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1. Inleiding 

 

Eye Care Foundation (ECF) is ontstaan uit de behoefte om vanuit Nederland ondersteuning 

te geven aan het opzetten en versterken van goede en betaalbare oogzorg in 

ontwikkelingslanden. In eerste instantie gebeurde dat vooral door uitzending van 

oogheelkundige teams. De steun is ondertussen verschoven naar het versterken van de 

lokale capaciteit door opleidingen mogelijk te maken, het verbeteren van de infrastructuur 

door het bouwen van oogklinieken en het verstrekken van oogheelkundige apparatuur. 

 

ECF heeft projecten in Nepal, Vietnam, Cambodja, Laos en Tanzania. De ondersteuning is 

het meest succesvol als in deze regio’s netwerken van oogcentra ontstaan met goed 

opgeleid, lokaal, personeel, vrijwilligers, geschikte apparatuur en goede huisvesting. Het 

doel is door onze projectondersteuning deze netwerken te bevorderen. De netwerken 

moeten zich na verloop van tijd financieel en qua kennisniveau zelf in stand kunnen 

houden. Hierbij is inbedding in lokaal beleid van belang om de duurzaamheid, continuïteit 

en kwaliteit te waarborgen. Vanuit Nederland en de veldkantoren in Nepal, Vietnam en 

Cambodja wordt algemene ondersteuning en project (management) ondersteuning aan 

onze projectpartners verleend. Het stelt de lokale partners in staat in toenemende mate op 

eigen kracht de noodzakelijke oogzorg te organiseren en uit te voeren. 

 

In 2014 bestond ECF 30 jaar. In deze 30 jaar heeft ECF het volgende bereikt: 

- 4 oogziekenhuizen en klinieken gebouwd; 

- 17 district oogcentra geopend; 

- 113 oogartsen opgeleid; 

- 1.244 oogheelkundige professionals opgeleid; 

- 30.000 trainingen basis oogzorg verzorgd; 

- 300.000 staaroperaties uitgevoerd; 

- 2.900.000 patiënten onderzocht en behandeld. 

 

We staan nu aan het begin van een nieuwe strategische periode. Deze periode beslaat de 

jaren 2016 tot en met 2020. 
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2. Visie en Missie 

 

a. Visie 

 

ECF opereert binnen de kaders zoals deze door Vision 2020 zijn geschetst. In haar 

actieplan voor de periode 2014-2019 heeft Vision 2020 zich ten doel gesteld de 

vermijdbare blindheid in de wereld voor 2019, ten opzichte van 2010, met 25% te 

verminderen en meer nadruk te leggen op blindheid als onderdeel van de 

gehandicaptenzorg en revalidatie. 

 

Als ECF hebben we in de voorbije jaren altijd gewerkt aan de hand van een heldere 

visie. Het probleem dat ten grondslag ligt aan deze visie is nog steeds actueel en 

van grote omvang. Gezien de omvang van het probleem van onnodige blindheid en 

slechtziendheid is het eerder noodzaak om onze inspanningen te intensiveren, dan 

om te diversifiëren. Ook voor de onderhavige beleidsperiode staat onze visie dus 

nog steeds. Het is onze opdracht om in de onderhavige beleidsperiode steeds te 

blijven beoordelen of dat wat we doen een bijdrage levert aan ons primaire doel, 

het voorkomen van onnodige blindheid en slechtziendheid. 

 

Onze visie is en blijft: “Een wereld waarin onnodige blindheid en slechtziendheid niet 

langer de mogelijkheden van mensen beperkt. Een wereld waarin de ongelijkheid 

tussen mensen, op het punt van de toegang tot oogzorg, verdwenen is en er voor 

allen gelijkwaardige kansen bestaan om met een scherp zicht een toekomst op te 

bouwen.” 

 

b. Missie 

 

Onze missie vloeit voort uit onze visie. Aangezien onze visie zoals deze in de 

voorbije beleidsperiode van kracht was, voor de onderhavige beleidsperiode 

ongewijzigd blijft, blijft onze missie ook gelijkluidend. 

