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Voorwoord 

 

 

 

“Gezonde kinderen  

hebben honderd wensen,  

zieke kinderen maar één” 

 

 

 

Deze uitspraak houdt me al jaren bezig. 

Het stemt mij verdrietig als hulpeloze 

kinderen aan hun lot worden overgelaten 

of om in hun ogen pijn en machteloosheid 

te zien. Zieke kinderen voeren vaak een 

ongelijke strijd. In andere delen van de 

wereld worden kinderen ook nog eens 

getroffen door oorlog en geweld waardoor 

ze die strijd onder erbarmelijke 

omstandigheden moeten voeren. Dat doen 

ze met bewonderenswaardige kracht en 

moed. Gelukkig zijn er talloze mensen die 

zich dagelijks inzetten voor kinderen in 

nood. Daar draag ik graag mijn steentje 

aan bij. 

We hebben het heel goed in Nederland.  

Ik ook. Ik ben dankbaar dat veel van mijn 

wensen zijn uitgekomen. Ik tel mijn 

zegeningen. Het is een grote eer dat ik 

vaak word gevraagd om te helpen en iets 

terug kan doen. Op stap te gaan met zieke 

kinderen of meedoen aan benefiet-

optredens en inzamelingsacties voor onder 

meer het Jeugdsportfonds, Free a Girl, War 

Child en Amnesty International. 

 

 

Ik zal mij blijven inzetten in Nederland en 

daarbuiten, zoals ik altijd heb gedaan. Met de 

Najib Foundation doe ik dat op mijn eigen 

manier. Ik heb inmiddels ook de nodige 

ervaringen opgedaan met mijn Foundation. Ik 

kan nog meer impact maken, maar dat kan 

alleen als ik werk aan een stevige kleine 

werkorganisatie. Ik was gewend het altijd 

alleen op mijn manier te doen, maar de tijd is 

gekomen om op te schalen. Daarvoor wil ik de 

volgende stap zetten. Daarbij vraag ik andere 

mensen, organisaties en fondsen om mij 

hierbij te helpen. Dit document is daarvoor 

een eerste stap.   

 

                                        Najib Amhali  
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1. Visie 

 

Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Er zijn echter nog veel zorgen 

over kwetsbare kinderen in ons land. Dat blijkt uit de tiende editie van het Jaarbericht 

Kinderrechten1, de jaarlijkse kindergraadmeter van Defence for Children en Unicef 

Nederland. De problemen die zij anno 2017 constateren zijn onder meer armoede 

onder kinderen, het gebrek aan specifieke hulp voor kinderen in de maatschappelijke- 

en vrouwenopvang, de vele verhuizingen van vreemdelingenkinderen, de incidentele 

aandacht voor belangen van kinderen in het vreemdelingenrecht en het gebrek aan 

cijfers over kindermishandeling.  

 

Veel kinderen die door Defence for Children en Unicef Nederland worden beschreven 

hebben een migratie-achtergrond. Kinderen van etnische minderheden en 

vluchtelingenkinderen hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van 

bovenstaande kwesties.  Maar de problemen die kinderen ervaren beperken zich niet 

alleen tot deze problemen. Zo zijn er ook veel kinderen die verwaarloosd worden. Veel 

scholen klagen dat er nog steeds te veel kinderen ondervoed, ongewassen en met 

versleten kleding naar school komen. Ook worden kinderen vanwege hun geestelijke 

dan wel fysieke handicap of taalbarrière veelvuldig gepest, in sommige gevallen met de 

dood als gevolg.  

 

  

                                                      
 
 
1 Defence for Children, Unicef, Kinderrechten in Nederland, Jaarbericht kinderrechten, 10de editie, Defence 
for Children, Den Haag/Leiden, juni 2017 
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Najib Amhali, oprichter en geestelijk vader van de Najib Foundation wil een steentje 

bijdragen aan de gezondheid van kinderen die in nood verkeren. Hijzelf is kind uit een 

migrantengezin en ziet met eigen ogen dat veel migrantenkinderen en 

vluchtelingenkinderen in te slechte woon- en leefomstandigheden verkeren. 

 

Aangezien veel problemen waar jongeren mee te maken hebben, complex van aard zijn 

en thuishoren bij de ouders, het maatschappelijk middenveld en de overheid, is de 

Najib Foundation op zoek gegaan naar die interventies waar een klein fonds het 

verschil kan maken. Het gaat om interventies die concreet genoeg zijn om als klein 

fonds op te pakken en die voor het kind direct zichtbare verbetering laten zien. Kleine 

zaken die snel over het hoofd worden gezien, die er ogenschijnlijk niet toe doen in de 

grootsheid van alle andere problemen die onze aandacht opeisen. 

 

De Najib Foundation is van mening dat in het kleine veel verborgen positieve impact 

verscholen is en de vensters van kinderen aanzienlijk kan openen.  

 

Aangezien Najib Amhali in zijn rol als cabaretier, acteur, producer en presentator, 

dagelijks zijn ogen, oren en mond inzet om tot mooie prestaties te komen, weet hij als 

geen ander hoe belangrijk deze zintuigen zijn. Om deze reden wil de Najib Foundation 

kinderen die fysieke problemen hebben met deze zintuigen en een afstand hebben tot 

de reguliere medische zorg, ondersteunen, verzorgen en doorverwijzen naar de 

reguliere zorg. Om tot duurzame oplossingen te komen, zoekt de Najib Foundation 

verbinding met de ouders en voogden van deze kinderen. Ook zoekt de Najib 

Foundation de verbinding met specialisten op het gebied van oog- en gehoorschade en 

tandheelkundige zorg om de zorg eerder bij deze jongeren te kunnen brengen. 

