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1. Introductie 
1.1 Over Red een Kind 

Sinds 1968 bekommert Red een Kind zich om de behoeften van kwetsbare kinderen in Azië 
en Afrika. Aanvankelijk gebeurde dat vooral in tehuizen, maar later ook binnen gezinnen. De 
afgelopen jaren hebben wij ons geconcentreerd op het versterken van de positie van 
kinderen, hun familie en hun hele gemeenschap, om een veilige en zorgzame omgeving te 
creëren met kansen voor de toekomst. 

Op basis van onze overtuigingen en ons wereldbeeld, hebben wij als Red een Kind 
onderstaande visie geformuleerd.  

Als christelijke organisatie zonder winstoogmerk willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen, 
ongeacht hun sociale, politieke, religieuze, etnische of economische achtergrond, een 
liefdevol en waardig bestaan en een kansrijke toekomst hebben. 

Deze visie beschrijft de structurele verandering die in de levens van de gekozen doelgroep 
teweeg moet worden gebracht. Een effect dat voortvloeit uit het Bijbelse wereldbeeld dat 
Jezus naar de wereld is gekomen om ieder mens een leven in volheid te geven. Onze missie 
is als volgt gedefinieerd: 

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. 

Wij ondersteunen kinderen en families in armoede in navolging van Jezus Christus, die 
getuigde van Gods liefde voor de mens. De Bijbel leert ons Gods liefde door te geven, 
barmhartig te zijn, gerechtigheid en verzoening te brengen, en goede rentmeesters te zijn. 
Deze Christelijke principes inspireren ons om in alle omstandigheden het beste van onszelf 
te geven. Als organisatie hanteren wij de volgende waarden: 

Wij waarderen elk kind 
Wij geloven dat elk kind een uniek geschenk is van God, naar Zijn beeld geschapen. Wij zijn 
er voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, religie of talenten. 
Wij helpen mensen zich te ontwikkelen 
Wij stimuleren kinderen, jongeren en volwassenen om de talenten die God hun heeft 
gegeven te benutten. Wij versterken gemeenschapsstructuren en mobiliseren lokale 
middelen. 
We zijn betrouwbaar 
We zijn betrouwbaar en leggen verantwoording af aan de mensen die wij steunen en de 
mensen die ons steunen. Wij maken verstandig, effectief en efficiënt gebruik van onze 
middelen. 
Wij gaan samenwerkingen aan 
Wij werken met anderen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij zijn loyaal en eerlijk 
en verwachten hetzelfde van onze partners. 
Wij leren en passen ons aan 
Wij zijn onbevooroordeeld en leergierig. Wij waarderen feedback en wij leren van onze 
fouten. 
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Red een Kind gelooft dat elke vorm van misbruik of uitbuiting van kinderen onaanvaardbaar 
is. Ons werk voor kwetsbare kinderen heeft ons geleerd dat de bescherming van kinderen 
de kern van onze opdracht vormt. Wat de waarde van kinderen betreft, laten wij ons 
motiveren en inspireren door de Bijbelse opdracht, die ons via het leven en de 
dienstbaarheid van Jezus is geopenbaard. Hij gaf ons een voorbeeld waarin Hij een 
vergelijking maakte met de nederigheid van het kind als een vereiste voor volwassenen om 
het koninkrijk van God binnen te gaan (Matteüs 18). En Hij liet Zijn leerlingen duidelijk weten 
dat zij de kinderen niet bij Hem vandaan mochten houden. 

Vanuit een Bijbels perspectief streeft Red een Kind ernaar de tekenen van Gods 
toekomstige koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld en erkennen wij dat wij leven in 
een gebroken wereld vol armoede en onrecht. Dit betekent dat kinderen bescherming 
tegen kwaad en ondersteuning nodig hebben, in een stimulerende omgeving waarin zij zich 
op alle gebieden kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat alle kinderen evenveel recht op 
bescherming hebben, ook de kinderen met een handicap en kinderen uit etnische of 
religieuze minderheidsgroepen, ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid of cultuur. 

Los van onze Bijbelse motivatie erkennen wij dat bescherming van kinderen een 
mensenrecht is. Daarom is dit beleid gebaseerd op het VN Kinderrechtenverdrag. Om aan 
te sluiten bij internationaal erkende normen en goede praktijken is Red een Kind 
geassocieerd lid van de organisatie Keeping Children Safe geworden en hebben wij ons 
verbonden aan hun normen op het gebied van kinderbescherming 
(www.keepingchildrensafe.org.uk). 

 
1.2 Doel van het beleid 

Wij geloven dat alle organisaties die direct of indirect met kinderen werken de 
verantwoordelijkheid hebben kinderen te beschermen tegen kwaad en misbruik. Met dit 
Beleid voor kindveiligheid geven wij uitdrukking aan onze toezegging kinderen te 
beschermen tegen uitbuiting en misbruik. Dit beleid legt uit wat Red een Kind bedoelt met 
'uitbuiting' en 'misbruik' en vult het Integriteitsbeleid aan met enkele specifieke preventieve 
middelen, voorschriften, reacties en monitoringaspecten in verband met de veiligheid van 
kinderen. 