 

  



 

4 
 

“ECF is een niet-gouvernementele organisatie, die zich ten doel stelt een bijdrage te 

leveren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in 

ontwikkelingslanden. Daarnaast stelt ECF zich ten doel bij te dragen aan de 

bewustwording van de Nederlandse samenleving met betrekking tot deze 

problematiek.” 
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3. Analyses 

 

Voordat de vertaalslag naar de strategische doelstellingen van ECF kan worden gemaakt , 

is het belangrijk te analyseren met welke interne en externe omstandigheden ECF de 

komende jaren wordt geconfronteerd. 

 

a. SWOT-analyse 

 

De sterke en zwakke punten hebben betrekking op de kenmerken van ECF. De 

kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in 

het werkgebied waar ECF mee te maken heeft. 

 
 Sterkten Zwakten 

Interne 

omgeving 

Professionele organisatie Communicatie 

 Goede reputatie  
 Aansprekende resultaten  
 Kleine organisatie  
   
 Kansen Bedreigingen 

Externe 

omgeving 

Gezichtsvermogen is een 
speerpunt voor overheden 

Veranderend geefgedrag 
donateurs en donoren 

 Heldere boodschap  
 IT ontwikkelingen Relatief kleine achterban 
 Nieuwe vormen van 

financiering 
Werkzaam in ver weg gelegen 
gebieden 

 Financiering in 
projectlanden 

 

 Trouwe achterban  
 Zich terugtrekkende 

NGO’s 
 

   
 

b. Werkveld-analyse 

 

ECF opereert in een werkveld waarin vele internationale Niet Gouvernementele 

Organisaties (NGO’s) actief zijn. Het betreft zowel Nederlandse als internationale 

NGO’s. Een goede afstemming en verdeling van taken en verantwoordelijkheden is 

in de loop der jaren opgebouwd. Het belang hiervan heeft zich bewezen. 
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De komende jaren zal het werkveld naar verwachting aan verandering onderhevig 

zijn. 

 

Zo zullen enkele NGO’s haar activiteiten in bepaalde gebieden beëindigen, dan wel 

zullen zij zich meer concentreren op deeltaken. Voor ECF biedt dat de mogelijkheid 

hierop in te spelen en in gebieden die voorheen geheel of gedeeltelijk door andere 

NGO’s werden ingevuld, actief te worden, dan wel haar werkzaamheden uit te 

breiden. Waar mogelijk streven we samenwerking met andere NGO’s na om 

daarmee onze doelstellingen beter te kunnen realiseren. 

 

c. Analyse belanghebbenden 

 

ECF hecht veel waarde aan goede contacten met haar belanghebbenden. In de loop 

der tijd is zo een aantal, voor de stichting zeer waardevolle, netwerken ontstaan 

met subsidiënten, donoren en andere belanghebbenden. ECF informeert haar 

donateurs via een nieuwsbrief, die tweemaal per jaar via de post en online verspreid 

wordt. Desgevraagd ontvangen donateurs informatie over specifieke projecten. 

Daarnaast wordt persoonlijk contact onderhouden met donoren die aandacht 

hebben voor speciale onderdelen van het werkterrein of die een specifieke 

donatiehistorie hebben. Met organisaties waarmee een subsidierelatie bestaat, 

onderhoudt ECF functionele en zakelijke contacten om de zuiverheid van 

beoordeling en evaluatie te kunnen garanderen. Daarnaast is het contact met en de 

input van de medisch adviseurs voor ECF van groot belang. De communicatie met 

de medisch vrijwilligers is georganiseerd in de Klankbord Groep. Dit is een platform 

waarin de, als vrijwilliger aan ECF verbonden, oogartsen en andere specialisten 

zitting hebben. Zij overleggen periodiek met het hoofd projecten over de invulling 

van de portfolio en de operationele strategie. 

 

Op deze wijze wordt de oogheelkundige expertise, behalve in de projecten zelf, ook 

beschikbaar voor de organisatie in brede zin. 
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Ook voor de nieuwe beleidsperiode zijn de contacten met alle belanghebbenden bij 

ECF van essentieel belang voor het realiseren van de doelstellingen. Er zal daarom 

onverminderd ingezet worden op het onderhouden van deze contacten en waar 

mogelijk een verdieping worden gerealiseerd. 

