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Beleid voor Preventie en Bescherming
van Kinderen (BPBK)
Context
Dokters van de Wereld-BE bevestigt haar engagement i.v.m. het respect voor de fundamentele
rechten op vrijheid, waardigheid en gelijkheid van alle personen, ook kinderen. Kinderen
kunnen uiterst kwetsbaar zijn, vooral in situaties van armoede, humanitaire crises of conflicten
en hebben extra bescherming nodig,
Bovendien kan de combinatie van factoren zoals sociale klasse, geslacht, herkomst, seksuele
geaardheid, handicap of het feit van onderweg te zijn, voor een kind ook het risico op misbruik
en uitbuiting vergroten.
Hoewel Dokters van de Wereld-BE niet specifiek op kinderen gericht is, hebben we in ons
werk dagelijks met kinderen te maken. In het kader van haar interventies verbindt Dokters van
de Wereld-BE er zich toe om de rechten van het kind te laten respecteren en hen te
beschermen tegen elke daad (opzettelijk of niet) van geweld en elk vooroordeel met inbegrip
van mishandeling en uitbuiting.
Dokters van de Wereld-BE respecteert de cultuur, tradities en gebruiken van de
gemeenschappen waarbinnen zij werkt en tracht deze in het algemeen zo goed mogelijk te
versterken. Mochten deze culturele gebruiken echter schadelijk zijn voor de kinderen, dan
pleiten wij voor de afschaffing ervan. Dokters van de Wereld-BE verbindt er zich toe om zich,
voor zover dat veilig is, steeds te voegen naar de geldende wetgeving van de locatie van
interventie. Dat slaat zowel op de lokale als internationale wetgeving in verband met de
bescherming en het welzijn van kinderen. Het gebeurt echter dat ons beleid en onze
procedures afwijken van de lokale wetgeving en dat er striktere maatregelen nodig zijn. De
voorschriften van het huidig beleid voor preventie en bescherming van kinderen vervolledigt
alle andere geldende wettelijke verplichtingen.
Elke inbreuk tegen dit beleid zal beschouwd worden als een zware inbreuk en leidt tot
disciplinaire maatregelen die kunnen gaan tot ontslag en elke andere mogelijke wettelijke
maatregel.
De hiervoor beschreven principes gelden voor alle medewerkers van Dokters van de WereldBE en zijn bedoeld als leidraad, om hen te helpen bij het nemen van ethische beslissingen,
zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Elke inbreuk hiertegen is een zware fout en
leidt tot disciplinaire maatregelen, die zelfs tot ontslag kunnen leiden, conform de disciplinaire
procedures van Dokters van de Wereld-BE en de geldende wetgeving.

1. Doel van het beleid
Dit beleid toont het engagement van Dokters van de Wereld-BE om kinderen te beschermen
tegen elke vorm van schade en misbruik, met inbegrip van seksuele uitbuiting, psychische en
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emotionele mishandeling en verwaarlozing. Het beleid, de richtlijnen voor de toepassing ervan
en de begeleidende hulpmiddelen werden uitgewerkt om een praktische gids op te stellen om
kindermisbruik te voorkomen en de preventie en bescherming van de kinderen in het kader
van de activiteiten van Dokters van de Wereld-BE, te versterken. Het wil een open en
omgeving creëren, waarbinnen het moet mogelijk zijn om alle twijfels in verband met de
veiligheid en het welbevinden van kinderen te uiten en ze op een juiste en evenwichtige manier
te behandelen, door het belang van het kind boven alles te stellen.
De zorg voor een veilige omgeving voor kinderen, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
iedereen die meewerkt aan de activiteiten van Dokters van de Wereld-BE, door dit beleid
dagelijks in te voeren in de cultuur en de praktijken van de organisatie op de volgende
domeinen:
Preventie van kindermishandeling: door sensibilisering, het aannemen van best practices,
opleiding en geijkte rekruteringsmethodes het risico beperken voor de kinderen met wie we
werken of in contact komen. We verwachten dat iedereen die deelneemt aan de activiteiten
van Dokters van de Wereld-BE, deze gedragscode voor kinderen respecteert.
Opleiding tot sensibilisering voor de verplichting van preventie en bescherming van
kinderen: erop toezien dat iedereen die voor Dokters van de Wereld-BE werkt, weet dat hij
conform dit beleid moet handelen.
Kindermishandeling signaleren: zich ervan verzekeren dat iedereen die met Dokters van de
Wereld-BE samenwerkt, zijn specifieke verantwoordelijkheden kent om feiten te signaleren
(met inbegrip van de verantwoordelijkheid voor het verplicht signaleren in de landen waar dat
van toepassing is), de te nemen maatregelen en de te verwittigen instanties, wanneer men
twijfelt over de veiligheid van de kinderen. Van iedereen die met of voor Dokters van de
Wereld-BE werkt, verwachten we dat ze elk vermoeden van kindermishandeling melden.
Tussenkomst bij kindermishandeling: als er een reden is om voor hun welzijn te vrezen,
tussenkomen om het kind te begeleiden en beschermen, de personen ondersteunen die deze
vrees delen, vragen stellen of meewerken aan een verder onderzoek en beschermende
maatregelen nemen om te voorkomen dat gelijkaardige feiten zich opnieuw kunnen voordoen.
Dit beleid bepaalt de voornaamste principes, de aanpak en normen waaraan men zich in de
verschillende stadia van ons werk moet houden, zodat Dokters van de Wereld-BE voor
kinderen een veilige organisatie blijft.

