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Alle rechten voorbehouden.
Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen.
Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen
vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for
Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere
internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te
monitoren.

DIRECTIEVERSLAG
Beste lezer,
Juni 2018, Colombia | Het is druk in Bogotá. 500 Mensen uit 25 verschillende landen komen samen. Ze komen uit de ambtenarij, de politiek, het bedrijfsleven en
het maatschappelijk middenveld. Ze hebben maar één
onderwerp in hun hoofd: seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden. Iedereen die een rol van betekenis kan
spelen is er. We organiseren samen met onze partners
van het programma Down to Zero een sessie over de
samenwerking met de private sector. Joyatri Ray van
onze Indiase partner EQUATIONS legt uit hoe in Khajuraho, beroemd vanwege een prachtig tempelcomplex
met verwijzingen naar de Kamasutra, lokale gidsen,
kleine ondernemers, een ngo en de lokale overheid gezamenlijk ervoor zorgen dat kinderen beter beschermd
zijn tegen seksuele uitbuiting en dat ze daarmee bijdragen aan de goede reputatie van Khajuraho.
September 2018, Zwitserland | “We vertellen ze: ‘Jouw
dochter kan meer zijn, meer dan dit. Je moet haar alleen een kans geven, je moet haar alleen een podium
bieden.’ ” Mellicentia brengt de zaal in vervoering. Ze is
nog maar zeventien, komt uit Sierra Leone en vertelt
een zaal vol internationale beleidsmakers hoe het is
om als kind zaken als kindhuwelijken en seksueel misbruik aan de kaak te stellen. Geen populaire taak.
Mellicentia wordt vaak bedreigd. De voorzitter van het
VN-Kinderrechtencomité, Renate Winter, is onder de indruk: “Zij zijn degene die zich uitspreken. Zij zijn degene die gevaar lopen. En zij zijn degenen die de waarheid vertellen. En ze zullen niet stil blijven.” Dat klopt.
Defence for Children Sierra Leone traint meerdere jongeren om te lobbyen voor meisjesrechten, in het kader
van de Girls Advocacy Alliance.
December 2018, Nederland | “De kinderen hebben
voortdurend het gevoel dat hun verblijf in Nederland
vandaag nog kan eindigen. Die chronische stress kan
ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling. De kans is dan groot dat ze zich niet kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving.” Erik Scherder licht
zijn roep om het Kinderpardon te versoepelen toe in de
NRC. De hoogleraar klinische neuropsychologie is de
zoveelste die opkomt voor kinderen die langer dan vijf
jaar in Nederland zijn en uitgezet dreigen te worden.
Een maand eerder gooit Tim Hofman hoge ogen met
zijn documentaire ‘Terug naar je eige land’. Twee maanden daar voor staat het land op zijn kop als de kinderen
Howick en Lili weglopen en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers op het nippertje toch
zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt en de broer en
zus een verblijfsvergunning verleent. Na jarenlange
pleitbezorging van Defence for Children wordt de roep
om kindvriendelijke verblijfsprocedures alleen maar
krachtiger.
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Niet zonder slag of stoot | Deze voorbeelden laten zien
hoe krachtig de impact van ons werk is. Die resultaten
boeken we echter niet zonder slag of stoot. Want naast
deze hoogtepunten, krijgen we ook te maken met tegenslag. In oktober wordt Aloys van Rest, onze bestuurder ziek. Als plaatsvervanger neem ik, Mirjam Blaak,
programmamanager Jeugdrecht, zijn taken over. Met de
steun van alle collega’s vangen we zijn afwezigheid op.
investeren | Ondertussen is 2018 ook het jaar van de
investeringen, die nodig zijn voor de professionalisering
van onze organisatie. We zetten een grote hoeveelheid
data over naar een nieuw Customer Relations Management (CRM) systeem, waardoor we cliënten van de Kinderrechtenhelpdesk efficiënter kunnen bedienen. We
investeren in een nieuwe server, om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast investeren we in ons nieuwe programma Onderwijs. We starten vele nieuwe projecten en nemen extra
medewerkers aan.
We stellen het beleidsplan 2018-2021 vast. Hiermee
brengen we meer focus aan in onze organisatie. Het
beleidsplan helpt ons om scherpere keuzes te maken
bij het aangaan van nieuwe projecten en samenwerkingsrelaties.
Wat betreft inkomsten is 2018 voor onze organisatie
een heel goed jaar, maar alle extra investeringen leiden
tot een exploitatietekort. Hierdoor moeten we de reserves van de organisatie aanspreken. Het wordt dan ook
één van de uitdagingen voor de komende jaren om er
voor te zorgen dat we onze organisatie terugbrengen
naar een solide financiële basispositie.
Rechten hebben en recht krijgen | In 2019 kunnen kinderen blijven rekenen op onze juridische ondersteuning
en onze lobby voor betere borging van kinderrechten in
wetgeving, beleid en praktijk. We zullen de kansen die
er zijn om de situatie voor kinderen te verbeteren optimaal benutten in 2019 en tegelijkertijd extra aandacht
besteden aan de kwaliteit en de impact van ons werk.
Dit is hard nodig , want kinderrechten staan nog steeds
onder druk, zowel in het buitenland als in Nederland.
Onze telefoons bij de Kinderrechtenhelpdesk rinkelen
elke dag. We zijn duidelijk nog niet klaar. Kinderen hebben rechten, maar krijgen ze nog niet altijd. Daar zullen
wij ons onverminderd voor in blijven zetten.
Veel dank aan alle mensen met een hart voor kinderrechten die ons werk ondersteunen, veel dank aan alle
kinderen, ouders en professionals die een beroep doen
op onze hulp en expertise, veel dank aan alle financiers
voor het in onze organisatie gestelde vertrouwen en
veel dank aan alle medewerkers
voor hun inzet om kinderrechten
te realiseren.
Mirjam Blaak,
Plaatsvervangend bestuurder
Defence for Children
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WE ZIJN TROTS

ARMOEDE
dat we weten te voorkomen dat gezinnen op straat
komen te staan.

MIGRATIE
dat we, ondanks een ingewikkeld politiek speelveld het onderwerp Kinderpardon hoog op de
agenda weten te houden: kinderen die langer dan
vijf jaar in Nederland zijn, moeten kunnen blijven.

ONDERWIJS
dat we met onze masterclasses meer dan 400
stakeholders inspireren en motiveren om samen
te werken aan inclusief onderwijs.
SEKSUELE UITBUITING INTERNATIONAAL
op Himanshu (15 jaar) uit India, die namens
het Down to Zero – programma bij het
VN-Kinderrechtencomité vertelt hoe hij samen
met zijn kinderrechtenclub seksuele uitbuiting
van kinderen tegengaat.

SEKSUELE UITBUITING NEDERLAND
op de 1.000 werknemers uit de recreatiesector die onze
interactieve e-learning ter signalering van mensenhandel
hebben gevolgd.
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MEISJESRECHTEN
op de staande ovatie die meisjesrechtenverdediger
Mellicentia uit Sierra Leone krijgt na haar speech over
rechten van meisjes in haar land tijdens de Day of
General Discussion van het VN-Kinderrechtencomité.

FAMILIERECHT
op de uitspraak in een zaak waarin de rechter bepaalt
dat een illegaal geadopteerde recht heeft op alle
informatie omtrent de omstandigheden van illegale
adoptie als onderdeel van het recht op identiteit.

JEUGDSTRAFRECHT
dat voortaan in iedere strafzaak van een minderjarige
politie en justitie nagaan of er bemiddeld kan worden en
of de schade hersteld kan worden en dat minister
Dekker van Rechtsbescherming € 300.000,- vrij maakt
voor mediation in jeugdzaken.

PARTICIPATIE
op de kinderen die jarenlang in onzekerheid leven over
hun verblijfsstatus en die onvermoeibaar aan journalisten
en anderen blijven uitleggen wat het betekent om altijd
bang te zijn dat je het land uitgezet wordt.

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN
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Doel
Defence for Children is op de eerste plaats een juridisch kenniscentrum en een pleitbezorgersorganisatie voor
kinderrechten.
Statutaire naam
Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland

In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie, die lid is van het
internationale ECPAT netwerk. ECPAT is gespecialiseerd in de bestrijding van seksuele
uitbuiting van kinderen.

Oprichting
De Stichting Defence for Children International - Nederland is opgericht op 30 augustus 1989. In Nederland
vormen Defence for Children en ECPAT sinds 2003 één organisatie. De Vereniging Defence for Children
International - Nederland wordt per 1 februari 2018 opgeheven. De rechtsvorm van stichting volstaat voor ons.
Onze visie
Alle kinderen, in alle landen, genieten alle rechten van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Onze missie
Defence for Children komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen op basis van het VN-Kinderrechten
verdrag. 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 continu toezicht is op de naleving daarvan.
Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen om kinder
rechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving ervan te monitoren. Met onderzoek, voorlichting, belangen
behartiging, 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.
Onze organisatie
Defence for Children is onderdeel van een internationaal netwerk dat bestaat uit 36 nationale secties en
aangesloten leden: Defence for Children International. ECPAT International is een netwerk van organisaties in
96 landen dat zich wereldwijd inzet tegen seksuele uitbuiting van kinderen. In Nederland zijn Defence for
Children en ECPAT één organisatie, werkend onder de naam Defence for Children.

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN
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Voor wie doen we ons werk?
• De meest kwetsbare kinderen wereldwijd
-- kinderen die slachtoffer zijn van geweld of het grootste risico daarop lopen
(zoals oorlogsgeweld, kindermishandeling, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting)
-- kinderen die in aanraking komen met politie en justitie
-- kinderen in (gesloten) instellingen
-- kinderen die te maken hebben met jeugdhulp
-- kinderen die in armoede opgroeien
-- kinderen die geen (gelijke) toegang hebben tot onderwijs
-- kinderen van asielzoekers
-- alleenstaande minderjarige vreemdelingen
-- kinderen zonder verblijfsvergunning
• Bij al deze groepen kwetsbare kinderen is er speciale aandacht voor kinderen met een beperking
• In onze internationale programma’s besteden we extra aandacht aan meisjesrechten en seksuele uitbuiting
Welke accenten leggen we in ons werk?
In 2018 stellen we het beleidsplan 2018-2021 vast. Hiermee brengen we meer focus aan in onze organisatie.
We werken in acht inhoudelijke programma’s naar verwezenlijking van onze doelen: 1. Migratie 2. Seksuele
uitbuiting 3. Meisjesrechten 4. Armoede 5. Onderwijs 6. Familie 7. Jeugdstrafrecht en 8. Kindermishandeling.

We werken zowel in Nederland als in het buitenland aan deze inhoudelijke programma’s.
Daarnaast hebben we zes thema’s gekozen waarop we de komende jaren extra willen inzetten. Deze sluiten aan
bij de inhoudelijke programma’s. Ze zijn richtinggevend aan de inhoudelijke keuzes die we binnen de
programma’s maken. Hier beginnen we in 2019 mee:
Stop geweld tegen kinderen

Gelijke rechten, gelijke kansen

Meisjes staan op tegen geweld

Tegengaan van armoede: recht op sociale zekerheid voor ieder
kind

Seksuele uitbuiting van kinderen uitbannen

Toegang tot onderwijs voor ieder kind

Versterken positie kinderen in juridische
procedures

Kindvergunning: verblijfsrecht voor kinderen die anders in hun
ontwikkeling worden bedreigd

Hoe bereiken we ons doel?
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, pleitbezorging en strategische procesvoering in voor structurele verbeteringen voor kinderen in
wetgeving, beleid en praktijk, trainen (jeugd)professionals en doen (re)actief aan woordvoering. Defence for
Children werkt:
• altijd vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag
• vanuit het belang van het kind
• aan kindvriendelijke juridische procedures
• aan structurele verbeteringen van wetgeving, beleid en praktijk
• aan het opbouwen en versterken van kinderbeschermingssystemen wereldwijd
• aan (capaciteits)versterking van (lokale) partners in internationale projecten
• aan netwerkversterking van de internationale beweging van Defence for Children International en
ECPAT international
• toonaangevend

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN
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Hoe communiceren we over ons werk?
Omdat Defence for Children werkt aan de borging van kinderrechten in beleid en wetgeving, is het belangrijk om
aandacht te vragen voor de onderwerpen waar we ons voor inzetten. Dit doet onze afdeling Communicatie. De
inhoudelijke teams voeren input aan en de afdeling Communicatie verwerkt dit tot nieuwsberichten, social
media posts, opiniestukken, video’s en fotoreportages. Wij brengen onze verhalen onder de aandacht van
journalisten. Zij bellen ons vrijwel elke dag. Daardoor leveren we wekelijks een bijdrage aan een nieuwsartikel in
een krant, tijdschrift of online platform of aan een tv- of radio-item. Op die manier zorgen we dat er op Twitter
over onze onderwerpen wordt gesproken, dat er vragen worden gesteld in de Tweede Kamer of in een
gemeenteraad. Indirect leidt dit tot onderzoeken, moties en beleids- en wetswijzigingen.
Hoe werken we samen?
Om meer impact te bereiken voor kinderen werkt Defence for Children samen met andere organisaties in
krachtige coalities. Eén van de belangrijkste is:
Kinderrechtencollectief
Samenwerkingspartners

NJR (Nationale Jeugdraad), Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, Save the
Children en extern adviseur: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Doel

de rechten van kinderen in Nederland waarborgen

Financier

leden van het Kinderrechtencollectief

Andere samenwerkingsverbanden komen aan de orde in de inhoudelijke hoofdstukken.
Hoe blijven we onszelf verbeteren?
De kwaliteit van ons werk is belangrijk. Daarom blijven we kritisch naar onszelf kijken en bepalen we wat we
kunnen doen om als organisatie te blijven groeien.

Dit zijn onze aandachtspunten voor de komende drie jaar:
• We blijven op de eerste plaats een juridisch kenniscentrum en een pleitbezorgingsorganisatie voor
kinderrechten
• Onze kernwerkzaamheden richten zich 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
• We bouwen de huidige strategische partnerships uit en zetten bestaande partnerships om in duurzame
relaties
• We integreren jongerenparticipatie in ons werk waar het iets toevoegt
• We zetten extra in op een algemene lobbystrategie die de effectiviteit van de naleving van kinderrechten
vergroot
• We leggen de focus op nationaal beleid, met oog voor lokale en regionale ontwikkelingen
• We blijven werken in coalities omdat we samen meer bereiken
• We ontwikkelen de Kinderrechtenhelpdesk verder door nog beter te worden in het geven van individueel
juridisch advies en door zaken te werven onder specifieke doelgroepen
• We gaan zelfstandig strategisch procederen
• We investeren in de lobby gericht op Europa met migratie en seksuele uitbuiting als speerpunten
• We blijven via meerjarige projecten wereldwijd kinderbeschermingssystemen versterken en willen
meisjesrechten beschermen en geweld tegen kinderen bestrijden in landen waar we het verschil kunnen
maken
• Via onze netwerken en programma’s versterken we het internationale Defence for Children en ECPAT
netwerk
• We willen ondernemerschap ontwikkelen vanuit onze juridische expertise

12
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Wat doet de Kinderrechtenhelpdesk?
Via de Kinderrechtenhelpdesk verlenen wij juridisch advies aan kinderen, ouders, advocaten, hulpverleners en
andere professionals. Op de Kinderrechtenhelpdesk signaleren wij misstanden op het terrein van kinderrechten
die we oppakken en aan de kaak stellen. Soms met aanvullend onderzoek, maar meestal direct met concrete
juridische adviezen naar betrokken partijen en door te lobbyen voor verbetering van wet- en regelgeving en
beleid waarin het kind centraal staat, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Op deze manier zorgen we voor
structurele verbeteringen voor een grotere groep kinderen die met dezelfde kinderrechtenschending te maken
krijgt.

WIE NAMEN ER
CONTACT OP?

AANTAL ZAKEN
JEUGDRECHT

455
70
96
52
8
163
282
94

MIGRATIE

654 537

UITBUITING

29

1.220

KINDERRECHTEN
RAPPORTAGES

OUDERS
KENNISSEN

63

KINDEREN
FAMILIELEDEN
PLEEGOUDERS
HULPVERLENERS

VOOR 63 RECHTSZAKEN
SCHRIJVEN WE RAPPORTAGES

PROFESSIONALS
OVERIG

Tabel 1: Aantal Kinderrechtenhelpdeskzaken en aandeel per thema
2018

2017

2016

2015

2014

Jeugdrecht

654

54%

611

47%

458

40%

448

43%

326

30%

Migratierecht

537

44%

651

50%

650

57%

578

55%

697

65%

29

2%

39

3%

36

3%

24

2%

54

5%

Uitbuiting
Totaal

1.220

1.301

1.144

1.050

1.077

Wat is de impact van het behandelen van al die Kinderrechtenhelpdeskvragen?
Wanneer het verlenen van juridisch advies niet voldoende is, schrijft de Kinderrechtenhelpdesk algemene
toelichtingen of kinderrechtenrapportages voor een rechtszaak of nemen we contact op met betrokken
instanties en organisaties. Zo voorkomen we onder andere dat gezinnen met kinderen op straat komen te
staan of dat het DNA van kinderen voor vele jaren wordt opgeslagen in de DNA-databank. Ook zorgen wij ervoor
dat kinderen herenigd worden met hun ouders of een verblijfsvergunning krijgen.

Wat willen we in 2019 bereiken?
• We willen de tevredenheid van onze Kinderrechtenhelpdeskcliënten nog beter kunnen monitoren.
• We willen met onze Kinderrechtenhelpdesk bij blijven dragen aan het verbeteren van de situatie van
kinderen.