 

d. Kernkwaliteiten 

 

ECF is een professionele organisatie met een goede reputatie en aansprekende 

resultaten. Het succes van de afgelopen jaren wordt in belangrijke mate 

gerealiseerd vanwege de duidelijke focus in haar activiteiten op het verhelpen van 

onnodige blindheid en slechtziendheid. De uitvoering van aanpalende activiteiten 

wordt door ECF overgelaten aan andere NGO’s die daar meer ervaring mee hebben, 

dan wel daar beter voor geëquipeerd zijn. 

 

e. Ambitie 

 

ECF ambieert in deze beleidsperiode een structurele groei van de bestedingen aan 

de doelstellingen te realiseren van ca. € 1,4 mln naar ca. € 1,9 mln, met een 

percentage besteedt aan de doelstellingen van 80%, een kostenpercentage 

fondsenwerving van 15% en een kostenpercentage van beheer en administratie van 

5%.  

 

Met structurele groei wordt bedoeld dat ook in de jaren na deze beleidsperiode de 

bestedingen aan de doelstellingen op dat niveau gehandhaafd kunnen worden. 
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4. Projecten 

 

a. Interventiestrategieën 

 

Als ECF hebben we de voorbije beleidsperiode gewerkt met vier 

interventiestrategieën. De onderliggende gedachte daarbij is “voorkomen” en 

“genezen”. Deze vier interventiestrategieën blijven ook de onderhavige 

beleidsperiode van kracht, aangevuld met de interventiestrategie “research”. 

 

De interventiestrategieën zijn: 

- Service delivery; 

- Capacity strengthening; 

- Infrastructure; 

- Research; 

- Policy influencing, bestaande uit activisme, advocacy en lobbying. 

 

Binnen deze interventiestrategieën verrichten we de volgende activiteiten: 

- Uitvoeren van staaroperaties; 

- Uitvoeren van oogscreenings; 

- Opleiden van oogartsen en oogheelkundige professionals; 

- Verzorgen van trainingen in basis oogzorg; 

- Bouwen van oogziekenhuizen en oogklinieken. 

 

In de voorbije beleidsperiode heeft ECF aangetoond deze activiteiten professioneel 

uit te kunnen voeren. In de uitvoering van deze activiteiten ligt onze kracht en 

daarop bouwen we door. 

 

Daarnaast richt ECF zich in het kader van “Policy influencing” op het opbouwen van 

oogzorgstructuren waar basale oogheelkundige zorg verleend wordt. Speerpunten 

hierbij zijn interventies op het gebied van staar- en refractiebehandeling, het 

versterken van oogteams en nationale oogzorgcomités, het bouwen van 

oogzorgklinieken en het uitvoeren en ondersteunen van onderzoek. 
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b. Werelddeel / Landen 

 

ECF is op dit moment actief in de werelddelen Azië en Afrika. In Azië voeren we 

projecten uit in Nepal, Cambodja, Vietnam en Laos; in Afrika in Tanzania. 

 

In Nepal (fase 3 -> 4) is onze ondersteuning ook de komende jaren voor wat betreft 

de basis interventiestrategieën nodig in de periferie en bij de bouw van Primary Eye 

Care Centres (PECC’s). Hierbij zal beoordeeld worden of nieuwe technologische 

toepassingen haalbaar en van toegevoegde waarde zijn. In Cambodja (fase 4 -> 5) 

zal na de bouw van de oogkliniek in Ratanakiri de nadruk komen te liggen op het 

stimuleren van de overdracht van de oogzorg naar de overheid. Een uitbouw van 

activiteiten wordt niet voorzien; eerder is een stabilisatie, dan wel afbouw van 

activiteiten in de komende 10 jaar aan de orde. De nadruk komt daarmee meer te 

liggen bij “Policy influencing”. In Vietnam (fase 4 -> 5) is al veel bereikt. Het land 

ontwikkelt zich positief en wordt zo langzamerhand gerekend tot de “middle-income 

countries”. Voor Vietnam zal de komende 10 jaar gewerkt worden aan de 

concretisering van de “exit-strategie”. In Laos kunnen we onze activiteiten nog 

uitbreiden tot een hoger uitgavenniveau. Het land is verdeeld onder de aldaar 

actieve NGO’s, maar er is nog veel te doen en samen met collega NGO’s gaan we 

daar een bijdrage leveren. Voor Laos zal in meerdere mate ingezet moeten worden 

op de kwaliteit van de oogzorg. Nieuwe technologieën kunnen ons daarbij helpen. 

