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Kinderbeschermingsbeleid 

Introductie 

Stichting HIMILO is een non-profitorganisatie die is opgericht in 2006 en lid is van FSAN (Federatie 

van Somalische Associatie in Nederland). HIMILO zet zich sterk in voor de strijd tegen Vrouwelijk 

Genitale verminking (VGV) en is ervan overtuigd dat VGV een ernstige schending van de 

mensenrechten is en geen enkele tolerantie heeft voor elke vorm van geweld tegen kinderen. 

Respect en bescherming van de mensenrechten zijn een grote zorg voor Himilo en staan hoog op 

de agenda. Niet alleen zijn het respecteren en beschermen van de mensenrechten de belangrijkste 

doelen van Himilo, maar het zijn ook Himilo-werkprincipes. Overeenkomstig het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (OHCHR), worden al onze activiteiten uitgevoerd 

met respect voor het kind, het bieden van een veilige omgeving en het garanderen van 

bescherming wanneer Himilo bij minderjarigen betrokken is. 

 

Doel 

Dit beleid is bedoeld om de kinderen te beschermen tegen misbruik bij het uitvoeren van onze 

programma's en om de definities en de principes van onze organisatie te bieden. Dit beleid 

bevestigt ook Himilo's inzet voor de eerbiediging en bescherming van de kinderrechten, waarbij de 

verantwoordelijkheden van onze organisatie worden benadrukt en de veiligheid en 

betrouwbaarheid van onze programma's wordt gegarandeerd. 

Reikwijdte 

Dit beleid is van toepassing op alle projectmedewerkers en op iedereen die met Himilo 

samenwerkt, zowel als externe contractant als lid van de organisatie. Het is ook van toepassing op 

partners, gemeenschapsorganisaties en vrijwilligers, zoals Change makers, FGM-sleutelfiguren / 

culturele bemiddelaars en andere betrokken NGO's. 

Inzet 

Himilo hecht veel waarde aan de bescherming van de kinderen tegen alle vormen van geweld en 

misbruik. Als kinderen niet voor hun rechten kunnen opkomen, doet Himilo dat wel; en biedt de 

maatregelen om schade aan de kinderen te voorkomen. Wanneer kinderen nog kwetsbaarder zijn 

vanwege disfunctionele gezinnen of sociale / culturele discriminatie, zal Himilo een hoger 

beschermingsniveau bieden. 
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Principes 

Het beleid kinderbescherming van Himilo is gebaseerd op vier belangrijke principes: 

1. Rechten van het Kind: Programma’s van Himilo worden gedreven door onze inzet voor de 

rechten van het kind. Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen het recht hebben om vrij te 

leven van elke angst of bedreiging voor misbruik zoals uiteengezet in het VN-Verdrag 

Rechten van het Kind. Himilo is vastbesloten om dit principe toe te passen op alle 

programma's en activiteiten die worden uitgevoerd. 

 

2. Gendergelijkheid: Himilo gelooft in de gelijke waarde en rechten van jongens en meisjes. 

Himilo tolereert geen enkele vorm van genderdiscriminatie of gendergeweld en zet zich in 

voor de bescherming van de meisjesrechten. Himilo zal waakzaam zijn tegen elke 

seksistische behandeling en tegen elke praktijk die meisjes beschadigt of benadeelt. 

  

3. Voorlichting en educatie over de rechten van het kind: Himilo is verantwoordelijk voor de 

informatie en training van Himilo-medewerkers / vrijwilligers en iedereen die met ons 

samenwerkt. Deze informatie en educatie betekent respect en bescherming van alle 

mensenrechten, met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen. Medewerkers, 

vrijwilligers, partners, en andere vertegenwoordigers van Himilo worden geïnformeerd en 

opgeleid over het respect en de bescherming van de kinderrechten binnen de organisatie. 

  

4. Risicomanagement en privacy: Himilo zorgt ervoor dat elk mogelijk risico voor kinderen 

wordt geïdentificeerd en op tijd wordt gehandeld. Himilo zorgt ook voor de privacy van de 

kinderen en verbiedt de publicatie van afbeeldingen en andere privé-informatie zonder een 

erkende consensus van alle betrokken onderdelen. 
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Implementatie 

Informatie over het kinderbeschermingsbeleid: 

Alle mensen die met Himilo werken, zowel interne als externe betrokkenen, zijn goed geïnformeerd 

over ons kinderbeschermingsbeleid en zijn opgeleid in het respect en de bescherming van de 

kinderrechten. Dit door middel van interviews, publicaties, informatiebijeenkomsten en netwerken. 

 

Veilig werven: 

Himilo werft zorgvuldig zijn werknemers en selecteert veilig elke vrijwilliger of partner die 

rechtstreeks met kinderen werkt. Himilo eist dat iedere persoon die direct bij het werken met 

kinderen betrokken is, in het bezit is van een verklaring van goed gedrag van de overheid (VOG). 

 

Foto's en gegevensbescherming: 

Himilo staat niet toe dat iemand die met Himilo werkt foto's en afbeeldingen over de kinderen 

publiceert. Himilo zal er ook strikt op toezien dat er geen persoonlijke en gevoelige informatie over 

de kinderen wordt gepubliceerd of aan andere mensen wordt doorgegeven. 

 

Risicomanagement: 

Himilo houdt zorgvuldig toezicht op alle programma's en activiteiten waarbij minderjarigen zijn 

betrokken, om eventuele risico's op misbruik te beheersen. Strenge controlemaatregelen worden 

genomen en zorgen voor de veiligheid van de kinderen. Elk reëel en mogelijk risico wordt 

gemonitord en gerapporteerd. 

 

Dit beleid is ontwikkeld door het bestuur van Himilo.  

 

 