 

Met Najib Amhali is een boegbeeld in huis dat een voorbeeld en inspiratiebron kan zijn 

voor kinderen en hun ouders. De persoonlijke betrokkenheid van Najib bij de 

kleinschalige projecten zorgt voor meer draagvlak en vertrouwen binnen de moeilijk 

bereikbare etnische- en vluchtelingengroepen. Daarnaast is Najib een bruggenbouwer 

die bovendien kan rekenen op een grote schare aan fans in alle geledingen van de 

samenleving. Met zijn zichtbaarheid op televisie en op social media is zijn potentiële 

impact enorm. Tot slot kan de Najib Foundation ook een voortrekkersrol vervullen bij de 

diversiteit in de goede doelen wereld om op die manier de impact van goede doelen 

toegankelijk te maken voor migranten en hun kinderen.  
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Het bestuur en de werkorganisatie van de Najib Foundation willen de aanwezige 

expertise verder uitbouwen om in de toekomst nog meer kwetsbare kinderen onder 

migranten- en vluchtelingengroepen te ondersteunen. In Nederland en ook in het 

buitenland.   
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2. Missie 

 

Kinderen staan centraal in onze missie. In het bijzonder kwetsbare kinderen, die niet 

(goed) kunnen horen, zien of tandheelkundige zorg nodig hebben, maar die geen 

toegang hebben tot noodzakelijke medische zorg. In Nederland, in Marokko en in de 

toekomst wellicht ook andere landen. De Najib Foundation helpt deze kinderen met 

hoortoestellen, brillen en tandheelkundige zorg en investeert in structurele nazorg en 

deskundigheidsbevordering onder de lokale medische en pedagogische staf. Zo krijgen 

kinderen weer de mogelijkheid aangeboden om mee te doen, te spelen, onderwijs te 

volgen en hun talenten te ontwikkelen. 

 

DOELGROEP 

Tot de doelgroep van de Najib Foundation behoren kwetsbare kinderen in de leeftijd 

van 2,5 jaar tot 18 jaar. Het betreft voornamelijk kinderen die niet de noodzakelijke 

medische zorg kunnen krijgen in verband met armoede, onbekendheid met de 

medische zorg, dan wel logistieke problemen om de noodzakelijke medische zorg te 

kunnen ontvangen.  

 

De Najib Foundation heeft de volgende vijf ambities: 

1. Positieve impact maken op het leven van (kwetsbare) kinderen;  

2. Projecten binnen Nederland en Marokko uitbreiden;  

3. Projecten in omvang opschalen;  

4. Meer vrijwilligers en donateurs betrekken; 

5. De organisatie op te bouwen en te professionaliseren. 

 

AD. 1 IMPACT MAKEN 

De Najib Foundation wil met beperkte middelen toch                   

veel impact maken. Om dit te kunnen realiseren richt  

de Najib Foundation zich op relatief eenvoudige interventies  

op het gebied van horen, zien en spreken, die van immens  

belang zijn voor de toekomst van kwetsbare kinderen.  

Kinderen worden geholpen met hoortoestellen, brillen en  

tandheelkundige zorg. Daarbij is oog voor de nazorg, 

de borging en de lokale overdraagbaarheid.  

 

AD. 2 PROJECTEN IN NEDERLAND UITBREIDEN 

De Najib Foundation heeft in het recente verleden succesvolle projecten uitgevoerd in 

onder meer Den Haag en Rotterdam. Daar zijn moeders en kinderen bij betrokken. 

Centraal thema was het belang van een gezonde gebit en tanden poetsen. De Najib 

Foundation wist hiermee een ontoegankelijke doelgroep – zwaar geïsoleerde 

migrantenmoeders – te betrekken. Ook heeft de Najib Foundation in meerdere AZC’s 

zijn intrede gemaakt om vluchtelingenkinderen te ondersteunen. Het heeft heel lang 

geduurd om dit voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk ziet de Foundation veel kansen 

“Het is onbetaalbaar om 

een kind te zien dat voor 

het eerst hoort. Of dankzij 

een bril weer goede cijfers 

op school haalt. Er gaat 

een nieuwe wereld voor ze 

open. Een wereld waarin 

ze kunnen spelen en hun 

talenten kunnen 

ontwikkelen”. 

-Najib 
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om dit op te schalen. Daarbij zien we graag dat tandartsen met een 

vluchtelingenachtergrond worden betrokken bij het werk. De ambitie is om in de 

komende jaren in meer steden actief te zijn. Gekozen wordt voor steden waar veel 

migrantenkinderen wonen. Begonnen wordt in die AZC’s waar alleenstaande 

minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verblijven. De Najib Foundation wil tot slot ook 

een pilot starten voor (minderjarige) dak- en thuislozen. In samenwerking met 

opvangcentra en een grote zorgverzekeraar zal de Najib Foundation onderzoeken 

welke interventies het meest geschikt zijn voor zwerfkinderen. Deze kinderen en 

jongeren hebben door hun situatie geen aanvullende verzekeringen, waardoor er op 

latere leeftijd grote gezondheidsproblemen ontstaan doordat relatief lichte ingrepen 

niet worden uitgevoerd. Naast deze projecten in Nederland is het evident dat er in 

Marokko en in andere landen de problemen rond horen, zien en spreken van kinderen 

groter zijn. De effecten van de interventies zullen daar natuurlijk nog groter zijn. De 

Najib Foundation zal voortbordurend op de succesvolle projecten in Marokko met 

lokale organisaties de aanpak repliceren en opschalen. Ook zal er meer aandacht zijn 

voor media en communicatie. Te weinig mensen weten nu van het bestaan van de Najib 

Foundation, hetgeen een extra investering zal vergen.  

 

AD. 3 PROJECTEN OPSCHALEN IN OMVANG 

De projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, worden vanwege hun positieve 

resultaten opgeschaald qua omvang. Er is momenteel een goed op elkaar ingespeeld 

netwerk van professionals opgezet, die ook meer kinderen kunnen ondersteunen.  
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AD. 4. MEER VRIJWILLIGERS EN DONATEURS 

Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn meer financiële middelen en is meer 

capaciteit nodig. De Najib Foundation zal dan ook actief op zoek gaan naar meer 

enthousiaste en competente vrijwilligers. Wij onderscheiden enerzijds vrijwilligers met 

een medisch specialistische achtergrond, zoals tandartsen, oogartsen en kno-artsen en 

vrijwilligers met een meer generieke achtergrond, die ondersteunende activiteiten op 

het gebied van onder meer PR, marketing, logistiek, projectmanagement en 

administratie kunnen vervullen.  