Dit Beleid voor kindveiligheid vormt bijlage 2 bij het Integriteitsbeleid van Red een Kind en is 
ontworpen om te helpen: 

• het belang van kinderbescherming te begrijpen 
• een veilige omgeving voor kinderen te creëren door middel van preventieve 

maatregelen 
• nakoming van verplichtingen in de wetgeving en het beleid te verzekeren 
• richtsnoeren voor kinderbeschermingskwesties en goede praktijken te bieden. 

 
Dit beleid is niet van toepassing in situaties van zorgen met betrekking tot 
kinderbescherming waarin de dader geen personeelslid of vertegenwoordiger van Red een 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
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Kind is, noch een personeelslid of vrijwilliger van de partnerorganisatie. Hoewel de impact 
voor het kind in zo'n geval even goed heel ernstig kan zijn en een adequate reactie nodig zal 
zijn, valt een dergelijke situatie niet onder dit Beleid voor kindveiligheid.  Red een Kind zal er 
echter via haar Community Child Protection-programma alles aan doen om ervoor te 
zorgen dat alle kinderen in de gemeenschappen waarin wij werken beschermd worden. 

1.3 Definities 

 
Om de veiligheid van kinderen te waarborgen, is het van belang dat wij precies definiëren 
waar het in dit beleid om gaat. Red een Kind hanteert de definities die wereldwijd worden 
gebruikt en zijn vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag en door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
 
Een kind is ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van 
toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.1 
 
Kindermisbruik of -mishandeling is elke vorm van fysieke en/of emotionele slechte 
behandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling of commerciële of 
andere uitbuiting, met als gevolg feitelijke of mogelijke schade aan de gezondheid, het 
overleven, de ontwikkeling of de waardigheid van het kind in de context van een relatie van 
verantwoordelijkheid, vertrouwen of macht.2 
 
Fysiek misbruik van een kind is de feitelijke of mogelijke fysieke schade als gevolg van een 
handeling of nalatigheid waarop een ouder of persoon in een verantwoordelijkheids-, 
machts- of vertrouwenspositie redelijkerwijs invloed heeft. Het kan gaan om een enkel 
incident of om meerdere incidenten.3 
Voorbeelden: een kind buitensporig straffen; een kind een klap geven, slaan, door elkaar 
schudden, schoppen, verbranden, duwen, grijpen; een kind met een voorwerp slaan; een 
kind in een onwaardige houding achterlaten; een kind langere tijd in een oncomfortabele 
houding of in een slecht milieu achterlaten; schadelijke inwijdingsceremonies; pesten; 
dreigen om iemand kwaad te doen; een kind dwingen om werk te verrichten dat te zwaar is 
en/of gedurende werktijden die gelet op de leeftijd van het kind te zwaar voor hem of haar 
zijn. 
 

Emotioneel misbruik omvat het verzuim een voor de ontwikkeling passende, 
ondersteunende omgeving te creëren, waarin een primaire hechtingsfiguur beschikbaar is, 
zodat het kind een stabiele en volledige reeks emotionele en sociale vaardigheden kan 

 
 

1 VN Kinderrechtenverdrag 
2 WHO, 1999 
3 WHO, 1999 
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ontwikkelen die passen bij zijn of haar persoonlijke capaciteiten en binnen het kader van de 
maatschappij waarin het kind woont. Er kan ook sprake zijn van handelingen jegens het kind 
die de gezondheid van het kind, of zijn of haar fysieke, mentale, spirituele, morele of sociale 
ontwikkeling schaden of zeer waarschijnlijk kunnen schaden. Deze handelingen moeten 
redelijkerwijs binnen de invloedssfeer liggen van de ouder of de persoon in een 
verantwoordelijkheids-, vertrouwens- of machtsrelatie. Deze handelingen zijn bijvoorbeeld 
beperking van de bewegingsvrijheid, patronen van kleinering, tot zondebok maken, 
bedreigen, bang maken, discrimineren, belachelijk maken of andere niet-fysieke vormen 
van vijandelijke of afwijzende behandeling.4 

Voorbeelden zijn: een kind isoleren of uitsluiten; stigmatiseren, een kind dat slachtoffer is 
behandelen als verdachte (herhaaldelijke ondervraging en onderzoeken); geen 
ondersteunende omgeving creëren; geen goed zelfbesef geven (bijvoorbeeld kritiek 
hebben op lengte); niet voldoen aan de emotionele behoeften van een kind; een kind 
behandelen of bekijken met minachting, gebrek aan respect, kleinering; een kind 
beschuldigen, bang maken, discrimineren, belachelijk maken of chanteren. 