 

In Tanzania is recentelijk een onderzoek naar de stand van zaken betreffende de 

oogzorg in de regio Morogoro uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek worden 

in samenwerking met de regionale en lokale autoriteiten verder uitgewerkt met als 

doel te komen tot concrete projecten. 

 

Voor deze beleidsperiode is uitbreiding van onze activiteiten naar nieuwe landen 

voorzien. In Azië zal ECF in Myanmar op afzienbare termijn een onderzoek naar de 

stand van zaken betreffende de oogzorg uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van 

dit onderzoek kan dan beoordeeld worden wat de behoefte aan oogzorg in dit land is 

en op welke wijze ECF bij de invulling van deze behoefte een rol kan spelen. In 

Afrika streeft ECF primair naar uitbreiding van activiteiten in Tanzania, maar ook 

andere landen kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
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Echter, niet alleen in Myanmar en Tanzania zijn mogelijkheden voor uitbreiding van 

activiteiten, ook in andere landen in Azië en Afrika kunnen zich mogelijkheden 

voordoen. Steeds zal op basis van een onderzoek naar de stand van zaken van de 

oogzorg in dat land en de behoefte aan ondersteuning onze inzet aldaar worden 

onderbouwd. 

 

c. Hoofdkantoor / veldkantoor 

 

De overkoepelende initiatie, aansturing en evaluatie van projecten vindt plaats 

vanuit ons kantoor in Amsterdam. In Nepal, Cambodja en Vietnam beschikt ECF 

over veldkantoren; deze veldkantoren hebben tot taak de projecten uit te voeren. 

 

ECF heeft veldkantoren in die landen waar haar activiteiten een dusdanige omvang 

hebben (bereikt), waardoor een lokale aansturing vanuit een oogpunt van efficiency, 

effectiviteit en doelmatigheid vereist is. Zolang de omvang van de activiteiten 

beperkt is, kan worden volstaan met aansturing vanuit het kantoor in Amsterdam, 

dan wel door een lokale (parttime) vertegenwoordiger. 

 

De aanpak waarbij de projecten onder verantwoordelijkheid van het kantoor in 

Amsterdam worden geïnitieerd, uitgevoerd en geëvalueerd blijft deze beleidsperiode 

ongewijzigd. Wel is het streven taken betreffende de aansturing, uitvoering en 

evaluatie die nu nog in Amsterdam worden verricht, voor zover mogelijk onder te 

brengen in het takenpakket van het betreffende veldkantoor, c.q. om nieuwe 

veldkantoren te vestigen, zodat het kantoor in Amsterdam zich nog meer dan nu 

bezig kan houden met de strategie en het beleid. 

 

d. Samenwerken 

 

Samenwerken met andere NGO’s is essentieel om onze doelstellingen te bereiken. 

Enerzijds vanwege de noodzakelijke afstemming van activiteiten, anderzijds om 

samen projecten uit te voeren om daarmee de doelstellingen van Vision 2020 te 

bereiken. Samenwerken leidt tot een efficiëntere uitvoering van projecten omdat 

daarmee beter ingezet wordt op de aanwezige specifieke deskundigheid. 
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Dergelijke vormen van samenwerking hebben zich tot op heden meerdere keren 

voorgedaan en zullen zich ook in de toekomst voordoen. ECF streeft er naar actief 

de samenwerking met andere NGO’s te zoeken. 

 

e. Nieuwe technieken 

 

De ontwikkelingen op IT-gebied gaan snel. Op dit gebied kan ECF geen trendsetter 

zijn vanwege haar geringe omvang. ECF wil echter wel onderdeel uitmaken van de 

“kopgroep” van NGO’s die deze nieuwe technieken ook toepassen. 

