
Eind 2018 worden op de verschillende niveaus26 alle benodigde
gegevens verzameld, vastgelegd, geanalyseerd en geëvalueerd.
•	Onze rol verschuift deels naar die van kennisorganisatie. We
vergroten onze kennis van een aantal specifieke thema’s.
‘Rode draad’ in de kennisopbouw is Community-Based Rehabilitation (CBR). CBR draagt weer bij aan Community-Based
Inclusive Development (CBID). Liliane Fonds en MIVA investeren hierin met een aantal CBR-themadeskundigen op de
afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s.

Speerpunt 2
2018-2020: ontwikkeling en beheer van duurzame
partnerschappen (met Zuidelijke organisaties); inzet
op partnernetwerken; en uitvoering gezamenlijke
inclusie-agenda Liliane Fonds en MIVA.
•	We investeren in de versterking van Strategische Partner
organisaties (SPO’s), zodat ze na verloop van tijd steeds
meer op eigen benen kunnen staan, ook als het gaat om de
financiering van programma’s. Voor de beoogde ontwikkeling
van partnerschappen werken we met een ‘doorstroommodel’
dat drie fases kent:
• de opbouwfase: een sterke Partnerorganisatie (PO)
ontwikkelt zicht tot SPO;
•	
de doorgroeifase: een SPO krijgt multidisciplinaire ondersteuning om sterker en onafhankelijker te worden (het
aantal SPO’s in deze fase bedraagt maximaal 20);
•	de zelfvoorzienende fase: een voormalige SPO ‘runt’ het
programma grotendeels zelfstandig; bij voorkeur neemt
de organisatie nog wel deel in het regionale SPO-netwerk.
Elke fase heeft specifieke criteria en einddoelen.
•	Het Liliane Fonds en MIVA voeren een gezamenlijke inclusieagenda uit. Daarbinnen draagt MIVA er met ‘transport en
communicatie’ onder meer aan bij dat programma’s die
SPO’s uitvoeren voor andere gemarginaliseerde groepen
ook toegankelijk worden voor mensen met een handicap.
•	De vier in 2016/2017 – onder de naam Liliane Foundation
INClusion Network (LINC) – gevormde regionale SPO-netwerken moeten in de periode 2018-2020 hun meerwaarde
bewijzen op het gebied van leren, lobby en fondsenwerving.

25

Liliane Fonds -Strategische Partnerorganisaties (SPO’s) – uitvoerende Partnerorganisaties (PO’s).
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Kinderen – omgeving/samenleving – PO’s – SPO’s – Liliane Fonds.
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2018: uitwerken van verbeterde kaders voor duurzame partnerschappen en voor de synergie met MIVA;
ondersteunend investeren in LINC.
•	We bevorderen de ontwikkeling van duurzame partnerschappen met Zuidelijke organisaties door een werkwijze
die zich kenmerkt door multidisciplinaire ondersteuning van
SPO’s en (vaak) een projectmatige benadering.
•	De inclusie-agenda van Liliane Fonds en MIVA wordt verder
uitgewerkt, vertaald naar beleid, werkprocessen en
systeeminrichting, en geleidelijk geïmplementeerd.
•	We slagen erin de ontwikkeling van LINC op de juiste wijze te
ondersteunen en dragen er zo aan bij dat de SPO-netwerken steeds meer draagvlak en gestalte krijgen

Speerpunt 3
2018-2020: versterking communicatie- en wervingskracht, bijvoorbeeld door aansluiting op trends en
technologieën.
•	We investeren in versterking van het kennisniveau bij het
Liliane Fonds en MIVA en bij de SPO’s, en in samenwerking
met collega-organisaties.
•	Om donateurs te blijven ‘boeien en binden’, ontwikkelen we
een loyaliteitsprogramma met customer journeys op maat.
Voor 2020 streven het Liliane Fonds en MIVA naar een
gezamenlijk bestand van circa 110.000 donateurs.
•	We sluiten onze naambekendheids- en wervingscampagnes
beter op elkaar aan. In de toekomst vullen we campagnes
die (primair) gericht zijn op ‘positionering’, zo in dat ze
duidelijk maken dat steun voor ons werk onontbeerlijk is.
•	We signaleren trends en spelen daarop in.
•	In de ‘mediamix’ die we inzetten bij campagnes, spelen
online-kanalen een steeds grotere rol.
•	SPO’s worden met trainingen en middelen maar vooral ook
op maat ondersteund op het gebied van communicatie en
werving.

2018: naar buiten ligt de focus op groei als draagvlakorganisatie, intensivering van de loyaliteit van donateurs
en vergroting van onze impact in Nederland door
strategische samenwerkingsverbanden; intern ligt de
nadruk op versterking van de verbondenheid die medewerkers voelen met de identiteit van onze organisatie(s)
en met het werk ‘in het veld’, op verdere verankering
van het ‘gezamenlijke verhaal’ van Liliane Fonds en
MIVA, en op onze bijdrage aan de vergroting van de
communicatie- en wervingskracht van SPO’s.
•	Het Liliane Fonds en MIVA intensiveren de loyaliteit van hun
achterban(nen) door maatwerk en meer dialoog. En met
goede verhalen en beelden brengen we het werk ‘in het
veld’ dichter bij donateurs en donoren. Voor 2018 beogen
we een stijging van de aantallen particuliere donateurs naar
respectievelijk 85.000 (Liliane Fonds) en 16.000 (MIVA).
•	Nu onze rol verandert en verschuift van uitvoerder naar
facilitator, investeren we extra in (blijvende) betrokkenheid
van medewerkers bij onze organisatie(s) en bij de praktijk
‘in het veld’: de inspanningen die in de armste gebieden ter
wereld worden geleverd om kinderen met een handicap een
eerlijke(re) kans in het leven te geven.

27

Persoonlijke Ontwikkelingsplannen.
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• Medewerkers van het Liliane Fonds en MIVA hebben hetzelfde ‘beeld’ bij de achtergronden en de meerwaarde van
de samenwerking.
•	We vinden vormen en kanalen om onze ‘expertrol’ over het
voetlicht te brengen. Het Nederlandse publiek en andere
relevante partijen zien en waarderen onze specifieke deskundigheden en ervaring. Dit vergroot en verbreedt onze
impact.

Speerpunt 4
2018-2020: borging van de invloed van het Zuiden
•	De SPO’s moeten integraal onderdeel worden van de
besluitvorming binnen de organisatie, in elk geval als het
gaat om strategische kwesties die het Zuiden betreffen. Onze
ambitie voor 2020 is dat de ‘stem’ van het Zuiden bij
belangrijke besluitvormingsprocessen is geborgd in een
structureel orgaan. De betrokkenheid van SPO’s is zichtbaar
verbeterd en versterkt.

2018: bepalen hoe de invloed van het Zuiden eruit
gaat zien en regeling hiervan.
•	Eind 2018 is ten minste duidelijk hoe de inspraak en invloed
van SPO’s op voor het Zuiden belangrijke zaken (beleid,
plannen, et cetera) geregeld en geborgd gaat worden.

Hoe we zorgen dat we onze ambities kunnen
waarmaken 2018-2020.
2018-2020:
•	We dichten het ‘gat’ tussen de huidige en de benodigde
capaciteit, primair door inzet en ontwikkeling van mede
werkers, waar nodig door krachten van buiten aan te trekken.
We besteden nóg meer aandacht aan de kwaliteit van onze
eigen organisatie(s) en die van de SPO’s. We creëren een
organisatiecultuur die is gericht op openheid, ‘veiligheid’,
zelfsturing en dialoog. We zorgen voor voldoende ICT-capaciteit en -budget om de plannen te (kunnen) verwezenlijken.
Daarnaast besteden we meer aandacht aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemerschap.

2018:
•	We implementeren de vernieuwde werkwijze: we bieden
onze Zuidelijke partners brede, multidisciplinaire onder
steuning, we werken vaker projectmatig. Medewerkers
werken met POP’s27 aan hun ontwikkeling. We dragen bij
aan versterking van de interne beheersing van SPO’s, zodat
ze beter ‘in control’ zijn. Processen en systemen worden
beter toegesneden op realisering van de nieuwe ambities.
Het kantoorpand wordt disability-proof en we versterken
ons diversiteitsbeleid.

De dromen en twijfels
van Carolina
Gospelzangeres worden. Daar droomt
Carolina (17) uit Nicaragua van. Want ze
doet niets liever dan zingen en ze gaat
graag naar de kerk. Maar als je zangeres
bent, zijn alle ogen op je gericht. En
daarvoor heeft Carolina te weinig zelfvertrouwen. Dat heeft te maken met
haar slechtziendheid. Ze durft niet eens
te vragen of ze bij het kerkkoor mag.
Doordat ze niet goed ziet, is Carolina
dikwijls aangewezen op de hulp van
anderen. Ze kan bijvoorbeeld niet zelf
naar school lopen en in de klas kan ze
niet lezen wat op het schoolbord staat.
Vriendinnen heeft ze niet. Na school
gaat ze meteen naar huis. Sinds haar
moeder in het buitenland werkt, woont
Carolina bij haar oma.
Het Liliane Fonds financiert de steun die
Carolina krijgt van een lokale (partner)
organisatie. We betalen haar school
kosten en het vervoer naar school. Maar
de morele steun die de organisatie haar
geeft, is ‘onbetaalbaar’. Regelmatig
zoekt een medewerkster Carolina thuis
op om te zien hoe het met haar gaat en
om met haar te praten. Over haar twijfels
en haar ambities. Zo probeert ze Carolina
zo ver te krijgen dat ze, letterlijk en
figuurlijk, haar stem durft te laten horen.