Verwaarlozing is het verzuim de ontwikkeling van het kind mogelijk te maken op alle 
gebieden: gezondheid, onderwijs, emotionele ontwikkeling, voeding, toevluchtsoord en 
veilige levensomstandigheden, binnen de context van de redelijkerwijs voor de familie of 
verzorgers beschikbare middelen, en kan de gezondheid van het kind, of zijn of haar fysieke, 
mentale, spirituele, morele of sociale ontwikkeling schaden of zeer waarschijnlijk schaden. 
Dit houdt ook in het verzuim adequaat toezicht te houden op kinderen en hen te 
beschermen, door onoplettendheid of gebrek aan zorg en het niet garanderen van een zo 
veilig mogelijke omgeving (gevaarlijke voorwerpen binnen het bereik van een kind laten, 
zoals medicijnen, wapens, messen, pornografie, enz.).5 

Voorbeelden zijn: geen toezicht houden en niet beschermen tegen kwaad; een kind 
langdurig zonder toezicht thuis laten; verzuimen voor geschikte voeding voor een kind te 
zorgen (ouders die kinderen geld geven voor eten maar er niet op letten of zij gezond eten, 
of ouders die een kind bewust eten onthouden); er niet voor zorgen dat een kind naar 
school gaat; niets doen aan herhaalde kneuzingen of brandwonden of deze niet melden; 
geen grenzen en structuur in het leven van het kind aanbrengen. 

Seksueel kindermisbruik is kinderen betrekken bij seksuele activiteiten die zij niet volledig 
begrijpen, in situaties waarin zij niet over voldoende informatie beschikken om te kunnen 
instemmen, of waarop het kind qua ontwikkeling niet is voorbereid en waarmee het niet kan 
instemmen, of die de wetten of maatschappelijke taboes van de samenleving schenden. 
Seksueel kindermisbruik blijkt uit dergelijke activiteiten tussen een kind en een volwassene of 
een ander kind waarmee door leeftijd of ontwikkeling een verantwoordelijkheids-, 

 
 

4 WHO, 1999 
5 WHO, 1999 



Bijlage 2 Beleid voor kindveiligheid | Definitieve versie – MT goedkeuring 01-02-2022 

 
 

7 

vertrouwens-, of machtsrelatie bestaat, die bedoeld zijn om de behoeften van de andere 
persoon te bevredigen. Dit kan het volgende inhouden (zonder volledig te zijn): 

• Een kind aansporen of dwingen om illegale seksuele activiteiten te verrichten. 
• De uitbuiting van een kind in de prostitutie of andere illegale seksuele praktijken. 
• De uitbuiting van kinderen in pornografische optredens en materialen.6 

Commerciële of andere uitbuiting van een kind verwijst naar het gebruik van het kind voor 
werk of andere activiteiten ten voordele van anderen. Dit houdt in, maar is niet beperkt tot, 
kinderarbeid en kinderprostitutie. Kinderarbeid wordt gedefinieerd als 'werk dat kinderen 
hun jeugd, hun mogelijkheden en hun waardigheid ontneemt en dat schadelijk is voor de 
fysieke en mentale ontwikkeling'. 

Het verwijst naar werk dat: 

• mentaal, fysiek, sociaal of moreel gevaarlijk is en schadelijk voor kinderen;  
en 

• hun onderwijs verstoort doordat: 
o zij niet de kans krijgen naar school te gaan; 
o zij worden gedwongen school voortijdig te verlaten; of 
o zij moeten proberen school te combineren met buitensporig langdurig en 

zwaar werk. 

In de meest extreme vorm van kinderarbeid worden kinderen tot slaaf gemaakt, 
gescheiden van hun familie, blootgesteld aan ernstige gevaren en ziekten en/of in grote 
steden op straat achtergelaten om daar zichzelf te redden - vaak op heel jonge leeftijd.7 

Kinderhandel is het werven, transporteren, overdragen, herbergen of in ontvangst nemen 
van kinderen met het oog op uitbuiting. Kinderhandel is een schending van hun rechten en 
hun welzijn en ontneemt hun de kans zich volledig te ontplooien.8  

Beleid voor kindveiligheid betekent dat organisaties de verantwoordelijkheid hebben 
ervoor te zorgen dat hun medewerkers, operaties en programma's kinderen 'geen kwaad 
doen' ('do no harm') en dat eventuele zorgen van organisaties over de veiligheid van 
kinderen in de gemeenschappen waarin zij werken, worden gemeld bij de juiste 
autoriteiten.9 

 
 

6 WHO, 1999 
7 http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 
8  Protocol om de handel in mensen, met name vrouwen en kinderen, te voorkomen, bestrijden en bestraffen 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext 
9 Understanding Child Safeguarding, Keeping Children Safe, 2014 



