
 

 

 
Beschermingsbeleid voor kinderen, jongeren en  

kwetsbare volwassenen, versie 1 
 
 

Het vervullen van de rechten van alle mensen is een fundamentele component van de verklaring voor 
de Seksuele Rechten van IPPF en dit omvat noodzakelijkerwijs ook hun recht om beschermd te 
worden tegen alle vormen van misbruik. Kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen zijn in het 
bijzonder kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. 
 
Om ervoor te zorgen dat Rutgers proactief de rechten waarborgt van alle jongeren en kwetsbare 
volwassenen, werd het volgende beleid opgesteld om ethisch handelen te bevorderen, misbruik te 
voorkomen en kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen te beschermen. 
 

Reikwijdte 
Dit beleid is voor alle personeelsleden van Rutgers, door Rutgers gefinancierde partnerorganisaties, 
tijdelijke medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, consultants en leden van de Raad van Toezicht die 
contact hebben met kinderen, jongeren en kwetsbare volwassen.  

 

1 Uitgangspunten 

Rutgers erkent dat, als rechthebbenden (rights-holders), kinderen, jongeren en kwetsbare 
volwassenen recht hebben op toegang tot informatie en voorzieningen op het gebied van seksuele 
en reproductieve gezondheid, en op een manier die hen beschermt tegen misbruik of uitbuiting. 

 
Rutgers tolereert geen enkele vorm van misbruik of uitbuiting jegens een kind, jongere of kwetsbare 
volwassene en zet zich ervoor in alle personeelsleden en partners (zie Reikwijdte) bewust te maken 
van, en te ondersteunen in, hun verantwoordelijkheid misbruik te voorkomen en om kinderen, 
jongeren en kwetsbare volwassenen te beschermen. 

 
Rutgers erkent dat het ontzeggen van de seksuele rechten van kinderen, jongeren en kwetsbare 
volwassenen, in het bijzonder hun rechten op participatie en expressie, deels verantwoordelijk is 
voor hun kwetsbaarheid. 

 
Rutgers is van mening dat volwassenen, ouders, voogden, verzorgers, hulpverleners, docenten en 
anderen die werken met kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen plichthouders (duty-bearers) 
zijn wat betreft hun seksuele rechten en een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat 
de rechten van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen verwezenlijkt worden.  

 
Rutgers is ervan overtuigd dat voor het creëren van een veilige omgeving voor alle kinderen, jongeren 
en kwetsbare volwassenen de medewerking van alle personeelsleden van de organisatie vereist is. 
 

2 Beleid 

Rutgers is niet een organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren en kwetsbare 
volwassenen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er sprake van uitvoerend werk gericht op deze 
groepen. Maar tijdens onderzoek, het ontwikkelen van interventies en bij communicatie kan het 
voorkomen dat er gewerkt wordt met deze groepen.  
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Daarom volgt Rutgers onderstaande richtlijnen ten aanzien van personeel en organisatie, uitvoering, 
inbedding en naleving van het beschermingsbeleid. 
 
 
2.1 Personeel en organisatie 
 
Bij werving en selectie wordt beoordeeld of en op welke wijze een nieuw personeelslid (of persoon 
in opdracht van Rutgers) met kinderen, jongeren of kwetsbare volwassenen werkt. Is er sprake van 
uitvoerend werk (bijvoorbeeld de uitvoering van leerstraffen) dan is een verklaring omtrent gedrag 
of strafbladcontrole nodig. Daarnaast worden hier tijdens het sollicitatiegesprek over gesproken en 
ter controle referenties opgevraagd voor personeelsleden die gaan werken met kinderen, jongeren 
en kwetsbare volwassenen. 
 
Rutgers vraagt daarnaast om een  geschreven toezegging van door Rutgers gefinancierde 
organisaties, die verklaart dat zij zich zullen houden aan het Beschermingsbeleid voor kinderen, 
jongeren en kwetsbare volwassenen. 
 
2.2 Uitvoerend werk met kinderen, jongeren of kwetsbare volwassenen 
 
Indien er sprake is van een structurele uitvoerende activiteit (bijvoorbeeld leerstraffen) wordt 
verwezen naar de bijbehorende protocollen en beleid. 
 
