
 

  
 
 

Beleidsplan IHF 2012 – 2017 
 
Doelstelling IHF 
Internationaal Hulpfonds (IHF) heeft als doelstelling: ‘Het verlenen van hulp in materiële en 
immateriële zin ten behoeve van initiatieven buiten Nederland waarbij de vrijeschool 
pedagogie het uitgangspunt vormt’. In 2011 heeft het bestuur van het IHF hierbij stil gestaan: 
Wat betekent deze doelstelling nu voor ons en hoe gaan we deze de komende vijf jaar in 
praktijk brengen?  
 
Visie op hulp 
Geven van hulp kan een bepaalde eenzijdigheid veroorzaken: een eenrichtingsverkeer 
vanuit welvarende landen naar arme, zielige mensen elders in de wereld, met het risico van 
betutteling en afhankelijkheid. Negatieve beelden en vooroordelen over  ‘wij en zij’ en  ‘hier 
en daar’ kunnen hierdoor worden versterkt. Dat is niet wat we willen.  
 
Wat willen we wél? Het IHF is een fonds dat hulp biedt aan pedagogische initiatieven in het 
buitenland in een sfeer van vrijheid en gelijkwaardigheid: 

 Mensen die financiële hulp bij het IHF aanvragen, kunnen zelf het beste bepalen wat 
zij nodig hebben. Het IHF erkent en stimuleert hun eigen verantwoordelijkheid en 
onafhankelijkheid. 

 Het IHF werkt vanuit het bewustzijn dat we allen in één wereld leven en met elkaar 
verbonden zijn. Het is daarom belangrijk elkaar te leren kennen en als wereldburgers 
op elkaar betrokken te zijn. 

 De westerse samenleving is geen norm voor ontwikkelingen elders, maar we kunnen 
wederzijds van elkaar leren. De manier waarop mensen elders leven en leren, kan 
ons leven hier verrijken en inspireren.  

 
Doelgroepen in eigen land: meer jongeren  
Het IHF bestaat dankzij de gulle giften en betrokkenheid van donateurs en het IHF zal de 
relatie met hen koesteren en versterken. Daarnaast zal het IHF de komende jaren extra 
aandacht besteden aan jongeren (12 tot 18 jaar) op vrijescholen in eigen land. De 
portefeuillehouders van het IHF zijn goed bekend met vrijescholen in het buitenland, onder 
andere door persoonlijke bezoeken. In toenemende mate blijken jongeren en vrijescholen in 
eigen land open te staan voor contacten met vrijescholen in het buitenland. Het IHF wil deze 
contacten stimuleren en waar mogelijk daarin bemiddelen, onder andere in het kader van 
Michael- en WOW-acties (WOW staat voor Waldorf One World).  
 

Werkplan 2012 – 2017 
Het beleid van het IHF wordt uitgewerkt in een werkplan voor de komende vijf jaar, met 
name in activiteiten, werkwijze, eigen organisatie en samenwerking met anderen.   
Huidige activiteiten 
De huidige activiteiten van het IHF worden voortgezet en waar mogelijk versterkt: 

 De rOndbrief 
De rOndbrief verschijnt 2 x per jaar en wordt verstuurd aan donateurs en 
belangstellenden. Het blad zal meer worden afgestemd op jongeren. Ook wordt er 
naar gestreefd dat jongeren zelf schrijven in de rOndbrief en dat een jongere lid wordt 
van de redactie. 

 Website 
De website van het IHF zal meer aandacht krijgen en meer inspelen op de actualiteit. 



 Peetkinderen 
Al enkele jaren worden kinderen van wie de ouders het schoolgeld niet kunnen 
betalen, gesteund door mensen in Nederland en België. Een prachtig initiatief dat al 
veel goeds tot stand heeft gebracht. Helaas is de administratie van de peetschappen 
een complexe taak, die zowel hier als in het buitenland wel eens problemen oproept. 
De komende jaren zal daarom gewerkt worden aan een efficiënt en eenvoudig 
systeem. Hoge prioriteit heeft de bezetting van de vacature van portefeuillehouder 
Peetschappen in het IHF bestuur. 