Bijlage 2 Beleid voor kindveiligheid | Definitieve versie – MT goedkeuring 01-02-2022 

 
 

8 

Kinderbescherming is het werk dat wordt verricht ter versterking van wetgeving, beleid en 
systemen om kinderen in een bepaald land binnen hun eigen familie en gemeenschap te 
beschermen.10  

 
 

10 Understanding Child Safeguarding, Keeping Children Safe, 2014 
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2. Preventie & principes 
2.1  Bewustzijn vergroten 

Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op hoofdstuk 3 van het Integriteitsbeleid, waarin al 
aandacht is besteed aan de algemene procedures van Red een Kind om 
integriteitsproblemen, waaronder problemen met de bescherming van kinderen te 
voorkomen (bijv. wervingsprocedures).  

Het is van belang dat alle medewerkers zich focussen op het Beleid voor kindveiligheid, en 
het goed begrijpen voordat zij voor het Integriteitsbeleid tekenen.  Tijdens hun 
introductietraining verwerven nieuwe medewerkers inzicht in en begrip van:  

• de definities van kindermisbruik; 
• de manier waarop zij misbruik kunnen opsporen en erop moeten reageren;  
• de plaatsen waar misbruik kan plaatsvinden;  
• de beveiliging van informatie over kinderen en vertrouwelijkheid; 
• richtlijnen voor sponsorschap, waaronder sponsorbezoeken; 
• de procedure die moet worden gevolgd als er sprake is van (een vermoeden van) 

misbruik.  

lijnmanagers en de integriteitsaanspreekpunten verwerven bovendien kennis over en 
inzicht in: 

• de kinderbeschermingsrisico's in de organisatie en hoe een strategie kan worden 
ontwikkeld om deze te beperken. 

In de Gedragscode van Red een Kind staat beschreven wat de organisatie verwacht van 
vertegenwoordigers van Red een Kind die contact met kinderen hebben. Deze 
Gedragscode bevat een gedragsprotocol met voorschriften voor gepast en ongepast 
gedrag, die enerzijds zijn opgesteld om kinderen te beschermen maar anderzijds ook zijn 
bedoeld om volwassenen te beschermen tegen valse beschuldigingen van ongepast 
gedrag of misbruik. Deze Gedragscode is niet bedoeld om een omgeving van verdenking te 
creëren. Ondertekening van het Integriteitsbeleid verplicht de ondertekenaar om actief 
mee te werken aan het creëren en in stand houden van een omgeving die veilig is voor 
kinderen en hun kwetsbare families. Alle vertegenwoordigers van Red een Kind moeten 
adequaat geïnformeerd worden over de risico's van het werken met kinderen, het doel van 
het Beleid voor kindveiligheid van Red een Kind en de functie van de Gedragscode en de 
gevolgen ervan. 

 

2.2  Richtlijnen sponsorschap 

Wat betreft de sponsoring van kinderen en families willen we met nadruk wijzen op de 
volgende principes:  

• Een sponsor sponsort in principe de programma-activiteiten en correspondeert met 
een kind of een familie die de doelgroep vertegenwoordigt.  Dit betekent dat de 
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sponsor NIET de rechtstreekse financiële donateur van het kind of de familie is. 
Kinderen, partnerorganisaties en sponsors worden hierover duidelijk geïnformeerd.  

• De sponsorprogramma's van Red een Kind zijn zodanig ontworpen dat kinderen en 
gezinnen na een periode van steun zelf in staat zijn in hun eigen behoeften te 
voorzien. Daarom is sponsoring tijdelijk, en gericht op de zelfredzaamheid van 
mensen. Het beëindigen van een sponsorschap betekent dus geen verlies, maar 
winst. 

• Een sponsorkind heeft biologische ouders of verzorgers. Sponsors nemen de rol van 
de ouders of verzorgers NIET over en het is in het belang van het kind dat de sponsor 
zich ook op die wijze aan het kind presenteert. Daarom hechten we er veel belang 
aan geen termen als 'sponsorouder' of 'pleegkind' of 'adoptiekind' te gebruiken. 

 

2.3  Communicatie en ICT-richtlijnen 

Door de voortdurende digitalisering staan de privacy en de bescherming van (kwetsbare) 
kinderen op het spel. Red een Kind is zich daarvan bewust. De sponsors kennen de kinderen 
bij naam als kwetsbare en afhankelijke kinderen. Om hen zoveel mogelijk te beschermen, 
gelden de volgende voorschriften en regels: 

• Bij foto's van kinderen op internet of in publicaties wordt nooit de volledige voor- en 
achternaam van het kind vermeld. Wij vermelden ook niet het dorp, alleen het land 
en eventueel de regio.   

• De correspondentie met de sponsorkinderen en families vindt altijd plaats via het 
adres van de partnerorganisatie. 