 

Vanzelfsprekend dienen de vrijwilligers een VOG te overleggen, aangezien het hier om 

omgang met kwetsbare kinderen gaat. Om te kunnen opschalen en te verbreden, zullen 

we ook meer donateurs werven, die achter onze missie staan. Onze slapende donateurs 

zullen we wakker maken en we zullen actief de grote schare van fans van Najib Amhali 

betrekken bij het werk van de Foundation. Daarnaast zullen we de samenwerking 

intensiveren met onze leveranciers van oog-, oor en mondproducten, die deze 

producten gratis of tegen sterk gereduceerd tarief ter beschikking stellen. De Najib 

Foundation zal hiertoe en specifiek fondsenwervingsbeleid opzetten, waarin ook de 

bedrijven, de fondsen en de vrienden van Najib worden verleid mee te doen. Tot slot 

zijn er de eigen opbrengsten van benefietvoorstellingen van Najib Amhali. Al met al zijn 

er meer dan voldoende mogelijkheden tot extra opbrengsten. Bij een goede 

werkorganisatie kunnen we dit ook kapitaliseren.  

 

AD 5. PROFESSIONALISERING   

Tot op heden heeft de Najib Foundation nauwelijks tot geen overheadkosten. De 

bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten het overgrote deel van het werk zelf.  Ook 

kon de overhead gereduceerd worden door de stichting te huisvesten in het kantoor 

van het managementbureau van Najib Amhali. Op deze manier konden praktisch alle 

financiële middelen aangewend worden voor de projectactiviteiten. Het streven om zo 

goed als alle financiële middelen aan te wenden voor de doelgroep, en voornamelijk te 

leunen op het bestuur, zorgde er echter ook voor dat de projecten onvoldoende snel 

van de grond kwamen. Het besef groeide binnen het bestuur dat het van belang is om 

een gedegen en efficiënte werkorganisatie te hebben om de vijf ambities te kunnen 

realiseren. In de evaluatie met de Vriendenloterij is dit ook uitgebreid aan de orde 

gekomen. Najib Amhali heeft naar aanleiding hiervan de keuze gemaakt in te zetten op 

professionalisering van de werkorganisatie om de slagkracht te vergroten. Hierbij speelt 

dat Najib inmiddels meer tijd kan vrijmaken voor de Foundation, doordat hij in 

toenemende mate programma’s voor televisie maakt (Little Big Stars, RTL 4, Sitcom) en 

niet het hele jaar door op tournee is.   
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3. Activiteiten 

 

De Najib Foundation zal zich in de komende jaren in de eerste plaats richten op 

kwetsbare jongeren in Nederland en in de tweede plaats op kwetsbare jongeren in 

Marokko. Daar waar de projecten in Nederland vooral gericht zijn op informatie, 

voorlichting en bewustwording, zullen de projecten die de Najib Foundation in Marokko 

uit zal voeren vooral gericht zijn op verstrekken van hoortoestellen, brillen en het 

uitvoeren van mondzorg, inclusief de daarbij behorende voorlichting en nazorg. 

 

Zodra de Najib Foundation in deze landen voldoende ervaring en expertise heeft 

opgedaan zal NF zich oriënteren op landen waarvan een grote groep migranten in 

Nederland woont. In eerste instantie wordt gedacht aan Suriname.  

 

3.1  Activiteiten in Nederland 

 

Voorlichting op AZC’s: 

Gezond gebit voor 

kinderen 

 

Kinderen in AZC’s krijgen voorlichting over het belang 

van een gezond gebit. Met de tandartstruck zal NF op 

pad gaan om voorlichting te geven over het belang van 

goed tanden poetsen. De ouders van de kinderen worden 

in dit traject meegenomen. Er zullen beproefde 

werkvormen worden gebruikt om de aandacht van de 

kinderen er goed bij te houden. Er zullen ook deskundige 

tolken aanwezig zijn om de informatie goed over te 

kunnen dragen aan kinderen en hun verzorgers en vragen 

te beantwoorden. 

In totaal willen wij 10 AZC’s per jaar bezoeken. Het 

aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) 

verschilt per AZC. In totaal willen wij 500 AMV’ ers 

voorlichting geven over het belang van een gezond gebit 

en mondzorg. Zij krijgen een doorverwijzing naar 

tandartsen waar nodig. Structureel zetten we tandartsen 

met een vluchtelingenachtergrond in. Hiermee helpen we 

voor hen een brug te slaan naar de reguliere 

arbeidsmarkt.  

 

Expertmeetings voor 

tandartsen 

 

In Nederland worden expertmeeting(s) georganiseerd 

voor tandartsen en andere betrokkenen over mondzorg.  

Poetsclinics voor 

migrantenkinderen en 

hun ouders 

 

In 10 gemeenten worden poetsclinics aan 

migrantenkinderen gegeven. De ervaringen die opgedaan 

zijn in Den Haag en Rotterdam worden voortgezet in 10 

andere gemeenten. Naast kinderen krijgen ook moeders 

poetsles, zodat zij hun eigen kind(eren) beter kunnen 

instrueren hoe hun tanden te poetsen.  Voor dit traject 
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werkt de Najib Foundation samen met de KNMT, de 

Erasmus MC en Touzani Foundation. 

 

Voorlichtingsmateriaal 

 

NF zal voorlichtingsmateriaal en factsheets in meerdere 

talen ontwikkelen voor de doelgroepen 

migrantenkinderen en alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen.    
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3.2  Activiteiten in Marokko 

 

NF richt zich in Marokko op kwetsbare kinderen uit arme families die onvoldoende 

toegang hebben tot noodzakelijke zorg en begeleiding. Veel van deze gezinnen zitten 

in een isolement. ‘Normale’ dingen als onbezorgd samen spelen en naar school gaan 

zijn in deze gezinnen heel ingewikkeld of niet mogelijk. In samenwerking met de lokale 

medische centra, scholen, gemeenten en ngo’s selecteert de Najib Foundation op een 

zorgvuldige manier kinderen en screenen diegenen die in aanmerking komen voor een 

medische ingreep op het gebied van horen, zien en/of spreken. 