Carolina’s liefste wens is gospels zingen in de kerk. (foto: Marieke Viergever)
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Begroting 2018 (in e)
begroot 2018

werkelijk 2017

werkelijk 2016

12.600.000
270.000
1.350.000
0
1.100.000
4.830.000
20.150.000

12.957.931
435.437
3.150.000
0
1.000.695
4.478.199
22.022.262

14.557.591
381.955
1.350.000
5.880
1.016.123
4.392.774
21.704.322

12.699.429
4.222.354
1.754.127
18.675.910

12.956.539
4.600.720
1.684.056
19.241.315

12.788.123
3.827.168
1.333.503
17.948.794

wervingskosten
kosten Beheer en Administratie
som van de lasten

3.479.764
645.776
22.801.450

2.626.707
568.950
22.436.972

2.064.695
613.351
20.626.840

saldo voor financiële baten en lasten
saldo van financiële baten en lasten

-2.651.450
0

-414.710
13.992

1.077.482
41.748

saldo baten en lasten

-2.651.450

-400.718

1.119.230

baten
baten van particulieren
baten van bedrijven
baten van loterijorganisaties
baten van subsidies van overheden
baten van verbonden organisaties
baten van andere organisaties zonder winststreven
som van de baten

lasten
besteed aan doelstellingen
bestedingen binnen jaarplannen
bestedingen extra aanvragen
voorlichting
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Het Liliane
Liliane
Fonds
Fonds
jaarverslag
in 2014 2017
– Ambities

Balans per 31 december 2017 (na bestemming saldo baten en lasten)
31-12-2017

31-12-2016

1.730.063

1.740.163

activa
materiële vaste activa
bedrijfsmiddelen
vorderingen
effecten
liquide middelen

7.248.724
446.800
11.898.295

totaal activa

6.036.251
373.900
14.030.992
19.593.819

20.441.143

21.323.882

22.181.306

passiva
reserves en fondsen
reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
overige reserves
fondsen
bestemmingsfondsen

voorzieningen
langlopende schulden
kortlopende schulden

totaal passiva

2.800.000
6.061.723
6.211.130

2.400.000
6.479.000
6.057.631
15.072.853

14.936.631

1.748.676
16.821.529

2.285.616
17.222.247

1.076.000
772.730
2.653.623

1.271.000
1.135.081
2.552.978

21.323.882

22.181.306

Voor een toelichting op de balans per 31 december 2017, zie de pagina’s 22 tot en met 32 van de volledige Jaarrekening 2017.
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Staat van Baten en Lasten over 2017
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

12.957.931
435.437
3.150.000
0
1.000.695
4.478.199
22.022.262

12.000.000
642.500
3.150.000
0
1.400.000
4.557.500
21.750.000

14.557.591
381.955
1.350.000
5.880
1.016.123
4.392.774
21.704.322

12.956.539
4.600.720
1.684.056
19.241.315

13.438.329
5.376.377
1.785.244
20.599.950

12.788.123
3.827.168
1.333.503
17.948.794

2.626.707
568.950
22.436.972

2.724.628
572.422
23.897.000

2.064.695
613.351
20.626.840

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

-414.710
13.992

-2.147.000
10.000

1.077.482
41.748

saldo baten en lasten

-400.718

-2.137.000

1.119.230

baten
baten van particulieren
baten van bedrijven
baten van loterijorganisaties
baten van subsidies en overheden
baten van verbonden organisaties
baten van andere organisaties zonder winststreven
som van de baten

lasten
besteed aan doelstellingen
bestedingen binnen jaarplannen
bestedingen extra aanvragen
voorlichting

wervingskosten
kosten Beheer en Administratie
som van de lasten

Voor de volledige toelichting op de Staat van Baten en Lasten, zie de pagina’s 33 tot en met 42 van de Jaarrekening 2017.
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Kasstroomoverzicht 2017
2017

2016

-400.718

1.119.230

179.252

154.879

a

-1.212.474
100.645
-26.533
-72.900
-195.000
-1.627.728

519.693
542.143
1.320
-26.125
-185.000
2.126.139

b

-169.151
0
-169.151

-226.955
0
-226.955

c

-335.818
-335.818

-65.004
-65.004

-2.132.697

1.834.180

14.030.992
11.898.295

12.196.812
14.030.992

-2.132.697

1.834.180

kasstroom uit operationele activiteiten
resultaat
aanpassingen voor
afschrijvingen materiële vaste activa
veranderingen in werkkapitaal
mutatie in vorderingen
mutatie in kortlopende schulden
mutatie in langlopende schulden
mutatie in effecten
mutatie in voorzieningen
kasstroom uit operationele activiteiten

kasstroom uit investeringsactiviteiten
investeringen in materiële vaste activa
desinvesteringen materiële vaste activa
kasstroom uit investeringsactiviteiten

kasstroom uit financieringsactiviteiten
hypotheek renovatie kantoorpand
kasstroom uit financieringsactiviteiten

mutatie liquide middelen (a+b+c)

liquide middelen per 1 januari
liquide middelen per 31 december

mutatie liquide middelen

Liquide middelen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Per eind 2017 bedroegen de liquide middelen 12 miljoen euro
tegenover 14 miljoen euro per eind 2016.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 169.000 euro
negatief. Er werd met name geïnvesteerd in de doorontwikkeling
van het ERP-softwarepakket en in ICT-apparatuur.

Liquide middelen laten aan het eind van een boekjaar altijd
een piek zien, doordat we in de maand december traditioneel
veel giften ontvangen. Gedurende het volgende boekjaar
worden de verworven middelen gebruikt voor bestedingen
en betaalverplichtingen en gaat het niveau ervan fors omlaag.
Van de liquide middelen per eind 2017 is een deel (3,4 miljoen
euro) aangemerkt als niet vrij besteedbaar op grond van
overeenkomsten met schenkers.

Kasstroom uit operationele activiteiten
In 2017 bedroeg de kasstroom uit operationele activiteiten
-1,6 miljoen euro. In 2016 was dit 2,1 miljoen euro. De negatieve
kasstroom over 2017 is vooral het gevolg van de stijging van
de vorderingen met 1,2 miljoen euro. Daarnaast was er een
negatief resultaat van 0,5 miljoen euro.
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 336.000
euro negatief en betreft de volledige aflossing van de
hypotheek, die in 2013 was afgesloten om een deel van de
renovatie van het kantoorpand te financieren.

Financieel resultaat 2017: baten en analyse
1 Totale baten 2017
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

baten van particulieren
baten van bedrijven
baten van loterijorganisaties
subsidies van overheden
baten van verbonden organisaties zonder winststreven
baten van andere organisaties zonder winststreven

12.957.931
435.437
3.150.000
0
1.000.695
4.478.199

12.000.000
642.500
3.150.000
0
1.400.000
4.557.500

14.557.591
381.955
1.350.000
5.880
1.016.123
4.392.774

totaal baten

22.022.262

21.750.000

21.704.322

Met 22 miljoen euro waren in 2017 de totale baten 1,5 procent
hoger dan in 2016 (21,7 miljoen) en 1,3 procent hoger dan we
hadden begroot (21,8 miljoen). De inkomsten uit loterij
organisaties stegen ten opzichte van 2016 met 1,8 miljoen euro,
doordat de Nationale Postcode Loterij ons boven op de reguliere

jaarlijkse bijdrage (1,35 miljoen) uit een extra trekking een
bedrag van 1,8 miljoen toekende voor een driejarig project dat
we samen met Human Rights Watch uitvoeren in Tanzania. Dit
project is gericht op verbetering van de levenskwaliteit en de
veiligheid van kinderen met albinisme.

2 Baten van particulieren 2017
baten uit donaties en giften
baten uit nalatenschappen

totaal baten van particulieren

In 2017 waren de totale baten van particulieren 1,6 miljoen
euro (11 procent) lager dan in 2016, maar wel bijna 1 miljoen
euro (0,9 procent) hoger dan voor 2017 was begroot.
Het totaal aan donaties en giften daalde ten opzichte van
2016 met 0,5 miljoen euro (7 procent). In 2016 ontvingen we
een bijzondere particuliere gift van 575.000 euro. Als we
deze uitzonderlijke eenmalige bijdrage niet meerekenen, is
het totaal aan donaties en giften in vergelijking met het
vorige boekjaar licht gestegen (met 34.000 euro).
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werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

7.065.519
5.892.412

7.000.000
5.000.000

7.606.505
6.951.085

12.957.931

12.000.000

14.557.591

Het aantal donateurs dat een of meer bijdragen overmaakte,
steeg van 81.765 in 2016 naar 82.725 in 2017.
De baten uit nalatenschappen (erfstellingen en legaten) waren
1,1 miljoen euro (15 procent) lager dan in 2016, maar 18 procent
hoger dan begroot. Het aantal nieuwe nalatenschappen groeide
licht (met 4 procent), van 134 in 2016 naar 140 in 2017.

