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We raken nooit gewend aan de heftige verhalen van geweld tegen de armen, 
waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Het zet onze medewerkers en 
onze trouwe achterban in beweging. Want achter alle verhalen van onrecht, 
zitten verhalen van hoop. Verhalen waar bevrijding, herstel en gerechtigheid 
heeft plaatsgevonden. Een aantal van deze verhalen leest u terug in dit jaar-
verslag. In 2016 werden we opgeschrikt door gebeurtenissen nog zwaarder 
dan we ‘gewend’ zijn.

In Kenia werd een collega van ons, Willie Kimani, samen met onze cliënt 
Josephat Mwenda en hun trouwe taxichauffeur Joseph Muiruri, ontvoerd. Zij 
waren op de terugweg van de rechtbank, waar zij een zaak van politiegeweld 
tegen Josephat aanhangig maakten. Een paar dagen later werden hun licha-
men gevonden.  Vermoord. De verdachten zijn politieagenten.

Op de Filipijnen begonnen we onze eerste zaken tegen online seksuele 
uitbuiting, ofwel cybersekshandel. De verhalen die terugkwamen van onze 
undercovers, onze advocaten en onze nazorgmedewerkers vallen ons zwaar. 
Het misbruik is perverser dan ooit. Het geweld harder dan ooit. En de leeftijd 
lager dan ooit. Het jongste kindje dat we hebben bevrijd was 1 jaar oud.

In deze gebeurtenissen kwam het karakter van IJM naar boven. De wijze 
waarop wij reageren op geweld. Meer dan 750 medewerkers wereldwijd zeg-
gen: “Wij gaan niet weg, totdat we gerechtigheid zien heersen in onze ge-
meenschappen”. Wanneer geweld overweldigt, reageert IJM met hoop. Ons 
geloof dat licht sterker is dan duisternis. 

In Kenia zijn honderden mensen de straat op gegaan in een vreedzaam 
protest tegen politiegeweld naar aanleiding van de moordzaak. Het onder-
werp staat nu hoog op de agenda.

Op de Filipijnen bouwt ons team verder op de jarenlange vruchtbare 
samenwerking met de lokale politie en andere autoriteiten. Het aantal kin-
deren in bordelen is drastisch verlaagd vanwege deze samenwerking. Nu 
gaan we samen de strijd aan tegen online uitbuiting. 

UNTIL ALL ARE FREE.
Dit is niet alleen onze campagneslogan. 

Het zit in ons DNA om door te gaan. Honderden medewerkers en duizenden 
vrienden van IJM gaan door. Ook in 2017. Until all are free. 

We zijn u ontzettend dankbaar voor uw steun. 

Hartelijke groet,

Caroly Houmes
Directeur IJM Nederland

Fotografie:  Esther Havens

“Het jongste kindje dat we hebben bevrijd, 
 was 1 jaar oud.”
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IMPACT

IN 2016 MOCHTEN WIJ – SAMEN MET ONZE ACHTERBAN - 
VEEL RESULTATEN BEHALEN. 

Doelstelling

Samen met onze partners 3713 slachtoffers bevrijden uit dwangarbeid 
en verlossen van seksueel misbruik.

Resultaat

4.093 bevrijd

De resultaten van 
2016

Doelstelling

In nauwe samenwerking met de plaatselijke politie en justitie 312 sla-
venhandelaren en –eigenaren, pooiers en andere criminelen berech-
ten.

Resultaat

266 opgepakt

Doelstelling

1359 slachtoffers behandelen door middel van ons uitgebreide nazorg-
programma in hoop op herstel.

Resultaat

1.524 hersteld

Doelstelling

Training van politie, officieren van justitie, rechters, maatschappelijk 
werkers, partnerorganisaties en burgers, zodat zij slavernij herkennen 
en ertegen optreden.

Resultaat

31.000+ getraind
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UPDATES

ijm VK

ijm nederland

ijm Duitsland

ijm AUSTRALIë

MODERNE SLAVERNIJ

MENSENHANDEL

SEKSUEEL GEWELD

ILLEGALE LANDONTEIGENING

MACHTSMISBRUIK DOOR POLITIE

BURGERSCHAPSREGISTRATIE

Partnerondersteuning
huánuco, peru

la paz, bolivia

LEVENS 
VERANDEREN 
WERELDWIJD
IJM beschermt de armen tegen verschillende 
vormen van geweld in ontwikkelingslanden.

ONZE VELDKANTOREN

ijm Canada

ijm hoofdkantoor

santo domingo,
dominicaanse republiek

Partnerondersteuning
guayaquil, ecuador

guatemala stad,
guatemala

ACCRA, GHANA

nairobi, kenia

GULU, OeGANDA

Kampala, OeGANDA

MUMBAI, INDIA

BANGALORE, INDIA

delhi, INDIA

chennai, INDIA

Calcutta, INDIA

pampanga,
De filipijnen

cebu,
De filipijnen

chiAng mai,
thailand

manila,
De filipijnen

phnom penh,
cambodja
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HEEL DORP BEVRIJD UIT SLAVERNIJ 

 
IJM VIERT OPMERKELIJKE 
VERANDERING IN CAMBODJA

Cambodja is niet langer het land waar jonge kin-
deren schaamteloos uitgebuit worden door seks- 
toeristen en handelaars. Zestien jaar na de eer-
ste reddingsoperatie van IJM, waarbij 37 kinde-
ren gered werden uit de sekshandel (sommigen 
nog maar 5 jaar jong), ging IJM-oprichter Gary 
Haugen terug naar Cambodja om een geweldige 
overwinning in de strijd tegen straffeloosheid te 
vieren. 
Handelaren boden op straat seks met minder-
jarigen te koop aan en er was niemand die hen 
tegenhield. Nu zijn veel van deze straten echter 
leeg en in clubs en bars zijn niet langer min-
derjarige meisjes te vinden. Dankzij de opmer-
kelijke samenwerking tussen regeringsleiders, 
politie, rechtbanken, sociale instanties en ngo’s 
is in Cambodja het aantal kinderen dat voor seks 
wordt verkocht drastisch verminderd en kunnen 
sekshandelaren op serieuze straffen rekenen. 

Fotografie: Esther Havens

ZUID A ZIË

ZU IDOOST A ZIË
Tijdens een nog nooit eerder vertoonde reddingsoperatie 
hebben IJM en onze partners geholpen om een heel dorp in 
Zuid-India uit de slavernij te bevrijden.

Het vissersdorpje leefde generaties lang in welvaart, totdat 
tien jaar geleden een machtige man ervoor zorgde dat de 
families schulden opbouwden. Door middel van bedreigin-
gen en geweld hield hij hen in zijn macht. Drie generaties, 
kinderen en hun ouders en grootouders, werden allemaal ge-
dwongen om te gaan vissen, terwijl alleen hijzelf er beter van 
werd. De slachtoffers kregen constant te maken met fysiek en 
verbaal geweld, zonder uitzicht op een mogelijkheid om hun 
vrijheid terug te kopen. 

Begin januari slaagde IJM er samen met de lokale autoritei-
ten en onze partner National Adivasi Solidarity Council in 
om eindelijk een eind te maken aan de uitbuiting van 96 
mensen, van wie de jongste nog maar 10 jaar was. Ze leren nu 
weer in vrijheid te leven en gaan voorzichtig aan het werk. 
Deze families zien de toekomst weer vol hoop in plaats van 
vol angst tegemoet en ze kunnen terugkeren naar hun huizen 
om een nieuwe generatie kinderen groot te brengen die iede-
re dag wakker worden als vrije mensen.

Updates

ZUID A ZIË

Gerechtigheid na zeven jaar 
juridische strijd

Na een juridisch proces van zeven jaar, werden 
enkele vrouwen veroordeeld die drie meisje ver-
kochten om te werken in de seksindustrie.

De rechtsgang werd vanwege verschillende oor-
zaken gedwarsboomd. Rechters werden vervan-
gen en de advocaten van de mensenhandelaren 
haalden alles uit de kast om het proces te ver-
tragen. De slachtoffers en hun getuigen moes-
ten keer op keer hun verhaal doen. Ze deden dat 
eerlijk en oprecht opdat het recht zijn loop zou 
vinden.
Uiteindelijk hoorden de drie vrouwen hun straf: 
zeven jaar gevangenschap en een flinke boete. 
Dat geld zal verdeeld worden onder de slacht-
offers die daarmee de kosten van hun herstel 
kunnen betalen.
Een van de advocaten van IJM zei verheugd: 
“Deze zaak heeft bewezen dat geduld wordt be-
loond. Het mag dan zeven jaar geduurd hebben, 
aan de slachtoffers is recht gedaan. Het is een 
teken van hoop dat ondanks vele strubbelingen 
en vertragingen, de rechter toch luistert naar de 
verhalen van de slachtoffers en een rechtvaardig 
oordeel velt”. 
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Rode letters met duidelijke 
boodschap op Stardust Showbar

Op 9 februari 2016 spijkerden autoriteiten een groot bord 
met rode letters op de deur van de Stardust Showbar in 
Manilla. In deze club werden jonge vrouwen en meisjes 
openlijk verkocht voor seks. Op het bord stond te lezen: 

 
‘Openbare bekendmaking:  

onder dwangbevel gesloten.’

Het proces tot sluiting werd drie maanden eerder in 
gang gezet, toen de politie en IJM dertien jonge vrouwen 
uit deze club redden. Vier verdachten zijn aangeklaagd 
wegens sekshandel. Stardust bevindt zich in een po- 
pulaire straat in downtown Manila, waar nog veel meer 
seksclubs zijn. Het is de tweede bar in die straat die door 
de autoriteiten gesloten is. Het harde optreden tegen dit 
soort zaken laat zien dat de overheid de sekshandel echt 
graag wil uitroeien en het is een krachtige boodschap 
aan de gemeenschap. 

Historische veroordeling 
serieverkrachter in 
Guatemala

IJM Guatemala heeft twee jaar onver-
moeibaar onderzoek verricht naar de dader 
in een zaak die aanvankelijk niet serieus 
genomen werd. Via Facebook wist Marco 
Veliz kinderen en jonge vrouwen te lokken, 
om hen vervolgens op gewelddadige wijze 
aan te randen. Met de eerste aanklacht tegen 
deze man werd niets gedaan, maar met onze 
hulp konden de autoriteiten hem vervolgen 
en arresteren. Hij werd veroordeeld tot 124 
jaar gevangenisstraf, een van de langste 
straffen sinds het bestaan van IJM. 

 
Cliënten vrijgesproken 
na rechtszaak van 8 jaar

Twee van onze cliënten in Kenia, de heren 
Odouri en Kakuli, zijn eindelijk vrijgespro-
ken nadat ze acht jaar geleden vals beschul-
digd waren van diefstal. Onze advocaten 
hebben hard gevochten om hun naam te 
zuiveren. Ook heeft ons team hen bijge-
staan met advies en de reiskosten betaald 
voor de meer dan twintig keer dat de man-
nen in de rechtszaal moesten verschijnen.  

‘Vanaf het begin van de rechtszaak 
heeft het mij aan niets ontbroken. 

Ik bid om Gods rijke zegen voor de 
onbekenden die zo goed voor mij 

zorgden.’ 
 