 

De Najib Foundation stelt in Nederland een medisch team samen en faciliteert 

werkbezoeken waarin het medische team (op vrijwillige basis) ter plaatse zorg verleent. 

Bovendien zorgt de Najib Foundation voor kennisuitwisseling, monitoring, structurele 

begeleiding en duurzame nazorg, bij voorkeur lokaal georganiseerd. 

 

Gehoorapparaat 

voor 

slechthorenden 

Sommige kinderen zijn vanaf hun geboorte doof of 

slechthorend, anderen krijgen daar pas last van als ze ouder 

worden, of raken doof na een ongeluk of ziekte. Een 

permanente stoornis in de gehoorfunctie brengt beperkingen 

met zich mee. Beperkingen om zich te ontwikkelen, te spelen, 

sporten, leren, kortom om actief te zijn of zich te gedragen 

zoals ze dat zouden willen of zoals anderen dat verwachten. In 

een land als Marokko is dit in nog veel sterkere mate het 

geval dan in Nederland. Voor veel mensen in Marokko is een 

relatief eenvoudige ingreep als het aanmeten van een 

hoortoestel voor slechthorenden te duur.  

 

Daarnaast is de expertise en kennis van gehoorstoornissen beperkt. In Marokko zijn er 

onvoldoende KNO-artsen, audiologen en gebarentolken. Het merendeel van de dove en 

slechthorende kinderen in Marokko gaat niet naar school; zij kunnen niet functioneren 

in het reguliere onderwijs en het aantal scholen voor bijzonder onderwijs is zeer 

beperkt.  

Hoortoestellen van kinderen belanden schrikbarend snel in een lade, omdat de juiste 

begeleiding en nazorg achterwege blijft, of omdat er geen geld is voor onderhoud of 

nieuwe batterijen.  

 

De Najib Foundation werkt samen met Phonak B.V. en een medisch team van vrijwillige 

professionals om deze kinderen gratis hoortoestellen aan te meten en van duurzame 

nazorg en batterijtjes voorzien. Omdat kinderen nog in de groei zijn is juist ook de 

nazorg voor kinderen met hoortoestellen een intensief proces; ze hebben gedegen 

(lokale) begeleiding nodig.  

Daartoe investeert de Najib Foundation in de verbetering van de expertise van onze 

lokale partners (lokale audiologische centra). Bovendien informeren we intermediairs 

(ouders en docenten) die dagelijks met de slechthorende kinderen met een hoortoestel 
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omgaan. Op die manier hebben de kinderen optimaal profijt van hun hoortoestellen en 

is het gehele proces van interventie en monitoring kwalitatief goed geborgd.  

 

De Najib Foundation wil jaarlijks 100 slechthorende kinderen van een passend 

hoortoestel voorzien, met passende nazorg. Ook biedt het specialistisch team 

voorlichting aan de lokale partijen om de kwaliteit van hun dienstverlening te 

verbeteren.   

 

Mondzorg voor kinderen 

met slecht gebit: Gezond 

en zonder schaamte 

spreken  

 

Kinderen groeien in Marokko niet vanzelfsprekend op met een 

tandenborstel. Sterker nog, tandverzorging in Marokko is 

zorgwekkend – zegt de Association Marocaine de Prévention 

Bucco- Dentaire. 72% van de bevolking heeft cariës, nog 

geen 12% bezoekt een tandarts en 18,5% van de 

Marokkanen bezit een tandenborstel. Een slecht gebit is niet 

alleen een beperking voor het maken en onderhouden van 

contact. Bacteriën en tandplak hebben invloed op de 

gezondheid van het gehele lichaam en kunnen 

(levensbedreigende) ontstekingen veroorzaken. Met alle 

gevolgen van dien. Het is dus van levensbelang om kinderen 

van jongs af aan te leren hun gebit goed te verzorgen en 

regelmatig te laten controleren.  

 

De Najib Foundation wil samen met de mobiele tandartstruck 

van Dental Care Everywhere jaarlijks gedurende een maand 

1000 kansarme kinderen in Marokko van tandheelkundige 

zorg voorzien. Bovendien leert De Najib Foundation jaarlijks 

2000 kinderen vaardigheden aan om het gebit schoon en 

gezond te houden.  

 

 

Zichtbaar Beter: Brillen op 

sterkte aan 100 kinderen 

per jaar 

 

 

De Najib Foundation wil jaarlijks 100 slechtziende 

kinderen voorzien van een bril op sterkte. In 

samenwerking met oogartsen uit Nederland, 

leveranciers van monturen en lokale partijen verricht de 

Najib Foundation oogmetingen en deelt brillen op 

sterkte uit aan die kinderen die anders geen bril 

kunnen aanschaffen. Ook verzorgt de Najib Foundation 

nazorg aan de kinderen en voorlichting aan de ouders 

van deze kinderen. 

4. PR en Marketing 

 

De reacties op de Najib Foundation als merk en Foundation zijn zeer positief. Dat heeft 

vooral te maken met het boegbeeld Najib Amhali die geliefd is bij het publiek. Ook bij 

de uitvoering van de projecten en de vormgeving van partnerships zijn de reacties zeer 



    

14 

 

positief. Het bredere publiek is echter nog onvoldoende op de hoogte van de 

werkzaamheden, mede omdat de Foundation weinig heeft kunnen doen aan marketing 

en communicatie. Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat hiervoor ook middelen 

aangewend moeten worden.  

 

Doel van de te genereren aandacht is meer bekendheid genereren in Nederland voor 

het werk van de Najib Foundation, draagvlak te creëren en meer financiële middelen te 

genereren.  

 

De belangrijkste visitekaartjes zijn de website, facebook, twitter en andere sociale 

media, waar alle actuele informatie over onze missie en ons werk, geïllustreerd met 

foto’s en filmpjes, te vinden is. Najib Amhali speelt een cruciale rol in onze 

communicatie naar buiten toe, hij is –samen met de kinderen die centraal staan – het 

gezicht van de Najib Foundation.  