Financieel resultaat 2017: bestedingen en analyse
1 Besteed aan doelstellingen
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

11.771.697
1.184.842

12.231.000
1.207.329

11.678.190
1.109.933

12.956.539

13.438.329

12.788.123

4.032.558
568.162

4.797.500
578.877

3.300.564
526.604

4.600.720

5.376.377

3.827.168

400.261
199.140
112.087
55.629
23.791
28.041
35.311
5.549
114.003

400.000
215.500
95.000
75.000
35.000
30.000
30.000
30.000
151.000

402.324
0
64.254
4.087
36.587
32.247
19.017
9.636
135.799

973.811
710.245

1.061.500
723.744

703.951
629.552

1.684.056

1.785.244

1.333.503

totaal uitbesteed werk
toegerekende kosten eigen organisatie

16.778.066
2.463.249

18.090.000
2.509.950

15.682.705
2.266.089

totaal bestedingen

19.241.315

20.599.950

17.948.794

bestedingen binnen jaarplannen
uitbesteed werk
toegerekende kosten eigen organisatie

bestedingen extra aanvragen
uitbesteed werk
toegerekende kosten eigen organisatie

voorlichting
corporate voorlichting
communicatiekosten NPL-albinismeproject
initiatieven campagnes
expertmeetings en lobby
free publicity
reportagereizen
voorlichting tv
voorlichtingsmateriaal
doorberekende kosten werving
totaal directe kosten voorlichting
toegerekende kosten eigen organisatie
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In 2017 besteedde het Liliane Fonds, inclusief toegerekende
kosten, 19,2 miljoen aan zijn doelstellingen. Dit is 1,3 miljoen
euro (7 procent) meer dan in 2016 (17,9 miljoen) en 1,4 miljoen
euro (6,6 procent) minder dan voor 2017 begroot. De groei in
bestedingen ten opzichte van 2016 is vooral te danken aan
het project voor kinderen met albinisme in Tanzania, waarvoor
de Nationale Postcode Loterij extra middelen (1,8 miljoen euro)
beschikbaar heeft gesteld.
Van het totaalbedrag van 19,2 miljoen euro is 17,6 miljoen
(91,2 procent) aan ‘het Zuiden’ besteed en 1,7 miljoen
(8,8 procent) aan voorlichting in Nederland.

Bestedingen aan Zuiden
In 2017 is op basis van de jaarplannen van onze Strategische
Partners (SPO’s), inclusief toegerekende kosten, 13 miljoen
euro besteed. Dit is iets meer dan in 2016 (12,8 miljoen) en iets
minder dan we voor 2017 hadden begroot (13,4 miljoen euro).
De bestedingen via extra aanvragen bedroegen, inclusief toegerekende kosten, 4,6 miljoen euro. Ook dit is meer dan in 2016
(3,8 miljoen euro), maar minder dan begroot (5,4 miljoen).
De bestedingen via extra aanvragen betroffen naast het
reguliere programma het albinismeproject in Tanzania, de
capaciteitsversterking van SPO’s en evaluaties en onderzoek.
Bij dit laatste ging het vooral om het leertraject dat we, in
samenwerking met het Afrika Studiecentrum, uitvoeren in een
aantal Afrikaanse landen. Het traject is erop gericht effectieve
strategieën voor lobby en advocacy op grassroots-niveau te
bepalen. Het Liliane Fonds is bij uitstek op dit niveau – aan de
basis van samenlevingen – actief.

Dat de groei lager was dan we hadden begroot, komt vooral
doordat in de loop van 2017 een aantal projecten, waarvoor
extra aanvragen28 waren ingediend, on hold zijn gezet, omdat
de inkomsten uit institutionele fondsenwerving waarmee deze
projecten zouden worden gefinancierd, achterbleven bij de
verwachtingen. Pas laat in 2017 werd duidelijk dat er, onder
meer doordat de inkomsten uit nalatenschappen fors hoger
waren dan begroot, toch voldoende middelen waren om deze
projecten te laten doorgaan. Een deel van de projecten hebben
we nog in gang gezet in 2017, het andere deel gaat alsnog van
start in 2018. Daarnaast bleek tegen het eind van 2017 dat
enkele Zuidelijke partners – om verschillende redenen – nog
niet hun hele (reguliere) budget voor 2017 hadden besteed.
Aan een aantal partners is daarom de laatste termijn van
2017 (nog) niet uitbetaald.
In 2017 ondersteunde het Liliane Fonds in de armste delen
van de wereld 86.772 kinderen29 met een handicap. Het betrof
43.755 kinderen in Azië (50 procent), 31.765 kinderen in
Afrika (37 procent) en 11.252 kinderen in Latijns-Amerika
(13 procent). Van 63.280 kinderen (73 procent) hebben de
SPO’s in 2017 een of meer verantwoordingen ontvangen30.

Bestedingen aan voorlichting
De bestedingen aan voorlichting in Nederland zijn 0,35 miljoen
euro (26 procent) hoger dan in 2016 en iets lager dan begroot.
De stijging ten opzichte van 2016 is deels het gevolg van de
communicatiekosten die zijn gemaakt voor het door de Nationale
Postcode Loterij gefinancierde ‘albinismeproject’ in Tanzania.

Bestedingspercentage
totaal bestedingen
totaal baten
bestedingspercentage over lasten

Van de baten in 2017 is 87 procent besteed aan de doelstelling(en). Doordat de bestedingen sterker zijn gegroeid (met
9 procent) dan de baten (met 1,5 procent), is het bestedings-

werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

19.241.315
22.022.262
87%

20.599.950
21.750.000
95%

17.948.794
21.704.322
83%

percentage gestegen ten opzichte van 2016. Het voor 2017
beoogde percentage (95 procent) hebben we niet gehaald,
omdat de baten wel hoger waren dan we hadden begroot.

Na vaststelling van de jaarplannen en de toekenning van het budget hiervoor, kunnen onze Zuidelijke partners – de Strategische Partnerorganisaties
(SPO’s) – nog extra aanvragen indienen voor de uitvoering van het programma dat wij ondersteunen.

28 

29

Tot de ‘kinderen in het programma’ worden gerekend kinderen en jongeren voor wie in de jaren 2015 tot en met 2017 uitgaven ter ondersteuning zijn gedaan.

30

 e uitvoerende Partnerorganisaties (PO’s) verantwoorden 1-4 keer per jaar de bestedingen aan steun voor kinderen aan hun Strategische Partner
D
organisatie (SPO). Verantwoordingen kunnen daarom zowel betrekking hebben op het lopende boekjaar als op het vorige.

82

Liliane Fonds jaarverslag 2017

Financieel resultaat 2017: kosten en analyse
1 Kosten werving baten en percentage wervingskosten
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

799.157
253.830
90.655
132.191
27.012
177.720
15.629
83.555
6.039

800.000
175.000
114.000
150.000
50.000
170.000
60.000
140.000
5.000

657.724
254.470
90.037
53.070
47.090
121.414
19.398
16.528
8.195

totaal directe wervingskosten

1.585.788

1.664.000

1.267.926

toegerekende kosten eigen organisatie

1.040.919

1.060.628

796.769

2.626.707

2.724.628

2.064.695

wervingskosten
werving
werving televisie
nieuwsbrief
nalatenschappencampagne
website
ontwikkeling nieuwe initiatieven
relatiemanagement
behoud/winback
algemene kosten

De totale wervingskosten zijn 0,56 miljoen euro hoger dan in
2016 maar lager dan we hadden begroot. In ons jaarplan en
onze begroting voor 2017 hebben we er doelbewust voor
gekozen extra te investeren in de werving, het behoud en de

reactivering van (met name) particuliere donateurs én in een
campagne en middelen om de mogelijkheid ‘na te laten’
aan het Liliane Fonds nadrukkelijker onder de aandacht te
brengen van donateurs maar ook van een breder publiek.

werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

22.022.262
2.626.707
11,9%

21.750.000
2.724.628
12,5%

21.704.322
2.064.695
9,5%

percentage wervingskosten
som van de geworven baten
wervingskosten
percentage wervingskosten

Door de hogere investering in met name werving, behoud en
reactivering van donateurs is het percentage wervingskosten
gestegen ten opzichte van 2016, maar het is lager dan voor
2017 begroot.

83

Liliane Fonds jaarverslag 2017

2 Kosten eigen organisatie

2.1 Toelichting lastenverdeling: verdeling kosten eigen organisatie naar bestemming (%)
bestemming

werving
beheer en
baten administratie
eigen
fondsen-
werving

doelstelling
bestedingen
binnen
jaarplan

doelstelling
bestedingen
extra
aanvragen

doelstelling

29,5
29,1
29,1

13,8
15,0
15,0

17,8
17,2
17,2

25,7
26,3
26,3

29,1

15,0

17,2

29,1

13,9

17,4

voorlichting

totaal
2017

lasten
personeelskosten
huisvestingskosten
kantoor- en algemene kosten
m.u.v. beheerkosten bank
afschrijving en rente
gemiddelde

26,3

13,3
12,4
12,4
100,0
12,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

25,6

14,0

100,0

Voor een toelichting op de methode van toerekening, zie pagina 21 van de Jaarrekening 2017.

