
 PROFESSIONALS 
Defence for Children richt zich in de eerste plaats op (jeugd)professionals, beleidsmakers, collega-organisaties, 
politici, politie en justitie, kennisinstituten, universiteiten, ministeries, onderzoeksbureaus en onderwijsinstellingen, 
de reisindustrie en andere stakeholders. Door korte lijnen met hen, maar ook met de media, zetten we problemen 
waarmee kinderen te maken krijgen op de kaart en werken we aan concrete oplossingen.

 AANPAK 

Wij blijven op de eerste plaats een juridisch kenniscentrum en een pleitbezorgingsorganisatie voor kinderrechten. 
Waarbij onze kernwerkzaamheden zich richten op de thema’s: meisjesrechten, bestrijding seksuele uitbuiting, 
migratie, jeugdstrafrecht, kindermishandeling, familierecht, jeugdhulp, kinderen in armoede en onderwijs.
Naast het geven van juridische ondersteuning, doen we vervolgonderzoek en ontwikkelen we strategieën gericht op 
beleidsbeïnvloeding van de verantwoordelijke partijen. Verder bouwen we de huidige strategische partnerships uit en 
zetten bestaande partnerships om in duurzame relaties. We integreren jongerenparticipatie waar het iets toevoegt.
Daarnaast zetten we extra in op:

Lobby 2017 2018 2019 2020 2021

• Een algemene lobbystrategie die de effectiviteit van de naleving van kinderrechten vergroot
• Focus op nationaal beleid, met oog voor lokale en regionale ontwikkelingen 

Kinderrechtenhelpdesk 2017 2018 2019 2020 2021

• Juridisch advies in individuele kinderrechtenzaken en werving van zaken onder speci� eke doelgroepen
• Zelfstandig strategisch procederen

Samenwerken 2017 2018 2019 2020 2021

• Initiëren en leiden van coalities die impact maken, samen bereiken we meer
• Ondernemerschap ontwikkelen vanuit juridische expertise

Europa 2017 2018 2019 2020 2021

• Sterkere lobby gericht op Europa met migratie en seksuele uitbuiting als speerpunten
• Via meerjarige programma’s kinderbeschermingssystemen versterken in Europa 

Internationaal 2017 2018 2019 2020 2021

• Via onze netwerken en programma’s versterken van het internationale Defence for Children en ECPAT netwerk
• Bescherming meisjesrechten en bestrijding seksuele uitbuiting in landen waar we het grootste verschil kunnen 

maken
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Hooglandse Kerkgracht 17- G
2312 HS Leiden

Telefoon  071 - 516 09 80
E-mail  info@defenceforchildren.nl
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 INVESTERINGSAGENDA 
• Lerende organisatie (kennis en ervaringen delen)
• Investeren in personeel en diversiteit
• Rol Management Team versterken
• Borging van Tourism Child Protection Code en partnerbeleid
• Branding strategie verder ontwikkelen
• Uitbouwen van riskmanagement, planning & control 

systemen, privacy wetgeving en veiligheidsbeleid
• Back of� ce fondsenwerving professionaliseren
• Benutten Customer Relationship Management 

systeem

 FONDSENWERVING 
• Doorontwikkelen huidige portfolio
• Investeren in nieuwe fondsenwervende 

concepten met partners
• Een fondsenwervend evenement ontwikkelen
• Ontwikkeling particuliere fondsenwerving
• Groei van € 4,7 miljoen in 2018 naar 

€ 6,65 miljoen in 2021
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Beleidsplan 2018 – 2021

DEFENCE FOR CHILDREN IS LID VAN ECPAT INTERNATIONAL



 THEMATISCHE PRIORITEITEN 

Defence for Children handhaaft de huidige focus op kwetsbare kinderen in Nederland en wereldwijd, met extra 
aandacht voor geweld tegen kinderen en gelijke rechten en kansen voor alle kinderen.

 FASERING THEMATISCHE PRIORITEITEN 

Hoofdthema Subthema 2017 2018 2019 2020 2021

Stop geweld tegen kinderen

Seksuele uitbuiting:
kindersekstoerisme

Meisjesrechten 

Jongerenparticipatie bij 
juridische procedures

Gelijke rechten, gelijke kansen

Toegang tot onderwijs

Armoede 

Migratie: kindvergunning 

 Acquisitie      Lopend      Campagne      Inkomsten stoppen

STOP GEWELD TEGEN KINDEREN

• Meisjes staan op tegen geweld
• Seksuele uitbuiting van kinderen uitbannen
• Versterken positie jongeren in juridische procedures

GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN

• Tegengaan van armoede: recht op sociale zekerheid 
voor iedere kind

• Toegang tot onderwijs voor ieder kind
• Kindvergunning: verblijfsrecht voor kinderen die

anders in hun ontwikkeling worden bedreigd

 DOELGROEP 
We richten ons in Nederland en daarbuiten op de meest kwetsbare kinderen. Dat zijn vaak kinderen die slachtoffer 
zijn van geweld of het grootste risico daarop lopen. Onder geweld verstaan we niet alleen oorlogsgeweld en 
kindermishandeling, maar ook seksuele uitbuiting en verwaarlozing. We maken ons daarnaast hard voor kinderen 
die in aanraking komen met justitie, kinderen in detentie, kinderen die te maken hebben met jeugdhulp of kinderen 
die in armoede opgroeien. Vanaf 2017 richten we ons ook op het recht op inclusief onderwijs van kinderen in 
Nederland. Ook komt Defence for Children op voor de rechten van kinderen van asielzoekers, alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen en kinderen zonder verblijfsvergunning. Bij al deze groepen kwetsbare kinderen is er 
speciale aandacht voor kinderen met een beperking.