 

Facebook/Instagram  

 

- KPI 1: minimaal 1000 likes voor de 

activiteiten in Nederland en Marokko 

 

- KPI 2: minimaal 5000 volgers op de pagina’s 

om 2018. 10.000 volgers in 2019 en 

20.000 volgers in 2020 

 

Website - KPI 1: Website is in 2017 ANBI proof. Op de 

website zal een actueel beleidsplan en 

jaarverslagen staan vermeld. 

 

- KPI 2: website is maandelijks geupdate. 

 

- KPI 3: website heeft in 2018 10.000 unieke 

bezoekers  
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De overige communicatiekanalen die benut worden en waarvoor een afzonderlijk 

communicatieplan wordt opgesteld: 

 

ACTIVITEIT KPI 

- tv optredens Najib 

Amhali 

 

minimaal 3 landelijke tv optredens per jaar in 

Nederland waar de Najib Foundation in wordt 

genoemd en minimaal 2 landelijke tv 

optredens in Marokko waar de Najib 

Foundation in wordt genoemd. 

- artikelen in project-

gerelateerde magazines 

 

minimaal 3 artikelen per jaar in 

projectgerelateerde magazines waarin de 

activiteiten prominent beschreven staan. 

- interviews in kranten  

 

minimaal 4 interviews per jaar in kranten die 

gaan over de activiteiten van de Najib 

Foundation. 

- interviews op radio  

 

minimaal 4 radio-interviews per jaar die gaan 

over de activiteiten van de Najib Foundation. 

- twitter van Najib Amhali 

 

maandelijks minimaal 5 tweets over de 

activiteiten van de Najib Foundation. 
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4.1  Samenwerkingspartners 

 
De Najib Foundation werkt met diverse partners samen, om haar projecten optimaal te 

kunnen realiseren. Iedere partner van de Najib Foundation heeft duidelijke toegevoegde 

waarde en past bij de visie en missie van de stichting. Meerdere partners zijn ook 

donateur en/of leveren vrijwilligers. Het ontwikkelen en beheren van de juiste 

partnerschappen is cruciaal voor het werk van de Foundation. Onze partners zijn 

personen en organisaties met expertise op het gebied van horen en tandheelkundige 

zorg, maar ook op het gebied van communicatie, financiële en juridische zaken. De 

Najib Foundation zet zich te allen tijde in om een win-win situatie te creëren waarbij de 

samenwerking voor beide partijen een duidelijke toegevoegde meerwaarde heeft. Tot 

onze samenwerkingspartners rekenen wij onder meer: 

 

- Tandartsen, 

- KNO-artsen,  

- gehoorspecialisten,  

- brillenspecialisten, 

- zorgondernemers, 

- COA, 

 

- AZC’s, 

- KNMT,  

- ACTA (opleidingsinstituut tandartsen),  

- Touzani Foundation,  

- 3M,  

- Henry Schein 

In de komende jaren zal de Najib Foundation investeren in het vergroten en versterken 

van de partnerschappen, mede om de continuïteit voor de stichting te kunnen 

waarborgen. Bovendien kunnen we via partnerschappen meer bekendheid genereren 

voor de Najib Foundation in sectoren waar Najib Amhali niet vanzelfsprekende toegang 

tot heeft. In elk geval zullen we op korte termijn samenwerking met Dokters van de 

Wereld en Movement on the Ground verkennen.   

 

4.2  Fondsenwerving 

 

De Najib Foundation heeft meer dan voldoende “leads” voor fondsenwerving (bij 

vermogende particulieren, private instellingen, andere fondsen en het publiek). Daarbij 

speelt dat het karakter van de stichting en de persoon van Najib Amhali talloze 

mogelijkheden biedt voor bijzondere fondsenwervende evenementen, - acties en 

bijvoorbeeld gala’s waarin vele tot de verbeelding sprekende “bekende Nederlanders’ 

de Foundation willen helpen.  

Het komende jaar zullen in het kader van fondsenwerving vier activiteiten worden 

uitgezet om te kapitaliseren op de reeds aanwezige leads.  

a. We schrijven allereerst een fondsenwervingsplan; 

b. We organiseren een benefietgala. Inkomsten daarvan vloeien naar De 

Najib Foundation.  

c. We organiseren een structurele binding en verbinding met de Vrienden 

van de Najib Foundation. Dit worden tegelijk onze ambassadeurs.  
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d. We gaan qua wervingskanalen innoveren. Zo zal Najib gebruik maken van 

“Fantube”, een kanaal waar hij op verzoek persoonlijke boodschappen zal 

achterlaten voor individuen tegen een vast tarief. Ook gaan we 

experimenteren met een bijzondere online vorm van veilen. De eerste 

contacten hiertoe zijn ook al gelegd.  

 

We verwachten dat we hiermee onze doelstellingen voor de komende jaren zullen 

halen. Natuurlijk, fondsenwerving is niet eenvoudig en kost veel tijd. Tegelijkertijd 

constateren we echter ook dat de Najib Foundation door het gebrek aan capaciteit te 

weinig heeft geacteerd op aanwezige leads. Met het activeren van het “slapende 

netwerk” en het aanbieden van nieuwe activiteiten zullen we vrij snel successen kunnen 

boeken.  
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5. Organisatie 

 

De Najib Foundation heeft er tot op heden bewust voor gekozen om de 

werkorganisatie klein te houden en daarmee de vaste (organisatie-)kosten beperkt te 

houden. Bovendien is een aantal grote kostenposten zoals huisvesting en allerlei 

kantoorkosten opgevangen doordat de Najib Foundation kosteloos gevestigd is. 

Dankzij vrijwilligers, bijdragen van organisaties en een aantal sponsors kan de Najib 

Foundation haar beschikbare financiële middelen zo goed als volledig besteden aan 

haar doel: het helpen van kwetsbare en kansarme kinderen door middel van eenvoudige 

medische ingrepen. De dekking van de projectkosten komt enerzijds uit de opbrengst 

van de benefietvoorstellingen die Najib Amhali heeft gespeeld, aangevuld met giften 

van de ‘Vrienden van NF’, donateurs en sponsors.   