2.2 Toelichting lastenverdeling: verdeling kosten eigen organisatie naar bestemming (e)

bestemming

wervingsbeheer en
kosten administratie

doelstelling
bestedingen
binnen
jaarplan

bestedingen
extra
aanvragen

11.771.697

4.032.558

totaal
2017

begroot
2017

totaal
2016

15.804.255

17.028.500

14.978.754

2.559.599

2.725.500

1.971.877

voorlichting

lasten
uitbesteed werk
publiciteit en
communicatie
personeelskosten
huisvestings
kosten
kantoor- en
algemene kosten
afschrijving
en rente
totaal

973.811

1.585.788

899.059

420.530

541.789

782.732

404.500

3.048.610

3.111.250

2.856.473

12.594

6.506

7.424

11.378

5.372

43.273

54.500

40.225

214.465

110.790

126.417

193.756

134.030

779.456

764.500

608.454

58.724

30.336

34.615

53.053

25.048

201.778

212.750

171.057

12.956.539

4.600.720

1.684.056

2.626.707

568.950

22.436.972

23.897.000

20.626.840

Voor een toelichting op de methode van toerekening, zie pagina 21 van de Jaarrekening 2017.
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2.3	Specificatie kosten eigen organisatie 2017
en kostenpercentage Beheer en Administratie
Specificatie kosten eigen organisatie
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

2.282.589
604.722
120.257
65.226
38.528
60.277
-23.358
-99.631
3.048.610

2.313.000
649.750
125.000
50.000
55.000
20.000
0
-101.500
3.111.250

2.168.411
563.916
119.795
79.786
34.427
20.407
4.261
-134.530
2.856.473

20.707
9.309
13.257
43.273

25.000
9.500
4.073.118 20.000
54.500

18.167
9.169
12.889
40.225

322.540
218.640
225.320
12.957
779.456

342.000
208.500
197.500
16.500
764.500

248.872
196.093
152.498
10.991
608.454

192.093
9.684
201.778

198.800
13.950
212.750

154.879
16.178
171.057

4.073.118

4.143.000

3.676.209

personeelskosten
salariskosten
werkgeverslasten
reis- en verblijfkosten
kosten inhuur
kosten cursussen/opleidingen
overige personeelskosten
mutatie reservering verlofdagen
Doorbelaste personeelskosten

huisvestingskosten
energiekosten
verzekeringen/belastingen
overige huisvestingskosten

kantoor- en algemene kosten
ICT-kosten
kantoorkosten
overige algemene kosten
kosten Raad van Toezicht

afschrijving en rente
afschrijving
rente

totaal kosten eigen organisatie

De totale kosten van de eigen organisatie zijn ten opzichte
van 2016 met 10,8 procent gestegen en zijn nagenoeg conform
de begroting voor 2017. Vooral de personeelskosten en de
kantoor- en algemene kosten zijn hoger dan in het vorige
boekjaar. Wat betreft de salariskosten en werkgeverslasten
komt dit met name door het hogere aantal fte’s (fte =
fulltime-equivalent) en de indexering van de salarissen met
2 procent. De ‘overige personeelskosten’ zijn aanzienlijk
hoger dan vorig jaar door de kosten die moesten worden
gemaakt voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder
en een nieuwe manager Bedrijfsvoering.

De ICT-kosten zijn hoger dan in 2016 maar iets lager dan was
begroot. De ‘overige algemene kosten’ zijn hoger dan in 2016
en hoger dan voor 2017 begroot door de kosten die moesten
worden gemaakt voor de inhuur van (externe) adviseurs. Bij
de kosten voor de Raad van Toezicht, iets hoger dan in 2016
maar lager dan begroot, gaat het vrijwel volledig om werk
bezoeken aan Strategische Partnerorganisaties en reiskosten
binnen Nederland. Onder ‘rente’ is de hypotheekrente
verantwoord.

Kostenpercentage Beheer en Administratie
kosten beheer en administratie
totale lasten
kostenpercentage beheer en administratie

De kosten Beheer en Administratie betreffen de ‘kosten eigen
organisatie’ die niet zijn toe te rekenen aan de bestedingen of
aan de kosten voor werving van fondsen. Over 2017 bedraagt

85

Liliane Fonds jaarverslag 2017

werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

568.950
22.436.972
2,5%

581.975
23.897.000
2,4%

613.351
20.626.840
3,0%

het kostenpercentage Beheer en Administratie 2,5 procent. Dit
is lager dan in 2016 en ruimschoots binnen onze eigen norm
van 6,5 procent.

Reserves en fondsen 2017
1 Reserves
31-12-2017

31-12-2016

stand begin boekjaar
bestemming resultaat boekjaar

14.936.631
136.222

12.261.732
2.674.899

stand einde boekjaar

15.072.853

14.936.631

Donateurs en andere fondsenverstrekkers moeten erop kunnen
rekenen dat we de middelen die zij ons hebben toevertrouwd
vlot, gedegen en deugdelijk besteden. Het Liliane Fonds voldoet
in elk opzicht aan de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
van Goede Doelen Nederland, die een aanvulling is op het
Reglement CBF-Erkenning en de RJ650 (Fondsenwervende
instellingen)..
Van alle reserves stelt het Liliane Fonds vooraf de bestemming
en de duur vast. De continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve Programma-uitvoering zijn bedoeld om bij derving
van inkomsten de organisatie respectievelijk het niveau van
de bestedingen binnen een acceptabele periode aan te passen
aan de lagere inkomsten. Bij de opstelling van de huidige
meerjarenbegroting hebben we bepaald dat we een daling van
20 procent van de baten uit fondsenwerving willen kunnen
opvangen voor een periode van twee jaar. De hoogte van het
percentage wordt bepaald op basis van een risicoanalyse die
jaarlijks wordt herijkt.
Het totaal van de twee reserves is voor 2017 gesteld op
7,6 miljoen euro. Dit is tweemaal 20 procent van de voor 2018
begrote inkomsten uit fondsenwerving (18,8 miljoen euro).

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld om bij verlies van inkomsten
(de kosten van) de organisatie hieraan te kunnen aanpassen,
zodat we de verwezenlijking van onze doelstellingen kunnen
continueren. De hoogte van de continuïteitsreserve is voor 2017
gesteld op 2,8 miljoen euro. Dit is tweemaal 20 procent van
de voor 2018 begrote kosten van de eigen werkorganisatie
(7 miljoen euro).

Voor 2017 is de bestemmingsreserve bepaald op 4,8 miljoen
euro. Dit bedrag is als volgt berekend: de totale reserve die
nodig is bij een verlies van 20 procent aan inkomsten
(7,6 miljoen euro) minus het bedrag dat dan nodig is aan
continuïteitsreserve (2,8 miljoen euro). Met 4,8 miljoen euro
bedraagt de bestemmingsreserve Programma-uitvoering 42
procent van het voor 2018 begrote bedrag aan bestedingen
op basis van de jaarplannen van de SPO’s. De reserve blijft
hiermee binnen de norm van 50 procent.

Bestemmingsreserve ‘Programma Riet Fonds’
In 2012 heeft een echtpaar ons een grote schenking gedaan
voor de ondersteuning van kinderen. Hiervan is een reserve
gevormd. De initiële storting in deze reserve bedroeg circa
3,9 miljoen euro. Dit bedrag is in zijn geheel aangewend voor
bestedingen van 2012 tot en met 2016.

Bestemmingsreserve ‘Verplichtingen Riet Fonds’
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid en behoedzaamheid heeft
het Liliane Fonds per eind 2012 een bestemmingsreserve
‘Verplichtingen Riet Fonds’ gevormd. De reserve is bedoeld
om op elk moment te kunnen voldoen aan de met de schenkers
overeengekomen verplichtingen. Per eind 2017 bedroegen
deze verplichtingen 274.000 euro. Voor nadere informatie,
zie p. 30 van de Jaarrekening 2017.

Bestemmingsreserve ‘Community-Based
Rehabilitation (CBR)’

Het Liliane Fonds heeft als norm bepaald dat de continuïteitsreserve maximaal 50 procent van de kosten van de eigen
werkorganisatie mag bedragen. Goede Doelen Nederland
hanteert een norm van maximaal 150 procent.

Ultimo 2016 heeft het Liliane Fonds een bestemmingsreserve
gevormd om (extra) te kunnen investeren in capaciteits
versterking van onze Zuidelijke partners op het gebied van
CBR. De CBR-aanpak geldt als een van de pijlers van de programma’s die het Liliane Fonds financiert. Voor vergroting
van de kennis en praktische vaardigheden van met name de
mensen ‘in het veld’ hebben we voor de komende drie jaar in
totaal 1 miljoen euro bestemd. Ultimo 2017 bedroeg de
CBR-bestemmingsreserve 987.723 euro.

Bestemmingsreserves

Overige reserves

Het Liliane Fonds heeft vastgesteld, dat de volgende
bestemmingsreserves wenselijk zijn:

We streven ernaar de ‘overige reserves’ die in een boekjaar
ontstaan, binnen 3 jaar te hebben besteed. Voor 2018 is een
onttrekking van 1,9 miljoen euro aan de ‘overige reserves’
begroot.

Bestemmingsreserve Programma-uitvoering
De bestemmingsreserve Programma-uitvoering is bedoeld om
bij verlies van inkomsten het bestedingsniveau in twee jaar
tijd geleidelijk te kunnen afbouwen naar het nieuwe (lagere)
niveau. Als norm voor deze bestemmingsreserve is bepaald
dat ze niet meer mag bedragen dan 50 procent van het budget
voor de jaarplannen van onze Strategische Partnerorganisaties
(SPO’s).
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2 Fondsen
stand begin boekjaar
bestemming resultaat boekjaar
stand einde boekjaar

Bestemmingsfondsen
Het beleid van het Liliane Fonds is erop gericht om het vermogen te besteden in overeenstemming met de bestemming
die daaraan is gegeven. Voor giften waaraan door de schenker
een specifieke bestemming is gegeven, maar die nog niet
volledig zijn besteed aan het einde van het boekjaar, wordt

31-12-2017

31-12-2016

2.285.616
-536.940
1.748.676

3.841.285
-1.555.669
2.285.616

een bestemmingsfonds gevormd. Dit betreft vaak een specifiek
project. De looptijd van de bestemmingsfondsen varieert
tussen de 1 en 3 jaar.
Voor meer informatie over de bestemmingsfondsen,
zie p. 28 tot en met 30 van de Jaarrekening 2017.

