
 

BELEIDSPLAN STICHTING WERELDPSYCHOLOGEN 2020 

Ontstaan en doelstelling van Stichting WereldPsychologen 

De Stichting WereldPsychologen is ontstaan na een bezoek van Gea Dunnik, psychotherapeute, aan 
twee vluchtelingkampen in 2018 op Lesbos. Na een oproep van Gea op linked-in is een kerngroep van 
3 psychologen met het plan om structureel psycho-sociale hulp aan vluchtelingen te geven aan de 

slag gegaan.  

Het doel van WereldPsychologen is om structureel psycho-sociale hulp te bieden aan vluchtelingen 
en hun hulpverleners n noodsituaties. Waarin die structuree hulp er niet is  in verschillende delen in 
de wereld. Minister Kaag benadrukte in 2019 in een tv-programma “Pauw” het belang hiervan als 

volgt: “In crisissituaties is psychosociale hulp net zo belangrijk als voedsel, water, onderdak en 
veiligheid. Het is geen bonus, maar moet standaard onderdeel worden van humanitaire noodhulp.” 

WereldPsychologen heeft als doel om hier een substantiële bijdrage aan te leveren.  

Start activiteiten in 2019 

In oktober 2019 zijn 3 psychologen naar Lesbos gegaan en is er een samenwerking opgestart met 

Fenix Humanitarian Legal Aid, een advocatenorganisatie die vluchtelingen professioneel en met veel 
compassie ondersteunt in hun asielprocedure. De samenwerking behelst op dit moment een tweetal 

aspecten: 

- Psychische ondersteuning van de vrijwilligers (juristen en tolken) van Fenix Humanitarian 

Legal Aid ter voorkoming van secundaire traumatisering via skypegesprekken. 
- Ondersteuning van vluchtelingen in Lesbos, tijdens de interview-sessies van de vluchtelingen 

met de juristen van Fenix.  

 

Beleid en organisatie 

Het doel voor komend jaar is: 

1) voortzetting van de psychische ondersteuning van de vrijwilligers via skypegesprekken. 

2) voortzetting van de ondersteuning van vluchtelingen in Lesbos tijdens de interview-sessies met de 

juristen van Fenix.  

3) uitzenden van een psycholoog voor langere tijd naar Lesbos om daar structureel de organisatie en 

psycho-sociale hulpverlening vorm te kunnen geven.  



4) fondswerving om structureel middelen te verkrijgen om de andere doelen te kunnen realiseren 

5) uitbreiden van netwerken, waaronder psychiaters, andere hulpverleningsorganisaties en 

belangenorganisaties zoals het NIP en het ministerie van Buitenlandse Zaken om samen te kunnen 

werken.  

Kernprincipes en uitgangspunten van de organisatie/Statutaire doelstelling 

Stichting WereldPsychologen dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. 
Stichting WereldPsychologen heeft ten doel: 

a) psycho-sociale hulp en zulks te bieden in noodsituaties alsmede in alle andere situaties 
waarin een structurele vorm van deze hulp ontbreekt, waar ook ter wereld, aan 
slachtoffers en andere hulpbehoevenden en/of hulpverleners en/of andere betrokken 
personen in dergelijke situaties; 

b) Het geven van cursussen en trainingen om de bedoelde psycho-sociale hulp te kunnen 
bieden; 

c) Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

d) Het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt 
als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en bieden van 
psycho-sociale hulp in of rond vluchtelingenkampen of op andere locaties waar vluchtelingen en/of 
hun hulpverleners verblijven, waar ook in de wereld, ter plekke of op afstand via beschikbare 
communicatie middelen (skype, whatsapp). 

  

Een overzicht van de toekomstige projecten door de organisatie 

In de toekomst zal WereldPsychologen zich steeds meer richten op structurele hulp voor 

vluchtelingen en hun hulpverleners. WereldPsychologen zal zich richten op een model waarbij er 
structureel 1 psycholoog in het vluchtelingenkamp waar hulp geboden wordt aanwezig is, met 
onkostenvergoeding. Om daarnaast andere psychologen, vrijwilligers, voor kortere of langere tijd in 

te vliegen en deze door de vaste psycholoog te laten begeleiden. De psycho-sociale hulp zal zich 
richten op stress-relief, gezonde copingmechanismen en waar mogelijk kortdurende 

hulpverlening/sessies.  