– Odouri  

AFRIKA

LATIJNS-AMERIKA

ZUIDOOST-A ZIË

Odouri (links), 76 jaar en Kakuli (rechts), 70 jaar 
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Symbolische medaille

Twee mensenhandelaars werden veroordeeld in 
een strafzaak die drie jaar geleden zijn aanvang 
kende. Tien jonge vrouwen, onder wie enkele 
meisjes van 15 jaar, werden toen bevrijd uit een 
bar waar ze gedwongen werden tot prostitutie. 
‘Veroordelingen zijn een symbolische medaille 
voor het behaalde succes in een rechtszaak, 
maar de veranderde levens van de cliënten die 
we bijstaan vormen de echte prijs. Het voorrecht 
deze dingen van dichtbij te mogen meemaken, 
maakt ons steeds weer dankbaar onderdeel te 
zijn van deze missie’, aldus de dankbare advocaat 
van IJM, nadat de zaak ten einde kwam.
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De brandende zon, lange rijen stenen, drommen mensen: 
het was helaas een bekend tafereel voor het team van IJM in 
Madras, want nog maar vijf jaar geleden hadden ze op exact 
deze plek 512 mensen gered. 
Bij die eerste operatie in 2011 bleek de eigenaar van de bak-
steenfabriek honderden mensen in slavendienst te hebben, 
maar toch werd hij kort na zijn arrestatie alweer op borg-
tocht vrijgelaten. Hij hield zich een aantal jaar rustig voor-
dat hij opnieuw mensen tot slavernij dwong. Dus op 2 maart 
2016 coördineerde IJM een tweede reddingsoperatie. De po-
litie arresteerde de eigenaar weer en deze keer moest hij in 
de gevangenis zijn rechtszaak afwachten. 

De verhalen van de geredde families schetsten een treurig 
beeld van moderne slavernij: ze woonden in kleine rieten 
hutjes en kregen soms dagen niets te eten. De eigenaar 
dwong hen om duizenden bakstenen per week te maken. Als 

UNTIL ALL ARE FREE: 
564 MENSEN BEVRIJD 
BIJ IJM’S GROOTSTE 
REDDINGSOPERATIE OOIT

ze gewond waren, liet hij een ‘dokter’ komen die hun pijn-
stillers gaf, waarna ze weer door moesten gaan. 
Toen een functionaris vroeg: ‘Wie wil zijn vrijheid terug?’ 
konden velen de werkelijkheid nog niet bevatten. Langzaam 
stak één man zijn hand op, en toen nog een. Al snel staken 
tientallen mensen hun vermoeide hand op, immens blij dat 
ze eindelijk veilig waren. 
Samen met de autoriteiten verleende IJM de noodzakelijke 
medische zorg en hielp de families om terug te keren naar 
hun thuis, in dorpjes soms duizenden kilometers verderop. 
Ze nemen deel aan ons tweejarig nazorgprogramma, dat 
hen sterker en standvastiger voor de toekomst zal maken. 
Deze operatie laat een cruciaal punt zien dat aangepakt 
dient te worden: zolang criminelen op vrije voeten blijven, 
gaan deze gewelddadigheden door. Pas als wetten gehand-
haafd en handelaren gevangengezet worden, komt er een 
einde aan slavernij. 

Einde gemaakt aan 
seksshows

Negen jongens en meisjes in de leeftijd van 
twee tot tien jaar jong, werden bij twee red-
dingsoperaties bevrijd uit een wereld waarin 
zij werden misbruikt voor cyberseks. 

Ook nu werd weer duidelijk hoe gruwelijk de 
misdaad van uitbuiting voor cyberseks is. De 
jongens en meisjes waren familie van elkaar en 
werden samen misbruikt. De verdachten zijn 
hun ouders en andere familieleden die ver-
dienden aan het misbruik. Zij kregen betaald 
door buitenlanders die online opdracht gaven 
tot het seksueel misbruiken van de kinderen, 
zodat zij live via internet konden toekijken. 

De FBI ontdekte de beelden van de Filipijnse 
kinderen toen zij digitaal bewijsmateriaal be-
keken tegen een aantal Amerikaanse verdach-
ten. De FBI bracht de Filipijnse autoriteiten op 
de hoogte van wat zij ontdekt hadden, met als 
doel een eind te maken aan de verschrikkelij-
ke shows. Met twee reddingsoperaties op ver-
schillende locaties slaagden wij in dit doel. De 
kinderen zijn nu vrij en worden opgevangen. 

Thais staatsburgerschap 
op één dag toegekend aan 
520 mensen  

In maart 2016 verleende de gouverneur van 
een district in Thailand aan 520 mensen (voor-
namelijk kinderen) het staatsburgerschap. 
Normaal gesproken duurt het jaren voordat 
één enkele aanvraag wordt goedgekeurd. 
Deze 520 mensen kunnen voortaan vrij gaan 
en staan waar ze willen in hun land, veilig en 
beschermd door hun rechtssysteem. Voor het 
eerst hoeven deze kinderen en gezinnen niet 
meer in angst te leven en hebben ze ook een 
stem binnen de gemeenschap. 
In Thailand leven er in de heuvels langs de 
grenzen veel stammen waarvan de leden nooit 
formeel als staatsburgers zijn erkend. Dit be-
tekent dat ze niet beschermd worden door de 
wet, wat hen kwetsbaar maakt voor misbruik, 
geweld en handelaren. IJM helpt mensen om 
aanspraak te maken op hun recht en geeft trai-
ning aan ambtenaren in het proces van het 
toekennen van staatsburgerschap. Zo hebben 
we gezorgd dat de formulieren van mensen die 
al meer dan tien jaar wachtten, eindelijk op het 
juiste bureau terechtkwamen. 

ZUIDOOST-AZIË ZU IDOOST-A ZIË
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Drie reddingsoperaties in 1 week

Drie geslaagde reddingsoperaties, in een tijdsbestek van één 
week, geven de strijd tegen arbeidsslavernij in Zuid Azië een 
veelbelovende impuls. 
IJM en de plaatselijke autoriteiten voerden gezamenlijk twee 
reddingsoperaties uit, waarbij 41 mensen werden bevrijd, die 
door geweld en fictieve schulden werden vastgehouden. En-
kele dagen daarvoor had een bond van voormalige slaven zelf 
al een reddingsoperatie op touw gezet, waardoor acht mensen 
werden bevrijd.

Slachtoffer van aanranding nu 
voorvechter van andere slachtoffers

Zeven jaar geleden werd in Guatemala de tienjarige Belinda* op straat 
aangerand, terwijl ze onderweg was naar een vriendin om huiswerk 
te maken. Onderzoekers van IJM spoorden de dader op en hielpen 
de politie hem te arresteren. Twee jaar later werd hij mede dankzij 
advocaten van IJM tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Door 
deze overwinning werd de buurt waar Belinda woont veiliger en het 
was een krachtige boodschap voor mogelijke kindermisbruikers in 
Guatemala. 
Nu is Belinda 17 jaar en spreekt ze zich openlijk uit tegen seksueel 
misbruik in Guatemala. Ze vertelde zelfs haar verhaal op een 
bijeenkomst speciaal georganiseerd om meer bewustwording bij 
de regering te kweken. De adviseurs en therapiesessies van IJM 
hebben haar geholpen om zover te komen. Op dit moment is ze 
bijna klaar met de middelbare school en bereidt ze zich voor op het 
vervolgonderwijs. 
‘Elke morgen als ik wakker word dank ik God voor de nieuwe dag,’ 
zegt Belinda. ‘God gaf mij terug aan mijn familie.’

IJM Kenia zorgt voor eerste 
veroordeling ooit van een 
politieman 

Op 28 april 2016 sprak een Keniaanse rechter een historisch 
vonnis uit: een politieagent die zichzelf boven de wet achtte, 
werd schuldig bevonden aan de dood van Patrick, een on-
schuldige jongeman.
Samen met onze partners in de regering heeft IJM Kenia lang 
en hard gestreden voor gerechtigheid voor de nabestaanden 
van Patrick, een zaak die al zes jaar aan de gang was. Poli-
tieagenten die misdaden begaan tegen burgers werden tot 
nu toe praktisch nooit veroordeeld. Door deze historische 
veroordeling wordt de betreffende politieman eindelijk ver-
antwoordelijk gehouden voor zijn daden en wacht hem een 
gevangenisstraf. Deze overwinning is een cruciale mijlpaal in 
het proces om politiegeweld en misbruik van minderbedeel-
den aan banden te leggen. 

Een jaar na hun redding 
gerechtigheid voor kinderen 
in Ghana

In maart 2015 redden we bij de eerste reddingsope-
ratie op het Voltameer een aantal jongens dat werd 
gedwongen in de visindustrie te werken. In het 
daaropvolgende jaar hebben we er samen met de 
procureur-generaal alles aan gedaan om een van 
de verdachte handelaren aan te klagen, aangezien 
hij nog nooit verantwoordelijk was gehouden voor 
zijn daden. 
In april 2016 werd de handelaar veroordeeld en 
kreeg hij een gevangenisstraf opgelegd. Het is de 
eerste veroordeling in een dergelijke zaak en van 
doorslaggevend belang voor ons werk in Ghana. 
Nu de geredde jongens veilig zijn gaat het heel 
goed met ze; ze gaan naar school en leren Engels. 

AFRIKA

LATIJNS-AMERIKA 

AFRIKA

INTERNATIONAL JUST ICE  MISS ION 14

ZUID A ZIË
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Getuigenissen van dappere meisjes 
leiden tot straf van 50 jaar

Het misbruik werd vorig jaar zomer ontdekt door een 
lerares, toen ze doorvroeg bij een meisje dat over buikpijn 
klaagde. Het meisje bekende een afschuwelijk geheim. Een 
man van 61 nam regelmatig op ruwe wijze drie meisjes van 
6 tot 8 jaar op zijn motor mee naar huis. Daar randde hij ze 
aan en hij dreigde ze te vermoorden als ze er met iemand 
over zouden spreken. 

Gelukkig sprak een van de meisjes er toch over en de 
volgende dag werd de man gearresteerd. Ons juridische team 
kwam erbij en na een jaar van tegenslagen en uitdagingen 
waren de meisjes uiteindelijk in staat te getuigen. Een voor 
een legden de meisjes vanuit het getuigenbankje met tranen 
op hun gezichtjes hun verklaringen af. Ook de oma en de 
moeder van het zesjarige meisje legden een verklaring af. 
De man bekende en werd veroordeeld en gestraft. De drie 
meisjes worden nu beschermd, evenals de andere kinderen 
van hun arme gemeenschap. 

Eerste training voor Dominicaanse nazorgwerkers

In mei 2016 gaf ons team in de Dominicaanse Republiek zijn eerste training aan 24 medewerkers van CONANI, de 
Dominicaanse kinderbeschermingsinstantie en beheerder van de opvanghuizen voor misbruikte kinderen. De samenwerking 
met CONANI en het verzorgen van deze trainingen betekenen een doorbraak in het nazorgwerk van IJM in de Dominicaanse 
Republiek. Het zet de deur open voor verdere samenwerking en toegang tot door de overheid gerunde nazorghuizen, zodat 
IJM nog veel betere zorg zal kunnen verlenen aan slachtoffers van handelaren. 

De eerste veroordeling in een live stream 
cybersekshandel zaak

Een Filipijns koppel is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het live streamen van 
seksueel misbruik van hun eigen kinderen, dat werd uitgezonden naar betalende klanten 
over de hele wereld.

De kinderen - toen 3, 9, en 11 jaar oud - werden uit hun eigen huis gered. Sinds die tijd wonen 
zij samen in een nazorghuis waar zij het diepe trauma verwerken van de uitbuiting door hun 
eigen ouders.

