Gedragscode Stichting KidsRights

I. Inleiding
Deze gedragscode richt zich op KidsRights als organisatie en op alle betrokken personen die
binnen, voor of namens KidsRights werkzaam zijn. Zij is gebaseerd op de gedragscode van de
VFI (vereniging van Fondsenwervende Instellingen) in Nederland.
II. De belanghebbenden
KidsRights heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en
een breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van KidsRights, als charitatieve
fondsenwervende instelling gericht op kinderrechten erkent KidsRights verantwoordelijkheden
jegens:
a.

De gever
Waarbij onder de gever wordt verstaan alle personen, groepen en instanties, die om niet
en vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.
Motivering: het vertrouwen op een goede besteding en de vrijwillige bijdrage van de
gever vormen de basis van fondsenwerving voor het nagestreefde doel.

b.

Het begunstigde doel
Waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door KidsRights bij de werving
aangegeven bestemming van de geworven middelen. Dit zijn primair door KidsRights
ondersteunde projecten, uitgevoerd door partnerorganisaties in het buitenland, maar
ook de voorlichtingsactiviteiten in Nederland.
Motivering: dit is de kern van de doelstelling en activiteiten van KidsRights.

c.

De medewerkers
Waarbij onder de medewerkers worden verstaan de personen die een dienstverband
hebben bij KidsRights. Motivering: de medewerkers zijn het dagelijkse gezicht van
KidsRights naar buiten toe.

d.

De vrijwilligers
Waarbij onder vrijwilligers wordt verstaan de persoon die zich om niet en op vrijwillige
basis ter beschikking stelt voor activiteiten van KidsRights. Dit omvat collectanten,
collecteorganisatoren, bestuursleden, ambassadeurs, voorlichters, campagne
medewerkers en andere vrijwilligers. Motivering: ook vrijwilligers vormen het gezicht van
KidsRights naar buiten toe. Hun inzet is bovendien essentieel voor en verbonden met
KidsRights dat voortdurende aandacht en waardering voor een optimale inzet van
vrijwilligers noodzakelijk is.

e.

Partnerorganisaties
Waarbij onder partnerorganisatie wordt verstaan de uitvoerende organisatie in een
ontwikkelingsland die door KidsRights ondersteund wordt om ontwikkelingsprojecten uit
te voeren. Motivering: partnerorganisaties zijn de directe uitvoerders van de KidsRights
doelstelling en de link met de uiteindelijke doelgroepen. Zij vormen daarmee de kritieke
factor in een effectieve en efficiënte uitvoering van activiteiten.

f.

Doelgroepen
Waarbij onder doelgroepen wordt verstaan de kinderen wiens leven door de, door
KidsRights ondersteunde projecten en locale partnerorganisaties worden beïnvloed,

almede door en via de voorlichtingswerkzaamheden van KidsRights. Motivering: Het is de
doelstelling van KidsRights om de rechten van deze mensen structureel te borgen.
g.

Collega instellingen
Waarbij onder collega-instelling wordt verstaan die instellingen welke zich voor hun
fondsenwerving op het nationaal & internationaal publiek richten en die instellingen die
zich vanuit hun doelstelling op kinderrechten richten. Motivering: elke instelling is
onderdeel van een groter geheel waarbinnen het gedrag van de ene van invloed is op het
functioneren van andere instellingen.

h.

De samenleving
Waarbij onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen
KidsRights functioneert, zowel nationaal als internationaal. Motivering: instellingen
hebben maatschappelijke betekenis en vervullen publieke functies.

III. Basiswaarden
KidsRights stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen,
zogenaamde basiswaarden.
Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit:
a.

Respect betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en privacy, van de eigen
identiteit van personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid
en vrijwilligheid van personen en groepen.

b.

Openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun
belang relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard.

c.

Betrouwbaarheid betekent dat de belanghebbenden ervan uit kunnen gaan dat de
verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat de instelling professioneel en efficiënt
werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat de instelling zich juist en volledig
verantwoordt.

d.

