
Lezingen en meer* in het

Donderdag 30 oktober 2014

Conferentie ‘Voluntourism’ 
Vrijwilligerswerk met kinderen tijdens de vakantie
De vraag naar vrijwilligerswerk in het buitenland groeit enorm. Steeds meer toerisme-organisaties 
bieden daarom de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Vooral vrijwilligerswerk met kinderen is populair. 
Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen in een kinderhuis, weeshuis of vergelijkbare opvang is echter 
in veel gevallen schadelijk voor kinderen. Het is daarom goed om kritisch te zijn op de projecten waar 
vrijwilligers naar toe gaan. Om professionals in de toerismesector bewust te maken van de nadelige 
effecten van het werken met kinderen in het buitenland en hen richtlijnen te geven over welke 
projecten geschikt zijn voor vrijwilligerswerk, organiseert ECPAT (End Child Prostitution,  
Child Pornography And Trafficking of Children) samen met Better Care Network Nederland een 
conferentie op donderdag 30 oktober 2014.

Programma Dagvoorzitter: Gerben Hardeman, ANVR
12:30 – 13:00 Inloop en registratie 
13:00 – 13:45 How sustainable is the voluntourism market?
 Victoria Smith, onderzoekster verbonden aan International Centre for Responsible 

Tourism
13:45 – 14:30 Hoe stel je het belang van het kind voorop bij vrijwilligerswerk met kinderen?
 Bep van Sloten, expert op het gebied van alternatieve zorg voor kinderen
14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:25 Weeshuizen als dekmantel voor seksueel misbruik van kinderen
 Celine Verheijen, projectcoördinator kinderrechten en seksuele uitbuiting, ECPAT 
15:25 – 15:45 Het belang van een Verklaring Omtrent Gedrag bij vrijwilligerswerk in het 

buitenland
 Nur Albayrak en Marieke Dekker-Abels, Ministerie van Veiligheid en Justitie
15:45 – 16:00 Welke projecten zijn geschikt voor vrijwilligerswerk met kinderen? 
 Hans Trienekens, Dare2Go
16:00 – 16:15 Vrijwilligerswerk voor het hele gezin tijdens de vakantie
 Mathilde Saadhoff-Vlotman, FOX Vakanties
16:15 – 17:00 Panel discussie 
17:00 – 18:00  Napraten en netwerken

Kosteloos inschrijven:
Celine Verheijen
c.verheijen@ecpat.nl  
071-5160980/ 06-42053860

    

Adres van de conferentie:
Het Kinderrechtenhuis
Hooglandse Kerkgracht 17
2312 HS Leiden

Georganiseerd door: Met financiële steun van:



Informatie over de sprekers: 

Victoria Smith – International Centre for Responsible Tourism
Victoria Smith is gespecialiseerd in online marketing en toeristisch vrijwilligerswerk.  
Ze heeft onderzoek gedaan aan de Leeds University naar duurzaamheid van 
vrijwilligersprojecten. Zij is verbonden aan het International Centre for Responsible 
Tourism (ICRT). Het ICRT is een onafhankelijke organisatie verbonden aan de Manchester 
Metropolitan University en de Leeds University. 

Bep van Sloten – Onafhankelijke expert + Better Care Network Nederland
Bep van Sloten werkt als consultant op het gebied van alternatieve zorg voor kinderen 
die niet bij hun familie kunnen opgroeien. Ze reist de hele wereld rond, bezoekt 
kindertehuizen, geeft trainingen en adviseert beleidsmakers, kennisinstellingen en 
ngo´s. Bep van Sloten was tot januari 2014 coördinator van Better Care Network 
Nederland. Het Better Care Network Nederland is een netwerk van organisaties in 
Nederland die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in 
ontwikkelingslanden. 

Celine Verheijen – ECPAT Nederland
Celine Verheijen werkt sinds 2006 bij ECPAT Nederland. In Nederland vormen  
Defence for Children en ECPAT één organisatie die opkomt voor de rechten van het kind. 
Celine Verheijen werkt samen met de toerisme- en reissector in het voorkomen en 
bestrijden van kindersekstoerisme door middel van het implementeren van The Code, 
een gedragscode voor de reissector. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography 
And Trafficking of Children) is een internationaal netwerk met partners in 75 landen,  
dat zich richt op de bestrijding van kinderprostitutie, kinderpornografie, kinderhandel 
en kindersekstoerisme.

Nur Albayrak en Marieke Dekker-Abels – Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nur Albayrak (senior beleidsmedewerker) en Marieke Dekker-Abels 
(beleidsmedewerker) werken bij de afdeling bestrijding cybercrime & kinderpornografie 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een van de prioriteiten van de overheid is 
de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen, ook als dat geweld afkomstig is van 
Nederlandse daders in het buitenland. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 
daartoe een Plan van Aanpak Kindersekstoerisme opgesteld. Daarin is aandacht voor de 
internationale Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een document waaruit blijkt dat 
het gedrag van de aanvrager geen aanleiding is voor bezwaar voor het gevraagde doel, 
bijvoorbeeld om met kinderen te werken. 

Hans Trienekens – Dare2Go 
Hans Trienekens is trainer en coach van jongeren bij Dare2Go. Dare2Go is een  
non-profit organisatie dat zich vooral richt op het inspireren van jonge mensen voor 
internationale samenwerking. Dare2Go werkt al decennia lang samen met een groot 
aantal projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en biedt trainingen voor de 
voorbereiding op een verblijf in het buitenland en zorgt voor begeleiding tijdens het 
verblijf in het buitenland. 

Mathilde Saadhoff-Vlotman – FOX Vakanties 
Mathilde Saadhoff-Vlotman is sales manager en duurzaamheid manager bij  
FOX Vakanties. Zij is verantwoordelijk voor het creëren van toekomstige 
marktontwikkelingen + doelgroepen en duurzaamheidsprojecten van FOX. Op diverse 
individuele en groepsreizen in Sri Lanka en Zuid Afrika biedt FOX de gelegenheid om de 
rondreis te verlengen met een aantal dagen om te werken in een FOX Feel Good project.


