Beleidsnota 2017
Het aantreden als nieuw bestuur van Homeopaten zonder Grenzen (HzG) maakt dat we
een pas op de plaats maken: terugkijken en vooruitzien.
Wat is er bereikt, en wat is een goed perspectief voor verdere ontwikkeling van de
organisatie?

Terugblik en doelstelling
Sinds de oprichting in december 1991, is er een groot intern geheugen opgebouwd in de
organisatie. Er is in verschillende contexten gewerkt, en dat heeft bijgedragen aan een
unieke diversiteit aan ervaring en expertise.
HzG werkte in landen die net een oorlog hadden doorstaan, zoals Bosnië en Georgië,
maar ook in landen waar al jaren vrede heerste, en zonder natuurrampen, maar met
onvoldoende toegang tot effectieve zorg.
In deze ‘gaten’ springt HzG met de ambitie ‘gezondheid voor iedereen’ binnen bereik van
velen te brengen. Het onderscheid tussen individu en groep vertaalt zich soms in wat de
‘doelgroep’ van een project is: een groep die bepaalde problemen heeft zoals moeders
met kleine kinderen, of vluchtelingen. Of een gemeenschap in een dorp of stad die de
bestaande zorg eenvoudig onvoldoende bereikt.
Daar leidt HzG mensen op van uiteenlopende niveaus qua scholing, van artsen en
verpleegkundigen tot community health workers (CHW, community health workers, of
medewerkers in kleine gezondheidscentra). Dit bepaalt de inhoud van de cursussen,
hetgeen eisen stelt aan de flexibiliteit van onze medewerkers om zeer uiteenlopende
lesniveaus te hanteren. Deze kennis is door de jaren heen ontwikkeld, zodat HzG nu een
goed totaalpakket in huis heeft.
Mensen komen en gaan, dus van tijd tot tijd zoeken we nieuwe docenten, en leren we ze
onze methode van ‘training of trainers’.
Het werven van fondsen voor deze projecten vraagt om overtuiging en resultaten.
Daarom ontwikkelen we nu een aantal nieuwe beleidsinstrumenten om ons doel nog
beter te bereiken: goede, betrouwbare onderwijsprogramma’s in diverse landen en
situaties, die een duurzame, positieve impact hebben op de gemeenschappen waar we
werken.

Nieuwe beleidsinstrumenten
Er zijn vijf bestuursleden met elk een eigen portefeuille. De daarbij behorende deeltaken
zijn:
1. Externe contacten en fondsenwerving
2. Werving, selectie en training docenten

3. Financieel management en financiële projectrapportage
4. Inhoudelijke projectmonitoring en evaluatie
5. Projectidentificatie en selectiecriteria
De samenhang tussen de verschillende taken wordt in het volgende geschetst.
1. Externe contacten en fondsenwerving
In een sector als internationale samenwerking waar veel organisaties actief zijn, moet
HzG als kleine organisatie laten zien wat onze specifieke kwaliteit is (unique selling
point, USP) en met die specifieke aanpak een vaste groep donoren en donateurs aan ons
binden. Telkens opnieuw nieuwe donateurs winnen kost veel geld en menskracht.
Daarom heeft HzG zich in de loop van de jaren verzekerd van een groep bedrijven en
organisaties die de organisatie als Vrienden en Gouden Vrienden ondersteunen.
Daarnaast is er een kleine maar vrij constante groep donateurs.
Ons streven is een uitbreiding met een enkele grote donor, en met vele donateurs. De
laatste zijn makkelijker via crowdfunding en sociale media te bereiken.
Het volgende plan ligt nu gereed voor implementatie:
 formeren van een vast team ‘fondsenwerving’ met professionele fondsenwervers en
mensen uit onze beroepsgroep die de ins en outs van kennisoverdracht beheersen
 benaderen via deze groep van een aantal nieuwe donoren
 via sociale media, en onze website een specifiek aanbod presenteren
 donateurs wordt gevraagd een verbinding aan te gaan met een bepaald project of
onderdeel daarvan, naar keuze. Dit ‘adoptiemodel’ zal gesteund worden door de
uitkomsten van de nieuwe projectrapportage
 hiermee willen wij een evenwicht bereiken tussen ‘geoormerkte’ giften van
donateurs voor een bepaald project, en een reservefonds via donoren voor nieuwe
projecten
2. Werving, selectie en training docenten
Een paar projecten heeft een lange tijd gefunctioneerd, maar er komt een tijd dat de
werkzaamheden worden overgedragen aan lokale ‘counterparts’, de mensen en
organisaties met wie we hebben gewerkt. Een aantal medewerkers heeft bovendien
jaren gewerkt in die projecten en wil haar taken overdragen.
Daarnaast komen nieuwe werkvelden in zicht. Beide factoren vragen om een nieuwe
generatie docenten. Deze worden geselecteerd en opgeleid in onze onderwijsmethode
met een nieuwe cursus ‘training of trainers’. Hierbij is een team van ‘veteranen’
betrokken; collega’s die al langere tijd in projecten hebben gewerkt en hun kennis zo
intern overdragen. Afhankelijk van de projecten zullen we het gewenste aantal trainees
bepalen.
Parallel daaraan wordt het bestaande onderwijsmateriaal onder de loep genomen.
Hiervoor voeren we de volgende definities in, zowel voor het cursusmateriaal als de
niveaus van de cursussen:
Opbouw van kleinere naar grotere ‘units’:
 Module: een lesstof over een enkel middel of een ziekte-differentiaaldiagnose met
een aantal voorkeursmiddelen; de ‘probleemgeoriënteerde methode’ van HzG, ons
‘handelsmerk’. Naast deze inhoudsmodules zijn er ook didactische modules:
presentatietechnieken, en supervisie van collega’s in de projecten: ‘Training of
Trainers’.
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Meerdere modules vormen samen een cursus. Een cursus wordt in een missie of
lesperiode gegeven.
Een project bestaat uit meerdere cursussen, samen een curriculum, onderwezen
verspreid over meerdere missies of lesperiodes.