Kwaliteit betekent het voortdurend streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust
handelen.

e.

Integriteit betekent het adequaat en zorgvuldig uitoefenen van een functie met
inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende regels. Als regels ontbreken of
niet helder zijn, dan oordeelt en handelt een persoon op een moreel verantwoorde wijze,
op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Integriteit betekent de
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen, waar personen elkaar over en weer
op kunnen aanspreken.

IV. Uitwerking van basiswaarden
De eerder genoemde basiswaarden bepaalt het handelen en nalaten van de bij KidsRights
betrokken personen. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van
KidsRights met de gever, met partnerorganisaties en doelgroepen, voor de omgang met
vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor hun verhouding tot de
samenlevingen waarin men werkt.
Naleving van de gedragscode betekent,

a.

Dat alle betrokken personen erop kunnen vertrouwen dat:
1
zij met respect worden behandeld en dat tegelijk van hen verwacht wordt dat zij
anderen met respect behandelen;
2
(daaruit volgend) afgezien wordt van ongewenst gedrag en dat tegelijk van hen
verwacht wordt dat zij afzien van ongewenst gedrag zijnde:
Seksuele intimidatie: ongewenste toenadering in de vorm van verzoeken
om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek.
Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen
of aanvallen van anderen.
Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het
verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over
personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras,
godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan
wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.

b.

Dat de gever erop vertrouwen kan, dat:
1
volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt
verstrekt;
2
bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond;
3
gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden;
4
zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed;
5
volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van
de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren.

c.

Dat de begunstigde partners, organisaties en doelgroepen erop vertrouwen kunnen, dat:
1
er met respect voor individuen en de locale cultuur en samenleving zal worden
gehandeld;
2
gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te
realiseren;
3
geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, religie, nationaliteit, sekse of seksuele
voorkeur bij de selectie van begunstigden;
4
dat geen partijpolitieke of religieuze doelen met de hulp worden nagestreefd,
maar slechts de doelstelling van KidsRights;
5
geboden hulp en prioriteitstelling van de hulp gebaseerd is op reële behoeften van
de doelgroepen, dat zij hierin betrokken worden;
6
dat geboden hulp zoveel mogelijk aanwezige locale capaciteiten en middelen
benut en versterkt.

d.

Dat medewerkers en vrijwilligers erop kunnen vertrouwen, dat:
1
algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden
nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden
2
goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet;
3
zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet.

e.

Dat collega-instellingen erop vertrouwen kunnen, dat:
1
onderling respect wordt betoond;
2
bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat;
3
gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en
besteding;
4
publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan.

f.

Elke samenleving waarin KidsRights werkzaam is erop vertrouwen kan, dat men zich
houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag
als van principes van de democratische rechtsstaat te allen tijde bereidheid bestaat en
wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante maatschappelijke en politieke
groeperingen over het eigen functioneren.

V. Slotbepaling
a. KidsRights is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke en politieke acceptatie en
het imago van de ontwikkelingssector en de charitatieve fondsenwervende branche als
geheel.
b. KidsRights streeft naar samenwerking, zowel binnen de sector/branche als met andere
betrokken partijen.
c. KidsRights werkt loyaal mee aan het uitvoeren van door de goede doelen branche
vastgestelde en ondersteunde zelfreguleringactiviteiten.
d. KidsRights heeft een klachtenprocedure ingesteld. Is er sprake van ongewenst gedrag of
andere praktijken die in conflict zijn met deze gedragscode dan kan hier conform de
vastgestelde klachtenprocedure aandacht voor worden gevraagd.
e. De Child Protection Policy van KidsRights stipuleert een aanvullende gedragscode
betreffende gedrag richting alle kinderen direct en indirect betrokken bij de
werkzaamheden van KidsRights. De Child Protection Policy is voor alle medewerkers,
vrijwilligers, bestuursleden en overige personen die aan KidsRights verbonden zijn van
toepassing.