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN
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ARMOEDE

Wat is het probleem?
Kinderen die opgroeien in armoede lopen risico op sociale uitsluiting en ervaren vaak ongelijkheid. Nederland
heeft als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag,
waardoor kinderen geen zelfstandige toegang hebben tot voorzieningen van sociale zekerheid en hier niet
zelfstandig van kunnen profiteren.

Welke vragen krijgen we?
Een belangrijk deel van de vragen over armoede gaat over gezinnen die dakloos zijn of dreigen te raken. Deze
gezinnen hebben moeite vervangende woonruimte te vinden en krijgen niet altijd toegang tot de maatschappe
lijke opvang. De kinderen dreigen bij de ouders weggehaald te worden als er niet snel onderdak geregeld wordt,
terwijl armoede geen reden is om kinderen van hun ouders te scheiden. Ook krijgen we vragen over toeslagen
en over afsluiting van gas en water.
Wat doet Defence for Children?
Via de Kinderrechtenhelpdesk geven we individueel juridisch advies aan kinderen en ouders over (dreigende)
dakloosheid, de afsluiting van nutsvoorzieningen (gas, water en licht), een gebrek aan geschikte opvangplekken
en gezondheidszorg. Samen met Save the Children roepen we de Nederlandse regering op het beleid voor
kinderen in armoede te verbeteren, te beginnen met het intrekken van het voorbehoud bij artikel 26 van het
VN-Kinderrechtenverdrag. Ook zorgen wij dat kinderen en jongeren kunnen meedenken bij het vormgeven van
lokaal armoedebeleid.

We doen onderzoek naar structurele problemen van kinderen in armoede. De resultaten publiceren we in twee
onderzoeksrapporten die worden ingezet ter verbetering van de situatie van deze kinderen, zowel in de lobby als
in de juridische ondersteuning van individuele zaken op de Kinderrechtenhelpdesk.
Hoe werken we samen?
Speaking Minds
Samenwerkingspartners

Save the Children en Stimulansz

Doel

zorgen dat gemeenten kinderen en jongeren betrekken bij de vorming van
armoedebeleid

Financier

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat is het directe resultaat?
Participatie
• Voor het project Speaking Minds buigt steeds een groep jongeren zich tien weken lang over een lokaal
armoedevraagstuk en brengt advies uit aan de gemeente. We geven tien trainingen over kinderrechten en
veilig participeren aan gemeentelijke beleidsmedewerkers, professionals en jongeren die deelnemen aan
het project.
Pleitbezorging
• De publicatie Kinderrechten op straat vraagt aandacht voor de problemen die gezinnen in armoede ervaren
op het gebied van huisvesting. Het gaat daarbij om het scheiden van kinderen van hun ouders vanwege
armoede, het gebruik en onderling delen van zwarte lijsten door woningbouwverenigingen, de toegang tot de
maatschappelijke opvang en de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang. Het Nationaal Fonds
Kinderhulp financiert deze publicatie.
• Op Europees niveau werken Defence for Children en Save the Children samen met Eurochild, een koepel van
kinderrechtenorganisaties in Europa. We leveren een bijdrage aan het jaarlijkse landenrapport over armoede.
Communicatie
• Het rapport Je ziet me niet, maar ik ben er wel besteedt aandacht aan armoede onder vluchtelingenkinderen
en hun gezinnen die om verschillende redenen niet meer in opvanglocaties vanuit de overheid verblijven.
We onderzoeken voor het rapport de leefomstandigheden van 21 kinderen en jongeren in vijf gemeenten.
We bieden het rapport in de Tweede Kamer aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zekerheid en
Werkgelegenheid aan.

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN

17

• In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen bieden Defence for Children en Save the Children taarten
aan gemeenteraadsleden aan van de vijftig armste gemeenten op de dag van hun installatie. Op de taart
staan vijf actiepunten om armoede onder kinderen in de gemeente tegen te gaan. De overige gemeenten
ontvangen een virtuele taart met daarop de actiepunten.
Wat is de impact?

115

KINDEREN IN ARMOEDE BEREIKT

Hulpverlening
• We bereiken en helpen 115 kinderen via onze Kinderrechtenhelpdesk.
• Kinderen die op straat zouden komen te staan of gescheiden zouden worden van hun ouders in verband met
dreigende dakloosheid, worden opgevangen.
Pleitbezorging
• Met de publicatie Kinderrechten op straat bereiken we verschillende (lokale) politici. We zien dat zij de
inhoud van de publicatie ter harte nemen in de vormgeving van nieuw armoedebeleid.
• Met de publicatie Je ziet me niet, maar ik ben er wel bereiken we landelijke politici.
• Naar aanleiding van onze bijdrage aan het jaarlijkse rapport van Eurochild over armoede, heeft Eurochild de
Nederlandse overheid aanbevolen om het voorbehoud op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag in te
trekken. Ook roept Eurochild de Nederlandse gemeenten op een gelijkwaardig armoedebeleid te maken.
Participatie
• Diverse gemeenten verspreid over het hele land voeren een Speaking Minds traject uit, sommige gemeenten
nemen meerdere trajecten af. Ook gebruiken ze de methodiek om jongeren te laten meedenken over andere
onderwerpen die jongeren en kinderen betreffen.
Communicatie
• Hart van Nederland en lokale media doen verslag van de taartenactie waarbij nieuwe gemeenteraden een
taart krijgen van jongeren met daarop vijf actiepunten om armoede te bestrijden

Jongeren overhandigen rapport over
kinderen die in Nederland in
armoede opgroeien

Jongeren leggen op het ministerie
uit hoe armoede te bestrijden is

Moustapha overhandigt aan
burgemeester Elly Blanksma-van
den Heuvel van Helmond een taart
met 5 actiepunten om armoede te
bestrijden.

Wat willen we bereiken in 2019?
We blijven samen met Save the Children werken aan de toegang tot sociale zekerheid voor alle kinderen in
Nederland. We onderzoeken de toepassing van artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag (toegang tot
sociale voorzieningen) in andere landen. Ook besteden we aandacht aan de link tussen armoede en thema’s
als onderwijs en migratie. We kijken uit naar weer vele mooie Speaking Minds trajecten, waarin jongeren de
kans krijgen mee te denken over het lokale armoedebeleid.
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7

MIGRATIE

Wat is het probleem?
Kinderen op de vlucht hebben recht op bescherming. Op grond van het non-discriminatiebeginsel in artikel 2
van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen dezelfde rechten. Dat is helaas in Nederland en in
Europa nog niet vanzelfsprekend. In asiel– en andere verblijfsprocedures wordt vaak nog niet goed gekeken
naar de rechten van het kind en kunnen kinderen in detentie worden geplaatst, gescheiden worden van hun
ouders, is de opvang niet kindvriendelijk en kunnen kinderen heel lang in verblijfsonzekerheid leven. Dat is
schadelijk voor hun ontwikkeling.

Welke vragen krijgen we?
We behandelen zaken van kinderen die alleen of met hun gezin zijn gevlucht, van hun familie gescheiden zijn of
dreigen te worden, in vreemdelingendetentie zitten, geen (Nederlandse) nationaliteit hebben of geen of
onvoldoende toegang hebben tot opvang en onderwijs. Belangrijke aandachtspunten in asielzaken zijn het
onderzoek naar het belang van het kind in de asielprocedure en kindspecifieke asielgronden, kinderen voor wie
uitzetting dreigt naar Afghanistan, kindvriendelijk horen en de positie van verwesterde meisjes.
Kinderpardon
In 2018 zijn de juristen wederom druk met het ondersteunen van zaken van kinderen die langdurig in
verblijfsonzekerheid leven, zo ook de bekende zaak van Lili en Howick.

Medisch
Op de Kinderrechtenhelpdesk komen steeds meer zaken binnen over het verblijfsrecht en toegang tot medische
zorg van kinderen met een (ernstige) beperking. Deze zaken zijn vaak zeer schrijnend. In de verblijfsprocedures
en bij de inrichting van de opvang wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de rechten van kinderen met
een handicap.

Wat doet Defence for Children?
Via de Kinderrechtenhelpdesk ondersteunen wij de juridische procedures van de kinderen en voorzien hen van
informatie en advies. Daarbij lobbyt Defence for Children voor verbetering van de positie van deze kinderen door
te pleiten voor aanpassingen van wetgeving en praktijk. We doen onderzoek naar kinderrechtenschendingen.
Hiertoe wordt in sommige gevallen ook campagne gevoerd om mensen bewust te maken van kinderrechten
schendingen in Nederland en om de overheid en politici aan te zetten tot naleving van kinderrechten.
Hoe werken we samen?
Ik blijf hier
Samenwerkingspartners

Augeo Foundation, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, DeGoedeZaak, Dokters van
de Wereld, Het Vergeten Kind, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Plan International
Nederland, Stichting LOS, Terre des Hommes, VluchtelingenWerk Nederland en
wetenschappers.

Doel

dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, nadat zij een
verblijfsaanvraag hebben gedaan, een verblijfsvergunning krijgen

Financier

leden van de coalitie

Coalitie Geen Kind in de Cel
Samenwerkingspartners

Amnesty International, VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF Nederland,
Kinderpostzegels, Kerk in Actie, INLIA en Stichting LOS

Doel

voorkomen dat migrantenkinderen worden opgesloten

Financier

leden van de coalitie
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Stuur ze niet terug
Samenwerkingspartners

Amnesty International, Cordaid, DeGoedeZaak, Don’t send Afghans back,
Kerk in Actie, Oxfam, PAX for Peace, Save the Children, Stichting INLIA,
Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland

Doel

de Nederlandse overheid laten stoppen met het uitzetten van Afghanistan,
een land in oorlog

Financier

Adessium, leden van de coalitie

Separated Children in Europe Programme
Samenwerkingspartners

31 organisaties in 28 Europese landen

Doel

inzetten voor de rechten van alleenstaande kinderen

Financier

leden van de coalitie

Kind in azc
Samenwerkingspartners

UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Warchild,
De Vrolijkheid en Save the Children

Doel

situatie van kinderen in asielzoekerscentra in lijn brengen met het
VN-Kinderrechtenverdrag

Financier

leden van de coalitie

Wat is het directe resultaat?

498

PROFESSIONALS, STUDENTEN EN JONGEREN
WORDEN BEREIKT MET VOORLICHTING

Hulpverlening
• Defence for Children geeft 530 kinderen rechtshulp.
• We schrijven 47 kinderrechtenrapportages en 39 uitgebreide inhoudelijke toelichtingen.
• Wij zijn acht keer aanwezig bij een zitting op verzoek van het kind en/of de gemachtigde.
• Juristen van Defence for Children bezoeken zes keer kinderen in asielzoekerscentra.
• We schrijven drie third party interventions. Na toestemming van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens mogen wij inhoudelijk input geven over de onderwerpen die centraal staan in de zaken.
• Met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij starten we een Kinderrechtenhelpdesk
in Griekenland, hiermee zorgen we dat kinderen een verblijfsvergunning krijgen.
• We werken met de Werkgroep Kind in azc aan het verbeteren van de opvang.
Voorlichting
• We geven zeven keer voorlichting waarmee we 498 professionals, studenten en jongeren bereiken.
Pleitbezorging
• We brengen quick scans uit over de rechten van gehandicapte kinderen in asielzoekerscentra en armoede
onder vluchtelingenkinderen en hun gezinnen die om verschillende redenen niet meer in opvanglocaties
vanuit de overheid verblijven. Deze onderzoeken overhandigen we als petitie aan aan de relevante Vaste
Tweede Kamercommissie.
• Defence for Children heeft face to face gesprekken met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Mark Harbers, beleidsmedewerkers, ambtenaren en Tweede Kamerleden.
• We versturen lobbybrieven en denken en schrijven mee met de lobbybrieven die we namens de coalitie
versturen om uitzettingen naar Afghanistan te stoppen.
• Wij coördineren de Coalitie Geen Kind in de Cel.

22

JAARVERSLAG 2018 - DEFENCE FOR CHILDREN

• In Europa coördineren wij het Separated Children in Europe Programme.
• We strijden samen met andere mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties ervoor dat niemand wordt
uitgezet naar Afghanistan, omdat dit land nog steeds in oorlog is.
• We brengen ngo’s bij elkaar die een rechtvaardig Kinderpardon steunen.
Participatie
• We organiseren een ledendag voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en nog steeds geen
zekerheid hebben over een verblijfsvergunning. We gaan met ze knutselen en bieden de gelegenheid om
onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar steun te bieden.
• De jongerenambassadeurs (ervaringsdeskundigen die zelf meer dan vijf jaar als kind in verblijfsonzekerheid
hebben geleefd) spreken meerdere keren met beleidsmakers en Tweede Kamerleden.
Communicatie
• We publiceren Gehandicapte kinderen in azc’s: Extra beschermd of extra beschadigd?.
• We publiceren Je ziet me niet, maar ik ben er wel: Grote armoede onder kinderen die in Nederland uit de
asielopvang verdwijnen.
• We vragen aandacht in de media voor kinderen die na jarenlange onzekerheid uitgezet dreigen te worden.
• We organiseren een demonstratie tegen de dreigende uitzetting van de kinderen Howick en Lili.
• Een brede coalitie voert actie bij het Plein bij de Tweede Kamer, onder andere door gezamenlijk te vliegeren
(nationale volkssport in Afghanistan). Ook overhandigen de organisaties in het bijzijn van uitgeprocedeerde
Afghanen en andere bezorgde mensen een kleine 70.000 handtekeningen aan Tweede Kamerleden.
Wat is de impact?

52

SUCCESSEN OP DE KINDERRECHTENHELPDESK

Hulpverlening
• We maken een groot verschil voor 52 kinderen en gezinnen: kinderen krijgen een asielvergunning, kinderen
worden niet van hun ouders gescheiden, kinderen worden niet uitgezet en kinderen komen uit detentie.
• We weten samen met andere organisaties te voorkomen dat kinderen met hun families uitgezet worden naar
Afghanistan.
• In Griekenland zijn vluchtelingenkinderen geholpen door onze Europese Kinderrechtenhelpdesk.
Participatie
• Kinderen die lang in onzekerheid leven, krijgen via de Ik blijf Hier Groep en de jongerenambassadeurs een
podium.
• De Jongerenambassadeurs winnen de Levende Steen van Stichting INLIA, omdat zij een voorbeeld zijn voor
andere mensen.
• De Jongerenambassadeurs zetten zich op de kaart bij Tweede Kamerleden en het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Ze mogen in 2019 langskomen bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers.
Communicatie
• Door de aandacht die wij vragen voor het Kinderpardon, komen andere personen met invloed in beweging
(BNN tv-maker Tim Hofman, een groep van 38 wetenschappers onder leiding van hoogleraar klinische
neuropsychologie Erik Scherder, dr. Elianne Zijlstra en mr. dr. Carla van Os (beide verbonden aan het
Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen)
en de Protestantse Kerk Nederland.
• EénVandaag maakt een item over gehandicapte kinderen in azc’s.
• Vrijwel alle landelijke media verslaan de demonstratie tegen de uitzetting van Howick en Lili.
Pleitbezorging
• Met 128 van de 150 stemmen neemt de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt om te
verkennen of er verbetermogelijkheden zijn in het vervoer van asielzoekersgezinnen naar het uitzetcentrum.
• Dankzij de aanwezigheid van Defence for Children bij diverse bijeenkomsten van de Raad van Europa is de
inhoud van voogdijstandaarden die wij eerder ontwikkelden (de Core Standards for Guardians) terug te lezen
in de aanbeveling met betrekking tot voogdijstandaarden in Europa. We leverden input voor een bijgewerkte
versie van de aanbevelingen en mogen in 2019 input geven bij de aanbevelingen over leeftijdsonderzoek.
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Defence for Children overhandigt
rapport over gehandicapte kinderen
in azc’s.

Zangeres Trijntje Oosterhuis en
The Voice Kids Winnaar Yosina
Roemajauw zingen het lied
‘Laat ze blijven’ in Carré.

De Ik Blijf Hier Ambassadeurs
krijgen de Levende Steen
onderscheiding voor hun inzet voor
kinderen die langer dan vijf jaar in
Nederland zijn en nog niet weten of
ze mogen blijven.

Wat willen we in 2019 bereiken?
• Met de jongerenambassadeurs trekken we verder op in de pleitbezorging.
• Honderden kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, krijgen een verblijfsvergunning.
• We breiden onze Europese Kinderrechtenhelpdesk uit, zodat meer vluchtelingenkinderen geholpen
kunnen worden.
• Het kabinet zet geen kinderen met hun families uit naar Afghanistan.
• De Immigratie- en Naturalisatiedienst brengt hun werkinstructies en de vreemdelingencirculaire in lijn met
het VN-Kinderrechtenverdrag.
• Meer Tweede Kamerleden zetten zich in voor het wetsvoorstel om kinderrechten te verankeren in
migratiewetgeving.
• We geven speciale aandacht aan kinderen met een handicap.
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8
ONDERWIJS

Wat is het probleem?
Ook in Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs in een inclusief systeem dat gebaseerd is op gelijke
kansen, ongeacht hun achtergrond, beperking of verblijfsstatus. Toch worden sommige kinderen buitengesloten
van ‘regulier’ onderwijs en kunnen zij niet samen met leeftijdsgenoten naar een school in de buurt. Sommige
kinderen zitten thuis en kunnen überhaupt niet naar school. Ook voldoet de inhoud van het onderwijs nog niet
aan de eisen die daar op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag aan gesteld mogen worden.
Welke vragen krijgen we?
In het jaar 2018 stijgt het aantal vragen over het recht op onderwijs. Deze vragen gaan onder meer over
thuiszitters, over kinderen die gedwongen de overstap moeten maken van regulier naar speciaal onderwijs en
kinderen die niet op een nieuwe school ingeschreven kunnen worden vanwege een negatief advies van de oude
school.
Wat doet Defence for Children?
Defence for Children maakt zich via lobby, advocacy, onderzoek, voorlichting, advies en individuele rechtshulp,
sterk voor het recht op onderwijs. Op het platform In1school worden voorbeelden van inclusief onderwijs in de
praktijk gedeeld.
Hoe werken we samen?

Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs - Platform in1school
Samenwerkingspartners

Alle pioniers die zich inzetten voor inclusief onderwijs: scholen, leraren, ouders
en andere stakeholders

Doel

het inclusiever maken van klassen, scholen en het onderwijssysteem

Financier

NSGK en FNO

Platform Mensenrechteneducatie
Samenwerkingspartners

Amnesty International, UNICEF Nederland, NJCM, Movies That Matter, Kompass
en Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Doel

om kinder- en mensenrechteneducatie een structurele en schoolbrede plaats te
geven in het onderwijs

Financier

leden van het platform

Wat is het directe resultaat?
Pleitbezorging
• Defence for Children voert face to face gesprekken met beleidsmedewerkers, ambtenaren en Tweede
Kamerleden op het terrein van onderwijs.
• We versturen lobbybrieven en denken en schrijven mee met de lobbybrieven die we met Ieder(in) versturen.
• We leveren op uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport input tijdens een
consultatiebijeenkomst voor het eerste regeringsrapportageproces inzake het VN-Mensenrechtenverdrag
Handicap.
• We dragen bij aan het wetgevingstraject wet Burgerschap, door input te leveren aan het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via Platform Mensenrechteneducatie.
• We brengen de onderwijsbehoeften en de toegang tot onderwijsvoorzieningen voor kinderen van
asielzoekers in kaart via onderzoek en door het verzamelen van signalen afkomstig van de
Kinderrechtenhelpdesk.
Hulpverlening
• We geven in 75 zaken juridisch advies en schrijven drie kinderrechtenrapportages via de
Kinderrechtenhelpdesk.
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Voorlichting
• We maken een factsheet ‘Inclusief onderwijs als kinderrecht’ over de verplichting van de Nederlandse staat
om toe te werken naar inclusief onderwijs en de kenmerken hiervan.
• We geven twee workshops voor leerkrachten, ouders, bestuurders, politici en beleidsmakers over het recht
op inclusief onderwijs dat volgt uit het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, ondersteund door voorbeelden
uit de praktijk.
• We verzorgen zes masterclasses over inclusief onderwijs voor leerkrachten, ouders, bestuurders, politici en
beleidsmakers met voorbeelden uit de praktijk, onderzoek en tips & tricks. De masterclasses vinden plaats
op scholen die werken aan inclusief onderwijs door heel Nederland. Masters met verschillende expertises
(wetenschap, beleid en schoolpraktijk) leiden de masterclasses.
• We leveren input voor de Mensenrechten Toolbox van het College voor de Rechten van de Mens.
Communicatie
• We maken een stappenplan voor de transitie naar inclusief onderwijs voor beleidsmakers, scholen,
bestuurders/samenwerkingsverbanden en ouders/verzorgers. Het stappenplan biedt handvatten,
voorbeelden en de benodigde achtergrondinformatie.
• We maken drie inspiratiewaaiers voor scholen met tips, verhalen, ervaringen en discussiemateriaal om toe
te werken naar een inclusieve schoolcultuur, beleid en praktijk. De inspiratiewaaiers behandelen drie
thema’s; school en wijk, gedrag op school en inclusie op school. Ze zijn gebaseerd op de masterclasses.
• We passen de website In1school aan tot een platform waar scholen elkaar inspireren en aan de slag gaan
met inclusief onderwijs.
Wat is de impact?

12.000

BEZOEKERS VAN (ONLINE) PLATFORM IN1SCHOOL

Hulpverlening
• Het College voor de Rechten van de Mens adviseert dat scholen leerlingen met diabetes niet zomaar mogen
weigeren. Dit is in lijn met het Kinderrechtenstandpunt dat wij schreven ter ondersteuning van de
adviesaanvraag.
Communicatie
• 12.000 personen bezoeken jaarlijks het platform In1school.
• Op het platform In1school wisselen scholen kennis en ervaring met elkaar uit.
Voorlichting
• Tijdens de 6 masterclasses bereiken we meer dan 400 jongeren, ouders, ambtenaren, onderwijs- en
zorgprofessionals. Zij bespreken samen het belang en de implementatie van inclusief onderwijs.
• De PvdA en D66 vragen in de Tweede Kamer aandacht voor het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en
inclusief onderwijs.
Pleitbezorging
• Mensenrechten worden verankerd in het wetsvoorstel Burgerschap (via Platform Mensenrechteneducatie).

Wat willen we in 2019 bereiken?
In 2019 gaan we van bewustwording naar commitment. Samen met stakeholders uit het onderwijsveld
trekken we op vóór inclusief onderwijs, want inclusief onderwijs is ook goed onderwijs voor leraren. Daarbij
streven wij naar een verankering van kinderrechten en mensenrechten in de wet en het curriculum. Ook
willen wij via het platform In1school nog meer stakeholders bereiken om hun te inspireren tot het werken
aan inclusief onderwijs door het delen van praktijkvoorbeelden, kennis, handvaten en tips.
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UITBUITING

In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie, die lid is van het
internationale ECPAT netwerk. ECPAT is gespecialiseerd in de bestrijding van seksuele
uitbuiting van kinderen.

Wat is het probleem?
Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan een miljoen kinderen seksueel uitgebuit. Zowel jongens als meisjes
worden slachtoffer en de leeftijd van de kinderen ligt veelal tussen de 10 en 18 jaar, al zijn ze soms nog jonger.
Ook in Nederland komt deze vorm van mensenhandel voor. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moeten
kinderen worden beschermd tegen alle vormen van seksuele exploitatie en mensenhandel.
Welke vragen krijgen we?
De Kinderrechtenhelpdesk behandelt diverse zaken over seksuele uitbuiting, waarbij Nederlandse en
buitenlandse kinderen in de prostitutie zijn gebracht. Daarnaast behandelen we zaken over criminele uitbuiting,
waarbij volwassenen alleenstaande, rondreizende kinderen uit met name Oost-Europa inzetten om te stelen of
te bedelen. In enkele zaken gaat het om kindhuwelijken of om arbeidsuitbuiting van minderjarigen.
Wat doet Defence for Children – ECPAT?
In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie. ECPAT International bestaat uit een
netwerk van organisaties in 96 landen die zich uitsluitend bezig houden met het stoppen van seksuele
uitbuiting.

Internationaal
Lokale partners voeren bewustwordingscampagnes, lobbyen bij overheden en bedrijven, trainen professionals
uit de private en publieke sector, doen onderzoek, trainen kinderen, staan hen bij in hun strijd en verlenen
psychosociale en juridische hulp.
Nederland
We beheren
www.meldkindersekstoerisme.nl en trainen toerismeprofessionals en studenten in het
herkennen van signalen van seksuele uitbuiting.
Hoe werken we samen?
Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting
Samenwerkingspartners

Centrum tegen Mensenhandel en Kinderhandel en Terre des Hommes

Doel

seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland stoppen

Financier

Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation en Stichting Janivo

Down to Zero
Samenwerkingspartners

Terre des Hommes (penvoerder), Plan International Nederland, Free A Girl, ICCO
Cooperation en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel

stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen

Financier

het ministerie van Buitenlandse Zaken
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Together for the protection of children in tourism
Samenwerkingspartners

TUI Care Foundation, TUI en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doel

stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen door toeristen en reizigers in
Cancun (Mexico) en Phuket (Thailand)

Financier

TUI Care Foundation en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Alert Actors Report
Samenwerkingspartners

ECPAT Duitsland, ECPAT Oostenrijk, ECPAT België en ECPAT Frankrijk

Doel

reizigers, toeristen en (toekomstige) professionals weten hoe ze seksuele
uitbuiting van kinderen door toeristen en reizigers kunnen herkennen en melden

Financier

European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme

Don’t Look Away
Samenwerkingspartners

het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de
politie, de ANVR, TUI Benelux, Corendon, Travelcounsellor, Terre des Hommes,
Plan International Nederland en Free a Girl

Doel

reizigers, toeristen en professionals in de reis- en toeristenbranche melden
vermoedens van kindermisbruik door toeristen en reizigers

Financier

het ministerie van Justitie en Veiligheid

Wat is het directe resultaat?
Voorlichting
• We trainen in Mexico 19 studenten Pedagogiek om middelbare scholieren van 13 tot en met 15 jaar te
informeren over de risico’s van seksuele uitbuiting.
• We faciliteren 5 workshops in Phuket en Cancún, waarbij de overheid, bedrijfsleven en het maatschappelijk
middenveld plannen maken om seksuele uitbuiting van kinderen gezamenlijk tegen te gaan.
• In Indonesië traint ECPAT Indonesia samen met Plan Officieren van Justitie.
• Na sluiting van het eiland Boracay, signaleert ECPAT Filipijnen beginnende problemen met seksuele
uitbuiting van kinderen op het eiland Siquijor. ECPAT Filipijnen traint lokale instanties en zet met hen een
systeem op om de situatie te monitoren en om zaken te onderzoeken.
• In de Dominicaanse Republiek traint MAIS-ECPAT meer dan 3000 medewerkers in de toerismebranche.
• We lanceren drie e-learnings om receptiepersoneel, schoonmaakpersoneel en medewerkers van de technische
dienst van hotels en vakantieparken bewust te maken van signalen van seksuele uitbuiting van kinderen.
• We trainen bijna 300 medewerkers van hotels en vakantieparken.
• We organiseren een training voor 32 trainers voor jeugdhulpwerkers van 25 verschillende instellingen over
hoe je online veiligheid met jongeren kunt bespreken.
Pleitbezorging
• ECPAT Brasil organiseert in augustus een groot seminar over The Code in Brazilië (de gedragscode voor de
reis- en toerismebranche) met de minister van Toerisme en 53 organisaties vanuit de overheid,
maatschappelijk middenveld en private sector.
• We onderzoeken de gevolgen van seksuele uitbuiting voor kinderen en communiceren over de bevindingen,
zodat rechters daar rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de strafmaat voor mensenhandelaren
zoals loverboys en hun klanten.
• We onderzoeken wat er de afgelopen jaren gedaan is om het weglopen van kwetsbare kinderen in de zorg te
voorkomen, weglopers terug te vinden en te voorkomen dat zij (herhaald) weglopen.
• We doen onderzoek naar de zorg voor slachtoffers van seksuele uitbuiting die achttien worden en pleiten
voor betere nazorg voor deze kwetsbare jongvolwassenen.
• We vragen met de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting aandacht voor seksuele uitbuiting van kinderen
in Nederland en pleiten voor het inzetten van hogere straffen voor mensen die seks met een minderjarige
kopen in Nederland.
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Hulpverlening
• We ondersteunen 29 zaken via onze Kinderrechtenhelpdesk.
Communicatie
• We staan op de Vakantiebeurs waar we 5.000 flyers uitdelen.
• We voeren de campagne Don’t look Away. Elf reisorganisaties, zoals TUI, Sawadee, Koning Aap en Djoser
steunen de campagne.
• We publiceren het artikel Door angst gedreven: Kwetsbaarheid minderjarige slachtoffers seksuele uitbuiting.
• We publiceren de folder Online Veiligheid in justitiële instellingen.
Participatie
• We organiseren, samen met AccorHotels, onze jaarlijkse landelijke wedstrijd voor MBO toerismescholen om
gadgets te bedenken om kindersekstoerisme onder de aandacht van reizigers te brengen.
Wat is de impact van ons werk?

3.000

MENSEN WORDEN BEREIKT IN PHUKET, THAILAND

Pleitbezorging
• In Mexico en Thailand wordt sinds onze onderzoeken erkend dat seksuele uitbuiting van kinderen
plaatsvindt. Overheid en bedrijfsleven willen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om het tegen te gaan.
Kinderen praten over hun problemen, geven aan dat zij slachtoffer zijn en slachtoffers kennen.
• De eerste Global Summit over Seksuele Uitbuiting van Kinderen in Reizen en Toerisme in Bogotá, Colombia
geeft Down to Zero een podium om de succesvolle samenwerkingen tussen ngo’s en de private sector te
laten zien in een speciaal hier aan gewijde sessie, geopend door de Nederlandse Ambassade.
• In de Dominicaanse Republiek worden 11 hotels lid van The Code, de gedragscode voor de reis- en
toerismebranche.
Participatie
• Doordat de vijftienjarige Indiase kinderrechtenverdediger Himanshu in september bij de Verenigde Naties
(VN) spreekt, zien de VN en professionals dat kinderen niet alleen slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting,
maar ook zelf actor in hun bescherming en versterking kunnen zijn.
• In Chiang Rai, in Noord-Thailand, maken leerlingen een voorlichtingsfilm waarin een meisje seksueel getinte
beelden deelt met een jongen, om elkaar te waarschuwen voor seksuele uitbuiting online.
• Dertig kinderen uit Phuket voeren campagne in de straten van Phuket en bereiken 3000 mensen.
Voorlichting
• Negentien Mexicaanse studenten Pedagogiek trainen in drie maanden 551 scholieren.

800

PROFESSIONALS VOLGEN ONZE E-LEARNING MODULE

Lobby
• Na jarenlange pleitbezorging wijzigt staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid zijn beleid: kinderen
kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, ook al doen ze geen aangifte van mensenhandel. Voorheen
moesten kinderen meewerken aan het strafrechtelijke proces, ook als dit te belastend voor ze was.
Hulpverlening
• We ontvangen 48 meldingen over kindersekstoerisme. Dat is meer dan in eerdere jaren.
Communicatie
• Onze Don’t Look Away campagne levert 796.173 weergaven op Facebook en Twitter op.
Voorlichting
• Ruim 800 professionals van hotels en vakantieparken volgen de e-learnings.
Participatie
• Ruim 500 leerlingen van acht MBO toerismescholen doen mee aan de jaarlijkse wedstrijd om een gadget te
maken om mensen te wijzen op seksuele uitbuiting.
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Fotograaf Marieke van der Velden
maakte foto’s in Thailand.

Van der Velden fotografeerde
kinderen die slachtoffer zijn van
seksuele uitbuiting of die het risico
lopen uitgebuit te worden.

De activiteiten in Thailand maken
onderdeel uit van het programma
Down to Zero.

Wat willen we in 2019 bereiken?
Internationaal
We gaan door met de projecten waarmee we met ngo’s en het bedrijfsleven seksuele uitbuiting bestrijden en
zullen nieuwe projecten ontwikkelen. Wij zullen in de landen waar we actief zijn de samenwerkingen met
overheid, private sector en maatschappelijk middenveld verder uitbouwen.
Nederland
We continueren onze samenwerking in de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. We gaan extra aandacht
geven aan vakantieparken. We gaan een e-learning maken voor managers en beveiligers van hotels en
vakantieparken. Ook willen we de e-learning voor schoonmaakpersoneel vertalen in het Engels, Pools en
Roemeens.
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10
MEISJESRECHTEN

Wat is het probleem?
Voor het overgrote deel van de meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden zijn gelijke rechten en kansen
een verre droom. Meisjes worden vaak achtergesteld en gediscrimineerd. Door (seksueel) geweld,
kindhuwelijken en uitbuiting is de schooluitval van meisjes hoog, waarmee de kans op een goede toekomst
drastisch afneemt. Zonder inkomen en zelfstandigheid, zijn ze extra kwetsbaar voor geweld.
Wat doet Defence for Children?
We zetten ons in voor de gelijke rechten en kansen voor meisjes en jonge vrouwen. Defence for Children werkt
in Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone. We maken deel uit van twee grote regionale programma’s in Azië en
Afrika en we lobbyen op nationaal en internationaal niveau.
Hoe werkt Defence for Children samen?
Platform 6/2

Samenwerkingspartners

de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Vluchtelingen Organisaties Nederland
(VON), Plan International Nederland en AWEPA (Association of European
Parliamentarians with Africa)

Doel

stoppen van meisjesbesnijdenis

Financier

leden van de coalitie

Girls Advocacy Alliance
Samenwerkingspartners

Plan International Nederland (penvoerder), Terre des Hommes en het ministerie
van Buitenlandse Zaken

Doel

het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het versterken
van hun economische kansen in de samenleving door middel van lobby en
advocacy

Financier

het ministerie van Buitenlandse Zaken

Girls Not Brides
Samenwerkingspartners

CHOICE for Youth and Sexuality, Dance4Life, Fier, International Child
Development Initiatives, Kinderpostzegels, Plan International Nederland,
Rutgers, Simavi, Stichting iLoveSzakácsi, Terre des Hommes, The Hunger
Project, Women Win, Young Africa (YA) en Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang
en Achterlating

Doel

stoppen van kindhuwelijken

Financier

leden van de groep
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Wat is het directe resultaat?
Pleitbezorging
• Defence for Children Sierra Leone spant samen met andere ngo’s een zaak aan tegen de regering bij het
gerechtshof van ECOWAS (Economische Gemeenschap van de landen van West-Afrika) om af te dwingen dat
zwangere meisjes regulier onderwijs mogen volgen. In april 2018 start een nieuwe regering die de tijd vraagt
om te reageren op de rechtszaak. Het lukt de regering niet om in 2018 nog te reageren.
Participatie
• Defence for Children Liberia zorgt ervoor dat meisjesrechtenverdedigers van de Girls Advocacy Alliance
kunnen spreken met vrouw van de president van Liberia tijdens de African Girls Summit in Accra.
Pleitbezorging
• Defence for Children Liberia organiseert een vreedzaam protest in de hoofdstad tegen de voorgestelde
aanpassing van de wet inzake verkrachting. De straf voor verkrachting wordt namelijk verlaagd. Eerst kon de
verdachte niet op borgtocht vrij komen en nu wel.
• Ghana: Op regionaal niveau in Obuasi komen de partners bijeen met het lokale maatschappelijke
middenveld, het regionale kinderbeschermingscomité en lokale leiders om te pleiten voor meer prioriteit
voor de bescherming van meisjes tegen seksueel geweld, kindhuwelijken en kinderarbeid.
• Ethiopië: Onze lokale partner Forum for Sustainable Child Empowerment werkt verder aan een netwerk met
vijftien organisaties om gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting van meisjes tegen te gaan. Zij
zorgen onder andere voor de doorontwikkeling van lokale wetten en dialoogsessies met verschillende
organisaties uit de gemeenschappen.
• Regionaal: ECPAT International organiseert samen met de Girls Advocacy Alliance twee succesvolle
regionale bijeenkomsten in Azië en Afrika over “de opsporing van slachtoffers van seksuele uitbuiting”.
Tijdens het regionale evenement in Afrika delen Defence for Children Liberia en Sierra Leone hun ervaringen
en best practices in het aanpakken van geweld tegen meisjes.
• Nederlandse lobby: In februari organiseren we samen met het Platform 6/2 de Zero Tolerance Day tegen
Vrouwelijke Genitale Verminking. Als deelnemer van de Global South Werkgroep organiseren we ook een
bijeenkomst over meisjesrechten en problemen waar meisjes tegenaan lopen in Sierra Leone. Verder nemen
we deel aan het Breed Mensenrechten Overleg en verschillende werkgroepen van WO=MEN.
Wat is de impact?