 Marktkraam 
Regelmatig neemt het IHF deel aan allerlei markten op vrijescholen e.d. met een 
eigen marktkraam, een uitstekende manier om bekendheid te geven aan het IHF. 
Jaarlijks neemt het IHF aan ongeveer 10 markten deel. Het streven is om dit aantal 
uit te breiden. 

 Winkel 
Via de marktkraam en de website worden spullen verkocht, zoals poppen, pantoffels 
en enkele boeken. Bekeken wordt of een uitbreiding wenselijk is met spullen die meer 
zijn afgestemd op oudere kinderen en jongeren. 

 
Nieuwe activiteiten  
Als nieuwe activiteiten heeft het IHF op het programma: 

 IHF dag voor donateurs en mensen van vrijescholen  
Het IHF zal in 2012 een dag organiseren voor donateurs, docenten, jongeren en 
andere belangstellenden over ons werk. Voorlichting zal worden gegeven over 
projecten in het buitenland die steun krijgen van het IHF en zo mogelijk worden 
enkele mensen van deze projecten uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. 
Ook wordt aandacht besteed aan acties en projecten in Nederland en hoe mensen / 
scholen daaraan kunnen bijdragen. Wanneer deze dag zinvol blijkt, wordt elke 2 jaar 
een dergelijke dag gehouden. 

 WOW acties: Waldorf One World 
Het IHF zal extra aandacht besteden aan WOW-acties: ‘Waldorf One World’ en 
vrijescholen in eigen land stimuleren een jaarlijkse WOW-dag te houden. 

 Bezoeken van vrijescholen hier 
Het IHF zal vrijescholen in Nederland en België bezoeken om hen te interesseren 
voor ons werk en voor contacten met vrijescholen in het buitenland.  

 Audiovisueel materiaal 
De komende jaren wordt audiovisueel materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden 
op markten en voorlichting op scholen. 

 Stages  
Het IHF zal onderzoeken of bemiddeling wenselijk is tussen studenten en 
leerkrachten van de Pabo van Hogeschool Helicon en vrijescholen in het buitenland, 
onder andere voor stages.  

 
Werkwijze 
Wat betreft de werkwijze van het IHF staat op het programma: 

 Heldere doelstelling 
Het IHF kiest voor de eigen doelstelling: ‘Hulp aan initiatieven waarbij de vrijeschool 
pedagogie het uitgangspunt vormt’. Aanvragen die daar buiten vallen, komen niet in 
aanmerking.  

 Rekening houden met arme gezinnen 
Het IHF wil eraan bijdragen dat ook kinderen uit arme gezinnen naar de vrijeschool 
kunnen. Daarom geeft het IHF bij voorkeur steun aan aanvragen die rekening houden 
met kinderen uit arme gezinnen. 

 Kortdurende hulp 
Het IHF kiest voor kortdurende hulp aan projecten van hooguit enkele jaren en zal 



aanvragers stimuleren daarna op eigen benen te gaan staan. Het IHF zal zich intern 
bezinnen wanneer en hoe projecten als beëindigd worden beschouwd en welke 
mogelijkheden er zijn voor follow-up.  

 Evaluatie van geboden hulp 
In overleg met zusterorganisaties (NAFO in Nederland en ENDA in Europa) wil het 
IHF een eenvoudige en effectieve methode ontwikkelen om geboden hulp te 
evalueren. Samenwerking met zusterorganisaties is hierbij volgens het IHF essentieel 
om de effecten van hulp van de verschillende organisaties te kunnen vergelijken. 

 
Organisatie 
In de organisatie van het IHF krijgen de volgende punten extra aandacht: 

 Kantoor 
Voor de (financiële) administratie zijn in het verleden soms (computer-)systemen en  
programma’s in gebruik genomen die na verloop toch niet zo handig blijken te zijn. 
Ook de overdracht van oude naar nieuwe medewerkers en bestuursleden van het 
IHF heeft af en toe lacunes opgeleverd. Met als gevolg dat de (financiële) 
administratie van het IHF onhandig is en soms zelf tekort schiet. De afgelopen jaren 
is hard gewerkt aan verbetering, maar er blijkt nog het nodige te doen. Een 
eenvoudige en doelmatige (financiële) administratie is een hoge prioriteit voor de 
komende jaren. 

