Samenvatting beleidsplan

International Justice Mission Nederland (IJM NL) is een partnerkantoor van IJM Global
en is opgericht om IJM’s unieke werk in haar veldkantoren te ondersteunen. Dit doen we
door het werven van financiële steun, het werven van gebedssteun en door het delen
van expertise. Alle werkzaamheden van IJM NL richten zich op de armen die lijden
onder gewelddadig onrecht, zodat onze inzet bijdraagt aan “duizenden bevrijden,
miljoenen beschermen en bewijzen dat gerechtigheid voor de armen mogelijk is”.

Het volgende motiveert ons:
IJM NL gelooft in een wereld waar ieder mens kan genieten van hun door God gegeven
leven, vrijheid, waardigheid en de vrucht van hun liefde en arbeid.

IJM NL wil het recht laten werken voor de armen die lijden onder gewelddadige
onderdrukking.

IJM NL ziet Nederlanders en andere Europeanen als voorvechters en innovators, door
een stem te zijn voor de onderdrukten en rechtssystemen op te bouwen in landen waar
dat nodig is.

Om onze doelen te behalen, is onze organisatie opgebouwd uit 3 pilaren:


Bewustwording & mobilisatie



Justice Support



Marketing & Communicatie

IJM NL’s doelstellingen zijn in lijn met de doelstellingen van IJM Global. Ons jaarplan is
gebaseerd op de volgende doelstellingen:
1.

Duurzame gerechtigheid waarborgen

2.

Bewustwording & mobilisatie

3.

Middelen mobiliseren

4.

Operationele uitmuntendheid waarborgen
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In 2015 streven we deze doelen op de volgende manier na:

Duurzame gerechtigheid waarborgen



Ondersteunen van veldkantoren met kennis en onderzoek



Verbinden NL ambassades en veldkantoren



Het thema recht en rechtvaardigheid op de politieke agenda houden



Verder uitbouwen van ‘response unit’, bestaande uit experts in
rechtshandhaving, juridisch veld en therapeuten.

Bewustwording & mobilisatie



Bewustzijn creëren door inzet van The Locust Effect, Expressions for
Justice en scholenprogramma, spreekbeurten, media aandacht



Uitrol van ‘adopt a field office’



Toerusting van ‘thought leaders’ over het thema recht en gerechtigheid



Vrijwilligers actief betrekken bij het werk van IJM, door Freedom
Challenges en het Justice Advocate programma



Mobiliseren en toerusten van gebedspartners voor het veldwerk



Samenwerking met andere (christelijke) organisaties, als Micha, EA/EZA,
EO

Middelen mobiliseren



Financiële ondersteuning van € 435.000,- voor IJM’s veldwerk



Rekruteren van 4 fellows voor de veldkantoren

Operationele uitmuntendheid waarborgen



Introductie CRM systeem



Professionaliseren HR beleid o.a. pensioen voor medewerkers en
personeelshandboek



Ondersteunen in ontwikkeling van standaarden t.b.v. globalisatie IJM
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