
 

 

GEDRAGSCODE TER BESCHERMING VAN KINDEREN 
 

Inleiding 
Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom heeft de veiligheid van kinderen de hoogste prioriteit binnen 
Compassion. We zijn tegen elke vorm van kindermishandeling en uitbuiting en doen er alles aan om 
ervoor te zorgen dat kinderen die deelnemen aan een Compassion-programma geen enkele schade 
toegebracht wordt door zijn of haar betrokkenheid bij het werk van Compassion. 
Deze gedragscode en verklaring bevatten de verwachtingen voor interacties met (sponsor)kinderen en 
hebben betrekking op alle partners en vertegenwoordigers van Compassion, namelijk alle bestuursleden, 
werknemers, vrijwilligers en zzp’ers van Compassion, inclusief de Global Partner Alliance, alle 
uitvoerende kerken in de veldlanden en bezoekers die direct contact hebben met kinderen. Van iedereen 
die dit document ondertekent, wordt verwacht hiervan goed op de hoogte zijn en de normen en richtlijnen 
volgen. 
 
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.” 
 
Gedragscode 
Verklaring m.b.t. verwacht / geaccepteerd gedrag: 
• Ik behandel ieder kind met respect en waardigheid en zal alle kinderen naar het voorbeeld van Jezus 

liefde en zorg geven, ongeacht zijn of haar geslacht, leeftijd, nationaliteit, religie, maatschappelijke 

achtergrond, cultuur of handicap 

• Ik zal gepaste en realistische verwachtingen hebben, passend bij de leeftijd en het vermogen van het 

kind.  

• Ik zal met de kinderen communiceren op een manier die geschikt is voor hun leeftijd.  

• Ik zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen die niet ouder is dan vier jaar en gescreend 

is op categorie 84, voordat ik op bezoek ga bij een sponsorkind of Compassion-project.  

• Ik ga alleen met kinderen om op zichtbare, openbare plaatsen. In het geval dat een activiteit niet kan 

plaatsvinden op een openbare plek, zal ik ervoor zorgen dat er minstens een andere goedgekeurde 

volwassene aanwezig is. 

• Als ik getuige ben van kindermishandeling, weet dat een kind in gevaar is, zorgwekkend gedrag zie 

van collega’s, partners of vertegenwoordigers, of een kind naar me toe komt met een melding van 

misbruik, zal ik het serieus nemen en melden aan het juiste personen of autoriteiten. Ik zal alles doen 

wat binnen mijn macht ligt om ervoor te zorgen dat het kind buiten gevaar is.  

• Ik zal alle informatie over onderzoek gerelateerd aan kinderbescherming vertrouwelijk houden, 

rekening houdend met de privacy en waardigheid van alle betrokkenen.  

• Indien gewenst zal ik meewerken aan een onderzoek gerelateerd aan kinderbescherming en 

documentatie of andere nodige informatie die nodig is voor het onderzoek ter beschikking stellen. 

• Ik zal bijdragen aan het realiseren van een omgeving waar kinderen gerespecteerd worden en 

aangemoedigd worden om hun rechten en zorgen te bespreken.  

• Ik zal de regels van Compassion volgen m.b.t. communicatie met sponsorkinderen, inclusief 

interactie via sociale media. 



 

 

• Ik zal de richtlijnen volgen m.b.t. het fotograferen en filmen van kinderen. (alleen kinderen vastleggen 

die gepast gekleed zijn en begrijpen dat ze gefilmd of gefotografeerd worden).  

• Ik zal zorgvuldig en voorzichtig zijn in mijn voorkomen, taalgebruik en handelen en er zo voor zorgen 

dat mijn gedrag respect toont voor de kinderen en hun gezinnen, hun cultuur, hun rechten en ik zal 

de daarin gegeven aanbevelingen opvolgen.  

