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12 miljoen vrijwilligers wereldwijd 

Halve Maan-verenigingen is het overkoepelende 

Rode Halve Maan-verenigingen. IFRC coördineert de 
hulpverlening bij grote (natuur-)rampen, helpt 

ondersteunt hen bij de opbouw van een sterke 
vereniging.

IFRC coördineert bij grote rampen. 

ICRC biedt hulp bij conflicten. 

gewapende conflicten. Tijdens conflicten ondersteunt 

Maan-verenigingen, en biedt bescherming aan zieken 
en gewonden, krijgsgevangenen, ontheemden en de 
burgerbevolking in het conflictgebied.

ICRC met bijvoorbeeld financiële middelen en 
hulpgoederen en door medewerkers beschikbaar te 

IFRC   

Genève - 1863
ICRC

vastgelegd in de Verdragen van Genève. In Nederland is deze rol bovendien vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Apart benoemd in 
het besluit zijn ook de taken van het Rode Kruis op het gebied van Humanitair Oorlogsrecht en opsporing en contactherstel. 

Auxiliaire (hulpverlenende) rol. 

mensen in nood sinds 1867

24 districten 

73.521 leden en 424.446 donateurs

15 studentendesks

Verenigingskantoor in Den Haag

197 afdelingen 
incl Caribische afdelingen

41.786 Ready2Helpers

429 beroepskrachten

14.640 vrijwilligers

192
Rode Halve Maan-verenigingen

Doel: hulp aan mensen in nood. 

Dit netwerk bestaat uit: 

7 Grondbeginselen

Menslievendheid

Neutraliteit

Vrijwilligheid

Eenheid

Algemeenheid

Het Nederlandse Rode Kruis en de internationale beweging



Missie 

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van 

levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van 

het Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn 

tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Visie 

Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het 

versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via 

onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, 

dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en mede-

menselijkheid.

Onze missie en ambities 

5



RODE KRUIS JAAROVERZICHT 2019

In Nederland 

In Nederland komen onze noodhulpteams in actie bij acute nood. Het verlenen van noodhulp tijdens crisissituaties 

vloeit voort uit onze auxiliaire rol, en is vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Verder staan we klaar op festivals en 

evenementen om hulp te bieden. En door kennis te verspreiden over EHBO en zogenoemde Goed voorbereid- 

projecten te ontwikkelen, zorgen we ervoor dat mensen zichzelf en anderen kunnen én willen helpen wanneer dat 

nodig is. 

Wereldwijd 

Wereldwijd reageren we op acute rampen en conflicten. Tegelijkertijd maken we gemeenschappen weerbaarder 

om de impact van noodsituaties te verminderen. Soms kunnen we zelfs de hulp bieden waarmee rampen worden 

voorkomen. Ook beschermen we mensen tegen de gevolgen van conflict. Dankzij onze zusterverenigingen hebben 

we contacten in verschillende gemeenschappen wereldwijd. Hierdoor hebben we een goed beeld van de meest 

fragiele gebieden, de rampenrisico’s waaraan ze blootstaan en de humanitaire noden. Of dat nu komt door de ge-

volgen van klimaatverandering, migratie, epidemieën, gewapende strijd of het risico op natuurgeweld.

Humanitair Oorlogsrecht 

Leidraad binnen ons werk is het Humanitair Oorlogsrecht, oftewel het respect voor de menselijke waardigheid in 

de meest onmenselijke omstandigheden. Als Rode Kruis zijn wij de hoeder van het Humanitair Oorlogsrecht. In 

Nederland verspreiden we kennis over het Humanitair Oorlogsrecht en zijn we actief in pleitbezorging rondom 

oorlogsrecht-thema’s.
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333 nieuwe opsporingsverzoeken 
voor Restoring Family Links. 

104.075 mensen volgden een 
EHBO-cursus, workshop of e-learning. 

 hulpverlening bij ruim 

10.000 evenementen.

107 mensen zijn gevonden 
dankzij het programma 
Opsporing en Ondersteuning.

Het werk van het Rode Kruis wordt mogelijk gemaakt door schenkingen van particulieren, 
bedrijven, stichtingen, vermogensfondsen, de Nationale Postcode Loterij en overheden. 

Respect en hulpbereidheid: 2.528.198 views 
campagne Als je kan, help dan.

Onze hulp in Nederland



Onze ruim 14.000 vrijwilligers en meer dan 41.000 Ready2Helpers staan dag en nacht paraat om 

slachtoffers te evacueren en medisch te ondersteunen. We zetten ons in om kwetsbare mensen 

beter voor te bereiden op noodsituaties. We brengen mensen weer bij elkaar die elkaar door een 

ramp of oorlog uit het oog zijn verloren. We vertellen over het Humanitair Oorlogsrecht en delen 

zo veel mogelijk kennis over EHBO en wat je moet doen in verschillende noodsituaties.