Contactadres:
Stichting KidsRights
P.O. Box 283
Paccode HQ 0161
1000 EA Amsterdam
T. 020-3435313
Email: info@KidsRights.nl
Website: www.KidsRights.nl

KidsRights Child Protection Policy
“One of the more effective ways of encouraging children to participate and believe in the society is
to first respect their rights. If children are given the chance to share their ideas with others and to
have them taken seriously, then they will be able to defend their own rights and they will a
democracy principle; that others too, have a right to be heard and this must be respected.” (Bachpan
Bachao Andolan; India - partner of KidsRights)
Every child has talents. Every child has dreams. KidsRights believes in a world where all children
have access to basic care and are given the possibility to develop themselves to their fullest
potential.
KidsRights promotes the wellbeing of very vulnerable children across the world and advocates
the expression of their rights. Herewith KidsRights focuses on very vulnerable children across the
world from 0 to18 years old, with some flexibility in the age when completing secondary school.
Very vulnerable children are children who are not able to develop themselves fully, because they
do not have access to the five basic requirements of care: health care, nutrition, education,
shelter and attention.
KidsRights executes on her mission by:
1. Providing education on (the importance of) children’s rights. The most important
instrument for this is the International Children’s Peace Prize;
2. Supporting aid projects: direct assistance via local project organisations/partners who
offer all-round care based on the five basic care requirements .
Through the International Children’s Peace Prize KidsRights provides a platform for children, who
themselves are usually unable to attract the eyes and ears of the world. With the International
Children’s Peace Prize and school projects KidsRights increases the attention for their situation,
and for what we can do to improve the future of children around the world.
When speaking of protecting children and preparing them for the future one has to consider
additional factors. To guarantee all-round care also includes protection from all that might be
harmful. Therefore some ground rules are emphasized in this Child Protection Policy, which have
to safeguard the well being and the best interest of the children who directly or indirectly are
connected to KidsRights.
Who is the Policy for:
This Child Protection Policy is meant for employees and Board members of KidsRights. It is also
for volunteers, interns, and all people affiliated to KidsRights, who get into contact with the
children at the projects of KidsRights’ partners and the Children’s Peace Prize winners i.e.
KidsRights’ Founders, donors, ambassadors, visitors to projects etc. The Policy is to be included in
staff and Board manuals. All staff, Board members and other persons representing the KidsRights
Foundation are required to acknowledge, agree and sign the Child Protection Policy. They are also
to be informed of policy changes as they arise. All will have access to a copy of the Child
Protection Policy at all times.

Individuals who are hired as independent contractors are notified of KidsRights’ Child Protection
Policy and are made aware that they are expected to follow behavior protocols set out below.
All KidsRights’ projects (will) have their own Child Protection Policies, which are agreed upon by
KidsRights.
For this Policy children are defined as any human being under the age of 18 years, as recognized
by international law. While this particular Policy focuses on children, we expect all interactions
with adults to show similar respect for culture and human rights.

The Child Protection Policy:
The situation of all children must be improved through promotion of their rights as set out in
the UN Convention on the Rights of the Child.

Content:
-

General rules and regulations
Rules of engagement with children living in or supported through projects directly or
indirectly connected to KidsRights
Visits at the projects
Visits of children to the Netherlands
Communication (photos and video)

General rules and regulations:
If KidsRights employees (and all other people affiliated with KidsRights as mentioned above)
show inappropriate behavior towards children or do not follow the rules of the KidsRights Child
Protection Policy, they will be held accountable.
Staff and others must always:
•
•
•
•

ensure the safety of a child/children with whom they are working.
be professional and maintain the highest standards of personal behavior at all times.
recognize the trust placed in adults by children, and recognize the power held over
children by adults. Treat this trust and this power with the highest responsibility.
use appropriate and respectful forms of discipline and communication. Physical
aggression, intimidation, verbal abuse and persistent shouting are not acceptable. Any
form of assault should be regarded as a serious assault.