• De kinderen/families mogen hun eigen adres en e-mailadres niet in de brieven 
noemen en mogen de sponsors ook niet om hun adres en e-mailadres vragen. 
Sponsors wordt aangeraden hun eigen adres en eigen e-mailadres niet te geven. 
Wij raden contact via Facebook of andere sociale media ook af. Dit komt aan de 
orde in het informatiepakket dat nieuwe sponsors ontvangen, met daarbij een 
toelichting op de redenen voor dit strenge beleid. 

• Red een Kind of de partnerorganisatie verstrekt nooit zonder toestemming van het 
kind/de familie medische informatie over de kinderen/families aan sponsors of 
anderen. 

• Het ICT-systeem van Red een Kind wordt met krachtige antivirussoftware en firewalls 
beschermd tegen hacken. 

• Foto's in communicatie over kinderen moeten gepast en respectvol zijn en hen niet 
afbeelden als slachtoffers. Kinderen moeten gepast gekleed zijn en poses die als 
seksueel suggestief kunnen worden opgevat, moeten worden vermeden. Ook taal 
die een machtsrelatie impliceert, moet worden vermeden. Wij erkennen echter ook 
dat kinderen soms in feite wel slachtoffer zijn, bijvoorbeeld van hongersnood. In die 
gevallen moet de waardigheid van het kind behouden blijven bij het tonen van de 
werkelijkheid. 
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2.4  Bezoekers 

Ons eigen personeel maar ook anderen kunnen de door Red een Kind gesteunde 
programma's bezoeken. Bijvoorbeeld sponsors/donoren (afzonderlijk of in groepen), de pers, 
stagiairs en adviseurs. Alle bezoekers dienen te handelen en zich te gedragen in 
overeenstemming met een gedragscode die zij vóór hun reis ondertekenen.  

Alle mensen die in de gemeenschap werken of deze bezoeken namens Red een Kind, 
worden in de gemeenschappen geïntroduceerd door aangewezen personeel van Red een 
Kind of partnerorganisaties. 

Een sponsorkind bezoeken 

Als Red een Kind zijn wij geen voorstander van individuele bezoeken van sponsors aan 'hun' 
sponsorkind of familie. Hoewel dergelijke bezoeken zeer positieve kanten hebben, wegen 
deze voordelen voor Red een Kind niet op tegen de veiligheid en privacy van de kinderen en 
hun families. Indien in uitzonderlijke gevallen een bezoek wordt toegestaan, moet aan de 
volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Red een Kind spreekt vóór vertrek met de bezoekers en legt uit aan welke 
voorwaarden zij moeten voldoen en welk gedrag er van hen wordt verlangd.  

• Het landenkantoor van Red een Kind (indien aanwezig) en de partnerorganisatie 
moeten zich bewust zijn van de voorschriften en regels voor bezoekers. Zij moeten 
ook op de hoogte zijn van het specifieke bezoek en instemmen met het bezoek en 
het tijdstip. Indien er een bezoeker arriveert zonder dat de gastorganisatie (Red een 
Kind, indien in het land aanwezig, en anders de partnerorganisatie) is geïnformeerd, 
dient de gastorganisatie dit bij Help a Child International te melden en niet aan het 
bezoek mee te werken. 

• Het kind, de ouders/verzorgers, het landenkantoor van Red een Kind (indien 
aanwezig) en de partnerorganisatie moeten met het bezoek instemmen. Zo niet, 
dan gaat het bezoek niet door. 

• Het bezoek duurt nooit langer dan een halve dag. 
• De bezoeker mag niet alleen zijn met het kind. Er moet een vertrouwde persoon bij 

zijn.  
 

Een kind dat niet meer in het programma zit, is niet meer de verantwoordelijkheid van Red 
een Kind of de partnerorganisatie. Wij voelen ons echter nog wel verantwoordelijk en 
stimuleren of faciliteren bezoeken van de sponsoren aan hun voormalige sponsorkind niet.  

Groepsreis  

Groepsreizen worden altijd zorgvuldig door Red een Kind en een partnerorganisatie 
georganiseerd. Reizigers zijn verplicht deel te nemen aan de door Red een Kind 
georganiseerde voorbereidingsdagen. Het Beleid voor kindveiligheid is een belangrijk 
onderdeel van deze dagen: uitgelegd wordt waarom Red een Kind dit beleid hanteert en 
hoe belangrijk het voor de organisatie is. Deze categorie reizigers moet de 
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veiligheidsverklaring ondertekenen met de korte versie van de Gedragscode (in de voor 
hen meest bekende taal, Nederlands of Engels). 

De reisgidsen zijn geïnstrueerd en hebben de verantwoordelijkheid te controleren of alle 
deelnemers zich houden aan het Beleid voor kindveiligheid en moeten optreden in geval 
van schending van het beleid. 