 

Als voorbeeld kan de Arclight en de PEEK genoemd worden. De PEEK is een mobiele 

app met een lens adapter voor op de mobiele telefoon waarmee ogen getest kunnen 

worden. Vooral bij screenings in de periferie kan dit hulpmiddel vele voordelen 

opleveren. ECF volgt nauwgezet de verdere ontwikkeling en implementatie van de 

PEEK. Het doel is de PEEK zodra deze uit ontwikkeld is in te zetten voor screenings. 

 

Naast de PEEK zijn er ook nog andere interessante ontwikkelingen die ECF volgt. 

Steeds met de intentie om deze ontwikkelingen zodra deze maar enigszins 

toepasbaar zijn in de projecten in te voeren.  

 

f. Prioriteiten en doelstellingen 

 

Onze focus blijft gericht op het verhelpen van onnodige blindheid en slechtziendheid 

bij de allerarmsten en op staar en refractie. Daarnaast zal meer aandacht 

geschonken moeten worden aan onderzoek en aan de mogelijkheden die de 

ontwikkelingen op IT-gebied bieden. Tot slot zal ook beleidsbeïnvloeding in de 

landen die zich economisch positief ontwikkelen meer aandacht moeten krijgen. 

 

De overkoepelende ambitie voor de onderhavige beleidsperiode is: “Niemand 

onnodig blind en het teruggeven van kwaliteit van leven.” 
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Afgeleid van deze overkoepelende ambitie kunnen de volgende ambities worden 

gedefinieerd: 

- Per land bekijken wat de noodzaak is wat betreft staar en refractie. 

- Pas weggaan uit het land als in belangrijke mate staar en refractie behandeld 

 zijn, c.q. het land zich zodanig heeft ontwikkeld dat zij zelfstandig verder kan. 

- Toegankelijkheid in de meest afgelegen gebieden vergroten met behulp van IT. 

- Niet alleen kwantiteit, maar ook hoge kwaliteit van oogzorg is essentieel. 

- De voorlichting, maar ook de preventieactiviteiten zijn uitmuntend. 

- Grotere prioriteit en meer aandacht voor beleidsbeïnvloeding. 

 

Samenvattend: ECF wil de trendsettende organisatie zijn op het gebied van het 

verhelpen van onnodige blindheid en slechtziendheid. Voor de onderhavige 

beleidsperiode heeft ECF de ambitie om haar inspanningen te intensiveren op de 

gebieden waarop zij excelleert. Voor elke activiteit wordt steeds beoordeeld of het 

doel van de activiteit past binnen haar primaire doelstelling, t.w. onnodige blindheid 

en slechtziendheid verhelpen. 

Onze doelstelling voor de onderhavige beleidsperiode is een substantiële bijdrage te 

leveren aan het verminderen van onnodige blindheid en slechtziendheid. Om dit 

doel te bereiken, gaan we: 

- 146.500 (2011-2015: 122.211) oogoperaties uitvoeren; 

- 2.650.000 (2011-2015: 2.205.761) oogscreenings uitvoeren; 

- 180 (2011-2015: 130) oogartsen opleiden; 

- 24.500 (2011-2015: 17.555) oogheelkundige professionals opleiden. 

 

Als bijlage 1 is opgenomen een overzicht van het aantal oogartsen per miljoen 

inwoners van diverse landen. Ook uit dat overzicht blijkt dat de inzet van ECF in de 

landen waar zij actief is onverminderd noodzakelijk is en een bijdrage levert aan de 

verbetering en inbedding van de oogzorg in die landen. 

 

Als bijlage 2 is opgenomen een overzicht van de verschillende te onderscheiden 

projectfases. 
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5. Voorlichting en bewustmaking 

 

a. Algemeen 

 

Voorlichting en bewustmaking is de andere doelstelling van ECF. Het probleem van 

onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden is niet een onderwerp 

wat in voldoende mate de aandacht in de media krijgt. Ook de naamsbekendheid 

van ECF is nog steeds gering. Het vergroten van de bewustwording van de omvang 

van het probleem van onnodige blindheid en slechtziendheid, maar juist ook de 

naamsbekendheid van ECF moet deze beleidsperiode aanzienlijk worden vergroot. 