In deze zaak betaalden klanten van over de hele wereld, o.a. vanuit de VS, om het misbruik via 
de webcam te dirigeren. Klanten maakten een betaling over naar de ouders en schreven de 
seksuele handelingen voor die de kinderen moesten uitvoeren.  

Volgend op een tip van de US Homeland Security Investigations (HSI) zette de Filipijnse politie, 
HSI-agenten en IJM, een undercoveroperatie op. De ouders dachten dat zij een show moesten 
voorbereiden, maar in plaats daarvan arriveerde er een politieteam en maatschappelijk 
werkers om hen te arresteren en de kinderen te bevrijden.

ZUIDOOST-AZIË

LATIJNS-AMERIKA

INTERNATIONAL JUST ICE  MISS ION 16

ZUIDOOST-AZIË
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IJM ondersteunt de eerste actie tegen dwangarbeid 
in Cambodja

ZUIDOOST-AZIË
HOME SWEET HOME

Tumushabe Claire viert het feit dat ze zes maanden in haar nieuwe, veilige huis woont. Nadat 
haar man was overleden werd Claire, een moeder van zes kinderen, aangevallen, bedreigd en 
gedwongen hun huis en grond te verlaten. Een groot gedeelte van haar huis en de gewassen op 
het land werden vernield door gewelddadige familieleden. Dit jaar echter betrok ze een nieuw 
huis, dat gebouwd werd door ons team in Kampala. 

Met behulp van IJM kweekt Claire nu weer gewassen en fokt ze kippen om in hun inkomen te 
voorzien. Met een strijdvaardige lach zei ze: 

‘Ik wil dat de hele wereld mijn verhaal hoort… 
Ik wil vrouwen laten weten dat de wet hen zal beschermen.’

AFRIKA

Ze zaten vier verschrikkelijke maanden ge-
vangen als slaven op Thaise vissersboten, 
maar in juni werden de 54 Cambodjaanse 
mannen eindelijk gered en herenigd met 
hun gezinnen. 
Ze vertelden hoe ze werk hadden aangeno-
men op Thaise boten en dat hun verteld 
was dat ze (legaal) zouden gaan vissen in 
Maleisië. Ze werden echter naar Indonesi-
sche wateren gebracht, waar de autoritei-
ten hen oppakten wegens illegaal vissen en 
naar een benauwde gevangenis stuurden. 
De Internationale Organisatie voor Migra-
tie hielp de mannen veilig terug te keren 
naar Cambodja, terwijl IJM ondersteuning 

bood aan de Cambodjaanse antimensen-
handelpolitie bij het ondervragen van de 
mannen en het opschrijven van hun ver-
halen. 
Dit is het eerste geval van dwangarbeid 
in Cambodja waarbij IJM ondersteuning 
heeft geboden en het onderstreept de 
noodzaak van een feilloze internationale 
samenwerking om deze grensoverschrij-
dende misdaad te bestrijden. We werken 
nu al vijftien jaar in Cambodja, maar zijn 
pas dit jaar de strijd tegen dwangarbeid 
aangegaan, nadat we via USAID een zoge-
heten Winrock-toelage ontvingen. 
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UNTIL ALL ARE FREE: 
HET VERHAAL VAN 
ELSA  
ELSA* WAS OOIT SLACHTOFFER VAN SEKSHANDEL OP 

DE FILIP IJNEN. ZE IS NU STUDENTE , GROTE ZUS EN EEN 

INSPIRATIEBRON VOOR IEDEREEN B IJ IJM.

Elsa* was ooit slachtoffer van sekshandel op de Filipijnen. Ze is nu stu-
dente, grote zus en een inspiratiebron voor iedereen bij IJM.

Nadat Elsa samen met zestien anderen met hulp van IJM was gered uit de 
bar waar ze voor seks verkocht werden, was ze bang en schaamde ze zich. 
‘Ik werd behandeld als een slaaf die bevelen op moest volgen, of ik het nu 
leuk vond of niet.’
Dankzij medewerkers van IJM wordt Elsa iedere dag sterker.

‘Nooit meer zal ik dergelijke dingen moeten ondergaan, omdat er men-
sen waren die mij wilden helpen. Ik ben diegenen zo dankbaar, omdat ze 
me weer hoop hebben gegeven op een normaal leven als vrouw en mens.’

Nieuwe dreiging: 
uitbuiting van 
kinderen via 
cyberseks

Op de Filipijnen belanden er tegen-
woordig meer handelaren dan ooit 
in de gevangenis en jonge meisjes als 
Elsa ontvangen bescherming tegen 
geweld en misbruik. Er doet zich nu 
echter een nieuwe dreiging voor: de 
uitbuiting van kinderen via cyber-
seks. Een nieuw soort criminelen 
maakt gebruik van het feit dat steeds 
meer mensen toegang tot internet 
hebben en buit jonge meisjes en jon-
gens uit om er zelf rijk van te worden. 
De verhalen zijn hartverscheurend. 
Het jongste slachtoffertje dat we heb-
ben gered was een baby van nog geen 
jaar oud; in veel gevallen zijn het de 
ouders zelf die de misdaad begaan 
voor hun eigen gewin. 

Het goede nieuws is dat de 
autoriteiten op de Filipijnen 

klaar staan om in actie te 
komen.

We werken nauw met hen samen 
met als doel het trainen van onze 
partners en het verstrekken van de 
nieuwste technieken voor online 
onderzoek of onderzoek in de ge-
meenschappen die wij nu al vijf-
tien jaar kennen. 
Wij geloven dat er een nieuw tijd-
perk zal aanbreken als duizenden 
kinderen kunnen zeggen dat ook 
zij sterk zijn. 

ZUIDOOST-AZIË

We vroegen haar om zichzelf 
in één woord te beschrijven 

en ze antwoordde:

*Een pseudoniem

“Sterk”
JAARVERSLAG 2016 21
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De gezinnen van onze grootste reddingsoperatie (pag. 12) 
laden hun spullen in om een nieuw leven in vrijheid tegemoet 
te gaan. 



24 INTERNATIONAL JUST ICE  MISS ION 25JAARVERSLAG 2016

IJM in Nederland

Duurzame gerechtigheid waarborgen 

Ons advocacyteam zoekt samenwerking met 
lobbyisten, andere NGO’s en de politiek om de 
noodzaak van goed functionerende rechtssyste-
men in ontwikkelingslanden hoger op de agenda 
te krijgen. 
In 2016 was IJM-directeur Caroly Houmes als 
panellid betrokken bij een gesprek met de vaste 
Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Jus-
titie, samen met Terre de Hommes en documen-
tairemaker Peter Dupont. Na het gesprek zijn Ka-
mervragen gesteld over de betrokkenheid van de 
Nederlandse regering in de strijd tegen cyberseks. 
Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders 
heeft laten weten te willen onderzoeken hoe de 

regering kan samenwerken met de Filipijnen op 
dit gebied. Naar aanleiding van de Kamervragen 
zijn 2 extra liaison officers beschikbaar gesteld 
ter bestrijding van kindersekstoerisme in Azie. 

Ook heeft IJM deelgenomen aan de “Ready for 
Change?”-conferentie en een hoofdstuk geschre-
ven in de bijbehorende publicatie die tijdens de 
conferentie werd aangeboden aan de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Plou-
men. Deze werd overhandigd als advies op de im-
plementatie van de nieuwe Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs). 

Doorkijk naar 2017: 

• Bestaand contact met politieke partijen zal worden on-
derhouden en nieuw contact zal worden aangegaan. Ons 
doel is om van tenminste vijf partijen de woordvoerders 
voor Ontwikkelingssamenwerking (en Veiligheid en Jus-
titie) te informeren over moderne slavernij en de strijd 
tegen onrecht. 

• IJM wil meermalen een presentatie houden bij het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, zodat de brede strijd 
tegen onrecht ook daar meer steun krijgt. 

• We willen de samenwerking zoeken met andere orga-
nisaties om samen op te trekken tegen de plaag van ge-
weld.. Dit willen we onder andere doen door onze zicht-
baarheid te vergroten en zo mogelijk aan te haken bij 
goede initiatieven. 
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Bewustwording & mobilisatie 

Betrokkenheid bij het werk van IJM in het bestrijden van de 
plaag van geweld tegen de armsten begint bij bewustwording 
van het probleem. Daarom zet IJM in op het delen van ons 
verhaal in bijvoorbeeld (social) media, spreekbeurten en 
preken in kerken.

Media

Het werk van IJM kreeg aandacht in diverse media, onder 
meer door de campagne ‘Until all are free’, waar onder an-
dere Frank Rijkaard, John van den Heuvel en Gert-Jan Segers 
bij betrokken waren. Verder  is er wekelijks op vrijdagoch-
tend een rubriek bij Groot Nieuws Radio en zorgde de ‘Week 
tegen de kinderslavernij in de seksindustrie’, georganiseerd 
door de EO (zie ‘stop mijn show’ op pagina 28), voor veel 
aandacht en fondsen. In totaal werd door diverse media 60 
keer aandacht aan ons werk besteed. 

Social media

Om belangstellenden en achterban op de hoogte te houden 
van ons werk in zowel het veld als in Nederland, zijn wij 
actief op diverse social media, zoals Facebook, Twitter, In-
stagram en LinkedIn. Eind 2016 hadden wij in totaal 11.113 
vrienden op diverse social media en bereikten wij tiendui-
zenden met onze berichten. Op Facebook haalden wij in 
2016 de mijlpaal van 7.500 likes. 

Fellows

Traineeships bij IJM geven professionals de mogelijkheid 
om met hun kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren 
aan de wereldwijde strijd voor gerechtigheid. In 2016 werk-
ten twee trainees (fellows) uit Nederland in onze kantoren 
in Zuid Azie. 

Foto: Lida werkte een jaar voor IJM in Zuid-Azië.  
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Stop mijn show

Van 18 tot en met 23 oktober 2016 organiseerde de EO een 
week specifiek gericht tegen het seksueel misbruik van 
kinderen voor de webcam in de Filipijnen. Thema was ‘Stop 
mijn show’. In dat kader werd een documentaire over de 
cyberseksindustrie op de Filipijnen uitgezonden, brachten 
Arjen ten Brinke (manager Kerkrelaties) en EO-directeur 
Arjan Lock voor EO   een bezoek aan het land en werd er een 
kerkdienst met als thema ‘God maakt vrij’ uitgezonden. Ook 
hebben NPO Radio 2, EO Visie en BEAM aandacht aan het 
thema besteed. 

IJM Informatiedagen

Voor belangstellenden, nieuwe vrijwilligers en 
Justice Advocates organiseerden wij twee IJM 
Informatiedagen in Den Haag. Daarnaast or-
ganiseerde de Justice Advocates regiogroep 
Noord-Nederland een IJM informatiedag in As-
sen. Deze dagen werden georganiseerden zodat 
geïnteresseerden nader kennis kunnen maken 
met ons werk en zo kunnen ontdekken of zij hier-
in een rol kunnen spelen. Circa 60 geïnteresseer-
den namen deel aan deze dagen. 

In totaal zijn er twee Justice Advocates regiogroe-
pen: Noord-Nederland en Zuid-Holland. Deze 
Justice Advocates creëren bewustzijn in hun regio 
over moderne slavernij en de plaag van geweld – 
en hoe wij hier samen tegen kunnen optrekken. 
Dit doen ze onder meer door IJM te vertegen-
woordigen op evenementen en conferenties en 
door zelf events te organiseren. 