Vóór een reis met minderjarige bezoekers (tieners, jeugdgroepen, enz.) – feitelijk vóór alle 
activiteiten met kinderen – moet er een risicoanalyse worden gemaakt om ervoor te zorgen 
dat er geen risico is dat er kinderen worden geschaad. 

 
2.5  Selectie en beoordeling partnerorganisaties 

Voor elke overeenkomst tussen Red een Kind en partnerorganisaties die diensten aan 
kinderen verlenen, moet worden gegarandeerd dat er wordt gewerkt met beleid en 
procedures voor kinderbescherming, waarbij wordt erkend dat het ontbreken daarvan een 
risico kan vormen voor zowel kinderen als de organisatie. 

Bij het selecteren van partnerorganisaties en bij de reguliere beoordelingen van 
organisatiecapaciteit wordt gekeken naar minimumvereisten wat betreft 
kinderbescherming. Kinderbeschermingsmaatregelen moeten worden aangetoond door 
middel van: 

• een schriftelijk Beleid voor kindveiligheid waarvan alle medewerkers op de hoogte 
zijn; 

• de manier waarop medewerkers worden geworven en beoordeeld, met inbegrip 
van een kinderbeschermingscontrole; 

• het verzorgen van personeelstrainingen;  
• een door alle medewerkers ondertekende gedragscode; 
• richtlijnen voor de communicatie met kinderen;  
• meldingsprocedures voor als er zorgen zijn over kinderbescherming; 
• meldingsprocedures die bekend zijn bij de gemeenschap, inclusief de kinderen, 

jeugd en ouders. 
 
Indien partnerorganisaties niet zelf over een Beleid voor kindveiligheid beschikken, is het 
Beleid voor kindveiligheid van Red een Kind van toepassing totdat de organisatie haar 
eigen beleid heeft ontwikkeld, binnen maximaal 2 jaar. 

Zoals in hoofdstuk 3 van het Integriteitsbeleid is aangegeven, wordt ten minste eens in de 
twee jaar een programma-audit verricht, waarbij onder meer de invoering van het 
Integriteitsbeleid van Red een Kind en de procedures worden beoordeeld. 

Partnerorganisaties dienen de volgende zorgen omtrent kinderbescherming onmiddellijk, 
binnen 24 uur, te melden bij het Integrity Focal Point / de Integrity Coordinator of de Child 
Protection Expert: 
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• Zorgen over onvoldoende bescherming van kinderen, waarbij personeel, 
vertegenwoordigers of sponsoren van Red een Kind betrokken zijn. 

• Zorgen over onvoldoende bescherming van kinderen, waarbij personeel of 
vertegenwoordigers van de partnerorganisatie betrokken zijn. 

• Zorgen over onvoldoende bescherming van kinderen, waaraan de media aandacht 
hebben besteed met vermelding/beschuldiging van de partnerorganisatie en/of 
Red een Kind. 

 
Een onjuiste reactie op kindermisbruik bij de partnerorganisatie kan tot gevolg hebben dat 
Red een Kind besluit de financiering in te houden en de samenwerking te beëindigen. 

In geval van problemen met de kinderbescherming in het programmagebied, veroorzaakt 
door een lid van de gemeenschap in dat gebied, dient de partnerorganisatie Red een Kind 
ook te informeren, maar een dergelijke situatie valt niet onder dit Beleid. Bijvoorbeeld: een 
hoofdonderwijzer van een basisschool die kinderen heeft misbruikt in de basisschool waar 
de partnerorganisatie veel activiteiten organiseert. 
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3. Reacties 
In dit hoofdstuk is informatie opgenomen over tekenen van kindermisbruik en worden 
enkele principes genoemd voor de reacties van Red een Kind. Bijlage 4 van het 
Integriteitsbeleid betreft de regelingen waarover de organisatie beschikt voor het melden 
van zorgen omtrent integriteitskwesties. 

3.1  Tekenen van misbruik 

Misbruik is niet gemakkelijk te herkennen, omdat kinderen verschillend reageren en veel 
tekenen van misbruik heel subtiel zijn en verschillende betekenissen kunnen hebben (als 
een kind bijvoorbeeld zegt dat het hoofdpijn heeft, kan dat betekenen dat hij of zij je iets wil 
vertellen). In de meeste gevallen zijn de tekenen duidelijker voor medewerkers die 
regelmatig met de kinderen werken en een plotselinge gedragsverandering zien.  

UNICEF heeft in zijn kinderbeschermingshandboek een lijst opgenomen met tekenen van de 
verschillende soorten kindermisbruik. Tekenen die een aanwijzing kunnen vormen voor 
misbruik zijn:11 

Mogelijke tekenen van fysiek misbruik 
Mogelijke tekenen van 
verwaarlozing 

 Kneuzingen, brandwonden, verstuikingen, 
ontwrichtingen, beten, snijwonden 

 Onaannemelijke excuses voor het letsel 
 Letsel waarvoor geen medische behandeling is 

ondergaan 
 Letsel op plaatsen van het lichaam die normaal 

gesproken niet worden blootgesteld bij valpartijen, 
wilde spelletjes, enz. 