Onze hulp in Nederland
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Noodhulp

Onze noodhulpteams komen onmiddellijk in actie bij een ramp, ongeluk of aanslag. De goed getrainde vrij-

willigers ontfermen zich over de lichtgewonde slachtoffers, zodat ambulancepersoneel zich kan bezighouden 

met de zwaargewonde mensen. We begelei den betrokkenen bij een ontruiming of evacuatie naar een veilige 

plek. Zo kwamen we in 2019 53 keer in actie. 

Stille nood 

Onze noodhulpteams kwamen ook in actie voor situaties die minder in het oog springen. Zo zorgden we dat 

ongedocumenteerde migranten in opvangcentra in de randstad een veldbed en dekens kregen. Ook daklozen-

centra konden rekenen op onze steun tijdens de winteropvang. 

Evenementen, EHBO en voorbereiding op noodsituaties

Op meer dan 10.000 evenementen konden toeschouwers, bezoekers en deelnemers op onze hulp rekenen. 

Verder hielpen we mensen om zich goed voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. Van tips om het huis 

veiliger te maken tot voorbereiding op extreem weer. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus bij ons volgt, 

groeit gestaag. In 2018 volgden 97.100 mensen een EHBO-cursus of workshop bij ons, in 2019 groeide dit 

aantal naar 104.075.
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Hulp voor mensen in nood wereldwijd
Natuurrampen, slepende conflicten, migratie en klimaatverandering

Foto IFRC - Al- Karar Almoayed
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Ruim € 53 miljoen

Noodhulpprogramma’s
in 34 landen:
Onder andere in: Afghanistan, 
Albanië, Aruba,
Bahama’s, Bangladesh, Burundi,
Centraal Afrikaanse Republiek,
Comoren.

Onze hulp wereldwijd



Met 12 miljoen vrijwilligers wereldwijd verlenen we hulp aan de meest kwetsbare mensen. 

Voedsel, schoon drinkwater, onderdak en medische zorg redden levens. Daarnaast zorgen 

we er met preventieve maatregelen voor dat mensen minder kwetsbaar zijn voor natuur-

rampen en crises. We steunen en versterken onze zusterverenigingen, zodat er lokaal, dicht 

bij de mensen, snel passende en duurzame hulp geboden kan worden. In 2019 besteedden 

we € 53 miljoen aan internationale hulp.

Hulp wereldwijd
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Minder risico’s op een ramp 

We zijn er tijdens en na rampen, maar zetten ook meer en meer in op het voorkomen van rampen en het verkleinen 

van de negatieve impact van conflict, klimaatveranderingen, epidemieën en andere dreigingen. In 2019 hielpen we 

zestien Rode Kruis-zusterverenigingen met concrete projecten gericht op het voorkomen van rampen en vergroten 

van de weerbaarheid van kwetsbare groepen. Met relatief eenvoudige maatregelen zoals evacuatieplannen en be-

tere waarschuwingssystemen werden mensen weerbaarder en konden we talloze levens redden.

Contactherstel, Humanitair Oorlogsrecht en innovatie

Mensen die elkaar uit het oog zijn verloren door een ramp of conflict, brengen we met ons wereldwijde netwerk 

weer bij elkaar. Wanneer de regels van het Humanitair Oorlogsrecht worden overtreden, laten we van ons horen. 

En we innoveren om de hulpverlening zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door beter 

gebruik te maken van data en digitale methodes.
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21.500 veilige 
begrafenissen 
uitgevoerd.

3 chartervluchten en 2 schepen leverden meer dan 
100 ton aan humanitaire goederen voor 50.800 
mensen. 

32.900 mensen kregen medische zorg.

4.280 mensen kregen psychosociale hulp.

17.800 mensen kregen schoon drinkwater.

Foto IFRC

Onze noodhulp wereldwijd



Internationale noodhulp in 2019

17

Eind 2019 luidden we de noodklok: 820 miljoen mensen lijden honger. Het is een 

hartverscheurend en illustratief voorbeeld van de uitdagingen waar we als Rode Kruis 

voor staan: de gevolgen van voortslepende conflicten, klimaatverandering en migratie 

vormen een grote humanitaire bedreiging. 
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Acute nood en slepende rampen

In 2019 hadden opnieuw miljoenen kwetsbare mensen onze hulp hard nodig vanwege een conflict, natuurramp of 

andere noodsituatie. Soms was de nood acuut, bijvoorbeeld toen  cycloon Idaï in maart grote schade in Mozambique, 

Zimbabwe en Malawi aanrichtte. Soms kwam de nood voort uit langdurige conflicten, zoals in Jemen, Syrië en de 

Centraal Afrikaanse Republiek. En sommige rampen voltrokken zich stilletjes. Zoals  de erbarmelijke situatie van de mi-

granten uit Venezuela, de voortdurende migratiecrisis in Bangladesh gecombineerd met cyclonen en overstromingen

en de ebolacrisis die in de Democratische Republiek Congo zijn tol bleef eisen.