Freedom Challenge

Om onze achterban de mogelijkheid te bieden zich op hun ei-
gen unieke manier in te zetten in de strijd tegen de plaag van 
geweld tegen de armsten, bieden wij hun de mogelijkheid een 
Freedom Challenge te beginnen. Dit is een sponsoractie voor 
IJM. In 2016 ging een aantal supporters een Freedom Challen-
ge voor IJM aan. Onder hen Dianne van Duuren. In juni 2016 
is zij de uitdaging aangegaan om één jaar lang iedere dag een 
(kinder)rokje te maken. De opbrengst van de verkochte rokjes 
is voor IJM.

Spreekbeurten

Ons sprekersteam werd regelmatig gevraagd voor 
een lezing over ons werk. Deze lezingen vonden 
plaats in onder andere kerkdiensten, op scholen, 
bedrijven en studentenverenigingen. In kerk-
diensten deelden wij in totaal 45 keer het verhaal 
over de plaag van geweld tegen de armsten. Bij 
bedrijven, scholen en studentenverenigingen in 
totaal 17 keer. 

Kerkdienstentour

In 2016 heeft Arjen ten Brinke, manager Kerkre-
laties en spreker van IJM, samen met Joke Buis 
en haar band namens IJM een kerkdienstentour 
gehouden. In negen verschillende kerken heb-
ben zij de boodschap van Gods hart voor gerech-
tigheid kunnen delen; Arjen door te spreken en 
Joke door te zingen. De kerkdienstentour was een 
groot succes. In totaal hebben we 400 nieuwe Al-
ledaagse Helden mogen verwelkomen. 
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Gebedspartners

Uit heel het land hebben wij gebedspartners 
die specifiek bidden voor ons werk in zowel het 
veld als in Nederland. Eind 2016 ontvangen 730 
belangstellenden wekelijks een gebedsmail met 
daarin elke keer vijf concrete gebedspunten. IJM 
gelooft zowel in de kracht van hard werken als in 
gebed. Regelmatig delen collega’s uit het veld met 
ons dat zij gesterkt worden doordat zij weten dat 
er wereldwijd gebeden wordt voor hun vaak zware 
werk. 

Merchandise

Een van de methoden om ons verhaal te delen, is 
merchandising. Armbanden en andere merchan-
dise gebruiken we als opstapjes tot gesprekken. In 
2016 is de IJM verjaardagskalender ‘Let’s celebra-
te freedom’ uitgekomen. In deze kalender staan 
foto’s en verhalen van hoop van mensen die be-
vrijd zijn door IJM, afgewisseld met inspirerende 
citaten. Ook is ons assortiment uitgebreid met 
bijzondere ‘wristbands’ die zijn gemaakt door 
vrouwen die zijn bevrijd uit de prostitutie in Cal-
cutta, India. Tijdens onder meer de actieweek van 
EO Metterdaad in oktober kon men als gift zo’n 
wristband krijgen. 

The Justice Conference

Op 11 en 12 november vond in Ede en Amersfoort de 
Nederlandse editie van The Justice Conference plaats. 
Onder het motto ‘Recht mee maken’ hoorden de duizend 
bezoekers inspirerende speeches en muziek en ontdekten 
ze hoe ze samen van betekenis kunnen zijn om hun eigen 
omgeving eerlijker te maken. Namens IJM sprak Abraham 
George, de Director of International Church Mobilization, 
die in zijn speech vertelde hoe economische systemen 
werken en onrecht veroorzaken bij kwetsbare groepen. 
De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met 
Tear, Micha Nederland, de ChristenUnie en de Christelijke 
Hogeschool Ede. 

Expressions for Justice 

Met Expressions for Justice bieden wij kunste-
naars en artiesten een platform om hun stem te 
laten horen in de strijd tegen onrecht. Hiermee 
bewerkstelligen wij meer bewustwording en kun-
nen wij fondsen werven voor het werk van IJM.  
In de tweede helft van 2016 heeft het accent van 
de werkzaamheden gelegen op het introduceren 
van het Red Sand Project in Nederland.  Dit be-
treft een internationaal en interactief kunstpro-
ject, waarmee aandacht gevraagd wordt voor het 
probleem van slavernij en mensenhandel. Na de 
aftrap door Abraham George en Gert-Jan Segers 
op The Justice Coneference, zijn al meer dan dui-
zend zakjes zand verzonden naar scholen, ker-
ken, jeugdgroepen en individuele deelnemers.  
Ook is er een begin gemaakt met het verbeteren 
van de website en zijn er contacten gelegd met 
kunstenaars om hen uit te nodigen kunst te ma-
ken. In het najaar heeft Expressions for Justice 
vier nieuwe schilderijen en een beeldhouwwerk 
aan de huidige collectie kunnen toevoegen.

Red sand project
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Reis naar Zuid-Azië

Eens per jaar organiseert IJM Nederland een reis voor maxi-
maal twaalf deelnemers naar enkele van onze veldkantoren. 
Dit doen wij om opiniemakers en strategische partners de 
kans te bieden zich extra te verdiepen in ons werk. Ditmaal 
reisde een groep van ondernemers en voorgangers samen 
met medewerkers van IJM in Nederland in september af 
naar Zuid-Azië. Daar bezochten zij diverse kantoren. Van de 
reis werd dagelijks verslag gedaan op Groot Nieuws Radio en 
in blogs op onze website. 

Kerkcollectes

In veel kerken is in 2016 voor het werk van IJM 
gecollecteerd. In totaal brachten deze collectes 
€130.782 op.

Operationele uitmuntendheid 
waarborgen

IJM groeit qua inkomsten maar ook in mede- 
werkers: wereldwijd én in Nederland. Eind 2016 
waren er zeven medewerkers (in totaal 4,8 fte) 
in dienst bij IJM Nederland. 

Middelen mobiliseren  

Voor ons werk zijn wij voor een zeer belangrijk 
deel afhankelijk van donaties van onze achter-
ban. Wij nodigen geïnteresseerden daarom uit 
financieel betrokken te raken bij ons werk en zo 
met ons verschil te maken in de levens van de 
armsten. 

Bedrijven en stichtingen

Naast scholen en bedrijven, raakten ook meer be-
drijven en stichtingen betrokken bij het werk van 
IJM, met name door het inzetten van hun exper-
tise en netwerk, en door het beschikbaar stellen 
van fondsen. Bedrijven en stichtingen schonken 
ruim € 345.000 aan het werk van IJM. Ons team 
voor donorrelaties breidde zich uit met enkele 
vrijwilligers die uitgebreide netwerken hebben 
binnen het bedrijfsleven. Ook werd er een nieu-
we relatiemanager geworven ter aanvulling en te-
vens ter tijdelijke vervanging van onze manager 
Externe Relaties. Daarnaast hebben in 2016 een 
sponsordiner voor de zakelijke markt met IJM 
President Sean Litton en het eerste evenement 
voor en door Business Ambassadors plaatsgevon-
den.

Doorkijk naar 2017: 

• Veldreis naar ons kantoor in een kantoor in Zuid-Azië, met een dagelijksradiodagboek op Groot Nieuws Radio. 
• Het IJM Magazine wordt gelanceerd.
• Uitgave nieuw boek ‘ Een plaag van geweld’ 
• Het aantal Justice Advocates regiogroepen wordt uitgebreid naar vier. 
• In het najaar zal voor het eerst de Dutch Prayer Gathering ”Just Prayer” plaatsvinden. Op deze dag zullen we 

met onze achterban bidden voor de bevrijding van slaven en gerechtigheid voor de armen.  
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Schoolprogramma

Vrijwilligers van ons scholenteam hebben verder nagedacht 
over hoe meer scholen kunnen worden benaderd en hoe de 
betrokkenheid van scholen bij het werk van IJM door mid-
del van acties kan worden vergroot. In totaal gaf ons team op 
bijna twintig scholen gastlessen. Ook hebben ze drie dagen 
lang workshops gegeven op de landelijke IFES-conferentie 
(voor christelijke studenten) en waren ze aanwezig op het 
World Servants Festival. 

Het Gomarus College in Groningen is in het schooljaar 2016 
– 2017 druk bezig met acties voor IJM. In het kader daarvan 
heeft het scholenteam alle 28 klassen in twee dagen tijd al 
lesgegeven. 

Campagne: Alledaagse Held

In 2016 hebben wij de Alledaagse Held-campagne 
voortgezet. Idee achter deze campagne is geïnte-
resseerden, die vaak voor het eerst kennismaken 
met het werk van IJM, een laagdrempelig spon-
sorprogramma te bieden om verschil te maken. 

Belangstellenden kunnen een donatie doen van 
15, 25 of 35 cent per dag (dit wordt maandelijks 
afgeschreven). Nieuwe donateurs kregen als wel- 
komgeschenk een boek of dvd over ons werk. 
Eind 2016 hadden wij in totaal ongeveer 1250 Al-
ledaagse Helden.  

Just be Creative

Just Move

Just Experience

Freedom Partner

Om de continuïteit van ons werk te waarborgen, richten wij 
ons op vaste maandelijkse donateurs. Hiervoor zetten wij 
ook in 2016 ons Freedom Partner-programma in.  Dona-
teurs zijn Freedom Partner vanaf een maandelijkse bijdrage 
van €24,-. Eind 2016 hadden wij vijfhonderd Freedom Part-
ners. 

Doorkijk naar 2017: 
• Werving van een nieuwe medewerker Kerkrelaties, ter 

aanvulling van onze manager Kerkrelaties. 
• Verdere ontwikkeling van lesmateriaal, invoering van 

evaluaties van lessen en gastdocenten en nadenken 
over nieuwe actie voor leerlingen door ons scholen-
team.

• Het verder aangaan van partnerschappen met kerken, 
bedrijven en stichtingen. 

• De organisatie van nieuwe evenementen voor onze 
sponsoren en Business Ambassadors,  zoals sponsordi-
ners. 

• Wij willen onze achterban meenemen in het werk van 
gerechtigheid op een manier die bij hen past. Daarom 
willen wij onze marketing verstevigen en professionali-
seren. Dit doen wij onder andere door het verzamelen 
en meer gebruikmaken van data en de campagnes beter 
te richten op de doelgroepen.
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Het team
Het team betaalde krachten van IJM eind 2016.

Caroly Houmes 
Directeur IJM Nederland

Caroly was betrokken bij de opstart van IJM in Neder-
land en werkte het eerste jaar nauw samen met het be-
stuur in de rol van coördinator Kerkrelaties. Vervolgens 
trad zij eind 2010 als eerste in dienst bij IJM Nederland, 
als directeur van de organisatie. Ze heeft een Master in 
Internationaal & Europees (Mensen) Recht, behaald op 
de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar Master speci-
aliseerde zij zich in mensenhandel en kindersekstoe-
risme. Voordat ze betrokken raakte bij IJM werkte zij als 
jurist voor verschillende overheidsinstellingen. 

‘Het is elke dag een eer om me in te zetten 
voor de meest kwetsbaren, voor mensen 
die dagelijks worden uitgebuit.  Het is me 
tevens een eer om dit samen met mijn 
team te mogen doen: gepassioneerde en 
getalenteerde mensen die hun tijd, energie 
en hart geven aan onze missie om recht te 
brengen. En het team groeit. Donateurs, 
bedrijven en kerken voegen zich bij ons, want 
samen kunnen we het verschil maken. Samen 
brengen we slavernij tot een einde. Until all 
are free.’