Saldo financiële baten en lasten 2017

overige rente
dividend en rente fonds op naam
bruto resultaat rente en beleggingen
kosten van beleggingen
netto resultaat rente en beleggingen

werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

werkelijk 2015

13.992
0
13.992
0
13.992

10.000
0
10.000
0
10.000

41.748
0
41.748
0
41.748

71.701
0
71.701
0
71.701

Weergegeven onder ‘overige rente’ is de genoten rente op
spaarrekeningen, lopende rekeningen en deposito’s. De daling
ten opzichte van 2016 is vooral het gevolg van gedaalde
rentetarieven.
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Werknemers en beloningen
Het gemiddeld aantal fte’s over 2017 bedroeg 43,0 tegenover
41,1 over 2016. In 2017 waren naast medewerkers in dienst
verband 141 vrijwilligers actief voor het Liliane Fonds.

Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigings
componenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
De laatste evaluatie was begin 2018.
Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid en de bepaling
van de beloning volgt het Liliane Fonds de ‘Regeling Beloning
Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland.
Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een

maximumnorm voor het jaarinkomen van de directeur.
De weging van de situatie bij het Liliane Fonds is uitgevoerd
door de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogeheten BSDscore van 460 punten met een maximaal (norm)jaarinkomen
van 129.559 euro (1 fte/12 maanden). Het voor de toetsing
aan de geldende maxima relevante werkelijke jaarinkomen
2017 van de directeur van het Liliane Fonds, C.J. van den Broek,
bedroeg 111.091 euro (1 fte/12 maanden). Het jaarinkomen bleef
met 86 procent van de norm ruim binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de
werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op
termijn tezamen bleven eveneens binnen het in de beloningsregeling opgenomen maximum van 179.000 euro per jaar.
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage
pensioen en de overige beloningen op termijn stonden
bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

bezoldiging directeur-bestuurder 2017
naam
functie
leeftijd
ervaring in sector
dienstverband
uren contractueel
parttime percentage
periode

C.J. v.d. Broek
directeur-bestuurder
64 jaar
33 jaar
onbepaalde tijd
40 uur
40 uur
100%
100%
kalenderjaar 2017
kalenderjaar 2016

40 uur
100%
kalenderjaar 2015

2017

2016

2015

102.949

100.931

98.952

8.142
geen
geen

8.074
geen
geen

7.916
geen
geen

totaal bruto belastbaar jaarinkomen

111.091

109.005

106.868

norm bruto belastbaar jaarinkomen

129.559

129.559

124.233

9.306

9.128

8.676

geen
13.127
15.000
geen
geen

geen
12.866
15.000
geen
geen

geen
12.668
15.000
geen
geen

148.525

145.999

143.212

bezoldiging
brutosalaris
brutovakantiegeld (8%)
eindejaarsuitkeringen e.d.
variabel salaris

werkgeversdeel sociale lasten
belastbare vergoedingen/bijtellingen
werkgeversdeel pensioenlasten (60%)
pensioencompensatie
overige beloningen op termijn
uitkeringen beëindiging dienstverband
totaal bezoldiging incl. werkgeverslasten

De directeur van het Liliane Fonds ontvangt geen overwerkvergoeding, representatievergoeding, lease- of bedrijfsauto,
leningen, voorschotten of garanties. Iedere werknemer, inclusief
de directeur, betaalt 40 procent van de pensioenpremie zelf.
Vanaf 1 januari 2016 is C.J. van den Broek ook directeur van
Stichting MIVA. Hij blijft voor 100 procent in loondienst van
het Liliane Fonds. Zijn salaris wordt conform zijn tijdsbesteding
voor 10 procent doorbelast aan Stichting MIVA.
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Bezoldiging toezichthouders
Met ingang van 1 juli 2016 kunnen leden van de Raad van Toezicht
een beroep doen op een vaste onkostenvergoeding van jaarlijks
1.500 euro voor de voorzitter en 750 euro voor de overige
leden van de Raad.

Voorstel bestemming saldo baten en lasten
Voorgesteld wordt het saldo van baten en lasten 2017 als volgt te bestemmen:
saldobestemming

2017

2016

400.000
-417.277
153.499
-536.940
-400.718

300.000
705.000
1.669.899
-1.555.669
1.119.230

toevoeging (+) / onttrekking (-) aan:
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves
overige reserves
bestemmingsfondsen

Het voorstel resultaatbestemming is verwerkt in de balans per 31 december 2017.
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Geconsolideerde jaarrekening
2017 Liliane Fonds en MIVA
In de consolidatie zijn de financiële gegevens opgenomen van
Stichting Liliane Fonds samen met Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA). Het bestuur van MIVA heeft de uitvoering van het beleid, het (jaar)plan en de begroting die het
bestuur heeft vastgesteld, gedelegeerd aan de directeurbestuurder van het Liliane Fonds, de heer C.J. van den Broek.
Hierdoor ontstaat er een economische eenheid van leiding,
organisatie en personeel. De in de consolidatie begrepen
stichtingen zijn:
• Stichting Liliane Fonds, ’s-Hertogenbosch (100%)
•	Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA),
’s-Hertogenbosch (100%)
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening zijn gelijk en zijn opgesteld conform de RJ650
voor fondsenwervende instellingen. Voor de grondslagen van
de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van
het resultaat: zie de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening, p. 17 tot en met 21.

Fonds en MIVA vormen – in toenemende mate – één werk
organisatie maar blijven aparte stichtingen met elk een eigen
identiteit en focus: het Liliane Fonds maakt kinderen met een
handicap sterker en hun omgeving toegankelijker, MIVA steunt
kleinschalige projecten met vervoers- en communicatiemiddelen.

Meer impact
Voor het Liliane Fonds betekent de samenwerking dat partners
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hun werk beter kunnen doen,
doordat MIVA dit ondersteunt met transport- en communicatiemiddelen. Voor MIVA betekent de samenwerking dat de uitvoering van projecten voortaan ter plekke ook begeleid en
gemonitord wordt door partners van het Liliane Fonds.

Baten
De totale baten van MIVA over 2017 bedroegen 2 miljoen euro.
Ze bestonden voor 1,4 miljoen euro uit baten van particulieren
en voor 0,6 miljoen euro uit baten van andere organisaties
zonder winststreven.

Bestedingen
MIVA heeft in 2017 voor 1,4 miljoen euro besteed aan projecten,
waarvan 1,26 miljoen ter ondersteuning van het partnernetwerk
van het Liliane Fonds.

Minder kosten

Samenwerking Stichting Liliane Fonds en
Stichting MIVA
In 2015 besloten het Liliane Fonds en MIVA hun krachten te
bundelen om 1) het effect van hun activiteiten in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika te vergroten; 2) elkaar en hun partners
ter plekke te versterken; en 3) kosten te besparen. Het Liliane

Het Liliane Fonds en MIVA brengen hun kosten omlaag, doordat
ze vanaf 1 september 2015 zijn gehuisvest op dezelfde locatie
en daar de ondersteunende diensten delen. MIVA betaalt
hiervoor jaarlijks een vergoeding aan het Liliane Fonds
volgens een verdeelsleutel die is vastgelegd in een financiële
overeenkomst.

Reserves en fondsen geconsolideerde balans
31-12-2017

31-12-2016

totaal reserves en fondsen Balans Stichting Liliane Fonds
totaal reserves en fondsen Balans Stichting MIVA

16.821.529

17.222.247

1.593.271

953.370

totaal reserves en fondsen Geconsolideerde Balans

18.414.800

18.175.617

werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

saldo baten en lasten Stichting Liliane Fonds
saldo baten en lasten Stichting MIVA

-400.718

-2.137.000

1.119.230

-137.158

-201.500

-263.248

geconsolideerd saldo baten en lasten

-537.876

-2.338.500

855.982

Resultaat Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten
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Gegevens Stichting MIVA
Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie
Havensingel 26
5211 TX ’s-HERTOGENBOSCH
KvK 41197054

Doelstelling
Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA), opgericht op
23 oktober 1935, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te ’s-Hertogenbosch, heeft ten doel mensen en organisaties die zich in de geest van het Katholiek Sociaal Denken
in de armste streken van de wereld aan de basis en met een
pioniersmentaliteit inzetten voor de inclusie van kwetsbare
mensen in de samenleving, te ondersteunen met de verstrekking
van transport- en communicatiemiddelen dan wel (mede)
financiering van aanschaf of onderhoud hiervan, en er hierdoor
aan bij te dragen dat hun projecten en programma’s voor
iedereen toegankelijk zijn.

Ontwikkelingen 2017
Zoals afgesproken bij het begin van de samenwerking van
Liliane Fonds en MIVA in 2015, is in de tweede helft van 2017
een besluit genomen over de toekomst ervan. Dit gebeurde
(mede) op basis van een uitvoerige evaluatie door een externe
adviseur. Beide organisaties kozen voor voortzetting van het
samenwerkingsverband in een nieuwe bestuurlijke structuur:
vanaf 1 januari 2018 vormen het Liliane Fonds en MIVA een
personele unie. Dit betekent onder meer dat de directeurbestuurder en afdelingsmanagers van het Liliane Fonds deze
functies ook vervullen bij MIVA – in de praktijk was dit al het
geval – en dat MIVA overgaat naar een bestuursmodel met
een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van MIVA bestaat
uit dezelfde personen als de Raad van Toezicht van het Liliane
Fonds. Het voormalige bestuur van MIVA hield zijn laatste
vergadering op 18 december 2017.
In het licht van de overeengekomen veranderingen zijn onder
meer de statuten van Stichting MIVA aangepast. De nieuwe
(concept)statuten worden officieel na de (vereiste) goedkeuring
door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Het Liliane Fonds en MIVA hebben voor de periode 2018 tot
en met 2020 een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan gemaakt.
Ze voeren de komende jaren samen een ‘inclusie-agenda’ uit.