Indien er sprake is van incidentele samenwerking met kinderen, jongeren of kwetsbare volwassenen 
dan is het de verantwoordelijkheid van de betreffende projectleider of manager om ervoor te zorgen 
dat de veiligheid en privacy van de personen in kwestie gewaarborgd zijn.  

 
Ten aanzien van beheer van vertrouwelijke informatie over jongeren/volwassenen, ter voorkoming 
van schadelijke of vernederende beelden van jongeren/kwetsbare volwassenen en om ervoor te 
zorgen dat hun rechten gerespecteerd worden zijn de volgende richtlijnen van kracht: 

 
Communicatie 
 
Met het oog op de bescherming van kinderen, jong volwassenen en kwetsbare groepen (bijvoorbeeld 
ouderen, mensen met een beperking, LHBT) houdt Rutgers zich aan de volgende uitgangspunten als 
het gaat om communicatie. Dit kan zowel publiekscommunicatie betreffen, als communicatie in of 
over een interventie of onderzoek: 
 
a. Rutgers zorgt ervoor dat, indien er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen van kinderen/ 

jongeren tot 18 jaar, hiervoor schriftelijke toestemming nodig is van de ouders/verzorgers/ 
begeleiders. Ditzelfde geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking dat deze 
toestemming gegeven dient te worden door ouders/verzorgers/begeleiders. 

b. Rutgers zorgt ervoor dat communicatie over kinderen, jongeren/jong volwassenen en kwetsbare 
groepen in de vorm van afbeeldingen/bijschriften respectvol zijn. Hun namen worden niet 
genoemd, tenzij dit relevant is of logisch gezien de context (bijvoorbeeld een kind wordt 
geïnterviewd in een filmpje), dit dient dan met toestemming van de personen in kwestie (of hun 
vertegenwoordigers: ouders of verzorgers) gepaard te gaan. 

c. Rutgers gaat voorzichtig om met gegevens rondom jonge of kwetsbare personen en zorgt ervoor 
dat door het prijsgeven van informatie de identiteit van een persoon niet achterhaald kan 
worden, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming verkregen is. 

d. Rutgers vergewist zich ervan dat beeldmateriaal dat in opdracht van Rutgers door derden 
vervaardigd wordt, voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. 
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e. Rutgers zorgt ervoor dat indien beeldmateriaal van Rutgers door derden wordt gebruikt 
(bijvoorbeeld door een samenwerkingspartner), de voorwaarden hiervoor ten aanzien van 
respectvol gebruik schriftelijk worden vastgelegd. 

f. Rutgers zorgt ervoor dat, indien gebruik gemaakt wordt van stockfotografie, er uitsluitend wordt 
samengewerkt met bureaus, waarvan gecheckt is dat zij beschikken over de benodigde (portret) 
rechten. 

 
Onderzoek en interventieontwikkeling 
  
Om de rechten, veiligheid en het welzijn van de participanten (waaronder kinderen, jongeren en 
kwetsbare volwassenen) aan wetenschappelijk onderzoek of interventie te waarborgen, volgt 
Rutgers de volgende richtlijnen.  
 
De algemene uitgangspunten zijn: 
- Eerlijkheid en zorgvuldigheid.  
- Betrouwbaarheid. 
- Controleerbaarheid. 
- Verantwoordelijkheid. 
Voor onderzoek geldt daarnaast: 
- Onpartijdigheid. 
- Onafhankelijkheid. 
 