Richard Hoogland  
Manager Finance & Control

Na het VWO volgde Richard de opleiding HEAO-Be-
drijfseconomie aan de Hogere Economische School 
in Amsterdam. Richard werkte de afgelopen decennia 
in verschillende, met name financiële, functies voor 
organisaties als accountantskantoor Deloitte, zorgver-
zekeraar Zilveren Kruis verzekeringen (onderdeel van 
Achmea) en het Leger des Heils. 

‘Waarom ik graag bij IJM wil werken? De 
missie van IJM spreekt mij bijzonder aan, 
alsmede de mogelijkheid tot geloofsgroei.  
IJM draagt bij aan een betere, rechtvaardigere 
wereld en laat met haar activiteiten alvast een 
stukje hemel op aarde zien!’

Anneke Kleinmeulman 
Executive Assistant & 
Project Manager

Vanuit een verlangen om mensen te helpen en interes-
se in sociologie kwam Anneke terecht bij de studie Al-
gemene Sociale Wetenschappen. Een vijf maanden du-
rend onderzoek in Zuid-Afrika bracht ongelijkheid en 
onrecht dichterbij net als haar reizen naar Bosnië en 
Albanië. Na haar studie bleek IJM de plek te zijn waar 
haar verlangen naar gerechtigheid en sociale verande-
ringen samen kwam met de mogelijkheid om haar er-
varing als office manager in te zetten. Anneke verbindt 
graag mensen, ondersteunt de organisatie waar nodig 
en is hands-on. In haar vrije tijd geniet ze van lezen, 
leren lindy-hoppen, creatief bezig zijn en de zonson-
dergang. 

‘Het is een eer en voorrecht om bij IJM te 
werken en zo op mijn manier mee te kunnen 
helpen aan het brengen van vrijheid en recht. 
Het lijden wat mensen wordt aangedaan 
raakt mij diep en ik ben blij bij IJM een plek 
te hebben gevonden om hier iets tegen te 
kunnen doen. We kunnen niet alles doen, 
maar iedereen kan iets doen is wat mij betreft 
echt waar; ook jij kunt op jouw manier iets 
doen tegen onrecht. Het is moeilijk om de 
hartverscheurende verhalen van de cliënten 
van IJM te horen, maar ik vraag je om je te 
durven laten raken en dan na te denken over 
jouw respons; wat ga jij doen?’

 
Eva Wielenga  
Manager Externe Relaties

Afgestudeerd in Europees recht en beleid met een spe-
cialisatie in mensenrechten, heeft Eva Wielenga eerst 
een korte periode bij een NGO gewerkt. Het grootste 
gedeelte van haar carrière heeft ze echter in commer-
ciële en salesfuncties gewerkt. In de mediasector werk-
te ze bijvoorbeeld eerst als accountmanager, en later 
was ze verantwoordelijke voor het in de markt zetten 
van een nieuw communicatieconcept. Voordat ze de 
switch naar IJM maakte, werkte ze als commercieel & 
contractmanager bij een consultancybedrijf op de Am-
sterdamse Zuidas. 

‘Ik word elke dag enthousiast van het werk 
dat ik mag doen. Elk leven is kostbaar, en 
elk kind dat bevrijd wordt uit de hel van 
prostitutie is er één. De verhalen raken me 
vaak bijzonder diep. De doelmatige aanpak 
van IJM en het feit dat de projecten een 
daadwerkelijk gemeten effect hebben, vind ik 
geweldig. Maar het mooiste van ons werk vind 
ik het feit dat we echt structureel verandering 
brengen in samenlevingen. In mijn baan 
heb ik het voorrecht dat ik mag optrekken 
met heel verschillende mensen uit het 
bedrijfsleven, van stichtingen en overheden- 
gewaardeerde partners die deze structurele 
verandering echt mogelijk maken.’ 
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Henk Jan Kamsteeg 
Marketing- en 
communicatiemanager

Henk Jan studeerde Journalistiek en werkte voor di-
verse bladen, zoals Leadership, een vakblad voor lei-
dinggevenden. Daarnaarst werkte hij zes jaar voor een 
trainingsbureau op het gebied van leiderschap.  In 
2011 kwam Henk Jan in aanraking met IJM doordat 
hij voor Leadership een interview hield met oprichter 
Gary Haugen. In 2012 trad Henk Jan in dienst bij IJM. 
Daarnaast richtte hij zijn eigen trainingsbureau op. Hij 
schreef enkele boeken op het gebied van (zelf)leider-
schap.

‘Ik ben nog elke dag blij dat ik de kans kreeg 
de overstap naar IJM te maken. Het onrecht 
dat de armsten word aangedaan, blijft mij 
raken. En de effectieve aanpak van onze 
collega’s in het veld blijft mij inspireren. De 
afgelopen jaren mocht ik diverse kantoren 
van IJM bezoeken. Elke keer raakte ik weer 
onder de indruk van het werk dat wordt 
verricht. Zonder overdrijven, kan ik stellen dat 
IJM daadwerkelijk samenlevingen verandert 
door leiderschap te tonen in de strijd tegen 
de plaag van geweld tegen de armsten! Ik 
ben oprecht een bevoorrecht mens dat ik 
hierin vanuit Nederland een klein rolletje mag 
vervullen. Until all are free!’ 

 
Arjen ten Brinke  
Manager kerkrelaties

Arjen ten Brinke stuurde theologie aan de Christelijke 
Hogeschool Ede en een aantal jaren aan de Universiteit 
van Utrecht.
In 2007 verhuisde hij met zijn gezin naar Den Haag 
om, in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland, 
een christelijke gemeente te stichten dat de naam BOEI 
90 draagt.
Vanaf 2014 werkt Arjen parttime bij IJM als manager 
kerkrelaties en is daarnaast nog parttime verbonden 
als voorganger van BOEI 90.

‘Werken bij IJM is voor Arjen een roeping. Hij 
zegt er het volgende over: “Op de slaapkamer 
van onze kinderen hangt een foto aan de 
muur met de tekst uit Jeremia 29 vers 11: 
‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de 
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 
geven.’ Elke avond lezen we samen die tekst 
en vertel ik ze over deze belofte. Ik vertel er 
ook bij dat deze tekst niet vanzefsprekend 
is en dat er heel veel kinderen op de wereld 
geen hoopvolle toekomst hebben omdat 
ze bijvoorbeeld als slaaf gevangen zitten of 
door volwassenen misbruikt worden. IJM is 
een organisatie die hier iets aan doet. Die in 
staat is om op een hele professionele manier 
een einde te maken aan een niet-hoopvolle 
toekomst voor deze kinderen. Voor deze 
organisatie wil ik me, naast mijn werk als 
voorganger, heel graag inzetten. Omdat elk 
kind, elk mens, recht heeft op een hoopvolle 
toekomst.’

 
Vrijwilligers IJM 

IJM Nederland is dankbaar voor de vele vrijwilligers 
die het werk ondersteunen op allerlei gebieden. 

In 2016 waren er in totaal ruim 50 vrijwilligers actief 
in een van de vijf afdelingen van IJM Nederland: Ad-
ministratie, Marketing en Communicatie, Kerkrelaties, 
Externe Relaties en Advocacy. Zij ondersteunen IJM 
onder andere met het vertalen van teksten naar het Ne-
derlands, het ontwerpen van drukwerk, bij evenemen-
ten of bij het lesgeven op scholen.
Vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor 
hun inzet tenzij zij (vervoers)kosten hebben gemaakt. 
Elke vrijwilliger ondertekent een gepersonaliseerd 
contract voor de inzet van een bepaalde periode met 
een aantal uren per week. 
Gemiddeld gaan vrijwilligers een contract aan voor 
minimaal een jaar en zijn daarbij vier uur per week be-
schikbaar. Veel van de vrijwilligers zijn al jaren actief 
en regelmatig mogen wij daarnaast nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen. Omdat vrijwilligers zo belangrijk zijn 
voor het werk van IJM, organiseren wij een aantal keer 
per jaar bijeenkomsten speciaal voor hen. 

Doorkijk naar 2017: 

• Werving van een Administratief Medewerker, ter 
ondersteuning van een groeiende back-office. 

 
Herco van Houwelingen 
Marketingmanager

Na zijn opleidingen Marketing en Bedrijfskunde werk-
te Herco als retailconsultant bij diverse organisaties 
voordat hij begin 2016 de switch maakte naar IJM. 

‘De nood is hoog, de uitdaging groot, maar 
de hoop groeit. Het werk van IJM is niet 
meer een druppel op een gloeiende plaat, 
maar maakt een significant verschil. Ik ben 
geraakt door de nood en geïnspireerd 
door de uitdaging en de aanpak die IJM 
volgt. Het is een eer om samen met mijn 
collega’s wereldwijd bij te dragen aan een 
wereld waarin recht en vrijheid ook voor de 
allerarmsten gewoon zijn.’
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Verslag Bestuur International Justice  
Mission Nederland 2016
1. Juridische structuur

Stichting International Justice Mission The Netherlands is 
een Nederlandse Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). De Stichting is gevestigd te ’s-Gravenhage.

2. Plaats en taak bestuur IJM NL

Het bestuur van Stichting International Justice Mission The 
Netherlands (hierna: IJM NL) is belast met het besturen van 
de Stichting. De werkzaamheden van het bestuur worden 
bepaald door de Statuten van de Stichting zoals neergelegd 
in de Akte van Oprichting van 24 april 2009 en anderzijds 
door de bestuurshandleiding zoals het bestuur deze heeft 
vastgesteld.
Door zijn positie heeft het bestuur het hoogste gezag en ver-
antwoordelijkheid binnen de Stichting.
Het bestuur bepaalt het beleid en wil niet alleen reactief zijn 
op gebeurtenissen of plannen van stafleden van IJM NL, 
maar ook zelf het initiatief nemen voor beleid.
Daarmee geeft het bestuur richting aan de koers van IJM NL 
en haar werkzaamheden. De belangrijkste taak van het be-
stuur is het vaststellen van het beleid. Dit is vastgelegd in een 
strategisch vierjarenplan 2014 – 2017. Daarnaast stelt het be-
stuur jaarlijks het jaarplan en de begroting vast alsmede, na 
afloop van het boekjaar, de Jaarrekening. Hiermee zijn jaar-
lijks de rechten en plichten van de Stichting bekend voor 
de stakeholders. Tevens stelt het bestuur jaarlijks het Jaar-
verslag vast, waarin de Stichting verantwoordelijkheid aflegt 
van haar werkzaamheden. Het bestuur heeft een bijzondere 
positie ten opzichte van de Directeur. Het bestuur benoemt 
de directeur, stelt haar salaris vast en evalueert jaarlijks haar 
functioneren. Tevens is het bestuur de belangrijkste raadge-
ver en steun voor de Directeur in haar dagelijkse leiding van 
de organisatie en de werkzaamheden. 
IJM NL is een partnerkantoor en daarmee onderdeel van 
International Justice Mission Global (hierna: IJM Global), 
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Washington, D.C. 
in de Verenigde Staten van Amerika. Andere partnerkanto-
ren zijn gevestigd in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duits-
land en Australië. De verhoudingen binnen IJM Global wor-
den bepaald door het Global Partner Covenant Agreement, 
waarin regels zijn opgenomen over verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, onderlinge steun en communicatie. Dit Co-
venant Agreement borgt dat IJM als wereldwijde organisatie 
in eenheid optreedt en dat het werken in verscheidenheid, 
zoals bepaald door de realiteit van ieder land waarin IJM 
opereert, mogelijk blijft. 
Statutair is bepaald dat een staflid van IJM Global in persoon 
vertegenwoordigd is in het bestuur van de partnerkantoren 
van IJM. In 2016 zijn een paar kleine wijzigingen in de sta-
tuten van de Stichting doorgevoerd met name gericht op het 
beperken van de bestuurstermijnen van bestuursleden tot 
twee periodes van vier jaar.