Bestuur
Het bestuur van Stichting MIVA bestond op 18 december 2017
uit de volgende personen.
de heer drs. P.J.M. (Piet) Kuijper, voorzitter
de heer drs. C.A.G. (Cor) Oostveen, penningmeester
mevrouw mr. J.L. (Hanneke) Linthorst, secretaris
mevrouw drs. B. (Barbara) Berger
de heer Y. (Yvo) Boon RBA
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Samen bereiken
we meer
Veldwerker Bernard is verbonden aan
een lokale organisatie die zich in Manga,
een regio in Burkina Faso, inzet voor
kinderen en volwassenen met een handicap. De organisatie werkt samen met
onze Strategische Partnerorganisatie
(SPO) in Burkina. In Manga leiden veel
kinderen en jongeren met een handicap
een geïsoleerd bestaan. Vooral doordat
er thuis geen geld is voor een behandeling, maar ook doordat hun omgeving
hen buitensluit. Bernard kan dat niet
verkroppen. Elke dag rijdt hij op zijn
motorfiets de dorpen in. Om voorlichting
te geven over ‘handicaps’ én om ‘verborgen’ kinderen met een handicap op
te sporen. Hij zorgt dat ze naar een
dokter kunnen, een operatie, therapie
of een hulpmiddel krijgen, en dat ze naar
school gaan. Via de SPO financiert het
Liliane Fonds de steun aan deze kinderen.
Soms volledig en soms deels.
Zonder zijn motorfiets zou Bernard zijn
werk niet kunnen doen. De afstanden
zijn te groot om te lopen of te fietsen,
en de wegen zijn hobbelig, stoffig en
slecht onderhouden. De collega’s van
Bernard – er zijn nóg 24 veldwerkers
actief in Manga – hebben géén geschikt
vervoer. Daarom kwam MIVA in actie.
Onze samenwerkingspartner, als geen
ander gespecialiseerd in ‘transport &
communicatie’, stelde zich ten doel
brommers en motorfietsen te financieren
voor de collega’s van Bernard. Samen
kunnen de veldwerkers nu alle dorpen
in hun regio bereiken. Dit betekent dat
meer kinderen met een handicap ‘in
beeld’ komen en steun krijgen.
Samen bereiken het Liliane Fonds en
MIVA méér dan elk afzonderlijk. En dat
is belangrijk, want we vinden allebei dat
‘niemand meer achter mag blijven’.
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Bernard gaat op weg met zijn motorfiets. (foto: MIVA)

Bernard doet er alles aan om kinderen en jongeren met een handicap uit hun isolement te halen. (foto: MIVA)
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Geconsolideerde balans 2017 (Liliane Fonds en MIVA)
(na resultaatbestemming)
31-12-2017

31-12-2016

1.764.455

1.772.841

activa
materiële vaste activa
bedrijfsmiddelen
vorderingen
effecten
liquide middelen

7.717.919
446.800
13.216.363

totaal activa

6.581.045
373.900
14.838.990
21.381.082

21.793.935

23.145.537

23.566.776

passiva
reserves en fondsen
reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
overige reserves

3.120.000
6.557.935
6.211.130

2.740.000
7.049.000
6.101.001
15.889.065

fondsen
bestemmingsfondsen
voorzieningen
langlopende schulden
kortlopende schulden

totaal passiva
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15.890.001

2.525.735

2.285.616

18.414.800
1.076.000

18.175.617
1.271.000

812.300

1.269.126

2.842.437

2.851.033

23.145.537

23.566.776

Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2017
(Liliane Fonds en MIVA)
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

14.319.499

13.515.000

15.830.280

446.894
3.150.000
0
0
5.112.569
23.028.962
0

642.500
3.150.000
0
0
5.307.500
22.615.000
0

386.508
1.350.000
5.880
0
5.135.665
22.708.333
412.731

23.028.962

22.615.000

23.121.064

13.029.671
4.914.620
2.083.223

13.505.060
5.552.097
2.208.993

12.860.909
4.659.078
1.636.475

20.027.514

21.266.150

19.156.462

2.971.389
583.320

3.117.375
581.975

2.334.919
819.794

23.582.223

24.965.500

22.311.175

saldo voor financiële baten en lasten
saldo financiële baten en lasten

-553.261
15.385

-2.350.500
12.000

809.889
46.093

saldo baten en lasten

-537.876

-2.338.500

855.982

baten
baten van particulieren
baten van bedrijven
baten van loterijorganisaties
baten van subsidies en overheden
baten van verbonden organisaties
baten van andere organisaties zonder winststreven
som van de geworven baten
overige baten
som van de baten

lasten
besteed aan doelstellingen
bestedingen binnen jaarplannen
bestedingen extra aanvragen
voorlichting

wervingskosten
kosten Beheer & administratie
som van de lasten
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X Verantwoordingsverklaring 2017
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Verantwoordingsverklaring
2017

•	de Raad van Toezicht geeft advies, en houdt vooraf én
achteraf toezicht op de directie en op de strategie van het
Liliane Fonds.

In de Verantwoordingsverklaring is beschreven
hoe het Liliane Fonds Goed Bestuur (governance)
toepast in de praktijk. Hoe ‘bestuur en uitvoering’
zijn gescheiden van ‘toezicht’. Wat we doen om
middelen die ons zijn toevertrouwd, zo effectief en
efficiënt mogelijk te besteden. En op welke wijze
we communiceren met onze belanghebbenden.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd in de statuten van het Liliane Fonds en nader
uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht en het
Directiereglement.

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van het Liliane
Fonds onderschrijven de drie grondbeginselen van Goed Bestuur
die zijn beschreven in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
(Goede Doelen Nederland, 2005) en die het CBF (Centraal
Bureau Fondsenwerving) vervolgens heeft geïntegreerd in het
Reglement CBF-Erkenning:
1		een duidelijke scheiding tussen ‘toezicht houden’ en
‘besturen’ of ‘uitvoeren’;
2		 een voortdurende inspanning om middelen goed te besteden;
3		doorlopende aandacht voor een open, respectvolle en
tevredenstellende relatie met alle belanghebbenden, in
het bijzonder als het gaat om informatieverstrekking en
de behandeling van wensen, vragen en klachten.

2. Goede besteding middelen
Om te zorgen dat middelen die het Liliane Fonds worden
toevertrouwd om zijn doelstelling waar te maken, zo goed
mogelijk worden besteed, is een planning- en controlcyclus
ingericht.

De plannen (PLAN)
•	Het Liliane Fonds vertaalt zijn visie, missie en kernstrategie
in concrete doelstellingen voor:
•	zijn primaire activiteit: versterken van kinderen met een
handicap én hun positie door hen in staat te stellen zich te
ontwikkelen en door hun omgeving toegankelijker te maken;
•	zijn secundaire activiteiten: optimaliseren van de voorwaarden voor de primaire activiteit door Zuidelijke partners te versterken en door op te komen voor de belangen
van mensen met een handicap in het Nederlandse buitenlandbeleid;
•	de middelen (de organisatie, medewerkers, financiering
en draagvlak) die nodig zijn om de primaire en secundaire
activiteiten effectief en efficiënt uit te voeren.

1. Scheiding toezicht houden en besturen
Het Liliane Fonds wordt bestuurd volgens het Raad van
Toezicht-model. De directeur-bestuurder en de Raad van
Toezicht hebben onderscheiden taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden:
•	de directeur zet de koers van het Liliane Fonds uit, verwerft,
beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt dat de
organisatie adequaat functioneert;

31

Om de doelstellingen te verwezenlijken, wordt een (meerjaren)
strategie uitgezet, die wordt uitgewerkt in een meerjaren
beleidsplan31 en een meerjarenbegroting. Deze vormen vervolgens het uitgangspunt voor de opstelling van jaarplannen
en jaarbegrotingen.
•	In meerjaren- en jaarplannen wordt structureel het advies
en de inbreng verwerkt van drie groepen belanghebbenden:

Het Meerjarenplan 2015-2017 en de hiervan afgeleide Jaarplannen zijn opgesteld volgens de A3-systematiek. Dit geldt ook voor het nieuwe Meerjarenplan (2018-2020) en het Jaarplan 2018. We hebben gekozen voor de A3-systematiek, omdat we het belangrijk vinden dat onze planning- & controlcyclus
zo is ingericht dat 1. de sturing effectief is: met focus en op hoofdlijnen; 2. de nadruk niet zozeer ligt op controle en verantwoording, maar op leren,
verbinding en commitment; 3. integrale sturing mogelijk is; en 4. de organisatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd om zich voortdurend te verbeteren.
Bij de opstelling van meerjarenplannen en jaarplannen willen we daarom zorgen voor duidelijkheid over richting, speerpunten en te bereiken resultaten;
inzicht in de doorvertaling van speerpunten in afgeleide doelstellingen en resultaten; een goede balans in de aandacht voor verschillende organisatie–
gebieden; inzicht in de samenhang tussen afdelingsplannen; een compact totaaloverzicht dat binnen en buiten de organisatie gemakkelijk te delen is;
en een goede basis om de voortgang van het plan te kunnen monitoren en het plan te kunnen bijstellen als dit nodig is, ofwel: we moeten zo met een plan
kunnen werken, dat het bijdraagt aan onze ontwikkeling tot een lerende organisatie. De manier waarop in de A3-methodiek meerjaren- en jaarplannen
worden gemaakt, voldoet het beste aan deze criteria.
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de toezichthouders, de medewerkers32 en de SPO’s33. Van de
SPO’s verwachten we dat ze in hun ‘input’ ook de inbreng
meenemen van de PO’s34 en via hen van kinderen en ouders.
•	In de plannen wordt ook de feedback meegenomen die we
krijgen én vragen van donoren en donateurs, samenwerkingspartners in Nederland en collega-organisaties.
•	Daarnaast wordt bij de opstelling van meerjarenplannen,
jaarplannen en begrotingen gekeken naar de resultaten van
het voorgaande boekjaar, de uitkomsten van risico- en
contextanalyses, en informatie over relevante interne en
externe ontwikkelingen en trends.
•	Elke SPO maakt een eigen jaarplan dat is gebaseerd op een
contextanalyse. Bij het Liliane Fonds vertalen de afdelingen
het algemene jaarplan in afdelingsplannen35 en op operationeel niveau in activiteitenplannen.
•	De doelstellingen zijn (grotendeels) meetbaar door de bepaling
van (kern-)prestatie-indicatoren (KPI’s) waaraan jaarlijkse
nieuwe streefwaarden worden gekoppeld. De doelstellingen,
KPI’s en streefwaarden op de verschillende niveaus (kinderen-PO’s-SPO’s-Liliane Fonds) zijn samengebracht in een
resultatenkader (results framework). Hierin staat ook hoe
en met welke frequentie gegevens worden gemonitord,
gerapporteerd en geëvalueerd. Het resultatenkader is in
2017 vernieuwd. De SPO’s, PO’s en medewerkers van het
Liliane Fonds en MIVA zijn getraind in het werken met het
herziene framework.