Zo werken we

Bij een noodsituatie komt het lokale Rode Kruis direct in actie om mensen te redden. In samenwerking met 

andere Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen zorgen we ervoor dat er zo snel mogelijk geld, goederen 

en hulpverleners naar het rampgebied gaan. Dit doen we altijd op basis van emergency appeals: een duidelijk 

onderbouwde hulpvraag. Wat is er nodig? Wie zijn de meest kwetsbare groepen? Met welke omstandigheden 

moeten we rekening houden? Deze appeals worden samen met de lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-ver-

eniging gemaakt door de Internationale Federatie van het Rode Kruis bij een natuurramp of het Internationale 

Comité van het Rode Kruis bij een conflict. 



Fondsenwerving en communicatie
Inspireren, agenderen, hulpverlenen
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Gedelegeerde Michel Becks bij het NOS journaal 
voor vertrek naar Mozambique als WASH expert 

na cycloon Idai. Kijkcijfers: 2.262.000

Ambassadeur Floortje Dessing en directeur Marieke van Schaik 
bij DWDD over hun reis naar Jemen en de hongersnood. 

Kijkcijfers: 1.248.000

13.861 volgers op LinkedIn

13.187 volgers op Instagram

41.329 volgers op TikTok

273.313 unieke paginaviews website

168.480 pagina-vind-ik-leuks op Facebook

Het aantal mensen dat de content van het Rode Kruis 

ziet op Facebook is gemiddeld 41.131 per maand

De website ikbenveilig.nl is in 2019 twee keer opengesteld. 
Dat gebeurde na de aanslag in Utrecht in maart en na de 
aanslagen in Sri Lanka in april.  

De content over deze onderwerpen op alle kanalen in totaal 5.706.106 keer gezien.

Communicatie en fondsenwerving
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Communicatie en fondsenwerving 

Petitie EHBO in de klas 

Meer dan 60.000 mensen tekenden in 2019 het burgerinitiatief om EHBO-les op te nemen in het lesaanbod op middelbare 

scholen. Een mooi signaal hoe dit onderwerp leeft. Nu de petities aan de Tweede Kamer zijn overhandigd, wordt gecheckt of aan 

alle formaliteiten is voldaan. Daarna moet duidelijk worden wanneer het onderwerp op de politieke agenda komt en of er een 

politieke meerderheid te vinden is om EHBO-les op middelbare scholen in te voeren. 

Communicatie als vorm van hulpverlening 

Wat ons betreft liggen communicatie en hulpverlening steeds meer in elkaars verlengde. Op sociale media en in persberichten 

bieden we aan kwetsbare mensen en hun omgeving handelingsperspectieven bij verschillende grote en kleine calamiteiten. Wat 

te doen bij hitte, kou, een verdraaide knie, een aanslag, of een wespenplaag? Het wordt allemaal gretig gelezen. Onze online 

EHBO- en Goed voorbereid-tips werden in 2019 5,7 miljoen keer gezien. 

3FM Serious Request: The Lifeline 

In 2019 zetten NPO 3FM en het Rode Kruis zich in om aandacht te vragen voor mensenhandel, een verborgen drama dat wereld-

wijd 25 miljoen mensen treft. De meest bekende vorm is gedwongen uitbuiting in de seksindustrie, maar ook gedwongen arbeid 

en gedwongen criminaliteit zijn vormen van mensenhandel. In de week voor kerst zetten 3FM-dj’s mensenhandel letterlijk op de 

kaart door te voet van Goes naar Groningen te trekken. Ze liepen dwars door Nederland om zoveel mogelijk mensen te motiveren 

geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De tweede editie van 3FM Serious Request: The Lifeline heeft in totaal het mooie bedrag 

van € 1.418.513 opgebracht voor de slachtoffers van mensenhandel.
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Hulpverlenen in Nederland en de rest van de wereld, elke dag weer, zouden we niet kunnen 

doen zonder de steun van talloze betrokken mensen, bedrijven, stichtingen, vermogensfondsen, 

de ministeries, de Europese Commissie en de Nationale Postcode Loterij. Hier zijn we enorm 

dankbaar voor. 

Foto IFRC



Staat van inkomsten en uitgaven 

Inkomsten

Baten van bedrijven

Baten van subsidies 
van overheden

Overige baten

Totaal
88,4

In € mln

Totaal
107,9

20182019

43,0

4,6

30,4

4,7

0

5,7

41,0

6,7

38,5

6,3

5,4

10,0

53,2

Uitgaven
Totaal
100,6

In € mln

5,6

29,1

8,7

4,0

63,6

6,6

28,0

9,5

4,0

Totaal
111,7

bewustmaking

Werving baten

2019 2018
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menslievendheid  
onpartijdigheid
neutraliteit  
onafhankelijkheid
vrijwilligheid  
eenheid  
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