 
3. Samenstelling en (neven)functies

Op 31 december 2016 bestond het bestuur van IJM NL uit 
de volgende personen: 
a. Mr. M.R. (Martin) Witteveen – Voorzitter 

De heer Witteveen is momenteel advocaat – generaal 
bij het gerechtshof in Amsterdam. Hij is tevens 
bestuurslid van IJM Global – onbezoldigd 

b. F.P. (Fréderique) Keijts-Lalleman, MSc – Secretaris 
Mevrouw Keijts-Lalleman is Senior Consultant bij 
IBM

c. Drs. J. (Jouke) van der Veer – Penningmeester  
De heer Van der Veer was in de afgelopen jaren 
financieel bestuurder.

d. Ir. P. (Peter) Luttik – Bestuurslid 
De heer Luttik is werkzaam bij 7AC technologies, in 
Beverly, Massachusetts, USA 

e. Mr. J.J. (Jorik) Klomp – Bestuurslid 
De heer Klomp is rechter in de rechtbank Rotterdam

f. Drs. M. (Mirjam) Kollenstaart-Muis – Bestuurslid 
Mevrouw Kollenstaart-Muis is voorganger G.K. 
Ottoland

g. Namens IJM Global had mevrouw M. (Melissa) 
Russell zitting in het bestuur. Zij is Senior Vice-
President of Global Advancement.

4. Benoeming en zittingsduur

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Indien 
er een vacature ontstaat binnen het bestuur worden kandi-
daat-bestuursleden voorgedragen door een of meer van de 
overige bestuursleden. Er wordt naar gestreefd om binnen 
het bestuur diversiteit te creëren zowel wat betreft geslacht 
als kerkelijke en professionele achtergrond. In 2015 zijn 
richtlijnen opgesteld om deze diversiteit te garanderen bij 
het zoeken naar nieuwe bestuursleden. De leden van het be-
stuur dienen maximaal twee termijnen van vier jaar. 

5. Bezoldigingsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere financiële 
compensatie voor de werkzaamheden in verband met het 
bestuurslidmaatschap. Wel komen bestuursleden, indien ge-
wenst, in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

6. Toezicht op prestaties en beleid

Het bestuur stelt het algemeen beleid van IJM NL vast en 
houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en de plan-
nen en activiteiten die het team onderneemt. Daartoe moni-
tort het de prestaties van het team van IJM NL aan de hand 
van de vooraf gestelde doelen. De Directeur rapporteert met 
dit doel per kwartaal aan het bestuur. Om deze taak zo opti-
maal mogelijk uit te voeren en zo veel mogelijk gebruik te 
maken van de expertise van de bestuursleden is het werk 

van IJM NL verdeeld in aandachtsgebieden. Het bestuur 
is georganiseerd in een aantal commissies: voor elk aan-
dachtsgebied is er een commissie. Deze commissies voeren 
de bestuurstaak op de aandachtsgebieden zo zelfstandig mo-
gelijk uit in nauw overleg met de directeur en rapporteren 
aan het voltallige bestuur.
Elke commissie neemt zelf initiatieven en doet zelfstan-
dig voorstellen op het eigen aandachtsgebied. Deze aanpak 
heeft ook in 2016 goed gewerkt. De aandachtsgebieden zijn: 

a. Organisatie en remuneratie,
b. Financiën,
c. Donorrelaties,
d. Advocacy,
e. Marketing en Communicatie,
f. Kerkrelaties.

Het bestuur heeft de eerste verantwoordelijkheid voor het 
aandachtsgebied ‘Advocacy’ en werkt in nauwe samenwer-
king en overleg met de directeur. In 2016 is verder gewerkt 
aan het Advocacy-beleid samen met de Advocacy coördina-
tor (vrijwilliger), hebben twee bestuursleden deelgenomen 
aan vergaderingen van de Advocacy commissie en aan di-
verse activiteiten, discussies en documenten in het kader 
van Advocacy. 
De commissie Organisatie en Renumeratie heeft het jaar-
lijkse beoordelingsgesprek met de directeur gevoerd. 
De overige commissies zijn wederom nauw betrokken ge-
weest bij het opstellen van het beleid voor 2016.
In 2016 is, samen met de Directeur, specifiek aandacht be-
steed aan het opzetten van een risicomanagement register, 
waarin tevens maatregelen zijn opgenomen om de geïdenti-
ficeerde risico’s te verminderen.

7. Activiteiten bestuur 2016

Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd, meestal in het 
kantoor van IJM NL in Den Haag.
Tijdens de vergadering in mei heeft het bestuur het Jaarver-
slag 2015 vastgesteld alsmede de Jaarrekening. Het bestuur 
heeft met dankbaarheid vastgesteld dat de financiële positie 
van IJM Nederland in 2015 verder is versterkt en de inkom-
sten sterk zijn gestegen. In het Jaarverslag doet de Directeur 
daarvan verslag. 
Tijdens de vergadering in december heeft het bestuur de be-
groting voor 2017 in meerderheid vastgesteld. De begroting 
voorziet in een verdere, sterke stijging van de inkomsten tot 
ongeveer € 1,25 miljoen. Het bestuur heeft het vertrouwen 
in de Directeur en haar team uitgesproken, gebaseerd op de 
gunstige resultaten over 2016, dat de financiële doelstellin-
gen voor 2017 worden gehaald.
In september is het bestuur samengekomen tijdens een re-
traite. Tijdens de retraite is gesproken over het functioneren 
van het bestuur, de stijl van besturen en daarnaast is geruime 
tijd gesproken over de Visie 2020, de meerjarenplannen en 
begroting voor de periode 2017 – 2020. Tijdens deze sessie 
was de Directeur deels aanwezig voor het beantwoorden van 
vragen en verdere discussie. Het bestuur heeft de meerja-
renplannen vervolgens gesteund. Deze houden belangrijke 
doelstellingen in voor wat betreft de werkvelden van IJM in 
Nederland. Het bestuur heeft verder het plan gesteund om 
in 2017 een medewerker van advocacy aan te trekken ter on-

dersteuning van alle andere plannen en doelstellingen die 
IJM in Nederland heeft geformuleerd, indien de financiële 
groei van IJM NL dit toelaat. Het bestuur steunt het idee dat 
een medewerker voor advocacy onmisbaar is geworden, wil-
len andere doelstellingen haalbaar zijn.
Het bestuur heeft in 2016 op verschillende tijdstippen steun 
verleend aan verschillende activiteiten rond advocacy en 
daartoe ook zelf contacten gelegd met bestuurders en politi-
ci. Het is specifiek een taak van het bestuur om die activitei-
ten actief te ondersteunen.
Het bestuur is in het voorjaar vertegenwoordigd geweest tij-
dens de Global Summit en de Global Prayer Gathering, beide 
gehouden in Washington D.C. en bij The Justice Conference 
die in november in Amersfoort is gehouden. Een bestuurs-
lid heeft deelgenomen aan een bezoek aan de veldkantoren 
van IJM in Mumbai en Chennai, India.
In 2016 zijn er geen bestuursleden afgetreden. Mevrouw M. 
(Mirjam) Kollenstaart – Muis is, na de gebruikelijke proef-
periode, definitief tot het bestuur toegetreden. Mevrouw 
M. (Melissa) Russell van IJM in Washington, D.C., heeft de 
plaats in het bestuur namens IJM Global ingenomen en in 
december voor het eerst aan de vergadering deelgenomen. 
De heer J. (Jouke) van der Veer en de heer M. (Martin) Witte-
veen hebben de bestuursfunctie van voorzitter en penning-
meester gewisseld in september.
Na balansdatum zijn drie bestuursleden in februari 2017 op 
eigen verzoek afgetreden, te weten de heren J. van der Veer 
en J.J. Klomp en mevrouw F.P. Keijts-Lalleman.

8. Risico paragraaf

Elk jaar analyseert het bestuur met de Directie de risico’s die 
IJM NL loopt en bepaalt maatregelen, die nodig zijn om de 
risico’s te minimaliseren. Ook in 2016 heeft het bestuur die 
risico’s en maatregelen vastgesteld. Een overzicht van de ri-
sico’s en maatregelen wordt bewaard.
Niet alle vastgestelde risico’s zijn geschikt om openbaar te 
maken. Desondanks worden de volgende risico’s hieronder 
genoemd alsmede de maatregelen die bepaald zijn om die 
risico’s te minimaliseren.

a. Risico dat IJM NL door tegenvallende inkomsten niet 
meer aan haar verplichtingen (vaste lasten) kan vol-
doen.
De kans dat dit gebeurt is klein, omdat de inkomstentar-
gets over een aantal medewerkers zijn verdeeld, er veel 
vaste donateurs zijn en de veldbijdrage pas aan het eind 
van het jaar overgemaakt wordt op basis van de cash 
flow. Omdat de impact, als dit zich toch voor zou doen, 
groot is, wordt een continuïteitsreserve van minimaal 3 
maanden vaste lasten aangehouden.

b. Risico m.b.t. beschadiging reputatie IJM in Nederland, 
bewust of onbewust
De kans dat dit zich voordoet is klein. In de contracten 
en vrijwilligersovereenkomsten is een ‘do not disclose 
information’ clausule opgenomen. Verder wordt een 
ieder, die namens IJM spreekt, uitgenodigd voor de 
sprekerstraining om te leren hoe ze over IJM dienen te 
vertellen en de betreffende manager beslist wanneer  ie-
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mand ingezet kan worden. Verder lopen alle media ver-
zoeken via de Manager Marketing & Communicatie. De 
impact wordt op midden ingeschat.

c. Fraude.
De kans hierop is klein door het instellen van preven-
tieve maatregelen (o.a.  protocollen/procedures) en het 
laten controleren of de protocollen/procedures gevolgd 
zijn door het laten uitvoeren van interne controles 
en de externe controle (met accountantsverklaring). 
Mocht fraude zich toch voordoen, dan kan de impact 
groot zijn. Derhalve worden o.a. de volgende maatrege-
len genomen: uitgebreid onderzoek naar de mate van 
fraude/diefstal en indien nodig disciplinaire maatrege-
len (beëindiging contract), juridische stappen, verhaal.

d. Skimming.
IJM NL, evenals elke andere professionele organisatie, 
kan het slachtoffer worden van skimming, het stelen 
van digitale gegevens op betaalkaarten, alsmede hac-
king, het inbreken op digitale systemen met als doel 
het stelen van gegevens waarmee ongewilde financiële 
transacties kunnen worden uitgevoerd. Hoewel de kans 
op skimming en hacking laag wordt ingeschat zijn de 
gevolgen groot.
Om de risico’s te minimaliseren heeft IJM NL bankte-
goeden afgeroomd en elders ondergebracht, waar ze vei-
lig geacht worden te zijn.

e. Datalekken.
Een gerelateerd risico is de diefstal van andere gegevens 
van de organisatie en het publiek maken daarvan, door 
middel van onbevoegd binnendringen van de digitale 
systemen van IJM NL. Dit risico is ingeschat als middel-
groot en de gevolgen als hoog.
Als maatregelen die zijn genomen om de risico’s te mi-
nimaliseren kunnen worden genoemd: het beperkt toe-
gang geven tot bepaalde, cruciale bestanden, het hante-
ren van sterke wachtwoorden, het versleutelen van data 
en bestanden en het instrueren en trainen van stafle-
den.

f. Risico van ziekte en ongeval.
Een ander risico dat is vastgesteld is het risico op ziek-
te en ongeval van werknemers en bestuurders. Deze 
risico’s worden ingeschat als laag, maar de gevolgen als 
hoog. 
IJM NL heeft verschillende verzekeringen afgesloten 
om deze risico’s te minimaliseren.

