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Missie & Visie 

Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichts-

vermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden in ont-

wikkelingslanden leiden tot een tot enorme economische en sociale achterstand. Eye Ca-

re Foundation wil in deze landen een einde maken aan de vermijdbare blindheid van 35 

miljoen mensen en de 130 miljoen mensen die slechtziend zijn.  

Eye Care Foundation ziet een wereld voor zich zonder vermijdbare blindheid. 

 

De missie van Eye Care Foundation is het  toegankelijk maken van primaire oogzorg voor 

kansarme mensen in ontwikkelingslanden.  

 

Strategische aanpak 

Eye Care Foundation gelooft dat zij het meest succesvol kan zijn als er, in de regio’s waar 

zij actief is, een netwerk ontstaat van oogcentra, met goed opgeleid lokaal personeel en 

vrijwilligers, geschikte apparatuur en structurele huisvesting.  

Het doel is om door projectondersteuning het ontstaan, voortbestaan en versterken van 

deze netwerken te bevorderen. De netwerken moeten zichzelf na verloop van tijd, zowel 

financieel als qua kennisniveau, in stand kunnen houden. Hierbij is inbedding in lokaal 

beleid van belang om de continuïteit en kwaliteit van de oogzorg te verankeren. Eye Care 

Foundation is (over het algemeen) één van spelers in dit krachtenveld. Eye Care Founda-

tion zoekt actief naar allianties op het gebied van fondsenwerving en projecten, om haar 

doelstelling te kunnen realiseren. 

 

In de planningsperiode 2011-2015 zal zowel in Nederland als in de projectlanden ge-

poogd worden relevante aansluiting te vinden bij operationele samenwerkingsverbanden 

en allianties voor de fondsenwerving. Eye Care Foundation richt zich daarbij in de eerste 

plaats op het versterken van primary eye care structuren met speciale aandacht voor 

staar, refractie en blindheid bij kinderen. Het streven is erop gericht om de ondersteunde 

projecten zich te helpen ontwikkelen in de richting van operationele zelfstandigheid. Om 

het effect  van de ondersteuning te kunnen meten, maakt Eye Care Foundation gebruik 

van een systeem van gekwantificeerde projectfasering (zie bijlage). 
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Speerpunten 

Eye Care Foundation heeft voor de komende beleidsperiode twee geografische speerpun-

ten:  

 Het optimaliseren van de werkzaamheden in Azië: In de komende vijf jaar wordt in 

de Aziatische regio de nadruk gelegd op het versterken en verder ontwikkelen van de 

bestaande netwerken. Indien nieuwe projecten worden gestart, moeten deze aanslui-

ten op bestaande (eigen of partner-)netwerken en/of deze versterken.  

 Uitbreiding van activiteiten in de bestaande projectlanden in Afrika: ECF ziet de nood-

zaak voor oogzorg in Afrika en wil ook in deze regio op lange termijn succesvol zijn. 

Daarom moet binnen deze beleidsperiode een fundament worden gelegd voor uitbrei-

ding in Afrika. ECF wil deze doelstelling realiseren door verder te bouwen op de huidi-

ge activiteiten en samenwerkingsverbanden in Ghana en Tanzania.  

 

Prioriteiten & doelstellingen 

Om de speerpunten te realiseren zijn zes prioriteiten met doelstellingen bepaald; 

1. Optimaliseren van de werkzaamheden in Azië1; 

2. Uitbreiding van activiteiten in de bestaande projectlanden in Afrika1; 

3. Uitbouwen van de inkomsten, zowel op de zakelijke als de particuliere markt; 

4. Het vergroten van het draagvlak in de Nederlandse samenleving; 

5. Verstevigen van de interne organisatie, met name in het veld; 

6. Samenwerking met relevante organisaties. 

 

1. Optimaliseren werkzaamheden in Azië 

In Vietnam vindt een geleidelijke overdracht plaats van ondersteuning van provinciale 

oogzorgprojecten aan lokale overheden. Het opzetten en uitbouwen van trainingscentra 

voor optometrie wordt in de komende vijf jaar voortgezet. In Cambodja vindt een be-

scheiden uitbreiding van de portfolio plaats evenals in Laos.  