Het doel blijft de Nederlandse bevolking bewust te maken van het feit dat iets 

vanzelfsprekends als goede oogzorg voor heel veel mensen op aarde niet aanwezig 

of bereikbaar is. 

 

b. Doelgroepen 

 

ECF onderscheidt de volgende doelgroepen: 

- Particuliere donateurs (ca. 17.000, waarvan ca. 100 “major” donors); 

- Particuliere actievoerders (ca. 120, inclusief Dam-tot-Dam lopers); 

- Medisch adviseurs en medisch vrijwilligers (ca. 170); 

- Leden comité van aanbeveling, ambassadeurs en (oud) medewerkers (ca. 50). 

 

Bij de voorlichting van de diverse doelgroepen maakt ECF gebruik van zowel de 

”oude” als de “nieuwe” media. 

 

c. Prioriteiten en doelstellingen 

 

De doelgroepen worden in algemene zin periodiek geïnformeerd door middel van 

traditionele nieuwsbrieven. Daarnaast worden de doelgroepen met ingang van deze 

beleidsperiode elk kwartaal door middel van een e-mail geïnformeerd over de 

voortgang van de projecten en/of specifieke onderwerpen waarin de doelgroep 

interesse heeft getoond. 
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De aanpak van de doelgroepen particuliere actievoerders, medisch adviseurs, 

medisch vrijwilligers, leden comité van aanbeveling, ambassadeurs en (oud) 

medewerkers blijft ongewijzigd. De uitwerking van de te bereiken doelstellingen met 

betrekking tot de particuliere donateurs is opgenomen onder “Fondsenwerving”. 
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6. Fondsenwerving 

 

a. Algemeen 

 

ECF beschikt over een zeer betrokken grote groep donateurs. Een deel van deze 

donateurs rekent ECF tot de categorie “Major donors”. Een donateur is een “Major 

donor” als de donateur gedurende meerdere Jaren grotere bedragen geeft. 

Daarnaast zijn de inkomsten uit nalatenschappen in toenemende mate een 

belangrijke bijdrage. Over het algemeen betreft dit zogenaamde “ongelabelde 

giften”. 

 

Reeds vele jaren beschikt ECF over een netwerk van institutionele fondsen die de 

activiteiten op projectbasis ondersteunen. Dit betreft steeds zogenaamde “gelabelde 

giften”. Recent is aanvullend de zakelijke markt als doelgroep geformuleerd. De 

reeds gedane inspanningen hebben geleid tot enkele nieuwe proposities. 

 

b. Doelgroepen 

 

ECF onderscheidt de volgende doelgroepen: 

- Donateurs; 

- Major donors; 

- Institutionele markt; 

- Zakelijke markt. 

 

Naast deze bronnen voor inkomsten ziet ECF mogelijkheden om alternatieve 

bronnen aan te boren. Hierbij moet gedacht worden aan meer internationaal 

opererende fondsen, maar ook Europese fondsen. Om voor dergelijke fondsen in 

aanmerking te komen, is samenwerking met andere NGO’s veelal een voorwaarde. 
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c. Prioriteiten en doelstellingen 

 

De aanpak van de doelgroepen donateurs, major donors, institutionele markt en 

zakelijke markt blijft ongewijzigd. Wel zal in het kader van de nagestreefde 

doelstellingen de aanpak geïntensiveerd worden. 

 

Onze doelstelling voor de onderhavige beleidsperiode is: 

- Toename van het aantal donateurs van ca. 17.000 tot ca. 30.000; 

- Toename van het aantal “Major donors” van ca. 100 tot ca. 300; 

- Intensiveren van de aanpak voor opname van ECF in testamenten; 

- Toename van de inkomsten uit de institutionele en zakelijke markt met 

 ca. € 300.000; 

- Intensiveren en uitbouwen van samenwerking met zakelijke partners. 

 

Voor het realiseren van de toename van het aantal donateurs wordt samen met 

Mindwise een plan, inclusief een kosten-baten analyse, opgesteld. De uitvoering van 

het plan moet leiden tot de als doel gestelde toename. Als resultaat van deze 

toename van het aantal donateurs streeft ECF naar een toename van de opbrengst 

uit mailingen van ca. € 465.000 in 2016 naar ca. € 770.000 in 2020 en de 

opbrengst uit incasso’s, periodieke en losse schenkingen van ca. € 365.000 in 2016 

naar ca. € 570.000 in 2020. 