9.  Beleid t.a.v. reserves en fondsen

IJM NL houdt een aantal reserves en fondsen aan, waaron-
der de continuïteitsreserve, de bestemmingsfondsen en de 
bestemmingsreserve.  Het bestuur van IJM NL vindt het 
aanhouden van deze reserves en fondsen van groot belang 
en wil bovendien dat aan de wettelijke regels wordt voldaan.
Het bestuur streeft ernaar om structureel een continuïteits-
reserve aan te houden gelijk aan drie maanden vaste kos-
ten.  Als gevolg van de groei van de organisatie en van de 
personeelskosten zal deze voorziening jaarlijks in omvang 
toenemen.  Hier dient bij het opstellen van bijvoorbeeld de 
begroting rekening mee te worden gehouden.
Tevens zijn er bestemmingsfondsen gevormd. Bestem- 
mingsfondsen betreffen gelden die besteed moeten worden 
in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschik-
king zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toege-
kende donaties en andere fondsen.

Verder is een bestemmingsreserve gevormd voor besteding 
aan programma’s in de veldkantoren. Er is in deze gevallen 
geen sprake van giften met een bepaalde specifieke (landen)
bestemming en/of een bijzonder oormerk.  
Tenslotte is door IJM NL nog een voorziening subsidiever-
plichtingen gevormd.
De voorziening subsidieverplichtingen betreft de nomina-
le waarde van verplichtingen inzake subsidies/bijdragen 
voor projecten waar ontvangers in redelijkheid op mogen 
rekenen ook zonder dat hiervoor overeenkomsten zijn op-
gesteld. 

10.  Kengetallen

Het bestuur heeft een aantal financiële kengetallen, dat 
voor fondsenwervende organisaties van belang is, laten 
berekenen. 

11.  Begroting 2017

Het bestuur heeft de onderstaande begroting voor 2017 
vastgesteld.

Kengetal 2013 2014 2015 2016 Begroting 2016 

1. Bestedingspercentage som baten 70,5% 70,8% 73,6% 70,7% 73,8%

2. Bestedingspercentage som lasten 72,2% 73,8% 74,0% 73,9% 74,4%

3.
Kosten percentage  

fondsenwerving
19,4% 11,4% 11,1% 10,3% 11,6%

4.
Kosten beheer en  

administratie
17,8% 17,2% 16,4% 15,5% 14,0%

5. Liquiditeit 4,21            1,61            2,36 2,60            pm 

 6.  Solvabiliteit 0,76                      0,39            0,60 0,62            pm 

Baten eigen fondsenwerving & acties derden 1.253.000

Totaal baten 1.253.000

  

Educatie & mobilisatie 336.750

Veldwerk 535.000

Besteed aan doelstelling 871.750

  

Kosten eigen fondsenwerving 191.000

  

Personeelskosten beheer & administratie 99.000

Overige beheerskosten 64.000

Beheer en administratie 163.000

  

Totaal lasten 1.225.750

Verwacht resultaat 27.250
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INKOMSTEN: € 982.651 

(2015: €726.045)

UITGAVEN: € 940.929

(2015: €722.258)

Particuliere giften 48% €459.667

Stichtingen 16% €150.229

Kerken 14% €130.782

Bedrijven 20% €193.888

Overig 2% €20.921

Jaarrekening 2016
IJM Nederland

Wij kijken wederom terug op een positief financieel jaar 
waarin wij verder mochten groeien. Een financieel hoogte-
punt vormt de bijdrage voor het veldwerk die met € 545.000 
bijna € 135.000 hoger ligt dan in 2015, een groei van 33%. 

De veldbijdrage is ten opzichte van de begroting 2016  
€ 70.000 hoger uitgekomen. Dit is 15% meer. Hiervoor zijn 
wij onze donateurs zeer dankbaar. 

Bij de financiële verantwoording door International Justice 
Mission Nederland staat in lijn met het uitgevoerde werk 
ook het nastreven van de hoogste normen centraal. Met deze 
jaarrekening voldoen we dan ook aan de eisen m.b.t. de jaar-
verslaggeving en geven we u graag inzicht in onze financiën.
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ANBI
De belastingdienst heeft IJM Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogen-
de Instelling (ANBI); ons fiscaal nummer is: 820704453.
Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelas-
ting. 

IJM Global
IJM NL is onderdeel van de wereldwijde organisatie IJM. Voor meer informatie over 
IJM Global kunt u de jaarrekening 2016 bekijken op:
 www.ijm.org/get-to-know-us/financials. 

De veldbijdrage

De veldbijdrage heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

http://www.ijm.org/get-to-know-us/financials. 
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31.12.2016 31.12.2015

Immateriële vaste activa (software) 1 4.026          7.151

Totaal immateriële vaste activa 4.026                           7.151              

Nog te ontvangen bedragen  97.307  38.474  

Vooruitbetaalde bedragen  12.297 22.194  

Totaal vorderingen en overlopende  

activa
2 109.604  60.668

      

Liquide middelen 3     82.178       66.319

Totaal liquide middelen        82.178        66.319

Totaal vlottende activa   191.782  126.987

      

Totaal activa   195.808  134.138

31.12.2016 31.12.2015

Continuïteitsreserve 4 63.629 54.810  

Bestemmingsreserve 5 30.208 25.430  

Totaal reserves  93.837  80.240

    

Bestemmingsfondsen 6 28.125                 0

Totaal fondsen         28.125                  0

Voorziening subsidieverplichtingen 7     45.000       25.000

Totaal voorzieningen        45.000        25.000

Kortlopende schulden  28.846 21.398  

Vooruit ontvangen bedragen 0 7.500

Totaal kortlopende schulden 8 28.846  28.898

    

Totaal passiva  195.808  134.138

Activa

Passiva

Balans (na resultaatbestemming)

Werkelijk
2016

Begroot 

2016

Werkelijk 

2015

Baten        

Baten eigen fondsenwerving   955.487  806.305  625.628

Baten uit acties derden 17.033 30.000 7.718

Baten van IJM Global   10.131  8.333  92.699

       

Som der baten 9  982.651  844.638  726.045

       

Lasten       

Veldwerk  545.000 475.000    410.313  

Educatie en mobilisatie  150.086 148.732 124.350  

Besteed aan doelstelling  10 695.086 623.732  534.663

    

Kosten eigen fondsenwerving  11 100.464 96.622  69.490

    

Personeelskosten beheer&admin.  87.834 80.085 81.227  

Overige beheerskosten  57.545 37.505 36.878  

Beheer en administratie  12 145.379  117.590  118.105

     

Som der lasten  940.929  837.944  722.258

     

Resultaat  41.722  6.694  3.787

Resultaatbestemming:

Toevoeging aan continuïteitsreserve         8.819         6.694        9.733

Dotatie/onttrekking aan bestemmingsreserve 4.778 (5.946)

Dotatie aan bestemmingsfonds 28.125

Staat van baten en lasten 2016
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Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 
voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn 
is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en 
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor 
die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is op-
gesteld in Euro’s. 

Grondslagen van waardering

Algemene grondslagen van 
waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en pas-
siva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen, liquide middelen, 
schulden en overlopende activa en 
passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en over-
lopende activa en passiva zijn opgenomen tegen gea- 
mortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder af-
trek van een voorziening wegens oninbaarheid, geba-
seerd op een individuele beoordeling van de vorderin-
gen.
Projectverplichtingen zijn opgenomen op basis van 
een besluit ter zake, dat schriftelijk is kenbaar gemaakt 
aan de ontvanger van de subsidie; deze worden ten laste 
gebracht van het boekjaar waarin de projectactiviteiten 
dienen te worden uitgevoerd door de uitvoerende pro-
jectpartner.

Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de 
Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 
worden aangehouden voor aanwending aan een spe- 
cifiek doel. 
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden 
in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter be- 
schikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel 
van toegekende donaties en andere fondsen en gelden 
die vastliggen in vaste activa.

Voorzieningen

De voorziening subsidieverplichtingen betreft de no- 
minale waarde van verplichtingen inzake subsidies/bij- 
dragen voor projecten waar ontvangers in redelijkheid 
op mogen rekenen ook zonder dat hiervoor overeen-
komsten zijn opgesteld.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen van 
resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten 
en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde.

Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in over-
eenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

Kostentoerekening
Op basis van de door het bestuur goedgekeurde kosten-
verdeling zijn directe en indirecte kosten toegerekend 
aan de doelstelling, eigen fondsenwerving en beheer & 
administratie. 

Grondslagen van waardering en van  
bepaling van het resultaat

1. Immateriële vaste activa

Per balansdatum bezit IJM Nederland uitsluitend software als immateriële vaste activa. 
Deze activa wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering.

Het verloop van de immateriële vaste activa was in 2016 als volgt:

Stand per 1 januari     € 7.151 
Investeringen      €        0
Afschrijvingen      € 3.125
Stand per 31 december      € 4.026

2. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa bestaan uit de volgende posten:

De EO-Metterdaad projecten Bangalore (projectcodes E14.40 en E15.20) en Mumbai 
(projectcode E15.45) zijn begin 2017 afgerekend.
De vorderingen (borg) voor een bedrag van € 5.350 hebben een looptijd langer dan een 
jaar.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

2016 2015

Nog te ontvangen bedragen

EO-Metterdaad – IJM Bangalore project 10.981 10.981

EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 1.500                       1.500

Collecten, giften en acties kerken 42.886                       4.613

Rente 2                          140

Overige toegezegde bijdragen december 41.938                     21.240

Totaal 97.307                     38.474

Vooruitbetaalde bedragen

IJM US inzake EO-Metterdaad – IJM Mumbai project                    11.250

Borg voor huur pand 5.350                       5.350

Overige vooruitbetaalde bedragen 6.947                       5.594

Totaal 12.297                     22.194

Totaal vorderingen en overlopende activa 109.604                     60.668
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3. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de kas en een tweetal bankrekeningen (een rekening courant en een spaarrekening bij de 
ING bank). Er zijn per 31 december geen kruisposten.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Het saldo van de liquide middelen is per jaareinde hoger dan per ultimo 2015, met name door een hogere nog te betalen 
veldbijdrage per 31-12-2016.

4. Continuïteitsreserve

IJM Nederland streeft er naar om structureel een continuïteitsreserve aan te houden gelijk aan drie maanden vaste kosten. 
Vanwege de in omvang gegroeide organisatie, komt deze reserve bijna € 9.000 hoger uit dan in 2015. Bij de personeelskosten 
en personeelsformatie, verderop in deze jaarrekening, wordt inzicht gegeven in de opbouw van de organisatie en de doorge-
maakte groei.