2. Beleid van Dokters van de Wereld-BE voor preventie en
bescherming van kinderen
Het preventie- en beschermingsbeleid van Dokters van de Wereld-BE is gebaseerd op de
volgende principes:

Het hoogste belang van het kind:
In alle beslissingen die kinderen aanbelangen en die handelen over de bezorgdheid om
veiligheid en het welzijn van kinderen, blijft het belang van het kind onze grootste
bekommernis. Dokters van de Wereld-BE is van mening dat kinderen het recht hebben om
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actief deel te nemen aan alle domeinen van hun leven, recht hebben op medezeggenschap
en hun mening moeten kunnen geven, om invloed te kunnen uitoefenen op hun omgeving en
mee richting te geven aan hun leven. De beslissingen over kinderen en jongeren moeten
zoveel mogelijk samen met hen genomen worden en in hun hoger belang, waarbij volop
rekening moet gehouden worden met de gevolgen die dat voor hen zal hebben. En ook als
volwassenen voor kinderen moeten beslissen om hen voor gevaar te behoeden, dan blijft het
hoger belang van het kind primeren.
In het geval inbreuken op dit beleid schade zou toegebracht hebben, zal Dokters van de
Wereld-BE naar de kinderen luisteren en er gevolg aan geven. Na een risicoanalyse kan
blijken dat het in het belang en ter bescherming van het kind is, om deze informatie te delen,
ook al wordt hierdoor de vertrouwelijkheid misschien geschonden.

Nultolerantie voor kindermisbruik en uitbuiting
Dokters van de Wereld-BE voert een nultolerantiebeleid voor kindermisbruik en uitbuiting. Dat
betekent dat we ondersteunende preventie- en interventieacties voeren, slachtofferhulp bieden
en daders van geweld en grensoverschrijdend gedrag ter orde roepen.

3. Definities
In het kader van het huidig beleid van kinderbescherming en preventie door Dokters van de
Wereld-BE, gebruiken we de volgende definities:
Kind: Elke persoon onder de achttien (18) jaar, in de zin van de conventie van de rechten van
het kind.
Rechten van het kind: kinderen hebben «recht op leven, op overleven en op ontwikkeling»,
waarbij ontwikkeling slaat op fysieke, emotionele, cognitieve, sociale en culturele ontwikkeling.
Kinderbescherming en preventie: dit omvat het beleid, de procedures en toegepaste
praktijken voor de bescherming en preventie van de kinderen die in contact komen met Dokters
van de Wereld-BE en met al wie met ons samenwerkt, om hen te beschermen tegen elke vorm
van misbruik en uitbuiting. Het is de verantwoordelijkheid van het voltallig personeel om deze
handelswijze te integreren in zijn activiteiten en er zo voor te zorgen dat Dokters van de
Wereld-BE een veilige organisatie voor kinderen is.
Kinderbescherming: daaronder verstaan we zowel de preventie voor ernstige schade,
misbruik, verwaarlozing, uitbuiting en geweldpleging tegenover kinderen, als het antwoord
erop. Het programma voor kinderbescherming zit in de activiteit of het initiatief dat de kinderen
wil beschermen tegen elke vorm van geweld. Het gaat vooral om het invoegen van de
kinderbescherming in alle thematische domeinen van de programma's, ter versterking van een
veilige omgeving voor de kinderen binnen de gemeenschap.
Kindermishandeling: Kindermishandeling gaat over het misbruik van de rechten van het kind
en omvat alle vormen van geweld tegen kinderen, zowel fysiek, psychologisch als seksueel,
zowel verwaarlozing, familiaal geweld, seksuele uitbuiting, ontvoering en bedreiging ook voor
seksuele doeleinden, de deelname van een kind aan online seksueel kindermisbruik en
kinderarbeid zoals verder bepaald.
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o