strategische doelen) in het meerjarenbeleidsplan en de
permanente organisatiedoelen een risicoanalyse opgesteld.
Per doel is bepaald wat het potentiële risico is dat we de
doelstelling niet halen. Om deze risico’s te beperken, zijn of
worden interne beheersingsmaatregelen ontwikkeld. De
werking van deze maatregelen wordt periodiek getoetst.
•	Het Liliane Fonds voerde in 2017 zijn werk uit op basis van
de opgestelde plannen. De resultaten werden regelmatig en
frequent gecheckt en geanalyseerd. Voor de meest kritische
onderdelen gebeurde dit maandelijks of zelfs wekelijks. Het
‘interne controleplan’ waarin de belangrijkste risico’s staan,
inclusief bestaande en nieuwe beheersingsmaatregelen en een
analyse van de stand van zaken, is up-to-date gehouden en elk
kwartaal besproken in het overleg van het managementteam.
•	Vanaf 2017 zet het Liliane Fonds voor interne audits (ook)
een groep medewerkers van verschillende afdelingen in.
Deze medewerkers voeren na een training eens per jaar een
audit uit bij een afdeling waar ze niet zelf werkzaam zijn. Ze
onderzoeken of er wordt gewerkt op de afgesproken manier,
of de belangrijkste risico’s voldoende worden afgedekt en of
er verbeterpunten zijn. In december 2017 zijn ze voor het
eerst aan de slag gegaan, en de eerste resultaten stemmen
positief. De interne toetsers kwamen met relevante bevindingen. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat medewerkers meer inzicht krijgen in het werk van collega’s. Dit
bevordert een goede samenwerking tussen de verschillende
afdelingen. In 2018 geven we een vervolg aan de bevindingen.

De uitvoering en het volgen/ analyseren van de
resultaten (DO/CHECK)

Actie of aanpassing (ACT)

•	Gedurende het jaar wordt aan de hand van de uitvoering van
de gemaakte plannen gevolgd in hoeverre de doelstellingen
worden gerealiseerd en de streefwaarden gehaald. De
uitkomst is een graadmeter voor onze effectiviteit.
•	Maandelijks wordt – op basis van managementinformatie
over de financiële resultaten en de belangrijkste KPI’s –
beoordeeld hoe inkomsten en bestedingen zich verhouden
tot de begroting. De bevindingen zijn een indicator voor
onze efficiëntie.
•	Het Liliane Fonds heeft voor de speerpunten (de specifieke

•	Als de resultaten achterblijven bij de plannen, dan wordt
ofwel actie ondernomen om de doelen alsnog te kunnen
halen ofwel worden de plannen en/of de begroting bijgesteld.
De jaarbegroting wordt tweemaal per jaar geijkt. Een aanpassing van de begroting wordt altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
•	Aanbevelingen uit werkbezoeken of kwaliteitsonderzoek,
nieuwe ontwikkelingen of verhoogde risico’s die zijn gesignaleerd, worden doorgesproken met de betrokken belanghebbenden, en verwerkt in de plannen voor het nieuwe jaar.

32

Sinds 1 januari 2018 vormen het Liliane Fonds en Stichting MIVA een personele unie. De toezichthouders, directeur-bestuurder en managers van het
Liliane Fonds vervullen dezelfde functies ook voor MIVA. Voor de periode 2018-2020 hebben het Liliane Fonds en MIVA een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan
opgesteld. Medewerkers van beide organisaties hebben hiervoor ‘input’ geleverd. Het Liliane Fonds en MIVA stellen wel eigen jaarplannen en begrotingen op.

33

SPO staat voor Strategische Partnerorganisatie. In 27 concentratielanden werken we samen met 28 SPO’s. Het Liliane Fonds en de SPO’s hebben
gekozen voor samenwerking in een partnerschapsmodel. Hierin zijn de SPO’s autonome partners met veel eigen verantwoordelijkheden en bevoegd
heden. Een team binnen de SPO coördineert het programma dat het Liliane Fonds financiert. Dit team wordt aangestuurd door de SPO. In hoeverre een
SPO al beantwoordt aan de criteria van het Liliane Fonds, wordt vastgesteld in een assessment. Op basis van de uitkomsten wordt een plan op maat
gemaakt voor versterking van de SPO en bepaalt het Liliane Fonds in hoeverre en hoe frequent ‘meegekeken’ wordt. In alle gevallen geldt dat de rol
van het Liliane Fonds verandert. De focus is verschoven van ‘uitvoeren’ naar ‘faciliteren, regisseren, monitoren en evalueren’. Vanaf 2018 hanteert
het Liliane Fonds voor de samenwerking met potentiële, bestaande en voormalige SPO’s een ‘doorstroommodel’ met drie fases: de opbouwfase, de
doorgroeifase en de zelfvoorzienende fase. Voor elke fase gelden specifieke criteria en doelstellingen.
PO staat voor Partnerorganisatie. De PO’s, organisaties die op grassroot level werken, voeren het programma uit. Binnen de PO zijn meerdere personen
betrokken bij het mediationproces, de regeling van individuele hulp ‘op maat’ aan kinderen; één persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie van het
mediationteam. De SPO is verantwoordelijk voor de screening en selectie van PO’s en voor de verdeling van het budget onder hen.

34 

35

Ook de afdelingsplannen zijn opgesteld volgens de A3-methodiek.
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Code Goed Bestuur
Bij de verwerving en besteding van middelen voldoet het
Liliane Fonds ook op de volgende punten aan de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen:
•	Het Liliane Fonds werft zijn fondsen op een integere, fatsoenlijke
manier. We houden ons aan de gedragscode die de Goede
Doelen Nederland voor de werving van fondsen heeft
vastgesteld.
•	Verkregen middelen besteedt het Liliane Fonds altijd aan de
doelen die bij de verwerving ervan zijn genoemd. Bijdragen
met een specifieke bestemming worden ondergebracht in
een bestemmingsfonds.
•	De reserves zijn gevormd volgens de Richtlijn Reserves
Goede Doelen van Goede Doelen Nederland. De reserves
zijn niet groter dan nodig is om de uitvoering en de voortzetting van de programma’s voor kinderen te garanderen.
•	De jaarverslaggeving van het Liliane Fonds is ingericht
volgens de (herziene) Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen. Een externe accountant (vanaf 2017 Dubois &
Co) controleert jaarlijks of de Jaarrekening en het Jaar
verslag aan alle eisen voldoen.
•	Het Jaarverslag voldoet aan de criteria die hiervoor zijn
vastgelegd in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

3 Communicatie met belanghebbenden
Het Liliane Fonds hecht veel belang aan een open, respectvolle en effectieve communicatie met alle belanghebbenden.

Kinderen en hun ouders/ familie
•	Het Liliane Fonds en zijn Zuidelijke partners staan voor een
werkwijze waarbij kinderen en ouders goed worden geïnformeerd en actief worden betrokken bij de opstelling en uitvoering van het (revalidatie)plan op maat dat voor een kind
wordt gemaakt. Ouders kennen hun kind als geen ander en
zijn de partner bij uitstek voor professionals.
•	De Child Protection Policy is behalve een richtlijn voor PO’s
en mediationteams, ook een signaal aan kinderen en ouders
dat SPO’s openstaan voor klachten over PO’s en bemiddelaars.