Stand per 1 januari 2016    € 54.810
Dotatie continuïteitsreserve   €   8.819
Stand per 31 december 2016   € 63.629

5. Bestemmingsreserve  

De bestemmingsreserve is gevormd voor besteding aan programma’s in de veldkantoren. Er is in deze gevallen geen sprake 
van giften met een bepaalde specifieke (landen)bestemming en/of een bijzonder oormerk. 

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt geweest:

Stand per 1 januari 2016    € 25.430
Dotatie bestemmingsreserve   €   4.778
Stand per 31 december 2016   € 30.208    

6. Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen betreffen specifiek voor projecten ontvangen giften, subsidies en overige baten die nog niet besteed 
zijn.

Het verloop van de totale bestemmingsfondsen in 2016 kan als volgt worden weergegeven:

project Stand per 1-1 toevoegingen verminderingen Stand per 31-12

Nazorg Bangalore € 0 € 50.000 € 50.000 € 0

Nazorg Mumbai € 0 € 50.000 € 50.000 € 0

Mensenhandel Calcutta € 0 € 28.125 € 0 € 28.125

South Asia Fund € 0 € 20.000 € 20.000 € 0

Kinderhandel Mumbai € 0 € 10.000 € 10.000 € 0

Filipijnen € 0 € 2.025 € 2.025 € 0

Bangalore € 0 € 1.000 € 1.000 € 0

Kenia € 0 € 255 € 255 € 0

Ghana € 0 € 93 € 93 € 0

Totaal     € 0 € 161.498 € 133.373 € 28.125

7. Voorziening subsidieverplichtingen

IJM NL heeft per ultimo 2016 bij IJM Global de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat in 2017 nog een extra veldbijdrage 
over 2016 door IJM NL aan IJM Global zou worden overgemaakt. De hoogte van het bedrag en de datum van afwikkeling wa-
ren per ultimo 2016 echter nog niet bekend. Derhalve is hier een voorziening voor opgenomen.

Het verloop van de voorziening subsidieverplichtingen is als volgt geweest:

Stand per 1 januari 2016    € 25.000
Toevoegingen     € 45.000
Onttrekkingen     € 25.000
Stand per 31 december 2016   € 45.000

8. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit de volgende posten:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is op 15 augustus 2013 een huurovereenkomst aangegaan voor de periode van vijf jaar. 
De resterende verplichting per 31 december 2016 bedraagt € 33.994, waarvan:
verplichting < 1 jaar:   € 20.619
verplichting 1-5 jaar:   € 13.375

 2016  2015

Belasting en sociale lasten 8.407 5.763

Kortlopende schulden

Overige bedragen (incl. accountantskosten) 9.844 6.167

Vakantiegeld 9.866    7.619

Vakantiedagen 729 1.849

Totaal reservering vakantiegeld/dagen: 10.595 9.468

Vooruitontvangen bedragen

EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 7.500  

Totaal vooruit ontvangen bedragen 7.500

Totaal kortlopende schulden 28.846  28.898
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Toelichting op de staat van baten  
en lasten 2016

Algemeen

De werkelijke baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2016 fors hoger dan in de overeenkomstige 
in 2015. Hiervoor zijn wij onze donateurs zeer erkentelijk. Deze stijging is mede te verklaren 
doordat IJM Nederland meer bekendheid heeft gekregen en dientengevolge meer mensen willen 
bijdragen aan de strijd tegen onrecht. 

9. Baten

De verdeling van de baten is als volgt:

De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties en giften. 
De baten uit acties derden betreffen met name diverse Freedom Challenges (sponsoracties voor 
IJM). Deze laatste zijn incidenteel en kunnen per jaar sterk fluctueren.

IJM Nederland werd in 2016 gesteund door een investering vanuit IJM Global voor € 10.131. Deze 
specifieke investering in personeelskosten is beschikbaar voor partnerkantoren tijdens de op-
startjaren om een gezonde en solide basis te leggen en een aantal cruciale functies te kunnen 
bemensen. De bijdrage van IJM Global is als gevolg van een gunstige koers hoger dan begroot. 
Vanaf 2017 zal IJM NL geen bijdrage van IJM Global meer krijgen en is IJM NL geheel afhankelijk 
van de Nederlandse inkomsten.

Lasten

De salariskosten van de personeelsleden worden naar rato toegerekend aan de diverse kostenca-
tegorieën op basis van de functieomschrijvingen, zie verderop in deze jaarrekening.

Baten:  2016  2015

Eigen fondsenwerving 955.487 625.628

Acties derden 17.033 7.718

Bijdrage van IJM Global 10.131  92.699

Totaal 982.651  726.045

10. Besteed aan doelstelling 

De besteding aan het veldwerk is als volgt verdeeld: 

Land: 2016 2015

India 411.627 403.675

Nazorg Bangalore 50.000

Nazorg Mumbai 50.000

South Asia Fund 20.000

Kinderhandel Mumbai 10.000

Filipijnen 2.025   6.588

India, Bangalore 1.000

Kenia 255  

Ghana 93  

Cambodja  50

Totaal 545.000  410.313

Naast veldwerk is een van de doelstellingen van IJM NL educatie & mobilisatie. Hoe we hier in 2016 vorm aan hebben gege-
ven kunt u lezen in dit jaarverslag. 

Het totale bestedingspercentage (totaal besteed aan doelstelling / som der baten) voor 2016 is 71% t.o.v. 74% in 2015. Het be-
stedingspercentage lasten (totaal besteed aan doelstelling / som der lasten) voor 2016 is 74% t.o.v. 74% in 2015. 

11. Kosten eigen fondsenwerving

IJM Nederland heeft als doelstelling deze kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen 
netwerken voor marketingdoeleinden. Dit is ook in 2016 succesvol gebleken: het percentage is onveranderd ver beneden de 
CBF-norm. 

Kosten eigen fondsenwerving en acties derden 2016   € 100.464
Baten eigen fondsenwerving en acties derden 2016   € 972.520

Het percentage kosten eigen fondsenwerving:    10% (2015: 11%)
Dit is ruim beneden de grens van het CBF van 25%.

Beheer en administratie 

In 2016 heeft IJM Nederland ten behoeve van de continuïteit geïnvesteerd in de organisatie door het aantrekken van een 
medewerker Externe Relaties, gedeeltelijk ter vervanging van zwangerschapsverlof (zie hiervoor ook de paragraaf ‘perso-
neelsformatie’, verderop in deze jaarrekening).  

Desondanks is het percentage kosten beheer en administratie toch 1%-punt gedaald.

Kosten beheer en administratie 2016    € 145.379
Totale kosten       € 940.929

Het percentage kosten van beheer en administratie:         15% (2015: 16%) 
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Programmakosten Supportkosten Totaal Begroot Totaal

Veldwerk Educatie &  
Mobilisatie

Eigen fond-
senwerving

Beheer &  
administratie

2016 2016 2015

Besteding in de veldkantoren 545.000 545.000 475.000 410.313

Publiciteit en communicatie 57.292 17.456 74.748 62.100 36.937

Personeelskosten 75.270 83.008 87.834 246.112 250.340 220.430

Reiskosten 17.524 2.351 19.875 14.050 17.973

Huisvestingskosten 18.950 18.950 19.024 16.317

Kantoor en overige kosten 36.244 36.244 17.430 20.288

Totale kosten 545.000 150.086 100.464 145.379 940.929 837.944 722.258

Lastenverdeling en toerekening aan de 
doelstelling:

 
Educatie &  

Mobilisatie

Eigen Fondsen- 

werving

Beheer &  

Administratie

Directeur 40% 20% 40%

Executive Assistant 20%  80%

Marketing- & Communicatie Manager 50% 50%

Manager/medewerker Externe Relaties 80% 20%

Manager Kerkrelaties 80% 20%

Financieel Manager  100%

De kostenverdeling van de personeelskosten is als volgt samengesteld in 2016 (ongewijzigd t.o.v. 2015):

Personeelskosten 2016 2015

Brutoloon 193.609  159.635

Sociale lasten 35.111          28.210

Pensioenlasten 12.475 6.273

Reiskostenvergoeding woon-werk 8.878  8.179

Verzuimverzekering 3.727  3.139

Interim-directeur 0 30.186

Ontvangen WAZO-uitkeringen (7.688)   (15.192)

Totaal 246.112  220.430

Personeelsformatie

Op 1 januari 2016 bedroeg de beginformatie 4,0 fte (6 medewerkers). Begin 2016 is een medewerker Externe Relaties aange-
trokken voor 0,8 fte. 
Daarmee is de eindformatie van 2016 per 31 december van betaalde werknemers 4,8 fte (7 medewerkers).  
De directeur heeft in 2016 gebruik gemaakt van (gedeeltelijk) ouderschapsverlof.  
De Manager Externe Relaties heeft in 2016 gebruik gemaakt van zwangerschapsverlof/bevallingsverlof en (gedeeltelijk) ou-
derschapsverlof.
Naast de betaalde functies is IJM NL zeer dankbaar voor de inzet van een groep van ongeveer 50 enthousiaste (onbetaalde) 
medewerkers die met regelmaat het werk in Nederland ondersteunen met hun tijd, kennis en talenten.  

Bezoldiging directie 
Naam    Caroly Houmes
Functie    Directeur

Dienstverband
Aard    onbepaald
Uren (voltijd)   40
Parttime percentage  80
Periode    geheel 2016

Bezoldiging
Brutosalaris   € 37.325
Vakantiegeld   €   2.986
Sociale lasten   €   7.286
Pensioenlasten    €   2.579
Reiskosten   €   1.800
Totaal bezoldiging 2016  € 51.976

Totaal bezoldiging 2015  € 43.227

Overige gegevens

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten om van het positieve resultaat 2016 ad. € 41.722 een bedrag van € 8.819 toe te voegen aan de conti-
nuïteitsreserve, een bedrag van € 4.778 te doteren aan de bestemmingsreserve en € 28.125 aan het bestemmingsfonds.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De goedkeurende controleverklaring is opgenomen op pagina 56.



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 
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volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .
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quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 
 
 
Stichting International Justice Mission The Netherlands 
Zoutmanstraat 42/44 
2518 GS  DEN HAAG 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting International Justice Mission The Netherlands 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting International Justice Mission The Netherlands te Den Haag 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting International Justice Mission The Netherlands per 31 december 2016 
en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2016 (met een balanstotaal van € 195.808); 
2. de staat van baten en lasten over 2016 (met een resultaat van € 41.722 positief); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting International Justice Mission The Netherlands zoals vereist in de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 
Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 
 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 
 
 
  



International Justice Mission (IJM) 

is een mensenrechtenorganisatie die recht verschaft aan 

slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van 

gewelddadige onderdrukking.

Het effectieve model van IJM wordt:

• Aangewezen  door U.S. News en World Report als één van de 

tien stichtingen die “verschil maken”; 

• Erkend door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S., 

het Wereld Economisch Forum en leiders over de hele wereld;

• Aanbevolen door Foreign Affairs, Forbes, The Guardian, The 

New York Times, The Times of India, The Phnom Penh Post, 

CNN en vele anderen. 

International Justice Mission 

Nederland

Zoutmanstraat 42-44

2518 GS Den Haag 

T 070 – 2141415

E contact@ijmnl.org

W www.ijmnl.org

IBAN: NL 37 INGB 0004 9613 89  