Fysiek misbruik: als een persoon vrijwillig een kind verwondt of ermee dreigt. Onder
fysiek misbruik verstaan we trekken, kloppen, slaan, schudden, gooien, vuistslagen,
stampen, bijten, verbranden, wurgen en vergiftigen. Deze vorm van geweld omvat ook
de culturele praktijken die het lichaam van een persoon zodanig beschadigen dat het
psychologisch of fysiek lijden veroorzaakt en/of blijvende gevolgen heeft voor de
gezondheid zoals genitale verminking bij vrouwen.

o

Verwaarlozing: een kind voortdurend en vrijwillig drinkwater, voedsel, onderdak,
sanitaire voorzieningen of omkadering en zorg ontzeggen, ook al zijn de middelen
voorhanden, waardoor de gezondheid en de ontwikkeling van het kind in gevaar
komen.

o

Emotionele mishandeling: voortdurend het zelfrespect van de kinderen ondermijnen.
Dit kan gebeuren door (enkele niet-beperkende voorbeelden) belediging, bedreiging,
verminking, vernedering, intimidatie en isolement van het kind.

o

Seksueel misbruik van een kind: een kind dat door een ander kind, een adolescent
of een volwassene gebruikt wordt voor zijn eigen seksuele stimulering of bevrediging.
Seksueel misbruik omvat activiteiten met en zonder contact, alle soorten seksuele
handelingen waarbij kinderen betrokken zijn en ook het kind blootstellen aan
onlinebeelden van seksuele uitbuiting van kinderen of foto's nemen van de kinderen
om ze seksueel uit te buiten.

o

Familiaal geweld: hieronder verstaan we verbaal, fysiek, seksueel of emotioneel
geweld binnen een gezin of familie, waarvan het kind herhaaldelijk en geregeld getuige
is.

o

Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen: dit is voornamelijk seksueel
misbruik, gepleegd door een volwassene, waarbij aan het kind of een of meer derden
een vergoeding betaald wordt, hetzij financieel of in natura. Het kind wordt dan
beschouwd als een seksueel en commercieel voorwerp. De seksuele uitbuiting van
kinderen voor commerciële doelen creëert een vorm van dwang en geweld tegenover
het kind en betekent dwangarbeid en een soort hedendaagse slavernij.

o

Online seksuele uitbuiting van kinderen: Het gaat hier voornamelijk om alle daden
die voortvloeien uit het seksueel misbruik van kinderen en op een bepaald moment
online komt. Dit omvat elk gebruik van informatica- en communicatietechnologie (ICT)
dat seksuele uitbuiting tot gevolg heeft of waardoor een kind seksueel uitgebuit kan
worden of dat tot gevolg heeft of kan leiden tot het maken, kopen, verkopen, bezitten,
verspreiden of overdragen van foto's of andere documenten die informatie over deze
seksuele uitbuiting bevatten.

o

Kindhuwelijken: een officieel huwelijk of een informele vereniging vóór de leeftijd van
18 jaar van jongens of meisjes, hoewel het meestal over meisjes gaat. Kindhuwelijken
zijn wijdverbreid en kunnen leiden tot een eenzaam leven vol ontberingen.
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o