 

Geldmiddelen/Bestemming liquidatiesaldo 

Het vermogen van WereldPsychologen wordt voornamelijk gevormd door giften en donaties, 
subsidies en sponsorbijdragen. In 2020 wordt er gestart met een vermogen van 0 Euro. In 2020 zal er 

een benefietdiner gehouden worden om geld op te halen voor de stichting. Ook anderszins (bijv. via 
crowd-funding acties en via de website) zullen gelden (donaties en giften) worden geworven bij 
particulieren. Daarnaast zal er bij verschillende organisaties, waaronder de overheid, particuliere 

fondsen, kerkelijke instanties en andere maatschappelijk betrokken organisaties, om een 

(structurele) bijdrage gevraagd worden.  



Bij een eventuele ontbinding van de stichting zal de bestemming van het positieve liquidatiesaldo 

worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke 
doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft. De stichting doet geen uitkeringen 

aan een oprichter of bestuurder. Alleen kosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun 

functie kunnen door de stichting worden vergoed.  

De opstart en eerste werkzaamheden van WereldPsychologen worden gefinancierd door eigen 
bijdragen van de drie oprichters van de stichting en door de opbrengsten van het eerste 

benefietdiner.  

 

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur  

De stichting wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een bestuur bestaande uit ten minste 2 en 
ten hoogste 9 personen. Bij de oprichting zijn er drie bestuursleden. Het bestuur bestaat in ieder 
geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuurders worden door co-optatie 
benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herbenoembaar. Het bestuur vergadert tenminste 1x 

per jaar, maar het doel is om elke maand te vergaderen. De voorzitter roept het bestuur bijeen en 
leidt de vergadering, de secretaris notuleert en de penningmeester zorgt voor een overzicht van de 

middelen.  

 

Bestuur 

Het eerste bestuur van de "Stichting WereldPsychologen" bestaat uit: 

Gea Dunnik : Voorzitter 

Myra Haakman: Secretaris 

Jeanette Jaspers: Penningmeester 

 

Wat wil Stichting WereldPsychologen bereiken in 2020? 

1) voortzetting van de psychische ondersteuning van de vrijwilligers via skypegesprekken. 

2) voortzetting van de ondersteuning van vluchtelingen in Lesbos tijdens de interview-sessies met de 

juristen van Fenix.  

3) uitzenden van een psycholoog voor langere tijd naar Lesbos om daar structureel de organisatie en 

psycho-sociale hulpverlening vorm te kunnen geven.  

4) fondswerving om structureel middelen te verkrijgen om deze  doelen te kunnen realiseren 

5) uitbreiden van netwerken, waaronder psychiaters, andere hulpverleningsorganisaties en 
belangenorganisaties zoals het NIP en het ministerie van Buitenlandse Zaken om samen te kunnen 

werken.  

6) het oprichten en organiseren van een stichting waarin deze activiteiten worden ondergebracht en 

die financiële middelen kan werven om de kosten te dekken. 



 

 

Werkzaamheden van de organisatie in 2020 

De werkzaamheden voor 2020 bevatten de volgende onderdelen: 

- voortzetting van de psychische ondersteuning van de vrijwilligers via skypegesprekken. 

- opzetten en ondersteunen van een ‘skypegroep’ van vrijwillige psychologen in Nederland.  
- voortzetting van de ondersteuning van vluchtelingen in Lesbos tijdens de interview-sessies 

met de juristen van Fenix.  

- uitzenden van een psycholoog voor langere tijd naar Lesbos om daar structureel de 
organisatie en psycho-sociale hulpverlening vorm te kunnen geven.  

- maken plan voor werving financiële middelen en daadwerkelijke fondswerving om 

structureel middelen te verkrijgen om de doelen te kunnen realiseren. 
- uitbreiden van netwerken, waaronder psychiaters, andere hulpverleningsorganisaties en 

belangenorganisaties zoals het NIP en het ministerie van Buitenlandse Zaken om samen te 
kunnen werken. 

- oprichting stichting (via notaris); 
- maken beleidsplan, ook voor komende drie jaren (2020-2023); 
- maken begroting 2020 en meerjaren begroting 2020-2023; 

- regelen/opzetten financiële boekhouding; 
- maken website (met foto’s/filmpjes/story-telling) waarop algemene informatie en de 

informatie die een ANBI moet geven en een ‘buttonknop’ om te doneren voor particulieren; 

- werven van vrijwilligers (maken vrijwilligerscontract); 
- maken van een plan waarin staat wat van de vrijwilligers wordt verwacht en hoe zij bij de 

organisatie betrokken worden (overlegvormen en evt vorming van teams voor bepaalde 

taken); 
- regelen verzekering ter dekking van aansprakelijkheid van de vrijwilligers en bestuursleden; 

- zoeken naar ambassadeurs voor de stichting; 

 