Naast het ondersteunen van de programma’s in de ziekenhuizen die door ECF in Nepal 

opgezet zijn, ligt de nadruk op het ondersteunen van nationale programma’s en het ver-

sterken van een landelijk coördinerend orgaan (NNJS). 

In Noord India worden nieuwe projecten gestart die vanuit het kantoor Nepal worden 

geleid. 

                                           
1 De veldprojecten worden volgens een nieuw ontwikkeld framework in fasen ingedeeld. Dit zal leiden tot een 

meer strategische benadering en een beter onderbouwde keuze van de verschillende veldprojecten. Daarnaast 

wordt de meetbaarheid van de effectiviteit van de projecten vergroot. Voor de beschrijving van de fasering 

wordt verwezen naar de bijlage. 

 



STRATEGISCH PLAN ECF 2011-2015   

4 

 

In Pakistan wordt overwogen of, zodra de lopende projecten zijn afgelopen, nieuwe pro-

jecten op relevante wijze kunnen worden ondersteund. 

 

Doelstelling 1: In ten minste vijf projecten wordt in de planningsperiode de eindfase be-

reikt. 

Doelstelling 2: Ten minste zes projecten worden in de planningsperiode naar een volgen-

de fase gebracht.  

Doelstelling 3: Ten minste zes nieuwe projecten worden in de planningsperiode opge-

start. 

Doelstelling 4: De totale portfolio van ECF in Azië neemt af van € 870.000 in 2010 naar  

€ 770.000 in 2015. 

 

2. Uitbreiding van activiteiten in Afrika 

Voor 1 juli 2012 is een inventarisatie van de behoeften (‘needs-assessment)’ gemaakt op 

basis waarvan de keuzes worden gemaakt voor uitbreiding in Afrika binnen de bestaande 

projectlanden. Vanaf 2013 vindt uitbreiding van het aantal projecten plaats.  

 

Doelstelling 1: Het succesvol opzetten van drie projecten in Tanzania en Ghana vanaf 

2013 (opmerking: de doelstelling qua fase wordt bepaald na de needs-assessment). 

Doelstelling 2: Ten minste één project wordt in de planningsperiode naar een volgende 

fase gebracht. 

Doelstelling 3: De totale ECF portfolio in Afrika groeit van € 35.000 in 2010 naar  

€ 135.000 in 2015. 

 

Algemene doelstelling: Ten minste 80% van de projecten in de totale ECF portfolio haalt 

de gestelde detaildoelstellingen. Van de andere 20% is te verklaren waarom het niet suc-

cesvol is geweest. 

 

Binnen de totale ECF portfolio wordt voor een beperkt aantal grote en impactvolle projec-

ten gekozen, die tevens grote kans hebben op fondsenwerving binnen zowel de particu-

liere als de zakelijke en institutionele markt. Daarnaast moeten deze ‘champion projec-

ten’ voldoende media aandacht kunnen genereren en mensen kunnen mobiliseren. 
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3. Uitbouwen van de inkomsten 

Eye Care Foundation ziet kansen om haar inkomsten op een structurele en solide wijze te 

vergroten. Het doel is hierbij drieledig:  

1) inkomsten structureel verhogen; 

2) een meer gebalanceerde verdeling van de verschillende inkomstenbronnen; 

3) een betere ontwikkeling van fondsenwerving op de relationele markt in de brede zin. 

Hieronder vallen de bedrijven, major donors en instituten (fondsen, stichtingen, etc.). De 

directeur draagt in de eerste jaren van de planningsperiode zorg voor het ontwikkelen 

van deze fondsenwerving en maakt daarvoor vanaf 2011 maximaal 50% van de beschik-

bare uren vrij. Op basis van de op deze manier behaalde resultaten zal worden overwo-

gen of verdere uitbouw van de relationele fondsenwerving kan worden bestendigd door 

aanstelling van een fondsenwerver voor deze markt. 

Doelstelling 1: Inkomstengroei van € 1.000.000 per jaar in 2010 naar € 1.500.000 per 

jaar in 2015, exclusief de niet-begrote inkomsten uit nalatenschappen. 

Doelstelling 2: Succesvolle lancering van relationele fondsenwerving: groei naar 

€ 150.000 euro per jaar in 2015. 