196

GEMEENSCHAPSLEIDERS NEMEN NIEUWE WETTEN AAN

Communicatie
• De campagnes van Defence for Children Sierra Leone leiden er toe dat de president en zijn vrouw zich
uitspreken tegen seksueel geweld en besluiten om harde maatregelen te nemen tegen seksueel geweld,
met name wanneer het gaat om meisjes.
Pleitbezorging
• In Ethiopië zorgt het werk van onze lokale partner Forum for Sustainable Child Empowerment ervoor dat 196
gemeenschapsleiders artikelen opnemen in hun lokale wetten die schadelijke praktijken zoals commerciële
en seksuele uitbuiting van kinderen, kinderhandel en economische uitsluiting van meisjes tegengaan.
• Door lobby voor meisjesrechten in verschillende Afrikaanse landen gaat Afrika steeds meer aandacht
besteden aan meisjesrechten. Dat blijkt uit het feit dat de Afrikaanse Unie en de Ghanese regering de
tweede African Girls Summit organiseren, dit keer in Accra, Ghana. De Girls Advocacy Alliance Youth
Advocates, nemen deel aan de Summit en delen een statement tegen kindhuwelijken.
Participatie
• De Youth Advocates die wij opleiden en opkomen voor meisjesrechten hebben invloed op internationale
beleidsmakers. Dat blijkt als Defence for Children International een bijeenkomst tijdens de Day of General
Discussion van het VN-Kinderrechtencomité organiseert. Tijdens die bijeenkomst geeft een
meisjesrechtenverdediger, Mellicentia die ook betrokken is bij het GAA programma in Sierra Leone een
speech over de rechten van meisjes en de problemen die meisjes voor hun kiezen krijgen. Ze vraagt onder
andere aandacht voor tienerzwangerschappen en kindhuwelijken. Met haar speech maakt ze indruk. Ze krijgt
een staande ovatie. Door meisjes als Mellicentia gaan beleidsmakers meisjes niet alleen zien als
slachtoffers maar ook als kinderen die voor hun eigen rechten op kunnen komen.
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Wat willen we in 2019 bereiken?
We gaan verder met de samenwerking op de verschillende niveaus via lobby, advocacy en het trainen van
meisjes en jonge vrouwen als youth advocates. Zij brengen immers de verandering van de toekomst.
In de mid term review van het GAA programma kwam naar voren dat er veel potentie is om van elkaar te
leren, zowel tussen de verschillende programmaonderdelen als tussen de organisaties in de alliantie. In
2019 willen we dan ook nog meer onderlinge uitwisseling tot stand brengen tussen de landenprogramma’s
en de regionale en internationale programma’s, waardoor de impact van het programma in zijn totaliteit
groter wordt.

36

JAARVERSLAG 2018 - DEFENCE FOR CHILDREN

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN

37

11
FAMILIE

Wat is het probleem?
Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind het recht om te weten wie zijn of haar familie is en, voor
zover mogelijk, door hen te worden verzorgd en opgevoed. Ook heeft ieder kind recht op bescherming van zijn of
haar identiteit, naam en nationaliteit. De overheid dient ouders te ondersteunen bij de verzorging en opvoeding
van hun kinderen en kan waar nodig ingrijpen met kinderbeschermingsmaatregelen. Defence for Children
constateert dat het vaak ontbreekt aan een passend aanbod en gelijke toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp,
zowel in Nederland als in andere landen. Er valt op dit gebied nog veel te verbeteren.
Welke vragen krijgen we?
Bij de Kinderrechtenhelpdesk gaan veel vragen over het familierecht en dan met name over gezag en omgang.
Ouders stellen vragen over kinderbeschermingsmaatregelen, zoals de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
van hun kinderen. Daarnaast stellen ouders, kinderen en professionals ook vragen over het contact met de
(gezins)voogd, de omgang met kinderen tijdens de uithuisplaatsing, het terugplaatsen van kinderen en het
samen plaatsen van broers en zussen bij uithuisplaatsing.
Wat doet Defence for Children?
Via de Kinderrechtenhelpdesk geven wij individueel juridisch advies en informatie aan kinderen, ouders en
professionals. Daarnaast lobbyt Defence for Children voor de verbetering van de rechtspositie van deze
kinderen in wet- en regelgeving, beleid en praktijk. We werken samen met (overheids)organisaties aan het beter
borgen van participatie van kinderen en pleiten voor kindgerichte (juridische) procedures. We doen onderzoek
en geven gevraagd en ongevraagd kinderrechtelijk advies over richtlijnen en procedures op het gebied van
familie- en jeugdrecht en jeugdhulp.
Hoe werken we samen?
We are family
Samenwerkingspartners

SOS Kinderdorpen

Doel

broers en zussen worden samengeplaatst bij uithuisplaatsingen

Financier

Nationale Postcode Loterij

Better Care Network Netherlands
Samenwerkingspartners

ICCO/Kerk In Actie, Wereldkinderen, Kinderperspectief, Wilde Ganzen, ICS,
UNICEF Nederland, SOS Kinderdorpen (Defence for Children is voorzitter)

Doel

via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in
ontwikkelingslanden verbeteren

Financier

leden van de coalitie

Wat is het directe resultaat?
Hulpverlening
• We verlenen individuele rechtshulp in 464 zaken van kinderen.
• We schrijven een kinderrechtelijk standpunt over de rechtspositie van Nederlandse kinderen uit voormalig
IS-gebied.
Pleitbezorging
• We doen onderzoek naar de toepassing van beperkende maatregelen in instellingen voor jeugdhulp en
jeugd-ggz.
• We toetsen nieuwe en herziene Richtlijnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming in de conceptfase aan
kinderrechtelijke normen.
• We doen samen met de Universiteit van Groningen onderzoek naar het horen van kinderen onder de twaalf
jaar bij uithuisplaatsing.
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• We onderzoeken de wijze waarop jeugdhulpinstellingen die onder contract van een bepaalde gemeente
staan vormgeven aan jeugdparticipatie.
Voorlichting
• Met de politie doen we onderzoek gericht op het ontwikkelen van kindgericht informatiemateriaal over het
strafproces voor minderjarige slachtoffers.
• We voeren campagne tegen weeshuistoerisme.
Wat is de impact?

300.000

JONGEREN WORDEN BEREIKT OVER
ONDERWERP WEESHUISTOERISME

Pleitbezorging
• De VVD stelt in de Tweede Kamer vragen over weeshuistoerisme. Minister Kaag van Buitenlandse handel en
Ontwikkelingssamenwerking geeft aan de ontwikkelingen op dit vlak te gaan volgen. Ze onderhoudt contact
met het Better Care Network Netherlands, waar Defence for Children voorzitter van is.
• De politie breidt de groep minderjarige slachtoffers van wie het politieverhoor audiovisueel verplicht wordt
geregistreerd, uit. De leeftijdsgrens ligt niet meer bij 16 maar bij 18 jaar.
• Het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) laat nader onderzoeken hoe het verhoren van minderjarige
slachtoffers van 12 jaar en ouder in zedenzaken vorm krijgt en of verbetering van de praktijk nodig is.
• Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of er betrokkenheid van de Staat is bij onrechtmatige
adopties uit een aantal landen.
Communicatie
• Mede naar aanleiding van ons standpunt over de rechtspositie van Nederlandse kinderen uit voormalig
IS-gebied, onderzoekt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid om deze kinderen
naar Nederland te halen.
Hulpverlening
• In een zaak die Defence for Children ondersteunt, bepaalt de rechter dat een illegaal geadopteerde recht
heeft op alle informatie omtrent de omstandigheden van de illegale adoptie als onderdeel van het recht op
identiteit.
• In een collectieve zaak die Defence for Children ondersteunt, bepaalt de rechter dat donorkinderen mogen
weten of de fertiliteitsarts, wijlen de heer Karbaat, hun biologische vader is.

Fontys Hogescholen beloven geen studenten
meer stage te laten lopen in weeshuizen

Wat willen we in 2019 bereiken?
• We willen dat de rechtspositie van kinderen die te maken krijgen met familie- en jeugdrecht en jeugdhulp
verbetert en dat de procedures meer kindgericht worden.
• We willen dat alle kinderen die zijn beroofd van enige of alle bestanddelen van hun identiteit, recht
hebben op identiteitsherstel. De Staat moet kinderen hierbij ondersteunen.
• We willen dat weeshuistoerisme vanuit Nederland stopt.

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN
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JEUGDSTRAFRECHT

Wat is het probleem?
In Nederland is al veel bereikt om ervoor te zorgen dat minderjarige verdachten en veroordeelden kindgericht
worden behandeld. Toch ontbreken er nog aparte regels en specifiek beleid voor minderjarigen die zijn
aangehouden door de politie en vervolgd worden voor een strafbaar feit. De impact van de eerste dagen van
het strafproces op minderjarige verdachten is namelijk groot. Een goede rechtspositie, voldoende informatie en
een respectvolle bejegening door politie en justitie zijn cruciaal.

Welke vragen krijgen we?
Op het gebied van het jeugdstrafrecht krijgen we met name vragen binnen over de aanhouding, het verhoor en
de inverzekeringstelling van minderjarige verdachten. Een punt van zorg daarbij is de bejegening door de politie.
Ook krijgen we vragen over de opslag van DNA-materiaal van kinderen die veroordeeld zijn voor een strafbaar
feit.
Wat doet Defence for Children?
Via de Kinderrechtenhelpdesk geven wij individueel juridisch advies en informatie aan kinderen, ouders en
professionals. Daarnaast onderzoekt en lobbyt Defence for Children voor de verbetering van de rechtspositie
van minderjarige verdachten en veroordeelden in Nederland in wet- en regelgeving, beleid en praktijk. We
werken in Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo aan het verbeteren van de bescherming van kinderen die met
het strafrecht in aanraking komen. Dit doen we met lokale ngo’s en in nauwe samenwerking met relevante
overheidsorganisaties.
Hoe werken we samen?
My lawyer, my rights
Samenwerkingspartners

Defence for Children België (lead), Defence for Children Italië, Helsinki
Foundation for Human Rights in Polen, Child Law Clinic in Ierland, Bulgarian
Helsinki Committee, de Child Circle in België, DLA Piper-European Law firm en
de European Criminal Bar Association

Doel

bijdragen aan de implementatie op nationaal niveau van de EU-richtlijnen die
over de rechtspositie van minderjarige verdachten gaan

Financier

de Europese Commissie binnen het kader van het Criminal Justice Programme

Child protection strengthening for children in conflict with the law
Samenwerkingspartners

All-Ukrainian Foundation on Children’s Rights (AUFCR), de Public Health
Foundation of Georgia (PHF) en Terre des Hommes Albania & Kosovo

Doel

minderjarige verdachten en veroordeelden beter beschermen door de
implementatie van kinderrechten in de kinderbeschermings- en
jeugdstrafrechtsystemen te verbeteren

Financier

het ministerie van Buitenlandse Zaken (valt onder het Matra 2017 - 2020
beleidskader)
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Wat is het directe resultaat?
Hulpverlening
• We verlenen individuele rechtshulp in 43 zaken. Voor zaken over de opslag van DNA-materiaal van
minderjarige verdachten schrijven we kinderrechtenrapportages.
Pleitbezorging
• Met Restorative Justice Nederland pleiten we ervoor dat mediation beter en vaker in jeugdstrafzaken wordt
ingezet.
• Met de Vereniging van Nederlandse Jeugdstrafrechtadvocaten (VNJA) ontwikkelen we een toekomstvisie voor
het jeugdstrafrecht en geven daarna opnieuw input aan beleidsmedewerkers op het ministerie.
Voorlichting
• In Georgië organiseren we op verzoek van de Georgische overheid trainingen over het kindgericht verhoren
van minderjarige verdachten.
Wat is de impact?

300.000

EURO WORDT BESCHIKBAAR
GESTELD VOOR MEDIATION

Hulpverlening
• Alle zaken over de opslag van DNA-materiaal van minderjarige verdachten, waar wij een
kinderrechtenstandpunt voor hebben geschreven, worden gewonnen.
Pleitbezorging
• Het ministerie van Justitie en Veiligheid bespreekt de adviezen over het recht op een advocaat,
de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, de toekomstvisie over de aanhouding en
inverzekeringstelling van minderjarige verdachten en het advies over de implementatie van EU-richtlijn
2016/800 en neemt deze ter harte. Ambtenaren wegen het mee bij het maken van concept
implementatievoorstellen, het voorbereiden van brieven aan de Tweede Kamer en bij het ontwikkelen van
beleid. Ook Kamerleden gebruiken de input uit gesprekken voor het voorbereiden van debatten.
• Ketenpartners in het strafrecht hebben kinderrechten op de agenda staan. Politie, ministerie, advocaten en
het Openbaar Ministerie overleggen verder over het recht op een advocaat en het kindgerichter maken van
de eerste fase van het strafproces.
• De Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de rechtspraak, het Openbaar
Ministerie en Defence for Children zijn met elkaar in gesprek over wat er nodig is om mediation in
jeugdstrafzaken beter, effectiever en vaker in te zetten.
Voorlichting
• De VNJA zet de vaardigheidstrainingen voort die in 2018 met succes zijn gegeven aan advocaten. De
vereniging wil trainingen blijven aanbieden waarin advocaten en jongeren oefenen met elkaar en ervaring
uitwisselen over wat belangrijk is voor het bijstaan van jongeren in een strafrechtelijke procedure.
• Minister Dekker voor Rechtsbescherming geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij wil dat
herstelrecht een vaste plaats krijgt in het justitiële traject dat een jeugdige aflegt. Hij regelt dat voortaan
in beginsel in iedere jeugdstrafzaak wordt overwogen of de zaak zich leent voor een herstelrechtelijke
modaliteit. En hij stelt €300.000 extra beschikbaar voor mediation in jeugdzaken.

Wat willen we in 2019 bereiken?
We willen dat het strafproces, de ruimtes waar kinderen verblijven, het beleid en de wet kindgericht worden
vormgegeven. Doel is dat professionals altijd rekening houden met de leeftijd en capaciteiten van het kind.

42

JAARVERSLAG 2018 - DEFENCE FOR CHILDREN

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN

43

13
COMMUNICATIE

Om kinderrechten te verankeren in beleid en wetgeving en te zorgen dat ze ook in de praktijk gerespecteerd
worden, is het belangrijk continu te communiceren over kinderrechten. Door wekelijks in de media te zijn, door
een continue stroom van nieuws via onze website, social media kanalen en de nieuwsbrief naar buiten te
sturen zorgen wij dat kinderrechten op de agenda’s staan van politici en professionals.
Journalisten besteden aandacht aan ons werk

Tabel 2: Uitingen in de media in de afgelopen vijf jaar
2018

2017

2016

2015

2014

Landelijke TV

39

39

27

32

20

Landelijke radio

15

18

35

25

18

Landelijke kranten

112

94

59

50

52

Lokale/Regionale kranten

283

209

194

110

100

Tijdschriften/Magazines

5

8

11

12

5

Totaal aantal uitingen

454

368

326

229

195

We bereiken miljoenen mensen
We bereiken via deze reguliere media miljoenen mensen. De NOS, RTL Nieuws, Hart van Nederland, Nieuwsuur,
EénVandaag, Pauw, RTL Late Night, nu.nl, Trouw, NRC, de Volkskrant, het AD, de Telegraaf, Radio 1, 2 en 3,
LindaNieuws en verschillende lokale media berichten ook online over ons werk. Het is aannemelijk dat we via
deze platforms miljoenen keren het Nederlandse publiek bereiken.
We vernieuwen de website
In het voorjaar van 2018 lanceren we onze vernieuwde website. Beeld staat meer centraal, de website is meer
ingesteld op bezoek vanaf een telefoon, de indeling is overzichtelijker en er zit meer lucht in de opmaak.