 

De “Major donors” zijn een belangrijke bron voor grotere structurele bijdragen in 

het algemeen en aan projecten in het bijzonder. Tevens vormt deze groep van 

donateurs de basis voor mogelijke vermelding in testamenten. Deze doelgroep krijgt 

persoonlijke aandacht. Hierbij kan gedacht worden aan periodiek, één- of tweemaal 

per jaar, telefonisch contact en huisbezoek (éénmaal per jaar). 
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Het doel van ECF is de inkomsten uit de institutionele en de zakelijke markt toe te 

laten nemen van ca. € 450.000 in 2016 naar ca. € 750.000 in 2020. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat ECF toegang krijgt tot het netwerk van “leading” organisaties die 

“global calls” uitzetten. Daarnaast zal ECF per jaar minimaal één grant-aanvraag 

indienen bij een mondiale fondsenverstrekker. Aan het einde van de beleidsperiode 

heeft ECF met vijf zakelijke partners een langdurige structurele ondersteuning 

gerealiseerd. 
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7. Organisatie 

 

a. HRM 

 

Het team, zowel op het hoofdkantoor als de veldkantoren, moet adequaat zijn 

samengesteld en geëquipeerd om haar taak deskundig en doelmatig uit te kunnen 

voeren. Dit vraagt continue aandacht en aanpassing, al naar gelang van de 

ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat het beleid, met input 

van de veldkantoren, onderdeel is van het takenpakket van de medewerkers van 

het hoofdkantoor. De voorbereiding, de uitvoering, het monitoren en het evalueren 

van de projecten is, onder supervisie van de medewerkers van het hoofdkantoor, 

onderdeel van het takenpakket van de medewerkers van de veldkantoren. 

 

Als  bijlage 3 is opgenomen het organigram. 

 

b. Processen 

 

Enkele jaren geleden is vanwege de destijds ingevoerde wijzigingen in het 

betalingsverkeer geïnvesteerd in een nieuw CRM-systeem. Een bijkomende 

belangrijke reden voor deze investering was de gewenste verbetering van de 

beheersing van de diverse processen. In dit kader zijn reeds goede stappen gezet. 

Deze beleidsperiode zal het systeem verder ingevoerd en vervolmaakt worden. Zo 

zullen de volgende onderdelen worden gerealiseerd: 

 

i. De integratie van de financiële administratie van de veldkantoren in de 

financiële administratie van het hoofdkantoor; 

ii. Het vastleggen van de projecten conform de aanpak van het “logisch kader”; 

iii. Het ontwikkelen van verschillende op de dagelijkse praktijk toegespitste 

overzichten voor projecten en fondsenwerving; 

iv. Het koppelen van gelabelde inkomsten aan projecten. 
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c. Financiën 

 

Een gezond financieel beheer is noodzakelijk voor de continuïteit van ECF. Hierbij 

gelden de volgende uitgangspunten: 

 

i. Een percentage besteedt aan de doelstellingen van gemiddeld 80%; 

ii. Een verdeling van de bestedingen aan projecten, c.q. structurele hulp en 

voorlichting, c.q. bewustmaking in de verhouding van 80% : 20%; 

iii. Een verdeling van de uitgaven aan projecten door middel van gelabelde en 

ongelabelde giften van 80% : 20%; 

iv. Een kostenpercentage fondsenwerving van gemiddeld 15%; 

v. Een kostenpercentage van beheer en administratie van gemiddeld 5%. 

 

en met betrekking tot de balans: 

 

vi. Een continuïteitsreserve van minimaal 100% van de vaste kosten van een 

jaar; 

vii. Een bestemmingsreserve projecten van minimaal 50% van de doorlopende 

projectverplichtingen. 

 

Een groei van de bestedingen naar het voor 2020 geprojecteerde niveau betekent 

dat ook de reserves navenant meegroeien. 