 
Lange tijd is het bestuur vooral gericht geweest op de uitvoering van projecten in 

plaats van de Najib Foundation te besturen. De impact van de uitgevoerde projecten is 

nog niet in kaart gebracht, maar het bestuur is wel tot de slotsom gekomen dat het 

onontbeerlijk is om een projectorganisatie op te zetten om daarmee meer 

maatschappelijke impact te realiseren en de uitbreidingsambitie te kunnen realiseren. 

Het feit dat de Foundation zo min mogelijk geld wilde uitgeven aan medewerkers en 

inhuur van derden heeft er paradoxaal genoeg toe geleid dat de Foundation geld heeft 

overgehouden. Dit heeft het ongewenste gevolg dat de werkorganisatie onvoldoende 

op orde is. De Najib Foundation – voorop Najib Amhali zelf – is tot de conclusie 

gekomen dat een goed functionerende werkorganisatie van doorslaggevend belang is 

voor de continuïteit van de Foundation en het kunnen waarmaken van de 

verwachtingen die de samenwerkingspartners terecht hebben. Om deze reden heeft de 

Foundation een nieuw organisatieplan ontwikkeld met daarin de plannen voor de nieuw 

werkorganisatie. Bij toekenning van middelen zal dit ook de eerste prioriteit zijn van de 

Foundation.  

Deze ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Najib Foundation vervult de rol van werkgever binnen de 

organisatie, bepaalt de strategie en koers en beheert het vermogen van de stichting. 

BESTUUR VRIENDEN 
VAN NF 

DIRECTEUR / SR. PROGRAMMAMANAGER 

MEDEWERKER 
FIN.ADMINISTRATIE 

PROJECTLEIDER 
MEDEWERKER PR & 
FONDSENWERVING 
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Het bestuur is actief betrokken bij het vinden van stakeholders, donateurs en partners. 

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de stichting en haar werkzaamheden. 

Het bestuur bestaat uit 5 personen en kent een rooster van aftreden. De 

bestuurssamenstelling wordt op korte termijn herzien (de eerste potentiële nieuwe 

bestuursleden zijn reeds gepolst).  

- Sadik Harchaoui (voorzitter) 

- Jamal Amhali  

- Jessica Mahn  

- Bas Pijnenburg 

- Hassan el Yazghe  

 

Directie/Sr. Programmamanager 

Er wordt een directeur aangetrokken die tevens senior programmamanager is. Hij/zij 

draagt verantwoordelijkheid voor de interne bedrijfsvoering, de acquisitie en de relaties 

met financiers en partnerorganisaties. Als senior programmamanager overziet de 

directeur het algehele programmamanagement. Hij/ zij is aanspreekpunt voor de 

projectleiders en overige medewerkers binnen de organisatie. Hij/zij legt 

verantwoording af aan het bestuur van de stichting.  

 

Projectleider 

De projectleider is verantwoordelijk voor het projectmanagement van de projecten die 

hij onder zijn hoede heeft. Dat gaat van acquisitie, uitvoering tot en met nazorg van 

projecten. Vooralsnog is ervoor gekozen om met 1 projectleider te werken. Om ervoor 

te zorgen dat de onderwerpen gehoor, zicht en mondzorg in voldoende mate aan bod 

komen, zal zodra de middelen toereikend zijn, een tweede projectleider worden 

aangesteld. Eén projectleider zal zich dan richten op mondzorg en één projectleider op 

horen en zien. De projectleider legt verantwoording af aan de directeur die tevens 

inhoudelijk programmamanager is. 

 

PR en fondsenwerver 

Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de organisatie geborgd is en de 

organisatie kinderen in nood kan blijven helpen, is het zaak om de inkomstenbronnen 

te versterken en te differentiëren. Hiervoor is een goede PR en fondsenwerving nodig. 

Om die reden trekken wij een PR medewerker aan die tevens fondsenwerver is. De PR 

medewerker draagt zorg voor online en offline marketingacties. Ook draagt deze zorg 

voor een geüpdate website, die voldoet aan de ANBI normen.  

Tevens draagt de PR medewerker zorg voor een levendige aanwezigheid op social 

media. Deze medewerker PR en fondsenwerving legt verantwoording af aan de 

directeur.  

 

Medewerker financiële administratie 

Om de financiële verantwoording in goede banen te leiden, zal een medewerker 

financiële administratie worden aangetrokken. Deze zal rekening houden met wet- en 

regelgeving die horen bij een goede doelen stichting. Te denken valt aan de CBF eisen 
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en de vigerende governance codes voor goede doelen. Ook zal de administrateur erop 

toezien dat de financieel administratie voldoet aan de ANBI eisen. De administrateur is 

eerste contactpersoon voor de externe accountant. De administrateur legt 

verantwoording af aan de directeur.  

 

Accountantscontrole 

Om volledige transparantie en externe verantwoording na te kunnen streven zal een 

accountant worden aangetrokken die met een goedkeurende accountantsverklaring 

dient te komen. Aangezien de werkorganisatie nog jong is, zal de accountant ook 

worden gevraagd een management-letter aan de accountantsverklaring toe te voegen 

met verbeterpunten.   

 

2017: Kwartiermaker 

Om bovenstaande organisatie goed van de grond te krijgen is een kwartiermaker 

geworven. Deze kwartiermaker is 6 november jl. aan de slag gegaan en heeft de taak 

om de uitvoering van het beleidsplan ‘beter zichtbaar, zichtbaar beter’ van de grond te 

krijgen. Daartoe horen de volgende taken: 

- Het opstellen van profielen voor nieuw te werven bestuursleden 

- Het opstellen van profielen voor bemensing van de werkorganisatie  

- Het werven van 3 stagiaires 

- Het herijken van de website inclusief de actualiteit ervan ten behoeve van 

marketing en communicatie. 