NIEUW
16%

84%
TERUGKEREND
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We voeren campagnes voor verschillende onderwerpen
We denken de strategie uit, regelen materialen, laten video’s en foto’s maken, betrekken kinderen en jongeren,
organiseren demonstraties en acties en begeleiden kinderen en collega’s tijdens interviews met journalisten.
We sturen elke twee weken een nieuwsbrief
Advocaten, jeugdprofessionals, journalisten, beleidsmakers en donateurs lezen onze tweewekelijkse
nieuwsbrief. Voor de intreding van de nieuwe wet op privacy, de AVG-wetgeving, vragen we al onze lezers of ze
willen bevestigen dat ze de nieuwsbrief willen blijven ontvangen. Vermoedelijk vergeten veel mensen dat te
doen. Ons bereik valt terug van 1780 naar 540. Elke maand komen er echter lezers terug. De eerste
nieuwsbrief van 2019 gaat naar 838 abonnees.
We lichten kinderen, professionals en ouders voor over kinderrechten
Via verschillende kanalen geven we voorlichting over kinderrechten. We versturen drie keer een speciale
kinderrechtennieuwsbrief aan een selecte groep geïnteresseerden. De website kinderrechten.nl breiden we
uit en we ontwikkelen nieuwe materialen zoals video’s en ander voorlichtingsmateriaal.
We bereiken maandelijks duizenden mensen op social media
Twitter
Ons belangrijkste kanaal is Twitter. Journalisten volgen ons en bellen ons als ze een interessante tweet zien.
Toptweets (Q1-Q4)
Q1 - 26 maart
Armoede onder kinderen en jongeren in Nederland. Je ziet het niet,
maar #hetiserwel. Wat doet jouw gemeente eraan? Deel de video!
#armoede #ikdoemee

12.081 weergaven

55

31

Q2 - 22 mei
Kosar (13) zit in groep 8 van een basisschool in Burgum. Ze is al 7 jaar
in NL en toch moet ze terug naar Afghanistan. Omdat de NLse overheid
vindt dat het land veilig genoeg is. #stuurzenietterug Teken de petitie:
https://bit.ly/2vT3PQK .

8.846 weergaven

33

15

Q3 - 8 september
Dit is het moment. Nu moet de politiek de wet aanpassen, zodat dit
soort situaties voorkomen worden. De regering heeft al weer n familie
opgepakt om ze na 8 jaar verblijf in NL naar Afghanistan te sturen. Wij
staan op voor elke schending. http://bit.ly/2MVnY0K #howickenlili

35.620 weergaven

148

182

Q4 - 15 december
Verdrietig nieuws: Denis (10) en Maksim (14), hier geboren en getogen,
zijn vandaag uitgezet naar Oekraine. #Kinderpardon #Zezijnalthuis
#Fijnekerst

51.142 weergaven
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Facebook
5.617 Mensen volgen ons op Facebook. Dit zijn onze beste berichten:
7 september
Jesse Klaver over Howick en Lili [video]
https://is.gd/VTnP0V

86.235 bereikte personen

237

855

97

351

5 mei
Kosar: stuur haar niet terug [video]
https://is.gd/Sk9GF8

54.905 bereikte personen
5 september
Demonstratie voor Howick en Lili: bekijk de video
https://is.gd/jIaMqb

50.853 bereikte personen

516

1.230

Wat is de impact van onze communicatie?
• We versterken de impact van onze lobby-activiteiten waardoor
-- Howick en Lili mede kunnen blijven
-- Het aantal meldingen op de website
www.meldkindersekstoerisme.nl verdubbelt
• Door soms de publiciteit te zoeken voorkomen we kinderrechtenschendingen.
• Meer kinderen, journalisten, professionals, politici en ouders hebben meer kennis van kinderrechten.
• Mensen die ons werk volgen maken donaties over.
• Fondsen en donateurs horen, lezen en zien wat wij met hun geld doen.

Wat willen we in 2019 bereiken?
• We blijven ons positioneren als een brede kinderrechtenorganisatie die zich onderscheidt door de
juridische kennis die in huis is.
• We forceren met onze campagne een doorbraak op het dossier Kinderpardon.
• We groeien op al onze social media kanalen, met name op Instagram.
• We zijn elke week in de media als expertorganisatie op een kinderrechtelijk gebied.
• Het aantal abonnees op onze nieuwsbrief groeit met 50 procent.
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14
FONDSENWERVING

Zonder de financiering van fondsen kunnen we ons belangrijke werk voor kinderen niet doen. Samen met onze
nationale en internationale partners en netwerken streven we naar voldoende financiering om ons in te
spannen voor:
• het stoppen van geweld tegen kinderen
• gelijke rechten, gelijke kansen voor alle kinderen
We werven actief fondsen bij:
• institutionele donoren en overheden
• bedrijven, fondsen en stichtingen
• particulieren (in beperkte mate)

BATEN PER INKOMSTENBRON

Tabel 3: Baten 2018 per inkomstenbron, bedragen in euro’s

2018

2017

2016

Baten van particulieren

47.120

76.457

76.583

Baten van bedrijven

38.303

31.000

12.261

849.340

500.000

500.000

Baten van subsidies van overheden

2.820.475

1.245.492

2.860.865

Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.700.066

1.286.959

986.477

7.761

1.779

1.094

5.463.064

3.141.688

4.437.280

Baten van loterijorganisaties

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Totaal

OVERHEDEN
Defence for Children heeft in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. Dat heeft ertoe geleid dat
diverse ministeries Defence for Children ondersteunen in haar werk.
Het vijfjarenprogramma onder de naam Girls Advocacy Alliance is een programma in samenwerking met Plan
International Nederland (penvoerder) en Terre des Hommes in tien landen. Defence for Children werkt vanuit dit
programma in vier landen: Sierra Leone, Liberia, Ghana en Ethiopië. Het programma is in 2016 gestart en loopt
tot en met 2020. Defence for Children werkt hierin samen met lokale samenwerkingspartners en besteedt in
2018 met samenwerkingspartners een bedrag van ongeveer € 955.000.
Een tweede vijfjarig programma ‘Down to Zero’, waarin we de seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden,
voeren we in samenwerking met Terre des Hommes (penvoerder), Plan International Nederland, Free a Girl en
ICCO Cooperation uit. Ook dit programma loopt vanaf 2016 tot en met 2020 en jaarlijks besteedt Defence for
Children aan dit programma € 552.000.
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt Defence for Children circa € 200.000 ten
behoeve van voorlichting over kinderrechten in Nederland. Hiermee wordt onder andere de website
kinderrechten.nl mogelijk gemaakt.
Samen met Save the Children en Stimulanz voert Defence for Children het project Speaking Minds uit waarin
jongeren meebeslissen over het gemeentelijke armoedebeleid. Defence for Children ontvangt ontvangt hiervoor
€ 49.570 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Voor het programma Child protection systems strengthening for children in conflict with the law ondersteunen we
vier landenprojecten die door lokale kinderrechten ngo’s worden uitgevoerd in samenwerking met de nationale
overheid Het gaat om de landen Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo. Het ministerie van Buitenlandse Zaken
financiert dit programma. Het valt onder het Matra 2017 – 2020 beleidskader. In 2018 bedroeg de bijdrage van
het ministerie € 626.727.
Voor het programma Together for the protection of children in tourism werken ECPAT Mexico in Cancun en
ECPAT International in Phuket in Thailand aan de bescherming van kinderen in deze toeristische oorden. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. De RVO levert via deze weg in 2018 een bijdrage van € 349.962.

ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN
Omdat Defence for Children uniek is in haar aanbod van juridisch werk voor kinderrechten ondersteunen
meerdere organisaties ons werk. UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind, Free a Girl, Nationaal Fonds Kinderhulp en Save the Children ons werk op
specifieke thema’s. Daarnaast zijn er vermogensfondsen die ons werk ondersteunen, zoals Adessium
Foundation, Stichting Dioraphte, Janivo Stichting en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. Zo kunnen wij
individueel juridische hulp geven, aan lobby en advocacy doen, onderzoek uitvoeren en kinderrechtelijk advies
geven. In 2018 was dat voor € 1.700.066.
Particulieren en bedrijven
Defence for Children heeft onder particulieren en bedrijven tot dusver nauwelijks fondsen geworven. Met kleine
initiatieven zijn er ongeveer 800 particulieren en enkele bedrijven, die hetzij op maandelijkse basis hetzij
incidenteel ons werk ondersteunen. Op jaarbasis was dit in 2018: € 85.423.
CBF-keurmerk
In 2016 heeft Defence for Children het CBF-keurmerk gekregen. Om dit te behouden moeten we er onder
andere voor zorgen dat we zo min mogelijk geld besteden aan werving, zodat we zoveel mogelijk geld
overhouden om kinderen te helpen.
Nationale Postcode Loterij
Defence for Children ontvangt als vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij in 2018 weer een
prachtige jaarbijdrage van € 500.000, een enorme steun voor ons werk voor kinderrechten, waarvoor wij de
deelnemers van de Nationale Postcode Loterij hartelijk danken.
In 2018 ontvangen wij daarnaast maar liefst € 1.640.000 voor het opstarten van een Kinderrechtenhelpdesk
voor vluchtelingenkinderen in Europa.
Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij licht toe waarom de Postcode
Loterij graag bijdraagt aan het werk van Defence for Children.
“Als goede doelen loterij ondersteunen wij inmiddels 107 organisaties die zich inzetten voor
een groene en rechtvaardige wereld met een vaste jaarlijkse bijdrage. Sinds 2010 steunen
wij Defence for Children in hun strijd tegen kinderrechtenschendingen. Wij zijn er trots op dat
wij, dankzij onze deelnemers, in 2018 een extra bijdrage konden geven voor het opstarten
van Kinderrechtenhelpdesks in Griekenland en Italië. Met deze Kinderrechentenhelpdesks
kan Defence for Children juridische hulp bieden aan alleenstaande vluchtelingenkinderen.”
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BEHEER EN ORGANISATIE

Defence for Children is trots op onze gedreven, professionele medewerkers, die zich vasthoudend inzetten voor
kinderrechten. Om hun inzet mogelijk te maken en het verschil te kunnen maken voor kinderen is Defence for
Children continu bezig om voldoende fondsen te werven om ons werk te financieren. We hebben nooit
zekerheid. Dat geldt ook voor 2018. In 2018 starten we veel nieuwe projecten en investeren we flink in de
organisatie. Zo kopen we een nieuwe server, gaan we verder met de doorontwikkeling van het CRM-systeem,
zetten we de helpdeskdata over naar dit nieuwe systeem, vernieuwen we de website, schaffen een nieuwe
telefooncentrale aan en zetten nieuwe activiteiten op zoals de ontwikkeling van het programma Onderwijs.
Daarnaast breiden we ons personeelsbestand uit met extra medewerkers voor de uitvoering van ons
inhoudelijke werk en de ondersteunende teams Communicatie, Financiën en het Secretariaat. Wat betreft
inkomsten is 2018 een goed jaar, maar de extra investeringen in middelen en personeel leiden tot een
exploitatietekort in 2018. Het gaat om een bedrag van € 166.685. Hierdoor moeten we in 2018 de reserves
van de organisatie aanspreken.

Ieder jaar maken we ruimte in de begroting om extra kosten op te vangen, zoals bijvoorbeeld voor eigen bijdrage
in projecten, overschrijding van uren op de Kinderrechtenhelpdesk, extra campagnekosten (bijvoorbeeld voor
het Kinderpardon), het doorschuiven van uren in een project naar het volgende jaar doordat het project
vertraging oploopt of voor extra kosten in een project die niet voorzien zijn. Het is één van de uitdagingen voor
de komende jaren om er voor te zorgen dat we de structurele inkomsten en uitgaven terugbrengen naar een
solide financiële basispositie.

PERSONEEL

In 2018 stijgt de personele bezetting van 29 fte naar ruim 33 fte. Op 31 december heeft Defence for Children
41 medewerkers in dienst. Het aantal medewerkers met een vast dienstverband stijgt ten opzichte van 2017
van 21 naar 22 medewerkers. Het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband neemt toe van 9 naar
19 medewerkers.
Tabel 4: Personele bezetting (fte)
2018

2017

2016

2015

2014

Aantal medewerkers jaareinde

41

34

29

31

25

antal fte’s aan het eind van het jaar

33

29

25

26

22

Verschillende stagiairs verlenen in 2018 hun medewerking aan de activiteiten van Defence for Children. Het
team Jeugdrecht begeleidt negen stagiairs, het team Migratie vijf, het team Kinderrechten en Seksuele
Uitbuiting drie, het team Meisjesrechten één en het team Communicatie eveneens één. De stagiairs krijgen
voor hun werkzaamheden een bescheiden stagevergoeding. Ook krijgt een aantal studenten de mogelijkheid om
hun afstudeeropdracht bij Defence for Children uit te werken. Waar het kan, zetten we ook vrijwilligers in.
De jongeren van de ECPAT Youth Group zetten zich vrijwillig in om de kennis in de maatschappij te vergroten en
bewustwording te creëren voor alle thema’s waar Defence for Children - ECPAT zich hard voor maakt. Zij gaan
hiervoor in gesprek met kinderen, studenten en professionals en plaatsen nieuwsberichten op de website en
social media. De ‘Ik-blijf-hier-ambassadeurs’ zetten zich in voor de lobby voor kinderen zonder verblijfs
vergunning.
Inclusiviteit
Defence for Children streeft ernaar om haar personeel een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse
samenleving. In 2018 start Defence for Children met adverteren op indeed.nl. Dit leidt tot een meer divers
aanbod van sollicitanten, maar het is duidelijk dat meer maatregelen nodig zijn.
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage stijgt van 2,9% in 2017 naar 4,52% in 2018. Een aantal medewerkers krijgt te
maken met lichamelijke problemen, waardoor (medische) ingrepen onvermijdelijk zijn. Ze kunnen lange tijd niet
werken. Het personeelsbeleid is er opgericht om medewerkers na herstel, in overleg met de bedrijfsarts, met
een weloverwogen aanpak te laten reïntegreren in de eigen functie.
Loopbaanontwikkeling
De medewerkers van Defence for Children zijn het kapitaal van de organisatie. Het is van groot belang om hen
in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen. Medewerkers volgen in 2018 niet alleen inhoudelijke
trainingen, maar ook verschillende voor de organisatie essentiële trainingen, zoals project- en
managementvaardigheden, bedrijfshulpverlening en AVG-trainingen (gericht op privacy).
Elke medewerker heeft een individueel loopbaanbudget. Dit houdt in dat de werkgever per maand een bepaald
percentage van het brutoloon van de individuele werknemer reserveert voor loopbaanontwikkeling. De opbouw
is gemaximaliseerd tot 36 maanden. De manager en de medewerker bespreken de scholingsbehoefte van de
medewerker in de functionerings- en beoordelingssystematiek. Managers stimuleren medewerkers te blijven
leren en zich te ontwikkelen. In 2018 maken zes medewerkers gebruik van het loopbaanbudget. Het is
onduidelijk waarom veel medewerkers geen gebruik maken van hun loopbaanbudget. Komend jaar willen we
inventariseren wat de barrières zijn en die wegnemen.
BHV
Twee medewerkers van Defence for Children zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener. Zij dragen, met de
bedrijfshulpverleners van de andere organisaties die in het Kinderrechtenhuis gehuisvest zijn, de
verantwoordelijkheid voor de eerste hulp aan de gebruikers van het pand en zijn verantwoordelijk voor een
veilige ontruiming indien nodig. Naast de BHV-ers zijn er ook twee medewerkers gediplomeerd EHBO-er.
Beloning
Defence for Children volgt de cao Sociaal Werk, heeft een eigen personeelsreglement en een eigen
salarisregeling die een afgeleide is van de cao. Voor de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer hanteert
Defence for Children de praktische regeling van de Belastingdienst. Werknemers zijn deelnemer in het
Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn.
Salaris bestuurder
Het salaris van de bestuurder van Defence for Children is ook gebaseerd op de cao. De bestuurder is in 2018
ingeschaald in schaal 15, periodiek U1 en heeft een volledig dienstverband van 36 uur per week.
Tabel 5: Salaris bestuurder (jaarinkomen), bedragen in euro’s
2018

2017

Bruto loon

93.666

91.986

Individueel Keuzebudget

17.633

17.319

111.299

109.305

SV Lasten

10.912

9.988

Pensioen (werkgeversdeel)

11.875

11.504

134.086

130.797

Totaal jaarinkomen

Totale bezoldiging

Dit is binnen de norm van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(maximaal € 174.000,- op fulltime basis inclusief pensioenbijdrage van de werkgever). De beloning van de
bestuurder voldoet eveneens aan de regeling beloning directeuren van Goede Doelen Organisaties. De functie
van bestuurder heeft een BSD-score van 420 punten, waarmee de functie in groep H valt. Daarbij hoort in de
eerste helft van 2018 een maximaal jaarsalaris van € 115.846. Op 1 juli 2018 verhoogt Goede Doelen
Nederland dit naar € 119.322.’
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Salaris plaatsvervangend bestuurder
Tabel 6: Salaris plaatsvervangend bestuurder (jaarinkomen), bedragen in euro’s
2018

2017

49.393

52.667

8.908

9.968

58.301

62.635

SV Lasten

9.093

9.988

Pensioen (werkgeversdeel)