Verklaring m.b.t. ongeaccepteerd gedrag: 
• Ik zal geen romantische of seksuele relatie aangaan met een kind, seks hebben of seksueel 

suggestief gedrag vertonen, ongeacht de leeftijd van het kind en ongeacht de wetgeving m.b.t. leeftijd 

in het betreffende land. 

• Ik zal nooit taal gebruiken die verbaal emotioneel beledigend, seksueel suggestief, kleinerend, 

vernederend, beschamend of op een andere manier cultureel ongepast is voor een kind. 

• Ik zal geen kinderen aanraken (kussen, knuffelen, oppakken, vasthouden, etc.) op een ongepaste of 

cultureel ongevoelige manier. 

• Ik zal nooit een vorm van fysieke discipline straf gebruiken als een methode voor het corrigeren van 

kinderen.  

• Ik zal nooit alleen met een kind reizen zonder een goedgekeurde vertegenwoordiger of zonder 

voorafgaande toestemming, m.u.v. een levensbedreigende situatie waarbij de omstandigheden 

vereisen dat er onmiddellijk gereisd moet worden. 

• Ik zal geen kind in dienst nemen in enige vorm van kinderarbeid en zal de lokale wetten hierin in acht 

nemen. 

• Ik zal nooit een kind, de ouder(s)/verzorger(s) en/of kerk bezoeken buiten de grenzen en richtlijnen 

die door Compassion zijn opgesteld voor het bezoeken van projecten tijdens reizen en individuele 

bezoeken.  

• Ik zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen informatie verzamelen, vrijgeven of dit ondersteunen 

m.b.t. sponsorkinderen of hun families zonder voorafgaande. aangaande persoonlijke informatie 

(zaken m.b.t. fysieke, mentale of emotionele gezondheidsstatus, financiële gegevens, misbruik of 

uitbuiting, portrettering die niet voldoet aan de door Compassion vastgestelde waardigheidsnormen). 

• Ik zal geen gegevens vrijgeven die mogelijk kunnen leiden naar de locatie of verblijfplaats van een 

sponsorkind of de familie. 

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

• Ik zal niet participeren in illegaal, onveilig of misbruikend gedrag van een kind, inclusief uitbuiting, 

mensenhandel, schadelijke traditionele praktijken en geestelijk of ritueel misbruik of dit goedkeuren. 



 

 

ONDERTEKENING GEDRAGSCODE TER BESCHERMING VAN KINDEREN 
 
 
Ik, _____________________________________________________, verklaar dat: 
a. ik een kopie van Compassions Gedragscode ter bescherming kinderen heb ontvangen. 

b. ik erken de verwachtingen die Compassion van mij heeft in mijn verbondenheid met Compassion, 

beschreven staan in dit document. Door het zetten van mijn handtekening bevestig ik dat ik deze 

gedragscode aanvaard en navolg. 

c. ik de inhoud van de gedragscode heb gelezen en begrijp. 

d. ik uitleg heb gekregen over de interpretatie en toepassing van de gedragscode. 

e. ik de gelegenheid heb gekregen om vragen te stellen zaken die ik hierin niet begrijp. 

f. ik me ervan bewust ben dat als ik de gedragscode schend, ik onderworpen kan worden aan 

organisatorische disciplinaire maatregelen, waaronder het beëindiging van een arbeidsovereenkomst, 

sponsoring en/of andere binding die ik met Compassion heb. 

g. ik begrijp dat een overtreding van mijn kant civiele en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben, 

geldend naar de lokale en Nederlandse wetgeving. 

h. ik mij in mijn verleden nooit schuldig gemaakt heb aan misbruik van kinderen, zoals hierboven 

beschreven (zie definitie van kindermishandeling). 

 
Ik, ______________________________________________, zal alle punten uit de Gedragscode ter 
bescherming van kinderen volledig naleven, aangezien deze betrekking hebben op mijn verbondenheid 
met Compassion, haar werknemers, sponsorkinderen, medewerkers en partners. 
 
Handtekening:  ______________________________________________ 

Plaats en datum:  ______________________________________________________ 

Alle aan ons verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

  