- Het opstellen van een werkplan 2017-2018 met daarin concreet aandacht voor: 

o De in Nederland uit te voeren projecten rondom mondzorg en de 

opschaling van reeds uitgevoerde projecten (AZC’s bijvoorbeeld) voorzien 

van een concrete planning en draaiboek. 

o De concrete voorbereidingen voor de organisatie van een benefietgala en 

een draaiboek ervoor. 

o Het inrichten van de financiële organisatie conform de vigerende 

keurmerken, mede in afstemming met de accountant.  

De werkzaamheden van de kwartiermaker vinden plaats in de periode november ‘17 - 

januari ‘18. Daarnaast zal de kwartiermaker zich tevens bezighouden met het 

voornemen op korte termijn een project uit te voeren op vluchtelingencentra in 

Griekenland in samenwerking met Johnny de Mol. Deze contacten zijn gelegd en beide 

organisaties verkennen nu de toegevoegde waarde van mondzorg op de centra 

alsmede of het praktisch realiseerbaar is nog in 2017 af te reizen met de mobiele 

tandartstruck.  
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6. Impact en monitoring  

 

NF zal de eigen projecten monitoren op bereik en impact. Voorafgaand aan de 

uitvoering van projecten, zal op basis van criteria worden beoordeeld, of deze 

überhaupt bij kunnen dragen aan de missie. Projecten die uitgevoerd worden, worden 

geëvalueerd en beoordeeld op doelrealisatie. Daarbij wordt gekeken of de projecten op 

een effectieve en efficiënte wijze zijn gerealiseerd.  

 

Ook zal de organisatie in zijn geheel jaarlijks worden geëvalueerd. Belangrijke vraag is 

hoe de doelrealisatie (impact/effectiviteit) van de verschillende organisatieonderdelen 

beoordeeld kan worden. Vanuit de PDCA cyclus zal ook aandacht zijn voor de borging 

van de kwaliteit.  

 

De jaarlijkse beleidscyclus ziet er als volgt uit: 

November Vaststellen werkplan (SMART geformuleerd) en jaarbegroting 

nieuw jaar  

Januari Voortgangsrapportage Q4 (financieel en inhoudelijk) plus 

projectmonitor 

April Voortgangsrapportage Q1 (financieel en inhoudelijk) plus 

projectmonitor 

Mei Bespreken en vaststellen jaarverslag en jaarrekening incl. 

bestuursverslag 

Juli Voortgangsrapportage Q2 (financieel en inhoudelijk) plus 

projectmonitor 

September strategiesessie op basis van jaarverslag en jaarrekening 

Oktober voortgangsrapportage Q3 (financieel een inhoudelijk) plus 

projectmonitor 

 

Planning eerste half jaar 

De Najib Foundation realiseert zich dat de eigen organisatie op orde moet worden 

gebracht om meer impact te kunnen realiseren. Het voldoen aan de normen van de 

financiers, het CBF, Anbi, de accountant en governancecodes heeft dan ook de hoogste 

prioriteit. De komende kwartalen zullen bovendien in het teken staan van: 

- Q3: aantrekken personeel werkorganisatie 

- Q4: financiële jaarrekeningen, jaarverslagen en beleidsplan op orde en op de 

website 

- Q3-Q1: inwerken personeel werkorganisatie 

- Q1: voldoen aan ANBI normen en erkenning door de belastingdienst als ANBI 

organisatie 

- Q1: voldoen aan de normen CBF instelling en code goed bestuur Goede Doelen 

organisaties. 

- Q1: volledig voldoen aan eisen en normen VriendenLoterij. 
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Klanttevredenheidsonderzoek 

De Najib Foundation wil de duurzaamheid van interventies blijven monitoren, door ook 

een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De klant is voor de Najib 

Foundation in de eerste plaats het kind c.q. de doelgroep. Deze wordt gevraagd in 

hoeverre de interventies hebben geleid tot verbetering van hun positie.  

 

Een andere belangrijke doelgroep zijn de financiers. Dit kunnen fondsen en donateurs 

zijn. Minimaal twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de fondsen en donateurs 

om hen te informeren over de voortgang van de projecten en af te stemmen hoe de 

samenwerking verloopt en te meten hoe tevreden zij zijn. De partnerorganisaties 

worden ook minimaal tweejaarlijks bezocht om de samenwerking te bespreken.  
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7. Begroting  

 

 

 

 

 

UITGAVEN     

Personele kosten 2017 2018 2019 

Kwartiermaker €30.000 0 0 

Directie/Sr. programmamanagement 1 fte 0 €70.000 €70.000 

Projectleider  1 fte 0 €50.000 €50.000 

Administrateur 0,2 fte €4.000 €10.000 €10.000 

Medewerker PR/Fondsenwerving 0,5 fte €4.000 €20.000 €20.000 

Overige bedrijfskosten    

Huisvestingskosten 50m2 €2.000 €6.000 €6.000 

Kantoorkosten (artikelen, porto, etc.) €1.500 €5.000 €5.000 

PR kosten (website, social media) €1.500 €5.000 €5.000 

Reiskosten €1.500 €4.000 €4.000 

Activiteiten 

Activiteiten mondzorg €20.000 €50.000 €50.000 

Activiteiten horen 0 €50.000 €50.000 

Activiteiten zien 0 €50.000 €50.000 

Accountantskosten €2.000 €3.000 €3.000 

TOTAAL €66.500 €323.000 €323.000 

DEKKING 

Vriendenloterij €50.000 €100.000 €100.000 

Benefietvoorstelling Najib Amhali 0 €25.000 €25.000 

Donateurs €6.500 €100.000 €100.000 

Fondsen 0 €100.000 €100.000 

TOTAAL €66.500 €325.000 €325.000 
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- Per 31 december 2016 was er € 45.087 

uitgegeven. Het resterende bedrag van € 

55.913 is beoogd voor de projecten op 

Asielzoekerscentra.  