5.410

6.332

72.804

78.955

Bruto loon
Individueel Keuzebudget
Totaal jaarinkomen

Totale bezoldiging

De plaatsvervangend bestuurder (benoeming per 23 mei 2017) is in 2018 ingeschaald in schaal 12, periodiek
U1 en had een part time dienstverband van 32 uur per week. In 2018 heeft de plaatsvervangend bestuurder 2
maanden onbetaald verlof opgenomen. Per 22 oktober wordt de plaatsvervangend bestuurder gedeeltelijk
ingezet als bestuurder, volgens de vervangingsregeling.
Personeelsvertegenwoordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat begin 2018 uit vier leden. Eén lid vertrekt. De PVT benoemt
eind 2018 twee nieuwe leden. In 2018 overlegt de PVT drie keer met de bestuurder. De PVT en de bestuurder
bespreken onder andere het jaarplan 2018, de meerjarenbegroting 2017–2021, het jaarverslag en de
jaarrekening 2017, de fondsenwervingsstrategie, het personeelsreglement en MT-reglement en de nieuwe
beleidscyclus 2018 – 2021. Naast de PVT heeft Defence for Children ook een vertrouwenspersoon en een
preventiemedewerker.
Verzekeringen
Defence for Children vindt het belangrijk dat haar medewerkers en bestuurders in een veilige omgeving kunnen
werken. Daarom heeft de organisatie diverse personeelsverzekeringen als algemene verzekeringen afgesloten
om verschillende risico’s af te dekken en de continuïteit te waarborgen. Het gaat om de volgende verzekeringen:
• ongevallenverzekering voor werknemers en vrijwilligers
• zakenreisverzekering voor werknemers en derden
• aansprakelijkheidsverzekering
• brand- en diefstalverzekering voor de inventaris
• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• ziekteverzuimverzekering
Klachtenregeling
We werken continu aan verbeteringen in ons werk. Externen kunnen gebruik maken van de klachtenregeling.
We nemen klachten serieus en behandelen ze vertrouwelijk. De Nederlandstalige klachtenregeling staat op de
website. Een klachtenregeling voor onze partnerorganisaties maakt onderdeel uit van het partnercontract.
Kinderbeschermingsbeleid in de organisatie
Defence for Children voert een actief kinderbeschermingsbeleid dat toeziet op het voorkomen van schade aan
kinderen in de uitvoering van ons werk en dat uiteenzet op welke wijze de organisatie reageert op wangedrag.
De Child Protection Officer is voor 0,1 fte vrijgemaakt om hier op toe te zien. Deze geeft advies, houdt het
beleid bij en traint medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.
De Child Protection Officer geeft de basistraining voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers en stagiairs in 2018
vier keer. Ze geeft daarnaast twee keer een refresher-training voor de gehele organisatie. Ze besteedt speciale
aandacht aan de ontwikkelingen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de branchevereniging Partos
ten aanzien van grensoverschrijdend seksueel gedrag en integriteit. Defence for Children heeft evenals alle
andere organisaties die financiering ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, op verzoek van de
minister gerapporteerd ten aanzien van het gevoerde beleid binnen de organisatie om wangedrag tegen te gaan
en te voorkomen.
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Bij Defence for Children zijn in het verleden nooit signalen waargenomen die zouden kunnen wijzen op
wangedrag. In het kader van de ontwikkelingen in de branche houdt de organisatie het gevoerde beleid en de
praktijk tegen het licht. We stellen intern een plan op om mogelijke risico’s verder te verkleinen en de
professionaliteit van medewerkers verder te vergroten.
Van alle medewerkers, stagiairs en vrijwilligers is een Verklaring omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen
aanwezig. Er zijn in 2018 geen signalen geweest van wangedrag van medewerkers (inclusief stagiairs en
vrijwilligers) ten aanzien van kinderen of van (onbedoeld) schade toebrengen aan kinderen.
Reisveiligheidsbeleid
Het reisveiligheidsbeleid is bedoeld om medewerkers die naar het buitenland reizen te beschermen tegen
geweld en ongelukken. Onze Safety and Security Officer coördineert dit beleid. Hij onderhoudt contact met
medewerkers die op reis gaan voor Defence for Children. De programmamanagers en de bestuurder verzorgen
de monitoring tijdens de dienstreizen. In 2018 vindt er geen veiligheidstraining plaats, deze zal zeer
waarschijnlijk in 2019 weer worden georganiseerd.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
We vinden dat kinderen recht hebben op een schone en eerlijke wereld. Daarom maken wij ook onze eigen
bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk. We zorgen dat we de energiekosten beperken en zo min mogelijk papier
gebruiken. Daarnaast zijn we ons bij de aanschaf van allerlei producten die we voor de bedrijfsvoering nodig
hebben bewust van de milieubelasting en proberen we zo veel mogelijk voor duurzame oplossingen te kiezen.
Integriteitssysteem
Defence for Children beschikt over strikt beleid gericht op preventie, signalering en handhaving van (financieel)
wangedrag, machtsmisbruik en bredere integriteitskwesties, zoals kinderbescherming. In het licht van de
discussie over misstanden in de goede doelen sector gaan we in 2019 ons integriteitssysteem verder
versterken.
Partnerbeleid
We ontwikkelen het partnerbeleid verder. Het management neemt dit aangepaste beleid aan. Dit beleid geldt
voor de programma’s waarbij wij partnerorganisaties financieel ondersteunen. Het beschrijft onder andere de
beoordelings- en selectieprocedure met betrekking tot potentiële partnerorganisaties.
Project monitoring en evaluatie
We verbeteren ons werk continu. Als we projecten en programma’s ontwikkelen, maken we eerst een Theory of
Change of Logical Framework. Daarin zetten we systematisch uitéén wat onze doelstellingen, doelgroepen,
impact, uitkomsten, output, activiteiten en resultaten zijn en hoe die met elkaar samenhangen.
We monitoren, evalueren en leren doorlopend. Dit proces start bij het ontwerp van projecten en programma’s.
Als we projecten uitvoeren, reflecteren we aan de hand van voortgangsrapportages. We zetten geleerde lessen
om in aanpassingen waar nodig en mogelijk. Deze aanpassingen nemen we mee in de opzet en uitvoering van
nieuwe projecten en programma’s. De lessen en ervaringen delen we binnen de eigen organisatie in Nederland,
binnen ons internationale netwerk en soms op externe fora in binnen- en buitenland, zodat de opgedane kennis
en ervaring zo veel mogelijk bereik heeft.
In sommige projecten en programma’s gaat Defence for Children een contractuele relatie aan met een derde
partij, om een (deel van een) project of programma uit te voeren. Voordat we een contract aangaan met een
derde partij, voeren we een uitgebreide assessment van de capaciteiten en bedrijfsvoering van de organisatie
uit. De project- en programmamedewerkers van Defence for Children houden regelmatig contact met de
projectpartners. In internationale projecten en programma’s bezoeken de medewerkers periodiek de
projectpartners en geven zij extra ondersteuning waar nodig. Zo borgen we de kwaliteit en de voortgang van de
programma’s, kunnen we bijsturen wanneer nodig en houden we de donor op de hoogte.
In een deel van onze projecten en programma’s is capaciteitsopbouw van onze partnerorganisaties een
belangrijke component. Vanuit onze eigen expertise als kinderrechtenorganisatie ondersteunen wij onze
partners bij het versterken van hun organisatie. Aandachtspunt in de projecten en programma’s is een
zorgvuldige bedrijfsvoering volgens de kwaliteitsstandaarden die wij stellen. We zijn hier zeer alert op en grijpen
in als het niet goed gaat. Samen met onze projectpartners werken we dan aan oplossingen en verbeteringen.
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Mochten onze inspanningen niet leiden tot verbetering, dan kan dit leiden tot stopzetting van de samenwerking
met een projectpartner.
Diverse zaken in de uitvoering van projecten en programma’s vragen voortdurend extra aandacht. Dit maakt
onderdeel uit van het projectmanagement. Het komt met enige regelmaat voor dat er problemen ontstaan in de
uitvoering van een project die bijzondere aandacht vragen en zodanig zijn dat ze de uitvoering van het project
kunnen belemmeren. Dit maakt ingrijpen met speciale maatregelen soms noodzakelijk. In 2018 is dit ook het
geval. Problemen bij enkele projectpartners vragen onze extra aandacht en inzet. We onderzoeken de aard van
de problemen bij deze projectpartners en nemen op basis van de uitkomsten van onderzoek de benodigde
maatregelen. Hierdoor ontwikkelen we zicht op diverse leerpunten voor zowel onze partnerorganisaties als voor
onze interne organisatie. Deze leerpunten pakken we in 2019 verder op.

Databeveiliging en privacy
In 2018 zetten we verschillende stappen om te voldoen aan de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo stappen we over van VPN op een terminal server en publiceren we
een privacyverklaring op de website. We stellen een Data Functionaris Gegevensbescherming aan. Deze
medewerker geeft advies over de ontwikkeling van beleid en procedures rondom gegevensbescherming en traint
medewerkers.
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16
TOEZICHT EN BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT

De bestuurder is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht bestaat uit de volgende onafhankelijke leden:
Mevrouw Y.C.M. (Yvette) van der Kloet
Functie: Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Lid sinds: 6 april 2017
Competenties: werkgeverschap, bedrijfsvoering van een stichting, juridische zaken
(bedrijfsmatig), financieel beleid, personeelsbeleid
Overige functies: directielid MerweOord B.V., tevens lid RvT Qredits en lid Ledenadviesraad
Borstkankervereniging Nederland

De heer C.J. (Kees) Bakker
Functie: Vice-voorzitter
Lid sinds: 6 april 2017
Competenties: werkgeverschap, financieel beleid, jeugdbeleid, netwerk publieke domein
Overige functies: onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Universiteit
Utrecht, voorheen voorzitter Raad van Bestuur van het NJi.

De heer H.S.M. (Holke) Wierema
Functie: Voorzitter auditcommissie
Lid sinds 6 april 2017
Competenties: werkgeverschap, bedrijfsvoering van een stichting, kinderrechten,
financieel beleid, administratie/accountancy, jeugdbeleid, fondsenwerving/sponsoring,
personeelsbeleid
Overige functies: voormalig bestuurder Save the Children Nederland

Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit
Functie: Voorzitter remuneratie commissie
Lid sinds 6 april 2017
Competenties: kinderrechten, jeugdbeleid, personeelsbeleid, netwerk publieke domeinen
Overige functies: plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens,
gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam e.o. en mediator

De heer S.J.W. (Stefan) de Bruijn
Functie: Lid auditcommissie
Lid sinds 6 april 2017
Competenties: bedrijfsvoering van een stichting, juridische zaken (bedrijfsmatig),
financieel beleid, jeugdbeleid, netwerk publieke domein
Overige functies: mede-oprichter en eigenaar van Castro Communicatie en eigenaar SDB
Advies
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De Raad van Toezicht vergadert in 2018 zes keer. De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn:
•
•
•
•

De meerjarige strategie
Het jaarplan en de begroting
Het jaarverslag en de jaarrekening
Het beleid inzake de relatie van Defence for Children met financiers, stakeholders en opdrachtgevers

De leden van het bestuur en Raad van Toezicht zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. Zij ontvangen
geen vergoeding voor hun functie. Reiskosten die gemaakt worden voor Defence for Children kunnen worden
gedeclareerd. Dit heeft geen van de leden gedaan in 2018.
De Raad van Toezicht heeft twee commissies:
Remuneratiecommissie
Met de remuneratiecommissie houdt de Raad van Toezicht toezicht op het functioneren van de bestuurder. De
commissie houdt minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder. Ook spreekt ze
minimaal één keer per jaar de Personeelsvertegenwoordiging over het functioneren van de bestuurder.
Auditcommissie
De auditcommissie houdt toezicht op de financiële voortgang van de organisatie. De auditcommissie komt in
2018 vier keer samen. De bestuurder en het hoofd financiën bespreken als deelnemers het gevoerde financiële
beleid met de auditcommissie. De auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht.

BESTUUR
De statuten leggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie neer bij de (plaatsvervangend)
bestuurder. Deze bestaat uit één persoon. Sinds 2010 is dat Aloys van Rest. Hij is tevens penningmeester van
het bestuur van Defence for Children International.

VERANTWOORDINGSVERKLARING
Als uitgangspunt voor deugdelijk bestuur onderschrijft Defence for Children de ‘drie principes van het CBF’,
waarover het bestuur verantwoording aflegt:
• De scheiding tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren
• De effectiviteit en efficiëntie van bestedingen
• De omgang met belanghebbenden
Toezicht houden
De toezichthoudende taak behoort toe aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht:
• benoemt en ontslaat bestuursleden
• monitort en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder
• stelt de accountant aan
• stelt de auditcommissie in
• beslist over statuten, strategische beleidsdocumenten, het Reglement van de Raad van Toezicht,
het bestuurreglement
• beschikt over verder noodzakelijke middelen voor het adequaat uitvoeren van zijn taak

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN

57

Besturen
De dagelijkse leiding en bestuur van de organisatie zijn de verantwoordelijkheid van de statutaire bestuurder
die functioneert binnen de kaders van de statuten en het bestuursreglement. De bestuurder rapporteert aan de
Raad van Toezicht over de voortgang van de organisatie.
Uitvoeren
Het managementteam, bestaande uit de bestuurder, de programmamanagers en het hoofd financiën, geeft
leiding aan het proces van beleidsuitvoering door de werkorganisatie en wordt voorgezeten door de bestuurder
die de eindbeslissingen neemt.

COMMUNICATIE BELANGHEBBENDEN
Een sleutelvoorwaarde voor succes: aandacht voor belanghebbenden met wie Defence for Children
samenwerkt.
Kinderen en hun ouders
We hebben contact met kinderen en hun ouders:
• Via de Kinderrechtenhelpdesk
• Via projectactiviteiten waarbij kinderen betrokken zijn
• Via evenementen en acties waarbij kinderen aanwezig zijn
• Via onze partnerorganisaties
• Tijdens veldbezoeken
• Via advocaten en ander professionals werkend met en voor kinderen
Parlementariërs, ministers, staatssecretarissen en beleidsmedewerkers op de verschillende ministeries
Defence for Children heeft intensief contact met de verschillende politieke partijen in de Tweede en Eerste
Kamer. Ook de relaties met beleidsmakers op de ministeries zijn intensief. Politici en beleidsmakers waarderen
de hoge kwaliteit van het werk van Defence for Children. Zij wegen in veel gevallen de adviezen van Defence for
Children mee in het politieke besluitvormingsproces.
Collega-organisaties
Omdat Defence for Children als juridische organisatie, een unieke positie heeft in het veld van kinderrechten,
werken wij vaak samen met andere kinderrechtenorganisaties. Deze samenwerking leidt vaak tot inhoudelijke
afstemming van de lobby of de inzet van ons juridische werk bij activiteiten van collega-organisaties. Hierdoor
werken wij als kinderrechtenorganisaties effectief samen en vormen we coalities. Soms coördineert Defence for
Children het werk binnen een coalitie, maar vaker voeren wij de activiteiten uit met betrekking tot de lobby en
pleitbezorging.
Donateurs
Donateurs, vrijwilligers en andere sympathisanten geven ons werk draagvlak, legitimiteit en een financiële
basis. Om de vensters van communicatie en informatievoorziening hier wijd open te houden, gebruiken we
onder meer:
• Social media en website
• Nieuwsbrieven
• Uitingen in de media
• Jaarverslagen
• Flyers en brochures
Daarnaast versterken institutionele donoren en stichtingen onze legitimiteit en financiële basis met hun
vertrouwen. Onze relatie met bijvoorbeeld de ministeries van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nationale Postcode Loterij, Plan International Nederland, Terre
des Hommes, Kinderpostzegels, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Save the Children,
Nationaal Fonds Kinderhulp, UNICEF Nederland en zakelijke geldgevers onderhouden we vooral via:
• Samenwerking in de verschillende projecten
• Persoonlijk contact
• Goed onderbouwde financieringsaanvragen
• Op maat gemaakte rapportages
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FINANCIEEL BELEID
Effectiviteit en efficiëntie van bestedingen
De auditcommissie van de Raad van Toezicht controleert of Defence for Children de financiële middelen
effectief en efficiënt besteedt.
Transparantie en efficiëntie
Defence for Children is afhankelijk van het vertrouwen van ministeries, private fondsen, collega-organisaties en
donateurs. Zij stellen eisen aan de financiële verantwoording en de impact van ons werk. Om aan deze eisen te
voldoen, ondernemen wij de volgende activiteiten:
• We voeren maandelijks een financiële analyse uit.
• We rapporteren per kwartaal aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht over de financiële status van
de organisatie en de stand van zaken van de lopende werkzaamheden.
• De externe accountant controleert de jaarrekening.
• Parallel aan dat proces onderzoekt de accountant de financiële en organisatorische processen.
• De accountant bundelt zijn bevindingen en aanbevelingen in een ‘Management Letter’ en biedt deze aan de
Raad van Toezicht en de bestuurder aan.
• De accountant controleert enkele grote projecten en programma’s één keer per jaar apart.
• We passen het ‘vier-ogen’ principe niet alleen op papier toe, maar ook bij het online bankieren.
• We rapporteren voor twee grote internationale programma’s in IATI, een applicatie die het mogelijk maakt
consistent en transparant verantwoording af te leggen.
Wet- en regelgeving
We houden ons strikt aan externe wet- en regelgeving. We voldoen aan de verschillende subsidierichtlijnen van
donoren. We volgen ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend en passen onze processen indien nodig aan.
Interne monitoring
Defence for Children werkt continu aan verbetering van de monitoring van de inkomsten en uitgaven van de
organisatie. We hebben een projectenadministratiesysteem waarin we de inkomsten en uitgaven per project
bijhouden. De programmamanagers en projectcoördinatoren monitoren voortdurend de projectinkomsten en
uitgaven. Geregeld maakt het hoofd financiën een kwartaalrapportage dat wordt besproken door MT en
bestuurder. In deze rapportages staan de realisatie versus de begroting en een inschatting van het resultaat bij
ongewijzigd beleid, een liquiditeitsoverzicht, een fondsenwervingsoverzicht en een projectenoverzicht met de
voortgang van de projecten. Deze rapportages worden ook gedeeld met de auditcommissie van de Raad van
Toezicht. Aan de hand van deze managementrapportages wordt de financiële positie, de liquiditeitssituatie en
de financieringsbehoeften besproken en worden waar nodig maatregelen genomen. Het exploitatietekort in
2018 noopt de organisatie om het monitoringssysteem onder de loep te nemen en waar nodig aan te
scherpen.
Dit is van belang daar de risico’s waarvoor Defence for Children gesteld is aanzienlijk zijn. Dat blijkt onder meer
uit de financiële ratio’s per eind 2018. Wanneer de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende
schulden, zijnde hoofdzakelijk projectverplichtingen, dan komt daar een liquiditeitsratio uit van 1,11. Dit getal
laat zien dat er op korte termijn voldoende middelen zijn om aan de verplichtingen te voldoen, maar dat de
situatie niet heel ruim is. Door de continuïteitsreserve te delen door het totale vermogen, komt naar voren in
hoeverre op langere termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Met een solvabiliteitspercentage van
13,4% is dit niet ruim. Met het streven om de continuïteitsreserve te laten stijgen tot € 1.200.000, zou het
solvabiliteitspercentage stijgen tot 20% bij een gelijkblijvend vermogen. Dat is nog steeds een bescheiden
percentage.
Verhoudingen bij fondsenwerving
In het hoofdstuk Fondsenwerving lichten we de baten en de herkomst ervan toe. Het overgrote deel van de
baten besteden we aan de doelstelling. Daarnaast geven we 6% van ons geld uit aan beheer en administratie
en 1% aan fondsenwerving.
Projectpartners
Voor de uitvoering van met name de internationale projecten werkt Defence for Children met projectpartners. Bij
de ontwikkeling van een project wordt nagegaan op welke wijze de beste resultaten behaald kunnen worden en
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wie welke activiteiten moet uit te voeren. Bij de keuze van de projectpartner beoordeelt Defence for Children de
beheerscapaciteit van de projectpartner. Alle rechten en verplichtingen leggen we vast in een contract.
In dit contract verwijzen we naar het kinderbeschermingsbeleid, integriteitsbeleid, sanctiebeleid, partnerbeleid,
het antifraude- en het anticorruptiebeleid dat Defence for Children hanteert.
Beleggingsbeleid
Geld dat we niet meteen aan de uitvoering van ons werk kunnen besteden, zetten we op een spaarrekening.
We maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van ideële banken, passend bij onze signatuur.

