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Damiaanactie werd opgericht in 1964 om lepra te bestrijden. Vandaag is de organisatie eveneens actief op
het vlak van preventie, genezing en verzorging van patiënten getroffen door tuberculose, leishmaniase en
verruimt ze verder haar horizon naar andere armoede-gerelateerde ziekten.
Damiaanactie heeft in 2016-17 een gedetailleerd stappenplan opgesteld op korte, middellange en lange
termijn, rekening houdend met de vele snel veranderende factoren die, zowel intern als extern, het succes
van de visie van de organisatie beïnvloeden. Een Strategisch Plan werd uitgewerkt om binnen de organisatie
te komen tot éénlijnigheid en engagement rond een tienjarenstrategie (2017-2028).

Doel van het Strategisch Plan
Het Strategisch Plan is het resultaat van gezamenlijke geleverde inspanningen en een samenvatting van de
analyse die de visie, de missie en de strategische doelen van Damiaanactie voor de komende tien jaar
weergeeft. Het dient als referentiekader voor het ontwikkelen van meer gedetailleerde actieplannen binnen
de departementen en binnen de projecten.

Visie
Een toekomst vrij van lepra en tuberculose.

Missie
Damiaanactie maakt een verschil in de wereldwijde strijd tegen lepra, tuberculose en andere
verwaarloosde armoedeziekten.
Damiaanactie slaagt hierin door:
•
•
•
•

kwaliteitsvolle gezondheidszorg te verschaffen door opleiding, onderzoek en gerichte medische
acties;
de re-integratie te vergemakkelijken van personen die getroffen zijn door lepra of tuberculose;
te sensibiliseren voor de medische en sociale aspecten van lepra en tuberculose;
de benodigde middelen te verwerven om haar doelstellingen te bereiken.

De fundamentele waarden van Damiaanactie zijn pluralisme, onafhankelijkheid, integriteit en
verantwoordelijkheid.
Er werden 6 belangrijke strategische doelstellingen uit onze analyse geïdentificeerd.
1. Damiaanactie verschaft hoogwaardige gezondheids- en sociale dienstverlening aan
hulpbehoevende patiënten, overzee en in België.
Dit omvat communicatie om gedragsverandering, chirurgische expertise, sociale en economische
re-integratie te bevorderen en een noodplan. Bovendien waarborgt een kwaliteitszorgsysteem de
kwaliteit van de dienstverlening.
2. Damiaanactie sensibiliseert waar ze aanwezig is.

Doelgroepen zijn zich bewust van de ondersteuning door de organisatie, haar verwezenlijkingen, de
oorsprong van de fondsen en de algemene context waarin de organisatie werkt. Hiertoe worden er
duidelijke en doeltreffende communicatiekanalen gebruikt.
3. Damiaanactie wordt erkend als een onafhankelijke NGO die staat voor pluralisme,
verantwoordelijkheid en ethische praktijken, waarbij kwaliteit en innovatie worden gepromoot en
gelijkheid in verband met geslacht, afkomst en fysieke vaardigheid en respect voor het milieu
worden gewaarborgd.
Damiaanactie werkt volgens een beleid en procedures betreffende geslacht, onpartijdigheid,
patiëntenrechten, verantwoordelijkheid en milieu die worden gemonitord door middel van interne
en externe audits. En nog belangrijker is dat Damiaanactie een internationaal erkend kwaliteitslabel
heeft.
4. Damiaanactie diversifieert haar benaderingsmethodes en innoveert.
Strategieën worden tot stand gebracht om partnerschappen te sluiten met de gemeenschap voor de
invoering en bevordering van innovatieve benaderingen voor de opsporing en de behandeling van
patiënten, “care after cure” en socio-economische re-integratie. Damiaanactie beschikt over een
doeltreffende en innovatieve strategie voor fondsenwerving gericht op het veiligstellen van
verhoogde inkomsten. Bovendien reageert Damiaanactie op relevante trends en veranderingen,
zowel op professioneel als op maatschappelijk vlak inclusief milieukwesties zoals het verminderen
van haar ecologische voetafdruk.
5. Damiaanactie is gestructureerd als een internationale organisatie.
Door een internationale organisatie te worden kan Damiaanactie meer begunstigden bereiken en
haar mogelijkheden om fondsen te werven verhogen.
6. Damiaanactie positioneert zich nationaal en internationaal als een ‘game changer’ en een
essentiële organisatie in de wereldwijde strijd tegen lepra en tuberculose door onderzoek en het
verschaffen van expertise.
Damiaanactie bereikt een multiplicatoreffect door haar expertise ter beschikking te stellen van
regeringen en andere organisaties om de blijvende beschikbaarheid van de knowhow te verzekeren
en de nieuwe kennis ingang te doen vinden die nodig is om een kwalitatieve diagnosestelling,
behandeling en zorg te verzekeren. Daarbij bevordert en implementeert Damiaanactie onderzoek
om de kwaliteit van diagnosestelling, behandeling en zorg te verbeteren; er wordt eveneens een
actief personeelsbeleid gevoerd waardoor het mogelijk is de nodige expertise aan te trekken en te
behouden

Monitoring en evaluatie
De uitvoering van het Strategisch Plan zal eenmaal per jaar gemonitord worden door een “Strategisch Plan
monitoring Comité”. Eventuele wijzigingen aan het Strategisch Plan kunnen door dit Comité voorgesteld
worden om de blijvende relevantie van het Strategisch plan te garanderen. Een tussentijdse evaluatie zal
uitgevoerd worden in 2022 en een eindevaluatie is gepland in 2026.
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