- De loterijbijdrage van €155.000 is 

opgenomen als reserve voor toekomstige 

projecten en opbouw van de organisatie. Dit 

bedrag zal in 2017 en 2018 worden 

uitgegeven. Dit bedrag zal in 2017 en 2018 

worden uitgegeven.   

o Financiering 2017 (€ 30,000,- voor inzet 

van kwartiermaker en 20.000 voor inzet 

mondzorgactiviteit). 

o Financiering 2018 (€100.000,- voor 

versterking van organisatiecapaciteit). 

-  

- De Najib Foundation wil als goede doelen 

stichting in 2017 gaan voldoen aan de eisen 

van het CBF en ANBI  

- Vanuit het bestuur zal de penningmeester 

sparringpartner zijn voor de werkorganisatie 

voor financieel-administratieve onderwerpen.  

- De jaarrekening zal opgesteld worden 

conform de RJ (650) richtlijn. 

- Voor de reservevorming hanteert Najib 

Foundation de richtlijnen van CBF en de 

‘Richtlijn Reserves’ uit de ‘Richtlijn 

Financieel Beheer’ van Goede Doelen 

Nederland.  

- De Najib Foundation heeft geen ambitie 

om zijn financiële reserves te beleggen in 

obligaties, aandelen, of anderszins.  

- De bestuursleden van de Najib Foundation 

zijn onbezoldigd.  

- De hoogte van het salaris van de directeur 

van de Najib Foundation is volledig binnen 

de WNT2 normen en de ‘Regeling beloning 

directeuren van goede doelen’ van Goede 

Doelen Nederland. 
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8. Bijlage: KPI’s 

 
ACTIVITEIT DOELGROEP AANTAL 

DEELNEMERS 
OPBRENGST  

IN € 
Projectactiviteiten    
Mondzorg voor 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 

VluchtelingenKinderen van 2,5 tot en met 18 jaar 
ontvangen mondzorg en krijgen voorlichting over 
mondzorg  

250  

AMV’ers in AZC’s mondzorg, 
via tandartstruck. 
 

Gemiddeld 20 kinderen (2,5 t/m 18 jaar) per AZC. 10 
AZC’s krijgen mondzorg via de tandartstruck 

200  

Voorlichting aan AMV’ers in 
AZC’s. 
 

500 AMV’ers krijgen op AZC’s voorlichting over 
mondzorg 

500  

Inzetten tandartsen met 
vluchtelingenachtergrond 

Er worden minimaal 5 tandartsen met een 
vluchtelingenachtergrond  ingezet voor mondzorg aan 
AMV’ers 
 

5  

Pilot voor kinderen van dak- en 
thuislozen 
 

Kinderen van dak- en thuislozen krijgen mondzorg en 
voorlichting over mondzorg 

10  

Hoortoestellen voor kinderen in 
Marokko incl. nazorg 
 

Slechthorende kinderen tussen de 4 en 18  die in 
armoede leven krijgen een passend hoortoestel 
 

100  

Mondzorg voor kinderen in 
Marokko 

Met de tandartstruck Dental Care Everywhere 
ontvangen 1000 kinderen in verschillende dorpen in 
Marokko mondzorg  
 

1000  

Brillen voor kinderen in 
Marokko 

100 slechtziende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
die in armoede leven ontvangen een gratis passende 
bril 
 

100  

Voorlichting aan kinderen in 
Marokko 

2000 Marokkaanse kinderen tussen de 6 en 18 krijgen 
voorlichting over persoonlijke verzorging 
 

2000  

Meer vrijwilligers met medische 
achtergrond 

In 2018 zijn er minimaal 20 vrijwilligers met een 
specifieke medische achtergrond die zich inzetten voor 
NF 
 

20  

Meer vrijwilligers met generieke 
achtergrond 

In 2018 zijn er minimaal 40 vrijwilligers met een 
specifieke medische achtergrond die zich inzetten voor 
NF 
 

50  

Expertmeetings voor tandartsen 
over mondzorg onder 
migrantenkinderen 

25 tandartsen die voorlichting krijgen over mondzorg 
voor migrantenkinderen 
 
 

25  

Poetsclinics aan kinderen en 
hun moeders 

Consultatiebureaus en centra voor VVE in 20 
gemeenten waar moeder een poetsclinic krijgen t.b.v. 
hun kinderen 
 

200  
moeders 

 

Ontwikkelen van 3-talig 
voorlichtingsmateriaal en 
factsheets  

Verspreiding van 1000 folders voorlichtingsmateriaal 
in de drie talen die worden verspreid onder AZC’s (NL, 
Farsi, Arabisch) 

1000 
exemplaren 

 

 
 
 

   

PR/Marketing    
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Benefietgala Theaterbezoeker die interesse heeft in een benefietgala 
van Najib Amhali 
 

500 25.000 

Fantube €50,- per ingesproken persoonlijke boodschap door 
Najib Amhali 
 

20 1.000 

Veiling Veiling van spullen van Najib Amhali, andere bekende 
Nederlanders en kunstenaars 
 

 5.000 

Donateurs werven Bedrijven die in geld of in natura (brillen, 
tandenborstels, gehoortoetstellen, etc.) een bijdrage 
willen leveren 
 

 100.000 

Facebook Minimaal 1000 likes voor de activiteiten in Nederland 
en Marokko 
Minimaal 5000 volgers op de pagina’s om 2018. 
10.000 volgers in 2019 en 20.000 volgers in 2020 
 

  

Website Website anbi proof in 2017 (actueel beleidsplan en 
jaarverslag). 
Website is maandelijks geupdate 
Website heeft in 2018 10.000 unieke bezoekers. 
 

  

Tv optredens Min. 3 landelijke tv optredens in NL waar NF in wordt 
genoemd. 
Min. 2 landelijke tv optredens in Marokko waar NF in 
wordt genoemd. 
 

  

Artikelen in magazines Min. 3 artikelen p/j in projectgerelateerde magazines 
waarin de activiteiten prominent beschreven staan. 
 

  

Interviews in kranten 4 interviews over activiteiten NF 
 

  

Interviews op radio 4 radio-interviews over activiteiten NF 
 

  

Twitter Najib Amhali 5 tweets per maan over activiteiten NF 
 

  

Vrienden van NF 100 vrienden van NF aan het eind van 2018 100  
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