Doelstelling 3: De inkomsten uit de particuliere markt laten groeien tot € 1.200.000 per 

jaar in 2015. Om deze doelstelling te realiseren dient vanaf 2010 jaarlijks € 150.000 te 

worden geïnvesteerd. Deze investering wordt gefaseerd gedaan en gebaseerd op resulta-

ten. 

 

4. Vergroten draagvlak binnen de Nederlandse bevolking 

Het vergroten van de bewustwording in Nederland met betrekking tot de omvang van 

onnodige blindheid in ontwikkelingslanden is een doelstelling van Eye Care Foundation. 

Verhoogde bewustwording heeft een positief effect op de mate waarin mensen bereid zijn 

bij te dragen aan de oplossing van het probleem van onnodige blindheid. 

Doelstelling 1: Het bewustzijn in Nederland met betrekking tot het probleem van onnodi-

ge blindheid is zodanig dat in 2015 meetbaar is in, bijvoorbeeld, de Charibarometer. 

Doelstelling 2: De achterban laten groeien tot 20.000 regelmatige gevers in 2015. 

 

5. Organisatorische doelstellingen 

 Doelstelling 1:  Verdere professionalisering van het fondsenwervende team is op ter-

mijn wenselijk. Op korte termijn ontwikkelt de directeur de fondsenwerving op de za-

kelijke markt: 

o Het versterken van ECF’s positie bij vermogensfondsen, zodat vanaf 2011 de 

meerjarendoelstelling voor projectfinanciering wordt gerealiseerd. 

o Het verbeteren van het profiel bij vermogende donateurs, zodat vanaf 2011 

concrete inkomsten uit dit kanaal worden gerealiseerd. 
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o Sponsorwerving wordt ontwikkeld in 2011, zodat één langlopend contract (drie 

jaar) in 2012 kan worden afgesloten met een sponsor. 

 Doelstelling 2: Versterken van de administratieve capaciteiten van de organisatie, 

met name in het veld. 

 Doelstelling 3: Te komen tot een systeem van output/outcome meting in 2012. 

 Doelstelling 4: Te komen tot een gedegen systeem van risicoanalyse en risicomana-

gement (zowel financieel als operationeel gericht) in 2011. 

 

6.  Samenwerking met relevante organisaties 

Behalve naar ad-hoc vormen van samenwerking wordt in de planningsperiode op basis 

van een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende vormen van samenwer-

king ook gekeken naar eventuele mogelijkheden van structurele samenwerking of sa-

mengaan met één of meer collega organisaties. De vraag die nadrukkelijk aan de orde 

moet zijn in dit verband is of toekomstig succes voort zal vloeien uit een organisatie die 

op zichzelf staat of één die opgaat in een groter geheel. 

Doelstelling 1: Analyse van voor- en nadelen van samenwerking (operationeel en fond-

senwervend) op enigerlei manier in 2011. 

Doelstelling 2: Relevante mogelijkheden tot operationele samenwerking per regio geïn-

ventariseerd in 2011. 

Doelstelling 3: Relevante mogelijkheden tot gezamenlijke fondsenwerving per regio geïn-

ventariseerd in 2011. 

 

Bijlagen: 

 Definitie van project fases 1 tot en met 5 
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 BIJLAGE: projecten 

 

Fasering: 

1. Basale ondersteuning in gebieden waar geen structurele oogzorg is. Dit kan in de 

vorm van mobiele oogkampen zijn. 

2. Infrastructuur opzetten en inrichten van faciliteiten waar permanente oogzorg ge-

leverd wordt. Training van staf/zorgverleners 

3. Organisatie van oogzorg in het verzorgingsgebied van de oogzorgvoorziening op-

zetten. Primary eye care; netwerk op grass root level, bewustwording gemeen-

schap, verwijsketen opzetten. (1ste fase, initiële fase)) 

4. Stabiliseren en professionaliseren van de oogzorg in het verzorgingsgebied (2e fa-

se). Opzetten vision centres of district eye centres. Prioriteiten: cataract, kinder-

blindheid en refractie uitbouwen. Kwaliteitverbetering op alle niveaus van oogzorg 

en -zorgverlening. 

5. Inbedding in lokaal en nationaal beleid en overdracht aan regionale en lokale 

overheden. 
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