RISICOMANAGEMENT
Omgaan met risico’s hoort bij ons werk, maar we proberen risico’s zo veel mogelijk te beheersen en als er toch
iets gebeurt de schade te beperken. Daarom is risicomanagement een integraal onderdeel van ons werk.
Belangrijke risico’s zijn opgenomen in een risicomatrix die we jaarlijks actualiseren en die onderdeel vormt van
de planning- en controlcyclus van de organisatie.
Risico’s van schade aan kinderen
Risico: Kinderen worden onvoldoende beschermd of lopen schade op in onze projecten en werkzaamheden.
We beperken de risico’s door:
• alle medewerkers, vrijwilligers, ZZP-ers, stagiaires en toezichthouders een VOG te laten overleggen en een
gedragscode te laten ondertekenen
• toezicht te houden op de naleving van het kinderbeschermingsprotocol en de gedragscode
• onze medewerkers herhaaldelijk te trainen over ons kinderbeschermingsbeleid
Reputatierisico’s
Risico: De goede naam van onze organisatie of van partnerorganisaties, netwerken of samenwerkingsverbanden
waar wij deel van uitmaken wordt beschadigd.
We beperken de risico’s door:
• onze partners zorgvuldig te selecteren
• een streng partnerbeleid te voeren
• heldere contractafspraken te maken en die zowel intern als extern te laten controleren
• goed te monitoren
• samenwerking altijd te evalueren
• een helder mediabeleid te voeren
• te beschikken over een crisiscommunicatieplan
Operationele risico’s
Risico: We zetten niet de juiste experts in en leveren niet de gewenste kwaliteit.
We beperken de risico’s door:
• projecten zorgvuldig te plannen
• te zorgen voor duidelijkheid over eisen en verwachtingen wat betreft kwaliteit
• nauwkeurige monitoringsprocedures te volgen
• regelmatig terug te koppelen aan het management.
Risico: Onze medewerkers zijn tijdens hun bezoek aan projecten in andere landen onvolvoende veilig.
We beperken de risico’s door:
• weloverwogen inschattingen te maken
• toezicht te houden op de naleving van het veiligheidsbeleid
• veiligheidsmaatregelen te nemen tijdens reizen, zoals de aanschaf van een uitgebreide reisverzekering
• onze medewerkers te trainen op reisveiligheid
Risico’s van aansprakelijkheidsstelling door derden
Risico: Derden stellen ons aansprakelijk voor schade.
We beperken de risico’s door:
• onze verzekeringsportefeuille jaarlijks door te nemen met de tussenpersoon.
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Risico’s van gebrek aan privacybescherming.
Risico: We schaden de privacy van betrokkenen.
We beperken de risico’s door:
• privacybeleid te ontwikkelen
• toe te zien op de naleving van het privacybeleid
Financiële risico’s
Risico: Wij of onze partners besteden het geld niet zorgvuldig.
We beperken de risico’s door:
• projecten zorgvuldig te plannen en te controleren
• een strikt anti-fraudebeleid toe te passen
• een onderling controle- en autorisatiesysteem (vier ogenprincipe) te volgen: niemand kan geheel zelfstandig
geld uitgeven
• halfjaarlijkse rapportages te maken
• projecten regelmatig te bezoeken
• jaarlijks een accountant een controle uit te laten voeren
Risico: We hebben onvoldoende geld om ons werk te doen.
We beperken de risico’s door:
• de kosten actief te beheersen
• projecten zorgvuldig te plannen en te controleren door zorgvuldige projectplanning en controle
• te monitoren en te rapporteren
• financiering via verschillende bronnen te werven
• meerjarige samenwerking met donoren aan te gaan
• te beschikken over een flexibele schil van tijdelijke contracten

•

RECHT HEBBEN EN RECHT KRIJGEN

61

17
VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Wie zitten in de Raad van Toezicht?
Naam

Functie

Mevrouw Y.C.M. (Yvette) van der Kloet

Voorzitter en lid remuneratiecommissie

De heer C.J. (Kees) Bakker

Plaatsvervangend voorzitter

De heer H.S.M. (Holke) Wierema

Voorzitter auditcommissie

De heer S.J.W. (Stefan) de Bruijn

Lid auditcommissie

Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit

Voorzitter remuneratiecommissie

Met welke onderwerpen houdt de RvT zich bezig in 2018?
De Raad van Toezicht (RvT) vergadert zes maal in 2018. Naast het goedkeuren en vaststellen van het
jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018, houdt de RvT zich met meerdere onderwerpen bezig. De RvT keurt het
beleidsplan 2018-2021 goed. Daarin zijn onder meer de strategische richting van de organisatie en de keuze
voor de beleidsthema’s opnieuw voor de komende jaren vastgelegd. Ook keurt de RvT een nieuw beleidsplan
risicomanagement goed. De financiële ontwikkeling van de organisatie komt regelmatig in de vergaderingen aan
de orde. In de meeste vergaderingen geeft één van de medewerkers een inhoudelijke presentatie. Ze vertellen
onder andere over onderwijs en het programma tegen seksuele uitbuiting Down to Zero. In verband met ziekte
van de bestuurder voert de Raad van Toezicht vanaf medio oktober 2019 overleg met de plaatsvervangend
bestuurder.
Wat doet de auditcommissie?
De auditcommissie komt vier maal bijeen met de bestuurder en de manager financiën. Ook bespreekt de
auditcommissie de financiële ontwikkeling van de organisatie met de externe accountant. De auditcommissie
kijkt ook dit jaar weer zorgvuldig naar de verschillende financiële rapportages en de risicoanalyse van de
organisatie. Van haar bevindingen en aanbevelingen doet de auditcommissie uitgebreid verslag aan de
voltallige RvT.
Wat doet de remuneratiecommissie?
De remuneratiecommissie overlegt met de PVT (Personeelsvertegenwoordiging) en voert een functionerings
gesprek met de bestuurder. De remuneratiecommissie geeft de terugkoppeling aan de voltallige RvT.
Evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren?
De RvT houdt in dit verslagjaar een zelfevaluatie. Tevens stelt de RvT een competentiematrix van de huidige
RvT op.
Hoe kijkt de Raad van Toezicht terug op 2018?
De Raad van Toezicht constateert met tevredenheid dat Defence for Children in het verslagjaar wederom
goede inhoudelijke prestaties heeft verricht en successen heeft behaald bij haar missie, de naleving van
de kinderrechten, ook voor de meest kwetsbaren onder hen. Wel zijn de in het verslagjaar oplopende
uitvoeringskosten en het exploitatietekort dat is ontstaan punten van aandacht die het komende jaar moeten
worden opgevolgd. De Raad van Toezicht bedankt de financiers voor het in onze organisatie gestelde
vertrouwen en bedankt en complimenteert bestuurder en medewerkers voor hun inzet en met de behaalde
resultaten op diverse onderdelen van de kinderrechten.
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DOELSTELLINGEN 2019

Door onze decennialange ervaring weten we wat de sterke kanten van Defence for Children zijn en waar we
absoluut mee verder willen gaan. Daarnaast hebben we elk jaar ambities hoe we nog beter kunnen werken en
nog meer kinderen kunnen helpen. Hieronder een korte opsomming.

Dit blijven we doen
• Defence for Children blijft op de eerste plaats een juridisch kenniscentrum en een
pleitbezorgingsorganisatie voor kinderrechten. In 2019 kunnen kinderen blijven rekenen op onze juridische
ondersteuning en onze lobby voor betere borging van kinderrechten in wetgeving, beleid en dagelijkse
praktijk.
• We werken in acht inhoudelijke programma’s naar verwezenlijking van onze doelen:
1. Migratie
2. Seksuele uitbuiting
3. Meisjesrechten
4. Armoede
5. Onderwijs
6. Familie
7. Jeugdstrafrecht
8. Kindermishandeling
• We werken zowel in Nederland als in het buitenland aan deze inhoudelijke programma’s.
• We blijven streven naar de erkenning dat kinderen zelfstandige dragers van rechten zijn en niet slechts een
aanhangsel van hun ouders.

Deze onderwerpen geven we extra aandacht
Algemeen
• We focussen op zes thema’s:
-- Stop geweld tegen kinderen:
»» Meisjes staan op tegen geweld
»» Seksuele uitbuiting van kinderen uitbannen
»» Versterken positie jongeren in juridische procedures
-- Gelijke kansen, gelijke rechten
»» Tegengaan van armoede: recht op sociale zekerheid voor ieder kind
»» Toegang tot onderwijs voor ieder kind
»» Verblijfsrecht minderjarige asielzoeker na 5 jaar: kindvergunning
• In 2017 en 2018 hebben we geïnvesteerd in diverse ondersteunende processen en in beleidsontwikkeling.
In 2019 borgen we deze vernieuwingen in onze organisatie.
• We brengen Defence for Children de komende jaren terug naar een solide financiële basispositie.
• We gaan de tevredenheid van onze Kinderrechtenhelpdeskcliënten nog beter monitoren.
• We leveren input aan bij het Kinderrechtencollectief voor de samenstelling van de ‘List of Issues Prior to
Reporting procedure’ aan het VN-Kinderrechtencomité. Dit is een openbare lijst met kinderrechtelijke
pijnpunten die het VN-Kinderrechtencomité aanneemt en waarover de Nederlandse Staat verantwoording
moet afleggen.

Specifiek per onderwerp
• We onderzoeken de toepassing van artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag (toegang tot sociale
voorzieningen) in andere landen.
• We besteden aandacht aan de link tussen armoede en thema’s als onderwijs en migratie.
• We breiden onze Europese Kinderrechtenhelpdesk uit, zodat meer vluchtelingenkinderen geholpen kunnen
worden.
• We willen dat meer Tweede Kamerleden zich inzetten voor het wetsvoorstel om kinderrechten te verankeren
in migratiewetgeving.
• In onze strijd voor inclusief onderwijs streven wij naar een verankering van kinderrechten en mensenrechten
in de wet en het curriculum.
• In de strijd tegen seksuele uitbuiting geven we extra aandacht aan vakantieparken.
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• Binnen de Girls Advocacy Alliance willen we meer onderlinge uitwisseling tot stand brengen tussen de
landenprogramma’s en de regionale en internationale programma’s, waardoor de impact van het programma
in zijn totaliteit groter wordt.
• We willen dat de rechtspositie van kinderen die te maken krijgen met familie- en jeugdrecht en jeugdhulp
verbetert en dat de procedures meer kindgericht worden.
• We willen dat het strafproces, de ruimtes waar kinderen verblijven, het beleid en de wet kindgericht wordt
vormgegeven. Doel is dat professionals altijd rekening houden met de leeftijd en capaciteiten van het kind.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA RESULTAATBESTEMMING)
Alle bedragen zijn in euro’s
31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

169.057
82.266

69.666
29.615
251.323

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

2.397.866
3.213.381

TOTAAL ACTIVA

99.281
3.355.712
2.232.917

5.611.246

5.588.629

5.862.569

5.687.910

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve

788.348

955.033
788.348

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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124.158
136.309
4.813.754

955.033
88.089
107.513
4.537.275

5.074.221

4.732.877

5.862.569

5.687.910

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Alle bedragen zijn in euro’s
Werkelijk 2018

Begroot 2018

Werkelijk 2017

47.120
38.303

20.000
10.000

76.457
31.000

500.000
341.935
7.405
2.820.475

500.000
2.100.000

500.000
1.245.492

-

-

-

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

1.700.066

1.289.000

1.286.959

Som van de geworven baten

5.455.304

3.919.000

3.139.908

7.761

1.000

1.779

5.463.064

3.920.000

3.141.688

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
- Jaarlijkse bijdrage
- Europese helpdesk
- We are family
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Meisjesrechten

1.736.190
1.615.087
851.885
986.700

1.085.000
810.000
450.000
1.000.000

1.065.681
680.604
453.786
382.979

5.189.861

3.345.000

2.583.050

79.125

150.000

156.225

359.889

325.000

326.555

5.628.875

3.820.000

3.065.831

Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

- 165.811
- 874
- 166.685

100.000
100.000

75.857
- 256
75.600

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

- 166.685

100.000

75.600

- 166.685

100.000

75.600

Wervingskosten
Wervingskosten
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
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KASSTROOMOVERZICHT
Alle bedragen zijn in euro’s

Saldo van baten en lasten
Aanpassing voor:
- Afschrijvingen

2018

2017

- 166.685

75.600

61.083

32.463
61.083

Verandering in het werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

957.846
341.344

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-investeringen in vaste activa
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen
- stand per 1 januari stichting
- stand per 31 december
Mutatie liquide middelen
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32.463

- 1.550.629
2.363.023
1.299.191

812.393

1.193.589

920.457

- 213.125

- 72.503
- 213.125

- 72.503

980.464

847.954

2.232.917
3.213.381

1.384.962
2.232.916

980.464

847.954

ALGEMENE TOELICHTING
ALGEMEEN
Deze jaarrekening is van de Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland.
Status Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland
Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland is sinds begin 2010 gevestigd in het
Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17G in Leiden. De Stichting is opgericht op 30 augustus
1989 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder dossiernummer: 41208813.
De Stichting heeft conform de statuten als doel “het signaleren, stimuleren en waar mogelijk coördineren van
lokale, nationale en internationale initiatieven gericht op het bevorderen en beschermen van de rechten van het
kind, zoals omschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag of op andere wijze erkend; het geven van bekendheid
aan deze materie; het verstrekken van juridische en andere adviezen aan kinderen die het slachtoffer zijn of
dreigen te worden van schendingen van bovenbedoelde rechten, of aan hun belangenbehartigers alsmede het
verrichten van enigerlei werkzaamheden die met het vorenstaande in de meest uitgebreide zin van het woord
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
• schenkingen, erfstellingen en legaten
• rente
• bijdragen van derden
• andere inkomsten
Richtlijn
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen
(RJ 650), onderdeel van de richtlijn voor de jaarveslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het
boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Algemeen
Vanwege vergelijkingsdoeleinden zijn waar nodig de vergelijkende cijfers aangepast.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de betreffende post van de balans anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente-methode. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts genomen voor zover zij op
de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen in het verslagjaar worden volledig verwerkt indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Omrekening vreemde valuta
Alle financiële transacties worden in euro’s uitgevoerd. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de
verslagperiode worden in de jaarrekening omgerekend verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de
omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en
lasten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers op de dag van afwikkeling, terwijl geldmiddelen in vreemde valuta aan het einde
van het boekjaar worden omgerekend tegen de koers op balansdatum.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vaste activa
De immateriele en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte levensduur.
De volgende percentages worden gehanteerd:
Immateriele vaste activa:
Website, CRM, Helpdesk		 20%
Materiële vaste activa:
Inventaris							20%
Kantoorapparatuur 				20%
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.
Liquide midddelen
Liquide middelen bestaan uit kas -en banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Projecttoekenningen en vooruit ontvangen/nog te besteden bijdragen
Alle toekenningen zijn volledig opgenomen onder de vlottende activa, onder aftrek van de middelen reeds ter
beschikking gesteld aan Defence for Children. Het deel van de projecttoekenning dat nog niet is verantwoord
staat onder de kortlopende schulden verantwoord.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om op korte termijn risico’s te dekken en om zeker te stellen dat de
organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Gezien de huidige omvang wordt een
continuÏteitsreserve van de helft van de kosten van de werkorganisatie nagestreefd.
Bestemmingsfondsen
In bestemmingsfondsen zitten middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming. Het saldo van het bestemmingsfonds betreft dat deel van de ontvangen gelden dat nog niet is
besteed aan die specifieke bestemming.
Overige financiële verplichtingen
Crediteuren en overige schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Geoormerkte en niet geoormerkte giften
In de verslaglegging maken we onderscheid tussen giften inclusief periodieke donaties en ontvangsten van
derden uit andere hoofden, waaraan door de gever expliciet een specifieke bestemming is gegeven
(‘geoormerkte giften’) en giften waarvoor de uiteindelijke bestemming door de gever aan Defence for Children
wordt overgelaten (‘niet geoormerkte giften’). Alle ontvangen giften worden aangewend voor bestedingen die
worden gedaan binnen de doelstellingen van Defence for Children. Baten uit giften worden verantwoord in het
jaar van ontvangst. Baten uit nationale loterijen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegezegd,
tenzij er sprake is van baten, die beschikbaar zijn gesteld voor specifieke projecten. In dat laatste geval worden
de baten ingeboekt als de uitgaven zijn gerealiseerd.
Subsidies
Subsidies worden in de staat van baten en lasten ingeboekt in het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven
worden gerealiseerd.
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Bestedingen
Bestedingen van langlopende projecten worden verantwoord conform de gerealiseerde projectbestedingen
in het financieel boekjaar. Op het moment dat Defence for Children met een projectpartner een subsidie
verplichting is aangegaan wordt deze verplichting in de balans opgenomen. Hiermee wordt de verplichting direct
als last verantwoord in de staat van baten en lasten. Bestedingen die nog niet daadwerkelijk betaald zijn maar
wel gerelateerd aan het financieel boekjaar zijn opgenomen als last in de periode waarover de last is
verschuldigd.
Beheer- en administratiekosten
Kosten van Beheer en administratie zijn die kosten, die de organisatie maakt in het kader van de (interne)
beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of werving van baten.
Pensioenen
De Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland heeft een pensioenregeling bij het
bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De hoogte van het pensioen van de werknemers is afhankelijk van leeftijd,
salaris en dienstjaren.
Bijdragen aan de pensioenregeling worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode
waarover de bijdragen zijn verschuldigd.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Alle bedragen zijn in euro’s