Daarnaast zijn er drie mogelijke niveaus:
 community health; voor mensen die als zorgverlener in hun gemeenschap werken,
met niet veel meer dan basisonderwijs en maximaal een paar jaar middelbaar
onderwijs (vgl. Benin); zij krijgen les in heel basale modules: koorts, diarree, trauma,
health education zo nodig;
 primary health care (artsen, verpleegkundigen); problem oriented modules voor
professionals, de keus hangt af van morbiditeitspatroon ter plekke (een voorbeeld is
het werk in Oeganda);
 advanced; opleiden van homeopaten in verdere skills (dit model is gevolgd bij Post
Traumatische Stress Stoornis, na de oorlogsjaren in Bosnië)
Met deze opbouw kunnen we aan de hand van de ‘projectmaten’ (zie onder werkveld
projectrapportage) de investering in werk en geld zichtbaar maken, per onderdeel van
een project, inhoudelijk en qua aantallen docenten en cursisten.
3. Financieel management en financiële rapportage
De laatste jaren vraagt het CBF (Centraal Bureau voor Fondsenwerving) aan ANBI’s
(Algemeen Nut Bevorderende Instellingen) een transparante verantwoording van de
verhouding tussen uitgaven besteed direct aan de projecten en de verwervingskosten
van de projectkosten. Bepaalde percentages zijn daarbij richtlijnen. Om deze
percentages snel te kunnen monitoren, maken we een ‘lopende monitoring’ van
projectkosten en -inkomsten en de geleverde inspanningen.
Verder vragen donoren en het CBF steeds meer om meting van de ‘impact’. Dit is de
invloed van het project op de omgeving van het project.
Kan men de outcome als het aantal HzG-gediplomeerde CHW’s definiëren, de impact is
het effect dat hun nieuwe kennis heeft op de ziekten die in hun dorpsklinieken worden
behandeld. Het is nog niet altijd goed mogelijk overzichtelijke ziekteregistratie
(morbiditeit) te verkrijgen om de begin- en eindsituatie te vergelijken. Desondanks stelt
HzG zich wel tot doel hier inzicht in te verschaffen. Hier sluiten financiële en
inhoudelijke projectrapportage op elkaar aan.
De Uitkomstmaten:
 aantal reizen per jaar / per project
 aantal studenten per jaar / missie
 kosten gealloceerd per project per jaar
Van hieruit de Ratio’s per project per jaar:
 kosten per uitgezonden docent
 kosten per periode
 kosten per student
Zo wordt het mogelijk ‘dure’ van ‘goedkope’ projecten te onderscheiden en de factoren
te onderzoeken die deze verschillen verklaren. Hiermee kan zowel transparantie over
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afgeronde als komende projecten worden geschapen. Dit biedt donoren inzicht in de
impact van hun donatie en het kan tevens voor PR gebruikt worden.
4. Inhoudelijke projectmonitoring en evaluatie
De financiële parameters worden nu ook gekoppeld aan een nieuw ‘format’; de
onderwijskundige en medische rapportage. Voor beide geldt een aantal parameters:


Onderwijsparameters, per lesniveau: (zie bij deeltaak 2)
- aantal modules gegeven
- examens
- resultaten
- beroepsactiviteiten van cursisten door de cursus
- feedback van cursisten aan docenten m.b.t. moeilijkheidsgraad, eigen ervaring
qua toepasbaarheid in praktijk



