
 

 

S-P11F3 VERKLARING VOOR DE BESCHERMING VAN KINDEREN – EXPOSURE TRIPS 
 

Inleiding 
Omzien naar kinderen is een belangrijke pijler van Compassion.  We zijn tegen elke vorm van 
kindermishandeling en uitbuiting en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen die in de 
projecten van Compassion geregistreerd staan geen enkele schade toegebracht wordt door zijn of haar 
betrokkenheid bij het werk van Compassion.  
 
Het is het beleid én de verwachting van Compassion om alle kinderen in onze programma’s te 
beschermen tegen mishandeling. Daarom hebben we passende richtlijnen en procedures opgesteld om 
alle interactie tussen de door ons begeleide kinderen en Compassion-medewerkers, kerkmedewerkers, 
projectbezoekers en sponsors te begeleiden. 
  
Definitie van kindermishandeling 
Compassion onderschrijft de definitie van kindermisbruik die de Wereldgezondheidsorganistatie heeft 
opgesteld: “Kindermishandeling en -misbruik omvat alle vormen van lichamelijke en/of emotionele 
verwaarlozing, seksueel misbruik, verwaarlozing, commerciële of andere uitbuiting die resulteert in 
(mogelijke) schade voor de gezondheid, overlevingskansen, ontwikkeling en waardigheid van het kind 
binnen de context van een relatie of verantwoordelijkheid, vertrouwen of macht.” 
 
Actieve preventie en directe reactie 
In antwoord op Jezus’ mandaat om voor de kinderen te zorgen en hen te beschermen, zet Compassion 
International zich in om alle kinderen in haar programma’s te beschermen tegen mishandeling en 
exploitatie. Dit doet zij samen met de lokale kerk, door: 
 

 Een positieve, veilige omgeving te creëren, waar kinderen kunnen leren en spelen; 

 de actieve betrokkenheid van liefdevolle volwassenen om hen heen die de kinderen te allen tijde 
met respect en integriteit behandelen; 

 de risico’s op misbruik te verkleinen en voorkomen door middel van protocollen en strategieën 
tegen kindermishandeling. 

 
Beleid op kinderbescherming 
Wij geloven dat alle medewerkers en vrijwilligers van Compassion, alle partnerkerken en het overgrote 
merendeel van onze sponsors en donateurs onze waarden op het gebied van respect en zorg voor 
kinderen delen en onderschrijven. Toch kan het gebeuren dat iemand het kindsponsorprogramma wil 
gebruiken om met verkeerde bedoelingen toegang tot kinderen te krijgen. Als antwoord daarop hebben 
wij de volgende beleidsstukken opgesteld om alle interactie tussen de door ons begeleide kinderen en 
Compassion-medewerkers, Compassion-vrijwilligers, kerkmedewerkers, projectbezoekers en sponsors te 
begeleiden: 

1. Bescherming van kinderen – Interactie tussen medewerkers/vrijwilligers en door Compassion 
geholpen kinderen 

2. Bescherming van kinderen – Interactie tussen projectmedewerkers en door Compassion 
geholpen kinderen 

3. Gepaste interactie tussen bezoekers en kinderen 
4. Verdenkingen van kindermishandeling door een medewerker of vrijwilliger 
5. Reizen door kinderen/jongeren binnen of buiten het thuisland 
6. Sponsorkinderen en reizen om donateurs binnen of buiten het thuisland te bezoeken  



 

 

 
Hoe beschermen we kinderen concreet: 

 Training en onderwijs. Alle Compassion-medewerkers, Compassion-vrijwilligers, 
kerkmedewerkers en –vrijwilligers en sponsorkinderen leren de principes en richtlijnen op het 
gebied van kinderbescherming 

 Selectie. Compassion-medewerkers, sollicitanten en Compassion-vrijwilligers worden grondig 
gescreend op karaktereigenschappen. Referenties worden nagetrokken en voor medewerkers en 
een aantal vrijwilligersfuncties wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 

 Lokaal actieplan. Alle veldkantoren en partnerkerken van Compassion ontwikkelen een lokaal 
actieplan. 

 Richtlijnen voor het bezoeken van sponsorkinderen. Bezoekers aan Compassion-projecten 
worden van tevoren geïnformeerd over ons beleid op kinderbescherming. Dit wordt beschikbaar 
gesteld in de vorm van brochures en via de website van Compassion. 