 Groei van inkomsten  
Gelukkig zijn schenkingen van donateurs aan het IHF de afgelopen jaren ongeveer 
gelijk gebleven. Helaas is dit jaar een lichte teruggang te zien. Het IHF hoopt met 
extra inspanningen op het gebied van voorlichting en communicatie meer mensen te 
bereiken en te interesseren voor ons werk. Hopelijk gaat dat ook meer inkomsten 
opleveren. Wanneer dat niet het geval is, zal het IHF zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om meer inkomsten te verkrijgen. 

 Aandacht voor inhoud van het werk 
Tijdens bestuursvergaderingen staan niet alleen financieel-zakelijke onderwerpen op 
de agenda, maar ook inhoudelijke onderwerpen, waardoor de gemeenschappelijke 
betrokkenheid en het enthousiasme groeien. Daarmee gaan we door. Hoogtepunten 
zijn de rapportages van portefeuillehouders van hun bezoeken aan projecten in de 
diverse werelddelen.  

 Meer jongeren  
Bekeken zal worden hoe jongeren meer betrokken kunnen worden bij 
bestuursfuncties en andere functies. 

 Duoschap voor portefeuillehouders 
Het afgelopen jaar heeft het IHF positieve ervaring opgedaan met het duoschap voor 
een portefeuille: twee mensen zijn samen verantwoordelijk voor één portefeuille en 
verdelen onderling de diverse taken. Besproken wordt of het duoschap ook voor 
andere portefeuilles wenselijk is.  

 Bijscholing en ondersteuning van portefeuillehouders 
Aan portefeuillehouders worden hoge eisen gesteld en niet elke nieuwe 
portefeuillehouder beschikt over dezelfde kwaliteiten en ervaringen. Daarom zal het 
IHF onderzoeken aan welke vormen van bijscholing en ondersteuning behoefte 
bestaat en daarvoor een aanbod tot stand brengen.  

 Verwijzen van aanvragen 
Als kleine vrijwilligersorganisatie heeft het IHF een bescheiden reikwijdte. Onderzocht 
zal daarom worden naar welke organisaties wij eventueel kunnen verwijzen.  

 Panel voor advies 
In 2013 organiseert het IHF een eenmalige panelbijeenkomst met ongeveer tien 
externe mensen om beleid en praktijk van het IHF te bespreken en om advies te 
vragen. Gedacht wordt aan donateurs, mensen van zusterorganisaties, docenten, 



jongeren en andere betrokkenen bij het IHF. Wanneer deze panelbijeenkomst 
voldoende oplevert, wordt elke 2 jaar een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. 

 
Samenwerking en taakverdeling met andere organisaties 
Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere, verwante organisaties en wordt een 
taakverdeling tot stand gebracht:  

 Noodhulp via andere organisaties 
Het IHF is een kleine vrijwilligersorganisatie met betrekkelijk weinig middelen. Bij 
calamiteiten e.d. is het IHF hierdoor niet in staat om zelf effectief noodhulp te bieden. 
Hoezeer dat soms tegen ons gevoel ingaat, zal het IHF daarom in het algemeen 
geen noodhulp bieden. In sommige situaties zal het IHF soms toch de behoefte 
voelen ‘iets te doen’ en zal dan noodhulp bieden in samenwerking met een grotere 
zusterorganisatie zoals die Freunde der Erziehungskunst (Duitsland).  

 Stichting Helias 
Het IHF zal overleggen met Stichting Helias om samenwerking te bevorderen en 
overlap van werkzaamheden te vermijden. 

 Samenwerking met zusterorganisaties 
Samenwerking met zusterorganisaties in binnen- en buitenland wordt voortgezet, met 
name in het NAFO – overleg (Nederlandse antroposofische fondsen voor 
ontwikkelingsprojecten) en met de ENDA (netwerk van Europese antroposofische 
fondsen). 

 
 
 
 