Vanuit onze internationale programma’s besteden we extra aandacht aan meisjesrechten en seksuele uitbuiting. 
Deze programma’s worden door lokale organisaties uitgevoerd. Wij stimuleren via de internationale programma’s 
de versterking van kinderbeschermingssystemen en de capaciteit en professionaliteit van onze partners ter plekke.

 SWOT-ANALYSE 

 KERNSTRATEGIE 

Alle kinderen hebben rechten. Toch worden kinderrechten nog dagelijks geschonden. Als expertorganisatie 
op het gebied van kinderrechten hebben wij een signalerende functie die onder andere tot uiting komt in de 
Kinderrechtenhelpdesk. Wij geven juridische steun en advies, doen onderzoek waar nodig, zetten lobby en 
pleitbezorging in, trainen (jeugd)professionals en doen reactief aan woordvoering. Defence for Children werkt:
• altijd vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag;
• vanuit het belang van het kind; 
• aan kindvriendelijke juridische procedures;
• aan (capaciteits)versterking van (lokale) partners;
• aan netwerkversterking Defence for Children en ECPAT international;
• agenda-zettend en is innovatief.

Kenniscentrum: goed opgeleide professionals

Grote expertise op een breed terrein van het 
Kinderrechtenverdrag

Individuele rechtshulp via de Kinderrechtenhelpdesk

Ervaren in strategisch procederen

Goede reputatie bij (jeugd) professionals en politiek

Jaarlijks veel media-aandacht

Verbindende netwerkorganisatie

Sterktes

Positioneren als breed expertisecentrum 
kinderrechten

Zelf als gemachtigde procederen in zaken waar 
kinderrechten in het geding zijn

Procederen en lobby op Europees niveau: via onder 
andere de Kinderrechtenhelpdesk Europa

Meer doelgerichte voorlichting over 
Kinderrechtenhelpdesk 

Impactvolle coalities versterken en uitbouwen

Jongerenparticipatie fundamenteel borgen

Kansen

Juridische meerwaarde te onbekend

Veel dossiers: weinig back-up op specialismen

Ondersteunende functie: afhankelijk van derden die 
procederen

Relatiemanagementsysteem onvoldoende benut

Hoge werkdruk onder de medewerkers 

Geen speci� eke fondsenwervingscapaciteit

Zwaktes

Verrechtsing en verharding (internationale) 
samenleving

Mogelijk wegvallen van duurzame � nanciële steun

Mensenrechtenverdedigers wereldwijd onder druk

Bestaande partnerorganisaties begeven zich meer op 
ons terrein en starten een Nederlands programma

Nieuwe toetreders in het kinderrechtenveld 

Te veel activisme schrikt mogelijke partners af

Bedreigingen

 DEFENCE FOR CHILDREN 

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het 
VN-Kinderrechtenverdrag. We investeren in de verbetering van kinderbeschermingssystemen 
en in de toegang tot het recht voor individuele kinderen. Daarnaast voert Defence for Children 
nationale en internationale projecten uit, die gericht zijn op de versterking van de positie van 
kinderen. Defence for Children is onderdeel van een internationaal netwerk dat bestaat uit 38 
nationale secties en aangesloten leden. In Nederland zijn Defence for Children en ECPAT één 
organisatie. ECPAT International is een netwerk van organisaties in meer dan 90 landen dat 
wereldwijd actief is tegen seksuele uitbuiting van kinderen. In Nederland werken we onder de 
naam Defence for Children.

 MISSIE 
NALEVING VAN HET KINDERRECHTENVERDRAG BEVORDEREN

Defence for Children komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. 
Het is onze missie om de naleving van kinderrechten in Nederland en in de landen waar we werken te bewaken en 
te bevorderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van 
kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continue toezicht is op de naleving daarvan. 
Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen om kinderrechten 
geïmplementeerd te krijgen en de naleving ervan te monitoren. Met onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, 
actie en rechtshulp verdedigen wij de rechten van kinderen en stellen we schendingen aan de kaak. 

Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. Dit krijgt 
mede vorm in de participatie van kinderen en jongeren in ons werk. 

