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Urgentie & Doel BCNI  

Urgentie:  

 Er zijn miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende zorg krijgen, 

omdat hun ouders niet in staat zijn door welke oorzaak dan ook 

(ziekte, relatieproblemen, criminaliteit, overlijden) om zelf goed voor 

hun kind te zorgen.  

Doel:  

 Hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verbeteren  en 

hen uit tehuizen naar stabiele gezinszorg begeleiden, door uitwisseling 

van kennis en ervaring. 



Leden van de stuurgroep van het BCN 

• Cordaid 

• Kinderpostzegels 

• UNICEF Nederland 

• Wereldkinderen 

• Stichting Kinderperspectief 

• ICCO/Kerk in Actie 

• Wilde Ganzen 

• Defence for Children 

Naast deze kerngroep is er een 
Werkgroep Kwaliteit die zich 
bezighoudt met het thema 
vrijwilligerswerk en een PI denktank 
die zich specifiek richt op het 
bereiken van PI 



Wat biedt BCN? Linken & leren 

• Netwerkbijeenkomsten, trainingen en nieuwsbrief  (>600 adressen); 

• Databank van good practices, wetenschappelijk onderzoek en 

publicaties om de implementatie van de Alternative Care Guidelines 

en dus betere zorg voor kinderen te ondersteunen; 

• Link van BCN Nederland met het internationale BCN, dat wereldwijd 

de visie uitdraagt; 

• Ondersteuning bij projecten om kinderen betere zorg te geven 

(particulieren, professionals, studenten) 



Doelgroepen 

Alle personen en organisaties die vanuit Nederland actief zijn in projecten 

ter ondersteuning van kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in 

ontwikkelingslanden:  

• Grote hulporganisaties organisaties actief in Internationale 

Samenwerking  

• Particulier Initiatief & het algemene publiek 

• Donoren, overheid en beleidsmakers, met name het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 

• De politici in Eerste en Tweede Kamer 



Visie van BCN 

• Opgroeien in een gezinssituatie binnen de eigen gemeenschap is in 

principe het beste voor ieder kind. 

• Kinderen zonder ouderlijke zorg zijn voor een optimale ontwikkeling 

op lange termijn beter af bij familie of in een pleeggezin (informeel of 

formeel) dan in een tehuis. 

• Betere zorg begint al met hulp aan kwetsbare gezinnen zodat ouders 

en/of familieleden zelf voor hun kinderen kunnen zorgen.  



Toelichting op de visie 
BCN beleid is gebaseerd op: 

1. Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1990) 

2. UN Guidelines for the Alternative Care for Children, verwelkomd in 

de Algemene Vergadering van de VN in november 2009  versterken 

van de uitvoering van VN verdrag 

3. Waar het Afrika betreft, de African Charter 

4. Quality4Care (2008): Europese kwaliteitsstandaarden door 

NGOs ontwikkeld en landenspecifieke implementatieversies 



Grondbeginsel VN verdrag 
Rechten & verantwoordelijkheden 

 

Gezin:  

1) Lichamelijk welzijn: liefde, zorg en veiligheid;  

2) Opvoeding, stimulerende leefomgeving, rolmodellen;  

3) Toekomstperspectief, veiligheid en vertrouwen. 

 

Overheid: Verplicht om strategieën en beleid hierop te ontwikkelen. 



Publicatie 
2012: Een 
gezin voor elk 
kind 



Uitgangspunten Alt. Zorg 
• Kinderen zonder ouderlijke zorg: alle kinderen jonger dan 18 jaar die niet bij hun 

ouders wonen om welke reden dan ook. Veel variatie aan oorzaken en problematiek 

 aanpak op maat 

• Kind staat centraal (mening kinderen, maatwerk, individuele oplossingen en plan 

van aanpak: verantwoording noodzaak beslissing en doeltreffendheid van de 

maatregel) 

• Steun aan gezin en gemeenschap (Social Protection: sociaaleconomische 

ondersteuning) 

• Uithuisplaatsing en tehuizen (laatste redmiddel, tijdelijkheid bij voorkeur 

van 3–12 maanden maximaal):  re-integratie of duurzaam (pleeg)gezin 



Kindgerichte projecten van PI 

Ieder project heeft een eigen ontstaansgeschiedenis 

• AFBEELDINGEN VAN KINDEREN IN PROJECTEN; 
gebruikt ter ondersteuning onder andere van 
fondsenwerving 

• Met TOESTEMMING van de ouders/verzorger(s) voor 
zover mogelijk 

• Respect voor de PRIVACY 

• WAARDIGHEID – Als het jouw kind zou zijn, zou het dan 
ook zo afgebeeld zijn of worden 



Richtlijnen BCN vrijwilligerswerk 
1. Een vrijwilliger is zich bewust van het belang van hechting van kinderen en is 

om die reden vooraf  getraind en stelt het belang van kind(eren) voorop! 

2. Zendende organisatie heeft een Code of Conduct of Child Protection Policy ! 

3. Een vrijwilliger is al geschoold/ervaren en kan aan lokale staf via 

kennisoverdracht een bijdrage leveren, dus de vrijwilliger verricht geen 

rechtstreekse zorgtaken met en voor kinderen (korte duur verblijf, hechting…) 

4. Een vrijwilliger werkt bij voorkeur niet in een kinderhuis of weeshuis, omdat dit 

het ´institutionaliseren´ in stand houdt (PERU, CAMBODJA ALS VOORBEELDEN) 

5. De instelling/bemiddelaar begeleidt de vrijwilliger ook tijdens het verblijf! 

6. De vrijwilliger kan een VOG overleggen (Verklaring Omtrent het Gedrag) 

 

 

 

 



Wensen BCN voor de toekomst 

• Algemeen: Implementatie VN richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor kinderen 

zonder adequate zorg en basisprincipes voor betere zorg. 

http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/51154_Richtlijn

en-vrijwilligerswerk_BCNN_DEF14.pdf  

• Professionals en vrijwilligers: Meer kennis over wat betere zorg is zowel bij 

gevers als bij verzorgers van kinderen en dus minder steun voor de bouw van 

weeshuizen en meer aandacht en steun voor gezinsgerichte opvang van 

kinderen. 

• Politiek: Structurele en coherente aandacht voor kinderen in het 

buitenlandbeleid van Nederland. Helaas is dit verminderd en staan 

´kinderrechten´ alleen nog sporadisch in het buitenlandbeleid. 

http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/51154_Richtlijnen-vrijwilligerswerk_BCNN_DEF14.pdf
http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/51154_Richtlijnen-vrijwilligerswerk_BCNN_DEF14.pdf
http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/51154_Richtlijnen-vrijwilligerswerk_BCNN_DEF14.pdf
http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/51154_Richtlijnen-vrijwilligerswerk_BCNN_DEF14.pdf


Contact 

Lotte Ghielen, coördinator 

 

Adres:   Schipholweg 97, 2316 XA Leiden 

Email:  info@bettercarenetwork.nl 

 

www.bettercarenetwork.nl 

 


