
 

 

Samenvatting jaarplan 2020 ‘Alle rechten gelden voor alle kinderen’ 

 
 
Het VN-Kinderrechtenverdrag bereikt in 2020 zijn dertigste levensjaar, maar is nog verre van 

overbodig geworden. Miljoenen kinderen wereldwijd raken in de verdrukking door ongelijke kansen, 

armoede, geweld, oorlog en politieke instabiliteit. Tegelijkertijd leven we in een wereld waar de ruimte 

om je uit te spreken tegen onrecht en geweld steeds kleiner wordt. Dit vraagt onverminderd de inzet 

van een organisatie als Defence for Children. In 2020 zetten we ons werk voor de naleving van 

kinderrechten in Nederland en internationaal dan ook onverminderd door. Kinderen kunnen blijven 

rekenen op onze juridische ondersteuning en onze lobby voor betere borging van kinderrechten in 

wetgeving, beleid en in de dagelijkse praktijk. We benutten de kansen die er zijn om de situatie voor 

kinderen te verbeteren optimaal.  

In 2020 wordt extra aandacht besteed aan de reorganisatie van het management, het financieel 

beheer van de organisatie en de fondsenwerving voor de komende jaren. Daarnaast is het van belang 

om te investeren in de personeelsontwikkeling. We willen de organisatie zodanig inrichten dat alle 

medewerkers de ruimte krijgen om zich professioneel steeds verder te ontwikkelen. Zodat wij de 

voorlopers kunnen blijven wat betreft expertise over kinderrechten, een hoge kwaliteit kunnen leveren 

en daarmee samen het verschil kunnen maken voor kinderen. Er is nog veel werk te doen om 

kinderrechten wereldwijd te realiseren. De kinderen rekenen op ons!  

 

In 2018 is het beleidsplan 2018-2021 vastgesteld. Hiermee is meer focus aangebracht in onze 

organisatie. De eerste uitwerking van het beleidsplan heeft plaatsgevonden in 2019 en in 2020 gaan 

we hiermee verder. We willen in 2020 het programmatisch werken nog verder doorvoeren en bij alle 

programma’s vanuit een Theory of Change-model gaan werken. Het beleidsplan helpt ons om hierbij 

scherper keuzes te maken. We werken in zeven inhoudelijke programma’s aan structurele 

veranderingen voor de situatie van kinderen in wetgeving, beleid en praktijk: 1. Migratie 2. Seksuele 

uitbuiting 3. Meisjesrechten 4. Armoede 5. Onderwijs 6. Familie 7. Strafrecht en jeugd. Om onze 

doelen te bereiken, werken we effectief samen met andere organisaties in krachtige coalities.  

 

Wereldwijd zetten we ons samen met onze partnerorganisaties in om misstanden voor kinderen aan 

te pakken, waaronder juridische ondersteuning aan vluchtelingenkinderen, de bestrijding van 

seksuele uitbuiting van kinderen, het stoppen van geweld tegen kinderen en het gebrek aan toegang 

van kinderen tot juridische hulp en ondersteuning en rechtspraak. In 2020 zetten we ons extra in op 

de fondsenwerving om er voor te zorgen dat we nieuwe meerjarige partnerschappen en andere 

alternatieve projecten realiseren in navolging van de meerjarige partnerschappen en projecten die 

eind 2020 stoppen. Daarnaast besteden we in 2020 extra aandacht aan de verdieping en versterking 

van de samenwerking binnen de netwerken van ECPAT-International en Defence for Children 

International. 

 

Wij versterken de relaties met onze belangrijkste donoren en proberen eenjarige inkomsten om te 

zetten naar meerjarige inkomsten. We werken met partnerorganisaties en fondsen in meerjarige 

strategische partnerschappen samen. In 2020 hopen we een aantal van de partnerschappen, die eind 

2020 eindigen, met de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking voort te kunnen zetten.  

 

Defence for Children is een goededoelenorganisatie en dient te voldoen aan de zelfregulering die door 

de branche van goededoelenorganisaties is opgezet. Deze veelheid aan regels bepalen voor een groot 

deel het kwaliteitsbeleid van de organisatie en vraagt om investering in de primaire- en 

kwaliteitsprocessen binnen de organisatie. In 2020 blijft dit voor onze organisatie een aandachtspunt. 
 