Immateriële vaste activa
Software

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1-1-2018

133.748
64.082
69.666

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties gedurende het boekjaar

140.947
41.556
99.391

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2018

274.695
105.638
169.057

De immateriële vaste activa betreffen het ontwikkelen van een website en het uitbouwen van het CRM-systeem.
De geactiveerde chatfunctie voor in totaal € 16.057, ontwikkeld in 2018, is nog niet in gebruik genomen.
Materiële vaste activa
Inventaris

Kantoor
apparatuur

Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1-1-2018

42.526
27.951
14.575

63.662
48.622
15.040

106.188
76.573
29.615

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties gedurende het boekjaar

24.684
1.609
- 1.609
7.955
16.729

47.493
7.684
- 7.684
11.571
35.922

72.178
9.293
- 9.293
19.527
52.651

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2018

65.601
34.297
31.304

111.155
60.193
50.962

178.366
96.100
82.266

De materiële vaste activa betreft inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden voor de
bedrijfsvoering.

Totaal vaste activa
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31-12-2018

31-12-2017

251.323

99.281

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies en bijdragen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente
Waarborgsommen
Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidies en bijdrage
Nationale Postcode Loterij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Politie
Europese Unie
Adessium
Save the Children Nederland
NSGK
Kinderpostzegels
UNICEF Nederland
DCI België
ECPAT Frankrijk
TUI Care Foundation
FNO
Leger des Heils
Stichting Alexander
Terres des Hommes, Hongarije
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
Overig

Liquide middelen
ABNAMRO Bank
Triodos Bank
ASN Bank
ING Bank
Kas

31-12-2018

31-12-2017

2.343.310
38.129
1.206
5.510
9.711
2.397.866

3.333.009
12.362
1.999
5.510
2.831
3.355.712

500.000
749.575
22.338
19.970
125.857
19.888
522.884
39.883
40.601
195.302
6.100
12.200
5.000
83.712
2.343.310

500.000
1.266.733
42.417
19.970
85.000
40.000
645.884
36.970
33.109
15.525
488.257
28.000
12.200
12.200
11.565
5.000
90.180
3.333.009

21.980
161.716
2.971.137
57.631
916
3.213.380

37.481
30.716
2.151.138
12.216
1.365
2.232.916

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, worden op een spaarrekening
of een depositorekening geplaatst. Ze blijven direct opvraagbaar. Periodiek wordt de financieringsbehoefte op
korte termijn beoordeeld. De groei van de middelen is het gevolg van door donoren vooruitbetaalde
projectmiddelen.			
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Reserves en Fondsen
31-12-2018

31-12-2017

788.348
788.348

955.033
955.033

955.033
- 166.685
788.348

879.433
75.600
955.033

Reserves
Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Effect stelselwijziging
Stand per 31 december

Het tekort van 2018 is in mindering gebracht op de continuïteitsreserve.
Het voornemen is om de continuïteitsreserve de komende jaren te laten stijgen tot de
helft van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, hetgeen circa € 1.200.000 is.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te besteden subsidies/bijdragen
Aangegane projectverplichtingen
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen accountantskosten
Pensioenpremie
Overige

136.309
136.309

107.513
107.513

4.222.299
400.555
91.145
30.203
1.699
67.854
4.813.754

4.278.522
114.334
45.337
25.112
306
73.665
4.537.275

Nog te besteden subsidies en bijdragen bestaan uit toegezegde subsidies die betrekking hebben op 2019 en
uit nog te besteden subsidies die voor het jaar 2018 zijn toegekend maar niet volledig zijn besteed.
Projecttoekenningen worden in het geheel geboekt op nog te besteden subsidies/bijdragen. De toename van
de reservering vakantiedagen is veroorzaakt door een groter personeelsbestand, overuren die nog niet zijn
gecompenseerd en niet genoten vakantie. In 2019 wordt hieraan extra aandacht besteed.			

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland heeft een huurovereenkomst voor het in 2010
betrokken pand aan de Hooglandse Kerkgracht 17G te Leiden. Deze huurovereenkomst loopt tot 31 januari
2022.
De jaarlijkse huurverplichting is € 69.643,-. Vanaf 2019 is er nog een verplichting van € 215.000 tot het einde
van de overeenkomst.
Er zijn diverse contracten met partnerorganisaties afgesloten ter grootte van € 400.555 per balansdatum. Deze
zijn voorwaardelijk gesteld. Dit betekent dat als de subsidiegever moet stoppen met het verstrekken van
subsidie, deze partnercontracten worden ontbonden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Alle bedragen zijn in euro’s

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Nationale Postcode Loterij
		
Jaarlijkse bijdrage
		
Europese helpdesk
		
We are family
Baten van subsidies van overheden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
		
Strategische partnerships
		 Matra
Europese Commissie
Overige
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Kinderpostzegels
Save the Children Nederland
UNICEF Nederland
VSBfonds (Mediawise)
Free a Girl (Helpdesk)
NSGK (Helpdesk)
NSGK (Onderwijs)
NSGK (Kinderen in Tel)
Nationaal Fonds Kinderhulp
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
TUI Care Foundation
Adessium
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Dioraphte
Janivo Stichting
Overige
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten

2018
werkelijk

2018
begroot

2017
werkelijk

47.120
38.303

20.000
10.000

76.457
31.000

500.000
341.935
7.405
849.340

500.000

500.000

500.000

500.000

205.028
37.694
39.000

200.000
20.000
24.000

203.571
23.061
44.592

1.517.494
626.727
370.391
24.142
2.820.475
-

1.516.000
332.000
40.000

703.227
183.964
84.410
18.668
1.261.493
-

149.978
94.888
87.813
39.782
200.000
81.567
5.000
349.962
101.982
35.000
100.000
20.000
434.094
1.700.066

210.000
86.000
82.000

80.000
5.000
100.000
30.000
50.000
20.000
354.000
1.257.000

158.478
86.000
88.985
12.641
30.000
44.638
130.000
15.000
78.368
45.000
36.060
112.124
35.000
90.000
25.000
283.665
1.270.959

7.761

1.000

1.779

5.463.064

3.920.000

3.141.688

2.132.000
-

20.000
20.000
200.000

De baten van particulieren zijn donaties en giften verkregen van individuen die onze organisatie steunen.
De baten van subsidies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
hebben veelal een looptijd van meerdere jaren. Voor de baten van VWS vragen we jaarlijks een
organisatiefinanciering aan.
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Verstrekte projectsubsidies en projectbijdragen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Meisjesrechten
Communicatiekosten
Voorlichting
Kosten fondsenwerving
Campagne
Evenementen
Netwerkkosten

Personeelskosten
Brutosalarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Reiskosten woon-werkverkeer
Personeelsverzekeringen
Ontvangen ziektegelden
Congressen/scholingskosten
Overige reiskosten en representatiekosten
Kosten vrijwilligers en stagiaires
Overige personeelskosten

2018
werkelijk

2018
begroot

2017
werkelijk

789.024
1.165.864
305.286
793.113
3.053.287

315.000
367.000
120.000
700.000
1.502.000

438.510
270.400
65.265
151.774
925.948

26.301
557
44.187
3.130
43.988
118.163

20.000
17.500
22.000
6.500
36.000
102.000

14.415
17.137
16.392
10.541
43.894
102.379

1.441.544
274.017
137.656
73.546
27.674
- 30.062
29.865
556
1.093
92.194
2.048.083

1.380.000
245.000
135.000
65.000
25.000
- 30.000
26.000
1.000
3.000
38.000
1.888.000

1.252.143
218.725
128.110
66.867
27.263
- 34.177
15.846
3.538
3.276
23.468
1.705.060

De salariskosten zijn hoger dan begroot omdat de administratieve vergoeding, die Defence for Children voor de
uitvoering van projecten ontvangt, net als in voorgaande jaren, zijn afgetrokken van deze post. De overige
personeelskosten zijn hoog omdat de reservering voor vakantiedagen sterk is gestegen.
Personele bezetting
Aantal medewerkers jaareinde (fte)
Aantal full time equivalenten (fte)

41
33

34
29

Overzicht bezoldiging directeur t.b.v. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semi-publieke sector
Bestuur
Naam:
Functie:
In dienst sinds:
Dienstverband in 2018 en 2017:

Jaarinkomen
Bruto loon
Individueel keuzebudget
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A.L.M. van Rest
Bestuurder
1 juni 2010
36 uur per week (1 fte)
2018

2017

93.666
17.633
111.299

91.986
17.319
109.305

SV Lasten
Pensioen (werkgeversdeel)
Totale bezoldiging

10.912
11.875
134.086

9.988
11.504
130.797

WNT norm

174.000

168.000

Overzicht bezoldiging (vervolg)
Naam:
Functie:
In dienst sinds:
Dienstverband in 2018 en 2017:
(In 2018 twee maanden onbetaald verlof)

Jaarinkomen
Bruto loon
Individueel Keuzebudget

SV Lasten
Pensioen (werkgeversdeel)
Totale bezoldiging
WNT norm

drs. M.E. Blaak
plaatsvervangend bestuurder (per 23 mei 2017)
1 juni 2003
32 uur per week (0,89 fte)

2018

2017

49.393
8.908

52.667
9.968

58.301

62.635

9.093
5.410

9.988
6.332

72.804

78.955

154.860

149.520

Voorts wordt de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties nageleefd.
De heer van Rest heeft een score van 420 BSD punten.
Raad van Toezicht
In april 2017 is de Raad van Toezicht aangesteld. Hierin hebben zitting:
Naam functionaris								functie		
Mevrouw Y.C.M. (Yvette) van der Kloet		 Voorzitter		
De heer C.J. (Kees) Bakker						 Plaatsvervangend voorzitter		
De heer H.S.M. (Holke) Wierema				 Lid		
De heer S.J.W. (Stefan) de Bruijn				 Lid		
Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit				 Lid
De Raad van Toezicht geniet geen bezoldiging. De functionarissen kunnen hun onkosten declareren.
De bestuurskosten zoals hieronder zijn weergegeven, betreffen hoofdzakelijk vergaderkosten.

Huisvestingskosten
Huur, inclusief energie en water
Overige huisvestingskosten

2018
werkelijk

2018
begroot

2017
werkelijk

99.937
12.608
112.546

93.000
12.000
105.000

90.039
8.537
98.576

Stijging van huisvestingskosten worden veroorzaakt doordat Defence for Children een extra ruimte heeft
gehuurd en ingericht in het bestaande pand.
Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten
Automatiseringskosten
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34.706
114.583

35.000
71.000

50.618
61.669
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Kantoorbenodigheden, drukwerk
Documentatie en abonnementen
Telefoon, porti en vracht
Administratiekosten
Bestuurs- en vergaderkosten
Advieskosten
Kantoorapparatuur en installaties
Verzekeringen algemeen
Overige

2018
werkelijk

2018
begroot

2017
werkelijk

11.576

7.000

15.644

18.554
10.726
5.432
639
12.832
2.385
9.281
220.714

17.000
10.000
6.000
3.000
6.000
400
1.000
1.600
158.000

21.981
9.357
12.255
4.060
8
863
953
2.266
179.675

Ten opzichte van de begroting zijn de automatiseringskosten fors hoger geweest. Defence for Children heeft in
automatisering geinvesteerd, met als gevolg gestegen lopende kosten, extra begeleiding en extra kosten voor
data migratie. De stijging van deze kosten is naast bovenstaande reden ook het gevolg van een grotere
organisatie met meer fte’s. Verder zijn de advieskosten in 2018 hoger dan begroot, door begeleiding van het
beleidsproces en bij het doorlichten van de interne organisatie.
					

Afschrijving
Afschrijving software, inventaris en kantoorapparatuur

2018
werkelijk

2018
begroot

2017
werkelijk

61.083
61.083

50.000
50.000

32.463
32.463

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot omdat er geïnvesteerd is in een nieuwe website, verbeteren CRM,
nieuwe server en telefooninstallatie.
Saldo financiële baten en lasten
Dit saldo wordt gevormd door bankkosten en rentebaten. Door de lage rentestand is dit saldo negatief.		
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TOELICHTING LASTENVERDELING
Alle bedragen zijn in euro’s

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING
Doelstelling

Bestemming

Lasten

Verstrekte projectsubsidies en projectbijdragen
Afdrachten aan verbonden internationale org.
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal
Verdeling

Jeugdrecht en
Jeugdstrafrecht

Seksuele
exploitatie en
kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Meisjesrechten

789.024
3.876
30.391
765.506
42.066
82.495
22.831

1.165.864
5.728
44.906
334.235
18.367
36.019
9.968

305.286
1.500
11.759
447.230
24.576
48.196
13.338

793.113
3.896
30.549
133.447
7.333
14.381
3.980

1.736.190

1.615.087

851.885

986.700

31%

29%

15%

18%

Toelichting
De toerekeningsgrondslagen en -methodiek zijn consistent toegepast voor de jaren 2015, 2016, 2017,
begroting 2018 en realisatie 2018. De kosten van de werkorganisatie worden grotendeels doorbelast op basis
van het aantal fte’s. De verdeling van lasten naar de werving van baten is gebaseerd op individuele
urenplannen van de domeinen naast de daadwerkelijk geschreven uren. De uren van de bestuurder zijn in
tegenstelling tot 2017 in beperkte mate toegewezen aan de doelstellingen.
De kosten van de werkorganisatie van Defence for Children bestaan uit:
• Publiciteit en communicatiekosten m.b.t. fondsenwerving
• Personeelskosten
• Huisvestingskosten
• Kantoor- en algemene kosten
• Afschrijvingen
De kosten van de werkorganisatie worden verdeeld over de volgende categorieën:
• Doelstelling 1 t/m 4: het bevorderen van kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het
VN-Kinderrechtenverdrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aan derden verstrekte subsidies en
de kosten van de eigen activiteiten, programmabestedingen genaamd, in het kader van de doelstelling.
• Kosten voor de fondsenwerving hebben ten doel mensen en instellingen te bewegen geld te geven voor een
of meer van de doelstellingen. Middels het schrijven van uren wordt bijgehouden hoeveel tijd er wordt
besteed aan deze werksoort. In 2018 waren de wervingskosten 1,4% van de baten. De kosten voor
fondsenwerving zijn in 2018 minder geweest dan begroot, door allerlei personele omstandigheden.
Hierdoor zijn er minder uren op fondsenwerving geschreven.
• Kosten voor beheer en administratiekosten. Kosten voor beheer en administratiekosten zijn die kosten die
de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet kunnen
worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
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Werving baten

Beheer en
administratie

Totaal
2018

Begroot
2018

2017

557
65.883
3.620
7.100
1.965

301.783
16.583
32.522
9.000

3.053.287
15.000
118.163
2.048.084
112.546
220.713
61.083

1.502.000
15.000
102.000
1.888.000
105.000
158.000
50.000

925.948
21.730
102.379
1.705.060
98.576
179.675
32.463

79.125

359.889

5.628.875

3.820.000

3.065.831

1%

6%

100%

Fondsenwerving
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20
BEGROTING 2019

Alle bedragen zijn in euro’s

Begroot 2019

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Jaarlijkse bijdrage
Projectbijdragen
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Meisjesrechten

100.000
10.000
500.000
400.000
2.900.000
1.129.000
1.000
5.040.000

1.405.000
1.310.000
700.000
1.050.000
4.465.000

Wervingskosten
Wervingskosten

150.000

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

325.000

Som der lasten
Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

De Raad van Toezicht heeft in november 2018 de begroting voor 2019 goedgekeurd.
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4.940.000
100.000
100.000

CONTROLEVERKLARING

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Defence for Children International
Nederland – ECPAT Nederland
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2018
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2018 van stichting Defence for Children International Nederland
– ECPAT Nederland te Leiden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 65 tot en met 81 opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland per 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 650 Fondsenwervende organisaties en met de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT
Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekeningen onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag;

de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en

alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties
vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties en met de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risicoʼs dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risicoʼs
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Utrecht, 1 juli 2019
MAZARS N.V.
Was getekend
drs. J.G. Rauw RA
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