 
Checklist 
 
Onderzoekers en interventieontwikkelaars nemen de volgende punten in acht: 
a. Niet schadelijke prodecures 

De onderzoeker-ontwikkelaar mag geen onderzoek of ontwikkelingsproces uitvoeren dat fysiek 
of psychisch schadelijk kan zijn voor de participant. 

b. Informed consent 
Voorafgaand aan het vragen van toestemming moet de onderzoeker/ontwikkelaar de 
participanten inlichten over alle aspecten van het onderzoek of ontwikkelproces die van invloed 
kunnen zijn op zijn of haar bereidheid om te participeren en tevens antwoorden op diens vragen 
zo verwoorden dat ze door de participant begrepen kunnen worden. 

c. Instemming 
Indien informed consent door de participant vanwege leeftijd of beperking niet aan de orde is, 
spant de onderzoeker/ontwikkelaar zich in om begrip van de situatie te creëren en liefst toch 
enige vorm van instemming van de participant te verkrijgen.  

d. Toestemming van ouders/verzorgers/voogden 
Voor alle studies en ontwikkelprocedures word in geval van kinderen onder de 18 en 
participanten onder voogdij of mentorschap toestemming verkregen. 

e. Additionele toestemming 
Ook moet informed consent verkregen worden van elke persoon, zoals een schooldocent, wiens 
interacties met het kind tevens onderwerp van studie of interventieontwikkeling is.  

f. Incentives 
Enige vorm van vergoeding om te participeren in onderzoek of ontwikkelproject moet redelijk 
zijn en niet de mate van vergoedingen die een persoon normaalgesproken ontvangt overstijgen. 

g. Gevaar 
Indien enige vorm van seksueel misbruik of andere bedreiging van de veiligheid of welzijn van 
de participant in het geding blijkt, tijdens het onderzoek of het ontwikkelproces, dan moet dit 
conform de geldende protocollen gemeld worden. Denk aan de Wet Meldcode en, indien het 
participanten binnen een instelling of school betreffen, aan de daar geldende procedures. 
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h. Onvoorziene gevolgen 
Indien onderzoek of interventieontwikkeling resulteert in onvoorziene onwenselijke gevolgen 
voor de participanten, dan moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om dit de 
corrigeren voor nu en in toekomstige soortgelijk onderzoek of activiteiten.  

i. Resultaten rapporteren 
Omdat de woorden van een onderzoeker of ontwikkelaar vanwege zijn of haar gezagspositie 
onbedoeld gewicht kunnen hebben, moet oplettend worden omgegaan met de wijze waarop 
resultaten, oordelen of adviezen verwoord worden. 

j. Implicatie van bevindingen 
Onderzoekers en interventieontwikkelaars moeten zich bewust zijn van de sociale, politieke en 
menselijke implicaties van hun onderzoek of ontwikkelingstraject en in het bijzonder voorzichtig 
in de presentatie van hun bevindingen. 

k. Gelijkheid 
Onderzoekers en ontwikkelaars moeten zich ten alle tijden gelijkwaardig en respectvol opstellen 
ten aanzien van participanten. 

l. Anonimiteit 
Anonimiteit van informatie moet geborgd worden en geen andere informatie kan gebruikt 
worden dan waarvoor toestemming verkregen is.  

m. Privacy en vertrouwelijkheid 
Rutgers doet er alles aan om binnen redelijke grenzen de privacy en vertrouwelijkheid van 
participanten en instellingen te beschermen. 

 
 
2.3 Inbedding van het beleid 
 
Personeelsleden en medewerkers/personen die namens Rutgers in hun werk te maken krijgen met 
kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen worden getraind en/of begeleid in het creëren van een 
veilige omgeving voor kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen.  
 
Maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat partners, subsidieontvangers, consultants 
etc. die werken met kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen, werken in overeenstemming met 
de principes en maatstaven van Rutgers wat betreft de bescherming van kinderen, jongeren en 
kwetsbare volwassenen. 
 
2.4 Naleving van het beleid 

 
In geval er sprake is van klachten en vermeende schending van dit beschermingsbeleid voor 
kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen, kan gebruik gemaakt worden van de 
klachtenprocedure van Rutgers. Op basis van de aard van de klacht/schending,  kan de betrokken 
klachtencoördinator of directeur een oordeel vellen over eventuele sancties als gevolg van 
schendingen. 
 
Rutgers zorgt ervoor dat  partners, subsidieontvangers, consultants etc. die werken met kinderen, 
jongeren en kwetsbare volwassenen, werken in overeenstemming met de principes en maatstaven 
van Rutgers wat betreft de bescherming van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen. 
 
Rutgers actualiseert dit beleid minimaal eens in de drie jaar. 

 
 