Staff and others must never:
•

develop physical/sexual relationships with children (not even after reaching the age of
18).

•
•
•
•
•
•
•

touch a child inappropriately.
develop relationships with children which could in any way be deemed exploitative or
abusive.
slap, hit or physically abuse any child. KidsRights does not support corporal punishment,
but recommends alternative methods of discipline.
psychologically and/or verbally abuse any child.
have a child/children with whom they are working to stay overnight at their home
unsupervised.
spend the night in the same room with a different sex child as well as stay in a closed
room alone for other than work related motives.
discriminate against a child because of their age, gender, disability, culture, language,
racial origin, religious belief or sexual identity.

It is important for all staff and others in contact with children to:
•
•

ensure that a culture of openness exists to enable any issues or concerns to be raised and
discussed and encourage the children to raise any concerns.
empower children; discuss with them their rights, what is acceptable and unacceptable,
and what they can do if there is a problem.

Moral protection: Moral rights and dignity of the children should be protected
•
•
•
•

Children should not be humiliated and caused pain because of their background.
Children should not be compelled to narrate their personal stories of abuse and
exploitation against their wish.
Self esteem and dignity of the children should be upheld at all times and children
should not be pitied because of their conditions.
Treat all children with respect and dignity.

Adults:
•
•
•

are always responsible for their behaviour with a child, even if a child is acting seductively.
should avoid ending up in a compromising situation.
must not fondle, hold, kiss, hug or touch minors in an inappropriate or culturally
insensitive way.

Visits to KidsRights’ projects:
We have a commitment to protecting children with/ for whom we work.
All visitors to KidsRights’ projects:

•

•
•
•
•
•
•

•
•

should be advised of this Child Protection Policy. Visitors should sign an
acknowledgement of receipt and understanding of these protocols as part of their
orientation process before they visit with the child.
must be accompanied by a designated KidsRights staff member at all times or a local staff
member in agreement with KidsRights Netherlands.
have to be sensitive to the unwritten laws of personal familiarity in language,
conversation, and physical intimacy, and observe them.
dress in culturally appropriate ways.
should stop any interaction with a child if a child says stop, or if the child appears
uncomfortable with the interaction.
will not touch sexual areas of the body or have sex with a child. Having sex with a child is a
grave offense, and punishable by imprisonment in many countries.
shall not have physical contact with the children in the projects, whether living there or
visiting. Physical contact can be: cuddling, hugging, kissing or anything of that sort.
(excluding shaking of hands)
should not start any personal relation with a child outside of the project (not even after
reaching the age of 18).
are not to make personal donations to children or families, upon visiting the projects.

Visits of children to the Netherlands:
•
•
•

•
•
•
•

Written parent (or guardian) consent should be taken before travel.
Children shall be treated in all circumstances according to the best interest of the child.
When invited by KidsRights, the Foundation is responsible for:
•
healthcare of both children and company while in the Netherlands,
•
the safety of both children and company while in the Netherlands,
•
accommodation of both children and company while in the Netherlands.
Children shall not be expected to speak on behalf of KidsRights if they do not
agree with the message.
Children shall not be asked to do things against their will.
Children shall be accompanied by KidsRights employees, company from their own
project or other, by KidsRights approved, guardians at all times.
Children shall not sleep with different sex company in one room.

Communication (photos and video):
For all contact with and communication about children, either in the Netherlands or abroad:
•

•
•

Communications about children should be decent and respectful, not presenting them as
victims, in both text and images. Children should be adequately clothed. Poses that could
be interpreted as sexually suggestive, should be avoided.
Language that implies a relationship of power should be avoided.
Always try your best to ask permission from a child as well as the child’s parents/guardian
if you wish to take a photograph or film the child.

•

•

Always try your best to get written permission from the child and the child’s
parents/guardian for later publication of the picture or film of the child and/or the child’s
parents/guardian.
Pictures or films taken of children should never be used for inappropriate ends.

