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 GEGEVENS 
 Stichting International Justice Mission The Netherlands (IJM) 

 Zoutmanstraat 42/44 

 2518 GS Den Haag 

 Nederland 

 Telefoonnummer: 070 - 214 14 15 

 E-mail: contact@ijmnl.org 

 RSIN fiscaal nummer: 820704453 

  

MISSIE 
IJM’s missie statement luidt als volgt:  

“Armen beschermen tegen gewelddadig onrecht zoals slavernij - door slachtoffers te 

bevrijden, hun een veilige en hoopvolle toekomst te bieden, daders voor de rechter te 

brengen en lokale politie en justitie te helpen om effectief onrecht te bestrijden.”  

 

IJM Nederland is opgericht ten dienste van deze missie en dient als een Partner Kantoor 

van IJM Global. Wij dragen bij aan een wereldwijde beweging door:  

 Aandacht te vragen voor geweld tegen de armsten in de wereld.  

 Het beschikbaar stellen van een aantal mensen en organisaties die zich 

inzetten tegen onrecht te helpen groeien.  

 Leiders uit alle sectoren te beïnvloeden en hen een belangrijke stem te 

laten zijn voor de armen van deze wereld.  

 

De visie van IJM is als volgt:  

“Duizenden bevrijden. 

Miljoenen beschermen. 

Bewijzen dat gerechtigheid voor de armen mogelijk is.”  

 

Deze visie brengt IJM Nederland in de praktijk doordat we:  

 Geloven in een wereld waar ieder mens kan genieten van hun door God 

gegeven leven, vrijheid, waardigheid en de vrucht van hun liefde of arbeid.  

 

ANBI publicatie gegevens 
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 Het recht willen laten werken voor de armen die lijden onder gewelddadige 

onderdrukking.  

 Nederlanders en andere Europeanen als voorvechters en innovators zien, 

door een stem te zijn voor de onderdrukten en rechtssystemen op te 

bouwen in landen waar dat nodig is.  

 

BEKNOPT BELEIDSPLAN 2016 
In 2016 werken we aan de volgende doelen:  

 

Duurzame gerechtigheid waarborgen 

 Ondersteunen van veldkantoren met kennis en onderzoek 

 Verbinden van Nederlandse ambassades en veldkantoren 

 Het thema rechtshandhaving sterker op de politieke agenda en in het  

 ontwikkelingsbeleid krijgen 

 

Bewustwording & mobilisatie 

 Bewustzijn creëren door inzet van The Locust Effect, Expressions for  

 Justice en scholenprogramma, spreekbeurten en media aandacht 

 Uitrollen van ‘adopt a field office’  

 Toerusting van ‘thought leaders’ over het thema recht en gerechtigheid 

 Vrijwilligers actief betrekken bij het werk van IJM, door Freedom  

 Challenges en het Justice Advocate programma 

 Mobiliseren en toerusten van gebedspartners voor het veldwerk 

 

Middelen mobiliseren 

 Groei van fondswerving ten behoeve van de financiële ondersteuning van 

IJM’s veldwerk naar € 475.000,-  

 Recruteren van vier nieuwe fellows voor de veldkantoren 

 

Operationele uitmuntendheid waarborgen 

 Verder uitbouwen en optimaliseren CRM systeem 

 Professionaliseren HR beleid o.a. door opstellen van een 

kwaliteitshandboek  

 Ondersteunen in ontwikkeling van standaarden t.b.v. globalisatie IJM 
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BESTUUR 
Samenstelling en functies 

Het bestuur van IJM NL bestaat uit de volgende personen: 

Drs. J. (Jouke) van der Veer – Voorzitter 

De heer Van der Veer was in de afgelopen jaren financieel bestuurder. 

 

Mr. M.R. (Martin) Witteveen – Penningmeester 

De heer Witteveen is in 2008 benoemd tot onderzoeksrechter in de rechtbank 

van 's-Gravenhage in Nederland voor internationale misdrijven. 

 

F.P. (Fréderique) Lalleman MSc – Secretaris 

Mevrouw Lalleman is Consultant bij IBM 

 

Ir. P. (Peter) Luttik – Bestuurslid 

De heer Luttik is werkzaam bij 7AC technologies, in Beverly Massachusetts 

 

Mr. J. (Jorik) Klomp –Bestuurslid 

De heer Klomp is rechter in de rechtbank Rotterdam 

 

Benoeming en zittingsduur 

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Indien er een vacature 

ontstaat binnen het bestuur worden kandidaat bestuursleden voorgedragen door 

een of meer van de overgebleven bestuursleden.  

De leden van het bestuur dienen maximaal twee termijnen van vier jaar.  

 

Bezoldigingsbeleid 

Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere financiële compensatie voor de 

werkzaamheden in verband met het bestuurslidmaatschap. Wel komen 

bestuursleden, indien gewenst, in aanmerking voor vergoeding van gemaakte 

kosten. 

 

JAARVERSLAG 
Het (financieel) jaarverslag van Stichting International Justice Mission kunt u via deze 

link downloaden van onze website.  

http://www.ijmnl.org/footermenu/jaarrapporten

