
Beleidsplan 2015 
 
 
In 2013 -14 is de aandacht van de vrijwilligers sterk in beslag genomen door 
onderwijsactiviteiten. Het schrijven van boeken en artikelen is daardoor vertraagd. In 2015 
zal de nadruk op het publiceren van onderzoeksresultaten worden gelegd. De werkplanning 
voor 2015 stelt de volgende projecten voorop: 
 
1. Het Handboek voor het Hoger Onderwijs in Internationale Betrekkingen 
Dit wordt door vrijwillige medewerkers van de Sen Stichting voorbereid in samenwerking 
met de Haagse Hogeschool. Doel is het manuscript in november 2015 gereed te hebben.  
Van de Sen Stichting werken mevrouw J. van der Mey en Professor J.J.C. Voorhoeve mee. 
 
2. De bescherming van burgers in oorlogsgebieden 
In gewapende conflicten worden veel niet-strijdende personen slachtoffer van geweld. 
Ongeveer 90% van de doden en gewonden zijn mensen die zich niet met de oorlog wilden 
bemoeien. Pogingen van de VN om hen te beschermen, zoals met het veilige-gebieden 
beleid in voormalig Joegoslavië, zijn ernstig mislukt. 
In juli 2015 zal worden herdacht dat 20 jaar geleden de moorden op de Bosnische mannen 
uit Srebreniča hebben plaatsgevonden. Hoe het VN-doel om burgers te beschermen beter 
kan worden bereikt blijft een dringende vraag.  
In een studie wordt getracht de voorwaarden vast te stellen waaronder een dergelijk beleid 
kan slagen. Er zijn vier cases te behandelen: Srebreniča, Gorazde, Noord-Irak en Rwanda. 
Doel is deze studie in juni gereed te hebben. Hiervoor wordt een onderzoeksassistent 
aangetrokken ten laste van een zgn SAP tegoed. De Sen stichting ontvangt de 
auteursrechten. De geschatte baten zijn zeer gering door de geringe oplage en daarom niet 
in de begroting opgenomen. 
 
3. De Derde Haagse Vredesconferentie na 100 jaar 
In 2015 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Derde Haagse Vredesconferentie geen doorgang 
vond omdat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. Voorgesteld is deze Conferentie te 
houden in de zomer van 2015 met getalenteerde studenten, om nieuwe ideeën te 
ontwikkelen voor het VN-systeem om vrede te bewaren. Hierin zou de Sen Stichting met de 
Haagse Hogeschool en andere instituten kunnen samenwerken. Voorstellen voor het 
realiseren van het symposium in aansluiting op de Summercourses zijn inmiddels 
geformuleerd. Gedacht wordt ook aan een schrijfwedstrijd voor studenten. De beste papers 
zouden gepubliceerd kunnen worden in een boekje. Met de organisatie moet in december 
worden begonnen. Het zal door een projectteam van de Haagse Hogeschool worden gedaan 
en de rol van de Sen Stichting blijft beperkt tot inhoudelijke advisering. 
Gedacht wordt aan een driedaags programma voor ca 100 geselecteerde studenten. Het ziet 
er naar uit dat de Haagse Hogeschool voor de financiering zal zorgen. Voor de Sen Stichting 
levert het geen kosten of financiële baten op. 
 
4. Symposium 
Getracht wordt in het voorjaar een symposium te houden. Het onderwerp zal nader bepaald 
worden. Gepoogd wordt dit symposium tezamen met Clingendael en de Haagse Hogeschool 
op te zetten en de kosten te verdelen. 



5. Onderwijs 
Op onderwijsgebied bestaat thans nog geen duidelijkheid welke activiteiten in 2015 kunnen 
worden ontwikkeld. Dit hangt af van wat onderwijsinstellingen aan de Sen Stichting zullen 
vragen. In de loop van 2015 zal dat worden ingevuld, zoals wellicht medewerking aan de 
Summercourse van de Haagse Hogeschool. Vooralsnog is in de begroting hier geen rekening 
mee gehouden. Als er een beroep op de Sen Stichting wordt gedaan, kunnen alleen feitelijke 
kosten van een freelancer worden gedeclareerd.  
 
6. Ten Scourges; How to survive the future 
“Ten Scourges” is het Engelstalige vervolg op het boek "Negen Plagen tegelijk" dat in 2011 is 
uitgegeven. Getracht wordt dit manuscript eind 2015 gereed te hebben, nadat Project 2 is 
voltooid. Er worden geen netto baten verwacht. 
 
7. Boek Cyprus 
Vanwege het belang voor Europa zal de Sen Stichting meewerken aan een publicatie over 
Cyprus in 2016 of later, waarbij de onderzoeksvraag van de toekomstige dissertatie van  
Vasileios Karakasis centraal zal staan. 
 
8. Brochures 
Hierin worden enkele voorstudies gepubliceerd die vrijwilligers in 2013-4 hebben gemaakt. 
Brochures over de toekomstige voedselvoorziening, goed beheer van de zee en 
werkgelegenheid in ontwikkelingslanden zijn in productie en kunnen in 2015 tot publicatie 
komen via het internet en een kleine oplage door desktop-publishing. 
 
9. Het boek "100 Kansen" 
Dit project is uitgesteld naar 2016. 
 
10. Personeel 
Het aantal vrijwilligers en freelance medewerkers zal in 2015 lager zijn dan in het afgelopen 
jaar. De kernstaf bestaat uit Mevr. J. van der Mey (vrijwillig Chef de Bureau) en Prof. J.J.C. 
Voorhoeve (vrijwillig onderzoeksdirecteur) alsmede boekhoudster en internetbeheerster 
Mevr. J. Bosman ( freelance). Waar nodig en mogelijk zal de groep worden aangevuld met 
vrijwilligers. 
 
11.  Donaties aan Goede Doelen 
De voorgaande jaren is 1000 euro p.j. bijgedragen aan Oxfams werk voor gezinsplanning van 
Afrikaanse meisjes. Dit zal in december herhaald worden. 
Voorts zal de Sen Stichting 500 euro bijdragen aan de crowdfunding van Grrrowd voor het 
betalen van juridische strijd tegen misstanden zoals kinderhandel en verdrijving van 
bedreigde dieren uit bepaalde natuurgebieden. 