 Communicatie. Compassion beschermt kinderen ook door haar in- en externe 
communicatiebeleid. Alle communicatie is erop gericht de waardigheid van ieder kind te 
waarborgen en de privacy van elke familie te respecteren. 

 Beschuldiging van kindermishandeling. Alle klachten over mishandeling van kinderen worden 
vertrouwelijk behandeld.We zullen elke aanklacht tegen een Compassion-medewerker of 
Compassion-vrijwilliger diepgaand onderzoeken en op waarheid controleren. Bij een strafbaar feit 
wordt aangifte gedaan. Ook onze partnerkerken reageren op deze manier op beschuldigingen van 
kindermisbruik tegen hun eigen medewerkers en vrijwilligers. 

 
Gedragscode 
Alle Compassion-medewerkers, sponsors en medewerkers van lokale kerken ondertekenen en 
onderschrijven een gedragscode voor de omgang met kinderen en jongeren in Compassion-projecten. 
Compassion-medewerkers, medewerkers en vrijwilligers van partnerkerken, kerkleiders, sponsors, 
donateurs en projectbezoekers zullen zich aan de volgende richtlijnen houden: 

 Ik behartig het respect en de waardigheid van ieder kind en zal alle kinderen naar Christus’ 
voorbeeld liefde en zorg geven, ongeacht zijn of haar nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie, 
handicap, maatschappelijke achtergrond en cultuur. 

 Ik zal nooit een kind beschamen, vernederen, of verbaal, emotioneel, seksueel of lichamelijk 
misbruiken. 

 Ik zal geen foto’s maken en/of publiceren van (half) naakte kinderen. 

 Ik moedig de handhaving van disciplinaire maatregelen aan, die: gebaseerd zijn op de bijbelse 
principes van waardigheid en waardering van kinderen, kinderen verantwoordelijkheid aanleren en 
realistische verwachtingen bij de leeftijd van het kind hebben. 

 Ik zal geen ongepaste taal gebruiken, kinderen nooit fysiek slaan en geen lichamelijke of seksuele 
relatie met hen aangaan. 

 Ik vermijd situaties waarin ik alleen ben of met een kind reis. Ik ga alleen met kinderen om op 
zichtbare, openbare plaatsen. 

 Ik zal geen prive afspraken met een sponsorkind of student maken en ik zal geen 
verkeringsrelatie aangaan met een sponsorkind of student.  

 Ik accepteer de grote consequenties die een overtreding van deze gedragscode ten gevolg heeft. 

 Ik ben me ervan bewust dat beschuldigingen van misbruik worden onderzocht. Ik stem in met de 
lokale strafmaatregelen en maatregelen vanuit de organisatie die ik moet ondergaan wanneer ik 
deze gedragscode overtreed. 



 

 

 
ONDERTEKENING VERKLARING VOOR DE BESCHERMING VAN KINDEREN 

 
(Alle Compassion-werknemers en lokale kerkpartners, medewerkers en vrijwilligers ondertekenen deze 
belofte.) 
 
Ik, __________________________,  heb Compassions Verklaring voor de Bescherming van Kinderen gelezen 
en begrepen, inclusief de gedragscode. 
 
Ik erken dat de verwachtingen die Compassion van mij heeft in mijn dienstverband en/of associatie met 
Compassion, beschreven staan in dit document. Met mijn handtekening bevestig ik dat ik deze verklaring 
aanvaard en navolg. Ik verklaar hierbij dat ik mij in mijn verleden nooit schuldig gemaakt heb aan misbruik 
van kinderen, zoals hierboven beschreven (Definitie van Kindermishandeling). 
 
Naam:  ____________________________________________________________________________________________  
 
Handtekening:  _____________________________________________________________________________________  
 
Datum:  ____________________________________________________________________________________________  
 
 
In geval van onduidelijkheid kan Compassion verzoeken een ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (VOG) te 
overleggen of één of meerdere referenties na te bellen. Alle informatie aan ons verstrekt wordt 
vertrouwelijk behandeld. Alleen de reisleider en de directeur van Compassion Nederland worden 
geïnformeerd. 

  