Medische parameters:
- effect op algemene statistieken van morbiditeit en mortaliteit (indien op de
projectlocatie bijgehouden)
- case-based evidence in de kliniek
o Hiervoor is een simpele database nodig. Deze wordt ontwikkeld door IT
specialisten. Indien gewenst, is er een handgeschreven vragenlijst door de
docenten verstrekt aan de cursisten. Regelmatige feedback op het invullen
wordt gecheckt en besproken voorafgaand aan de terugkeer van de docent.
o Meting van vragen aan de patiënt over verandering hoofdklacht en algemeen
welzijn (Objective Recording of Impact on Daily Life vragen - ORIDL); of voor
twee aparte problemen de Measure Your Medical Outcome Profile (MYMOP)1.
Ons doel op langere termijn is outcome en impact in een aantal publicaties te
beschrijven. Dit zal inzicht geven in de voortgang van HzG-projecten en de diversiteit
ervan. Onze docenten hebben cursussen gegeven over trauma’s, koortsende ziekten,
luchtweginfecties, infecties van maag en darm, parasitaire ziekten, neurologische
ziekten, angsten en depressies (als onderdeel van PTSD). Dit werk verdient
uitvoerige documentatie, ook gezien de vraag van de Wereld Gezondheidsorganisatie
naar innovaties in behandeling van veel ziekten. Veel werk in de klinieken, ook
buiten onze lesperiodes, gebeurt nog zonder duidelijke registratie. Transparantie is
een van onze doelstellingen.

5. Projectidentificatie en selectiecriteria
Welk project te starten, en wanneer het te beëindigen zijn lastige vraagstukken.
Om dit afwegingsproces te baseren op feiten in plaats van op meningen, willen we toe
naar meer zichtbare rapportage zoals bij 3 en 4 beschreven. Deze informatie dient als
feedback om uitkomsten en investeringen beter tegen elkaar te kunnen afwegen. Het
biedt tevens een basis voor de beoordeling van nieuwe situaties waarin onze assistentie
wordt gevraagd.
In principe houdt HzG alleen een verkennende missie als er lokaal een duidelijke vraag
ligt. Die komt meestal van een sleutelpersoon die ons werk kent, of een organisatie die
de horizon qua therapieaanbod wil verbreden.
1

Met deze vragenlijsten bestaat veel ervaring bij onderzoek naar complementaire geneeskunde.
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Dan is het nodig een goede ‘test-batterij’ aan vragen te hebben. Geen enkel project
voldoet aan alle criteria. Dus we moeten altijd een keuze maken. Soms ziet het er
veelbelovend uit en dan doemen er de jaren erna factoren op die een project minder
effectief maken. Het vereist veel ervaring en communicatief vermogen die factoren goed
in kaart te brengen.
Een aantal wordt hier genoemd:
1. De lokale, initiële vraag:
a. Wie stelt de vraag: wordt dat een geschikte counterpart?
b. Waar gaat het over? De inhoud van het probleem waarbij assistentie wordt
gevraagd:
i.
Patiënten en hun ziekten
ii.
Specifieke oorzaak zoals geweld of natuurramp
c. De doelgroep van de cursus: wat is het perspectief hen op te leiden?
d. Duurzaamheid, projectbestendigheid:
i.
De kwaliteit van de counterpart om kennis te absorberen
ii.
Het lokale gezondheidsbeleid, de organisatie van de gezondheidszorg
iii.
Kunnen wij helpen het verschil te maken of is ons project marginaal?
e. De mogelijke impact in de projectcontext, wat betreft de doelgroep, en lokale
ontwikkelingsperspectieven, het ‘netwerk’ van het project
2. Wat is ons aanbod qua docenten, lesmateriaal en know how van de lokale
problemen?
3. Wat zijn onze financiële mogelijkheden? Is hiervoor fondsenwerving haalbaar?
4. Is er samen te werken met andere organisaties? In dit verband is het belangrijk te
weten dat HzG sinds vorig jaar ‘associated member’ is van de Liga of wereldfederatie
van homeopathische artsenverenigingen (LHMI), zodat we indien nodig en relevant
een beroep kunnen doen op leden van die verenigingen.
5. Samenvattend de voornaamste criteria:
a. Voorwaarden voor duurzaamheid
b. Kwaliteit van onderwijs
c. Kwaliteit en ervaring van docenten
Het bestuur van Homeopaten zonder Grenzen per november 2017
Martien Brands, voorzitter, fondsenwerving
Annemieke Kuijt, secretaris, onderwijs
Elke Wisseborn, penningmeester, financiële rapportage
Muriel Wagenmans, bestuurslid, inhoudelijke rapportage
Annemieke Boelsma, bestuurslid, projectkeuze en evaluatie
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