SPO’s
•	SPO’s werken structureel mee aan de ontwikkeling van nieuw
beleid, in elk geval waar het gaat om strategische aspecten
die voor het Zuiden van belang zijn. Ze leveren ‘input’ en
geven feedback. In 2016/2017 is het Liliane Foundation INClusion
Network (LINC) ontstaan: de SPO’s in de vier gebieden waar
het Liliane Fonds programma’s ondersteunt (Engelstalig Afrika,
Franstalig Afrika. Azië en Latijns-Amerika) hebben regionale
netwerken gevormd36. De stuurgroep van LINC met daarin
SPO-vertegenwoordigers uit alle regio’s fungeert in toe
nemende mate als spreekbuis van de Zuidelijke partners.
•	Een van de ambities in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020
is structurele borging van de invloed van SPO’s bij voor hen
relevante besluitvormingsprocessen. Ondanks het belang dat
het Liliane Fonds aan hun inbreng hecht, is die nog niet formeel geregeld. In 2018 wordt onderzocht welke constructie
het meest geëigend is om hierin verandering te brengen.
•	Bij de ondersteuning van SPO’s zijn Liliane Fondsmedewerkers
uit verschillende disciplines betrokken. Tijdens werkbezoeken
maar ook daarbuiten is er frequent contact tussen het Liliane
Fonds en de SPO’s. De manager van de afdeling Internationale
Partnerschappen en Programma’s (tot 2018: afdeling
Programma’s) verstuurt periodiek (digitale) ‘Mededelingen’.
•	Binnen het partnerschap van het Liliane Fonds en een SPO
wordt de waardering over en weer regelmatig getoetst. In
2017 is daarnaast een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd
onder alle SPO’s. Uit de uitkomsten bleek een hoge waardering voor de samenwerking met het Liliane Fonds en voor
de hiervoor gekozen vorm: een gelijkwaardig partnerschap,
waarin beide partners onderscheiden taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden hebben. Als verbeterpunten werden
genoemd: de kennis bij het Liliane Fonds van de lokale
context en de ondersteuning op het gebied van (externe)
communicatie, risicomanagement, langetermijnplanning
en financieel beleid.

Makana (12) uit Zimbabwe heeft een hersenbeschadiging. Ze woont in een
internaat. Daar gaat ze ook naar school. Haar moeder overleed vijf jaar geleden.
Haar vader ziet ze zelden. Het Liliane Fonds steunt Makana met een rollator en
beugels. Ook betalen we haar fysiotherapie. Makana heeft veel belangstelling
voor wetenschap, doet aan rolstoelbasketbal en speelt graag verstoppertje
met haar vriendinnen. (foto: Jan-Joseph Stok)

36

 verkoepelende doelen van de netwerken zijn vergroting van expertise door kennis en inzichten te delen, gezamenlijke (institutionele) fondsenwerving
O
en versterking van lobbyresultaten door ook in belangenbehartiging samen op te trekken. Daarnaast richt elk netwerk zich op een of meer specifieke
thema’s die voor de regio in kwestie van bijzonder belang zijn.
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Partnerorganisaties en mediationteams
•	SPO’s zijn verantwoordelijk voor het PO-netwerk in hun
land, en daarmee voor de communicatie met de PO’s en met
de mediationteams die binnen de PO’s de ondersteuning
van kinderen regelen en begeleiden.
•	De internationale website van het Liliane Fonds was verouderd
en voorzag niet meer in de (huidige) behoeften van de organisatie, (S)PO’s en andere (potentiële) samenwerkingspartners
en fondsenverstrekkers. In maart 2018 is een geheel
vernieuwde internationale site gelanceerd.
•	Jaarlijks wordt in meerdere talen een samenvatting
gemaakt van het Jaarverslag. Integraal wordt het verslag
in het Engels vertaald. Van het Jaarbeeld (in drukvorm) dat
in aanvulling op het (digitale) Jaarverslag wordt gemaakt,
verschijnt ook een Engelstalige versie.
•	Het Liliane Fonds stimuleert zijn SPO’s om onderzoek te doen
naar de tevredenheid van hún partners, de uitvoerende PO’s.
In 2017 heeft al een aantal SPO’s de tevredenheid onder de
PO’s gepeild.
•	In 2017 is onze klachtenprocedure (zie onder Donateurs en
andere fondsenverstrekkers) aangepast en ook expliciet
opengesteld voor klachten uit het Zuiden. De klachten
regeling is nu beschikbaar in meerdere talen en is nadrukkelijk
onder de aandacht gebracht van de SPO’s.

Noordelijke partners
•	Het Liliane Fonds werkt ook samen met organisaties en
instellingen in Nederland en Europa. Met elk van deze partners
streeft het Liliane Fonds naar een integere relatie die beide
partijen tot voordeel strekt en naar open en eerlijk contact.
•	Een bijzondere samenwerkingsrelatie is er met Stichting MIVA.
Sinds 2015 werken het Liliane Fonds en MIVA nauw samen
en delen hetzelfde kantoorpand. Vanaf 1 januari 2018 vormen
de twee organisaties een personele unie. De activiteiten van
MIVA zijn grotendeels opgenomen in die van het Liliane Fonds;
management en backoffice zijn volledige geïntegreerd; en
de Raad van Toezicht van MIVA bestaat uit dezelfde personen
als de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds. Anders gezegd,
het Liliane Fonds en MIVA vormen één werkorganisatie met
twee verschillende merken.

Medewerkers in Nederland
•	De medewerkers in Nederland tot wie het Liliane Fonds ook
zijn vrijwilligers en de medewerkers van MIVA rekent, werden
ook in 2017 stelselmatig geïnformeerd over plannen, resultaten en ontwikkelingen. Dit gebeurde onder meer in lunch- en
andere bijeenkomsten, via het intranet en met een tv-krant in
de kantine. In de bijeenkomsten maar ook daarbuiten kunnen
medewerkers hun mening vrijuit kenbaar maken. Managers
en directeur hebben hun deur letterlijk en figuurlijk openstaan.
•	Voor de regiovrijwilligers die vooral buiten het kantoor
actief zijn, is er een aparte, interactieve website en wordt
ten minste eenmaal per jaar een ontmoetingsbijeenkomst
gehouden.
•	De cultuur bij het Liliane Fonds is open en laagdrempelig.
Dit draagt eraan bij dat medewerkers vragen, wensen en
klachten gemakkelijk uiten. Om ervoor te zorgen dat klachten
zorgvuldig worden behandeld, zijn een aantal regelingen
vastgesteld: de algemene klachtenregeling die ook van
toepassing is op klachten van buiten, een regeling voor
klachten over ongewenst gedrag die onder meer voorziet in
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een externe vertrouwenspersoon en een speciale klachtencommissie, een gedragscode en een regeling voor het omgaan
met het vermoeden van een misstand (‘Klokkenluidersregeling’).
•	In 2017 zijn bij het Liliane Fonds een MTO (Medewerkers
tevredenheidsonderzoek) en een intern organisatie-assessment uitgevoerd. Hoog scoorden bij het MTO onder meer de
onderlinge sfeer, de betrokkenheid bij de doelstelling, de
trots op de organisatie en de open cultuur. Een lagere score
in zowel het assessment als het MTO kregen de effectiviteit
van overleg, de omvang van de bezetting (te krap; medewerkers ervaren te veel werkdruk); het ‘verandertempo’ van het
Managementteam (te hoog); en de balans tussen mannen en
vrouwen op de werkvloer (ruim driekwart van de medewerkers
is vrouw).
•	Het Liliane Fonds heeft een Ondernemingsraad (OR). De OR
vergadert maandelijks tweemaal, waarvan eenmaal met de
directeur-bestuurder. Ook overlegt de OR ten minste één
keer per jaar met (een vertegenwoordiging van) de Raad
van Toezicht en met het managementteam (MT).

Donateurs en andere fondsenverstrekkers
•	Op organisatieniveau informeert het Liliane Fonds donateurs
en fondsenverstrekkers in het Jaarverslag (digitaal), het
Jaarbeeld (print en digitaal) en de Jaarrekening (idem); in
de Nieuwsbrief die viermaal per jaar verschijnt; in de
e-mail-Nieuwsbrief (in 2017 negenmaal verstuurd) en op de
website (www.lilianefonds.nl). Daarnaast zijn er rapportages
aan specifieke donoren waarin het Liliane Fonds verantwoording aflegt over de besteding van hun bijdragen.
•	Met (grote) donoren is er regelmatig persoonlijk overleg.
De opinie van particuliere donateurs wordt incidenteel
gepeild met vragenlijsten bij evenementen en met digitale
enquêtes.
•	Donoren en donateurs krijgen uiterlijk binnen vijf werkdagen
een reactie op vragen of opmerkingen.
•	Klachten van donateurs en fondsenverstrekkers worden
behandeld volgens de algemene klachtenregeling.

De Nederlandse samenleving
•	Als maatschappelijke organisatie vindt het Liliane Fonds het
belangrijk om de Nederlandse samenleving te informeren
over zijn uitgangspunten, activiteiten en resultaten. Dit
gebeurt behalve in het Jaarverslag en de Jaarrekening ook
in mediareportages, campagnes, advertenties, op websites
en in brochures.
•	Even belangrijk vinden we het een open oor te hebben
voor vragen, opmerkingen en klachten. We verwelkomen
feedback van ter zake kundige derden. Scherp blijven op
kwaliteitsverbetering is een voorwaarde om ons werk
goed te blijven doen.
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XI Accountantsverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Liliane Fonds
te Den Bosch.
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2017 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van
Stichting Liliane Fonds te Den Bosch is ontleend aan de gecontroleerde
jaarrekening 2017 van Stichting Liliane Fonds.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van
materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017
van Stichting Liliane Fonds op basis van de grondslagen zoals beschreven op
pagina 90 in de toelichting voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening.
Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op
basis van RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. Het kennisnemen
van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in
de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van
Stichting Liliane Fonds en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte
jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze
controleverklaring van 30 april 2018.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde
jaarrekening 2017 van Stichting Liliane Fonds in onze controleverklaring van 30
april 2018.
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte
jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven op pagina 90 in de
toelichting voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.
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Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Amsterdam, 22 mei 2018

Dubois & Co. Registeraccountants
Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en R.W.J. Bruinooge
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IBAN NL08 RABO 0303080000
website www.lilianefonds.nl
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