 Herhaalde urineweginfecties en onverklaarbare 
buikpijnen 

 Weigering om over het letsel te praten 
 Terugtrekking uit fysiek contact 
 Armen en benen die bedekt blijven als het heet is 
 Angst om naar huis terug te gaan of dat contact wordt 

opgenomen met de ouders 
 Blijken van behoedzaamheid of wantrouwen jegens 

volwassenen 
 Zelfdestructieve neigingen 
 Agressiviteit jegens anderen 
 Hoge mate van passiviteit en volgzaamheid 

 Veelvuldige honger 
 Achterblijvende groei 
 Voedsel stelen of 

opschrokken 
 Slechte persoonlijke 

hygiëne 
 Constante 

vermoeidheid 
 Ongepaste kleren  
 Veelvuldig te laat 

komen of niet op school 
verschijnen 

 Onbehandelde 
medische problemen 

 Laag zelfbeeld 
 Gebrekkige sociale 

relaties 
 Dwangmatig stelen 
 Drugs- of 

alcoholmisbruik 

 
 

11 Bijlage 1 van het Child Protection Manual van UNICEF, 2005 
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 Chronisch weglopen 
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Tekenen van emotioneel misbruik 
Tekenen van seksueel 
misbruik 

 Achterblijvende fysieke, mentale en emotionele 
ontwikkeling 

 Enorme angst 
 Achterblijvende spraak of plotselinge spraakstoornis 
 Angst voor nieuwe situaties 
 Laag zelfbeeld 
 Ongepaste reacties op pijnlijke situaties 
 Extreme passiviteit of agressie 
 Alcohol- of drugsmisbruik 
 Chronisch weglopen 
 Dwangmatig stelen 
 Obsessies of fobieën 
 Plotseling onderpresteren of gebrek aan concentratie 
 Aandacht zoeken 
 Voortdurende vermoeidheid 
 Liegen 

 Seksueel gedrag dat 
niet bij de leeftijd past 

 Fysieke indicatoren 
(algemeen en in 
genitale en anale 
streken) 

 Gedragsindicatoren 
(algemeen en seksueel) 
die moeten worden 
geïnterpreteerd met 
inachtneming van het 
niveau van 
functioneren en de 
ontwikkelingsfase van 
het individuele kind. 

 

Mogelijke tekenen van het gedrag van een volwassene die aanleiding geven tot zorg:12 
• Een persoon in wiens aanwezigheid een kind of kinderen overstuur of ongewoon 

geagiteerd raken.  
• Een medewerker, vrijwilliger of ouder die een kind vraagt over iets te liegen (vooral 

als het over een ontmoeting met het kind gaat).  
• Een medewerker, vrijwilliger of ouder die een kind vraagt te liegen over een situatie 

waarbij een kind betrokken is, vooral als dat kind overstuur blijkt. 
• Een persoon die voortdurend de Gedragscode/gedragsprotocollen van de 

organisatie niet naleeft, vooral wanneer hij of zij met uitvluchten komt wat betreft de 
redenen. 

• Privé-ontmoetingen (buiten het werk) tussen een kind en een medewerker of 
vrijwilliger. 

 

3.2  Reageren op zorgen omtrent de bescherming van kinderen 

Alle zaken die verband houden met de bescherming van kinderen zijn vertrouwelijk. Het 
meldingsformulier (bijlage 4 van het Integriteitsbeleid) is vertrouwelijk, en de gegevens van 
het kind, van de beschuldigde persoon en van degene die melding maakt, zijn allemaal 
beschermd. Alle verslagen/rapporten worden bewaard op een afgesloten plaats die 

 
 

12 Uit bijlage 1 van het Child Protection Manual van UNICEF, 2005 



Bijlage 2 Beleid voor kindveiligheid | Definitieve versie – MT goedkeuring 01-02-2022 

 
 

17 

beperkt toegankelijk is. Informatie mag uitsluitend bekend worden gemaakt aan relevante 
partijen die ervan op de hoogte moeten zijn. 

Hieronder volgen enkele aanvullende principes voor de reactie van de personen die 
betrokken zijn bij het analyseren en/of onderzoeken van de gemelde zorgen. 

Wat te doen met het kind? 

• Schakel een extern bureau met kennis over kinderbescherming in. Dit betekent dat 
het raadzaam is om op elk projectgebied waarop partnerorganisaties of Red een 
Kind actief zijn, een netwerk aan te leggen dat kinderbeschermingskwesties in de 
gemeenschap kan afhandelen. 