 VISIE 
ALLE KINDEREN, IN ALLE LANDEN, GENIETEN ALLE RECHTEN UIT
HET VN-KINDERRECHTENVERDRAG

 KERNWAARDEN 

DESKUNDIG – BETROUWBAAR
GEZAGHEBBEND – STRIJDBAAR

Kenniscentrum: goed opgeleide professionalsKenniscentrum: goed opgeleide professionals
Defence for Children handhaaft de huidige focus op kwetsbare kinderen in Nederland en wereldwijd, met extra 
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Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. Dit krijgt 
mede vorm in de participatie van kinderen en jongeren in ons werk. 
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GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN
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voor iedere kind

• Toegang tot onderwijs voor ieder kind
• Kindvergunning: verblijfsrecht voor kinderen die

anders in hun ontwikkeling worden bedreigd
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Ervaren in strategisch procederen

Goede reputatie bij (jeugd) professionals en politiek

Jaarlijks veel media-aandacht

Verbindende netwerkorganisatie

Sterktes

Positioneren als breed expertisecentrum 
kinderrechten

Zelf als gemachtigde procederen in zaken waar 
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Veel dossiers: weinig back-up op specialismen

Ondersteunende functie: afhankelijk van derden die 
procederen

Relatiemanagementsysteem onvoldoende benut
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Bedreigingen
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STOP GEWELD TEGEN KINDEREN

Meisjes staan op tegen geweld
Seksuele uitbuiting van kinderen uitbannen
Versterken positie jongeren in juridische procedures

Tegengaan van armoede: recht op sociale zekerheid 
voor iedere kind
Toegang tot onderwijs voor ieder kind
Kindvergunning: verblijfsrecht voor kinderen die
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 PROFESSIONALS 
Defence for Children richt zich in de eerste plaats op (jeugd)professionals, beleidsmakers, collega-organisaties, 
politici, politie en justitie, kennisinstituten, universiteiten, ministeries, onderzoeksbureaus en onderwijsinstellingen, 
de reisindustrie en andere stakeholders. Door korte lijnen met hen, maar ook met de media, zetten we problemen 
waarmee kinderen te maken krijgen op de kaart en werken we aan concrete oplossingen.

 AANPAK 

Wij blijven op de eerste plaats een juridisch kenniscentrum en een pleitbezorgingsorganisatie voor kinderrechten. 
Waarbij onze kernwerkzaamheden zich richten op de thema’s: meisjesrechten, bestrijding seksuele uitbuiting, 
migratie, jeugdstrafrecht, kindermishandeling, familierecht, jeugdhulp, kinderen in armoede en onderwijs.
Naast het geven van juridische ondersteuning, doen we vervolgonderzoek en ontwikkelen we strategieën gericht op 
beleidsbeïnvloeding van de verantwoordelijke partijen. Verder bouwen we de huidige strategische partnerships uit en 
zetten bestaande partnerships om in duurzame relaties. We integreren jongerenparticipatie waar het iets toevoegt.
Daarnaast zetten we extra in op:

Lobby 2017 2018 2019 2020 2021

• Een algemene lobbystrategie die de effectiviteit van de naleving van kinderrechten vergroot
• Focus op nationaal beleid, met oog voor lokale en regionale ontwikkelingen 

Kinderrechtenhelpdesk 2017 2018 2019 2020 2021

• Juridisch advies in individuele kinderrechtenzaken en werving van zaken onder speci� eke doelgroepen
• Zelfstandig strategisch procederen

Samenwerken 2017 2018 2019 2020 2021

• Initiëren en leiden van coalities die impact maken, samen bereiken we meer
• Ondernemerschap ontwikkelen vanuit juridische expertise

Europa 2017 2018 2019 2020 2021

• Sterkere lobby gericht op Europa met migratie en seksuele uitbuiting als speerpunten
• Via meerjarige programma’s kinderbeschermingssystemen versterken in Europa 

Internationaal 2017 2018 2019 2020 2021

• Via onze netwerken en programma’s versterken van het internationale Defence for Children en ECPAT netwerk
• Bescherming meisjesrechten en bestrijding seksuele uitbuiting in landen waar we het grootste verschil kunnen 

maken

Defence for Children 
Hooglandse Kerkgracht 17- G
2312 HS Leiden

Telefoon  071 - 516 09 80
E-mail  info@defenceforchildren.nl

www.defenceforchildren.nl

 INVESTERINGSAGENDA 
• Lerende organisatie (kennis en ervaringen delen)
• Investeren in personeel en diversiteit
• Rol Management Team versterken
• Borging van Tourism Child Protection Code en partnerbeleid
• Branding strategie verder ontwikkelen
• Uitbouwen van riskmanagement, planning & control 

systemen, privacy wetgeving en veiligheidsbeleid
• Back of� ce fondsenwerving professionaliseren
• Benutten Customer Relationship Management 

systeem

 FONDSENWERVING 
• Doorontwikkelen huidige portfolio
• Investeren in nieuwe fondsenwervende 

concepten met partners
• Een fondsenwervend evenement ontwikkelen
• Ontwikkeling particuliere fondsenwerving
• Groei van € 4,7 miljoen in 2018 naar 

€ 6,65 miljoen in 2021

 MEERJARENRAMING 2017 – 2021 
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