 

Als bijlage 4 is opgenomen de voor 2020 als doelstelling geformuleerde begroting. 
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8. Samenvatting doelstellingen 

 

Strategisch doel Ten aanzien van projecten, structurele hulp 

Doelstellingen 1. Groei van de bestedingen. 
 2. Uitbreiding van activiteiten naar nieuwe landen in 

Azië en Afrika. 
 3. Focus op activiteiten waar ECF goed in is, met meer 

nadruk op kwaliteit van de oogzorg en 
beleidsbeïnvloeding. 

 4. Delegatie van meer taken naar het veldkantoor. 
 5. Actief zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking. 
 6. Nauwgezet volgen en waar mogelijk toepassen van 

nieuwe technieken. 
  
Strategisch doel Ten aanzien van voorlichting en bewustmaking 

Doelstellingen 1. Verhogen naamsbekendheid. 
 2. Continueren activiteiten met betrekking tot alle 

doelgroepen. 
  
Strategisch doel Ten aanzien van fondsenwerving 

Doelstellingen 1. Toename van het aantal trouwe donateurs. 
 2. Toename van het aantal “Major donors”. 
 3. Intensiveren van de aanpak voor nalatenschappen. 
 4. Uitbouwen van samenwerkingen met zakelijke 

partners. 
  
Strategisch doel Ten aanzien van organisatie 

Doelstellingen 1. Verdere optimalisatie van de processen. 
 2. Implementatie en naleving van geformuleerde 

financiële criteria. 
  

 

De geformuleerde doelstellingen worden nader in jaarplannen uitgewerkt waarbij de 

benodigde acties, de benodigde middelen, de gewenste resultaten (KPI’s) en de planning 

gedetailleerd worden uitgewerkt. 
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Bijlage 1: Aantal oogartsen per miljoen inwoners 
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Bijlage 2: Definitie projectfases 

 

De volgende fases kunnen worden onderscheiden: 

 

1. De basale ondersteuning in gebieden waar geen structurele oogzorg is, bijvoorbeeld in de 

vorm van het houden van oogkampen. 

2. De infrastructuur opzetten en inrichten van faciliteiten waar permanente oogzorg geleverd 

wordt, bijvoorbeeld door middel van training van staf en zorgverleners. 

3. De organisatie van de oogzorg in het verzorgingsbebied opzetten, bijvoorbeeld door middel 

van het bouwen en onderhouden van primary eye care centra, het opzetten netwerken op 

grass root level, de bewustwording in de gemeenschap en het opzetten van een 

verwijsketen. (1e fase) 

4. Het stabiliseren en professionaliseren van de oogzorg in het verzorgingsgebied, 

bijvoorbeeld door middel van het opzetten van vision centra of district eye centra, 

uitbouwen prioriteiten met betrekking tot staar en refractie, de verbetering van de kwaliteit 

op alle niveaus van oogzorg. (2e fase) 

5. De inbedding in en overdracht naar de dienstverlening in lokaal en nationaal beleid. 

 

De fase waarin wordt ingezet hangt af van hoe ver een land zelf al is qua ontwikkeling van de 

oogzorg. 
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Bijlage 3: Organigram 
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Bijlage 4: Meerjarenbegroting 

 

Ambitie beleidsperiode 2016-2020 

   2016  2020 

      

Baten Baten uit eigen fondsenwerving  1.677.360  2.370.000 

 Baten uit acties van derden  2.500  5.000 

 Rentebaten  11.000  10.000 

 Overige baten  0  0 

      

 Som der baten  1.690.860  2.385.000 

      

Lasten Besteed aan de doelstellingen     

 Projecten, structurele hulp  948.485  1.583.640 

 Voorlichting / Bewustmaking  332.695  324.360 

      

   1.281.180  1.908.000 

      

 Werving baten     

 Kosten eigen fondsenwerving  322.587  355.500 

      

 Beheer en administratie     

 Kosten beheer en administratie  87.093  121.500 

      

 Som der lasten  1.690.860  2.385.000 

      

Resultaat   0  0 

      

      

Bestedingspercentage (som der baten)  75,8%  80,0% 

      

Bestedingspercentage (som der lasten)  75,8%  80,0% 

      

Kostenpercentage fondsenwerving  19,2%  15,0% 

      

Kostenpercentage beheer en administratie  5,2%  5,1% 

      

 

 

 