• Betrek in voorkomend geval de lokale autoriteiten erbij. Het is van belang de lokale 
autoriteiten te informeren, maar wees je ervan bewust dat de lokale wetgeving 
misschien anders is dan Red een Kind denkt ('onschuldig tot het tegendeel is 
bewezen' wordt niet altijd volgens de feitelijke betekenis gehanteerd).  

• Zorg dat het kind de juiste zorg krijgt. 
• Zorg dat er geen negatieve publiciteit komt over het kind. 

 
Wat te doen met het van misbruik beschuldigde personeel? 

• De betrokkene wordt geïnformeerd over de melding en heeft het recht te worden 
gehoord. 

• Zorg dat alle betrokken zich houden aan de regel: onschuldig totdat schuld is 
bewezen. 

• De zaak is vertrouwelijk tijdens het onderzoek en alleen de direct betrokkenen zijn op 
de hoogte van de stappen. 

• Zorg dat de medewerker wordt geïnformeerd over het lopende onderzoek. 
• Zorg dat de medewerker de juiste steun krijgt, psychologisch en juridisch indien 

nodig. 
• Indien de medewerker schuldig wordt bevonden, worden passende maatregelen 

getroffen (beëindiging contract en juridische procedure indien nodig) zoals 
beschreven in het Medewerkershandboek. 
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4. Implementatie, monitoring en lessen 
Red een Kind neemt de volgende maatregelen om een effectieve implementatie van dit 
beleid te ondersteunen: 

• Een Integrity Coordinator, landelijke Integrity Focal Points, een (Child) Protection 
Expert en een Confidential Counsellor benoemen. 

• Alle medewerkers en vertegenwoordigers dienen een bevestiging en toestemming 
te ondertekenen om in te stemmen met de voorwaarden van het Integriteitsbeleid 
in zijn geheel, met inbegrip van het Beleid voor kindveiligheid en de Gedragscode. 

• Wervingsprocedures omvatten het beleid en controles van referenties met 
betrekking tot de geschiktheid om met kinderen te werken. 

• Wijde verspreiding van dit beleid en vertaling in het Nederlands en Engels binnen de 
organisatie, onder partnerorganisaties, alliantiepartners en op onze website. 

• Kinderbeschermingsmaatregelen integreren in alle kernprocessen en beleidslijnen 
(waaronder HR Policy, Partnership Policy, Safety and Security Policy, Communications 
Policy, en documenten inzake kindersponsorschap). 

• Trainingen voor personeel van Red een Kind en partnerorganisaties. 
 
Om de veiligheid van kinderen te waarborgen, worden beleid, procedures en plannen in alle 
onderdelen van de organisatie geïmplementeerd. Er zijn controles nodig om ervoor te 
zorgen dat dit consequent gebeurt. De meningen van de betrokkenen binnen en buiten de 
organisatie kunnen helpen de effectiviteit van genomen maatregelen te verbeteren. 

• Alle gemelde incidenten betreffende kinderbescherming worden geregistreerd en 
beoordeeld door een Integrity Committee waarvan onder meer de Child Protection 
Expert deel uitmaakt.  

• Alle vertrouwelijke informatie wordt door de Integrity Coordinator op een veilige en 
vertrouwelijke plaats bewaard. 

• Het Integriteitsbeleid in zijn geheel, met inbegrip van het Beleid voor kindveiligheid, 
wordt twee keer per jaar beoordeeld door het Integrity Team, of eerder indien vereist 
door wetgeving inzake nieuwe praktijken. 

• De Integrity Coordinator maakt een jaarverslag voor het MT met informatie over de 
vorderingen wat betreft de implementatie van het Integriteitsbeleid in zijn geheel. 

 
Red een Kind spant zich in om het bewustzijn onder haar sponsoren/donoren te vergroten 
wat betreft kwesties die verband houden met uitbuiting van kinderen en de maatregelen 
om hen te beschermen. Red een Kind streeft naar samenwerking met professionals op het 
gebied van kinderzorg en andere instanties en initieert dergelijke samenwerking, om bij te 
blijven met de ontwikkelingen betreffende problemen met kinderbescherming en om 
ervoor te zorgen dat de kennis, het beleid en de procedures actueel blijven.  

Red een Kind is betrokken bij projectactiviteiten om de rechten van kinderen te bevorderen 
en te trachten hen te beschermen tegen verschillende vormen van uitbuiting en misbruik. 
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Wij kunnen bijvoorbeeld aandringen op veranderingen in overheidsbeleid dat een nadelig 
effect heeft op kinderen of niet inspeelt op hun behoeften. 

 
Lokale en nationale beste praktijken en geleerde lessen inzake kinderrechten en 
kinderbescherming worden binnen het hele partnerschapsnetwerk van Red een Kind 
verspreid om de kennis, de vaardigheden van de medewerkers en de programma-aanpak 
te verbeteren en interventies in de gemeenschap door te voeren om daar steun te 
verlenen bij problemen met kinderbescherming en kinderrechten. 
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