Grooming: men spreekt ook van «pedofilie» of «kinderlokkerij». Over het algemeen
gaat het om een gedrag waarbij de dader het vertrouwen wint van het kind, om het
daarna seksueel te kunnen benaderen. Een dader zal bijvoorbeeld een
vertrouwensrelatie opbouwen met het kind om er daarna een seksuele relatie van te
maken (bijvoorbeeld door het kind te bevoordelen, te isoleren, door overmatige
aandacht te schenken of cadeautjes te geven, door seksueel getinte opmerkingen of
aanrakingen of door het tonen van seksuele beelden of online kinderpornografie).

o

Seksueel kindermisbruik op het internet: elektronische berichten sturen naar een
jongen of een meisje van wie de afzender vermoedt dat die nog geen 18 jaar is, om de
bestemmeling te overhalen om zich te lenen tot of onderwerpen aan seksuele
activiteiten met een andere persoon, waaronder mogelijk ook de afzender van het
bericht of een bericht met een obscene boodschap naar een minderjarige sturen.

o

Kinderarbeid: het wordt vaak omschreven als arbeid die het kind van zijn kindertijd
berooft, van zijn mogelijkheden en waardigheid en die schadelijk is voor zijn fysieke en
mentale ontwikkeling. Het verwijst naar werk dat mentaal, fysisch, sociaal en moreel
gevaarlijk en schadelijk is voor het kind en een belemmering vormt voor zijn school en
vrije tijd. In zijn meest extreme vormen staat kinderarbeid gelijk aan kinderslavernij, het
wordt gescheiden van zijn familie en blootgesteld aan groot gevaar en ziektes (Zie de
richtlijnen van de OAE over kinderarbeid.).

o

Bedreigen van kinderen: dit slaat op elke rol bij het rekruteren, vervoeren of aanhalen
van kinderen onder bedreiging, met geweld of elke andere vorm van dwang. Ook
machtsmisbruik valt hieronder.

o

Kinderen gebruiken voor militaire doeleinden: dit gaat over situaties waar kinderen
deelnemen of blootgesteld worden aan militaire activiteiten, zowel als soldaat of om
een menselijk schild te vormen.

o

Contact met kinderen: Het werken aan een activiteit of in een positie waar
rechtstreeks (ook via internet) of onrechtstreeks (zoals gebruik maken van foto's van
kinderen) contact met kinderen nodig is of kan zijn. Deze contacten met kinderen bij
interventies in gemeenschappen kunnen zowel voorkomen bij de maken van de
taakomschrijving als bij het uitoefenen van de taken.

o

Werken met kinderen: Het werken met kinderen betekent een activiteit uitoefenen
met kinderen, waarbij het normaal is dat er contacten zijn tijdens het verloop van de
activiteiten met dien verstande dat de contacten niet het doel van de activiteiten zijn.
Dit slaat ook op vrijwilligerswerk of ander onbetaald werk.

4. Verplichtingen bij kinderbescherming en preventie:
Iedereen die meewerkt met Dokters van de Wereld-BE moet de volgende verplichtingen
naleven:
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Zich gedragen volgens de waarden en het beleid van kinderbescherming en -preventie
van Dokters van de Wereld-BE.



Kinderen met respect behandelen, ongeacht hun etnische herkomst, huidskleur,
gender (ook transgenderkinderen), taal, religie, opinie, nationaliteit, etnische
achtergrond, sociale afkomst, bezittingen, handicap, seksuele geaardheid of enige
andere overtuiging.



Of het nu gebeurde voor of tijdens de samenwerking met Dokters van de Wereld-BE,
alle beschuldigingen, veroordelingen en andere inbreuken die te maken hebben met
kindermishandeling en -uitbuiting, ook als dat gebeurt volgens tradites of onbeschreven
regels, moeten meteen gemeld worden.



De opleidings- en sensibiliseringssessies van Dokters van de Wereld-BE gebruiken om
de verschillende elementen van kindermishandeling beter te begrijpen.



De taal of houding tegenover een kind mag nooit ongepast, kwetsend, gewelddadig of
seksueel uitdagend zijn, met de bedoeling om het op cultureel vlak te vernederen of
ontredderd werken.



Zich nooit en met geen enkel kind van minder dan 18 jaar (of minder dan de jaren van
verstand als het meer dan 18 jaar is) overgeven aan eender welke vorm van seksuele
betrekkingen of activiteiten.



Zich nooit overgeven aan de minste vorm van mishandeling van een kind, of het nu
gaat om fysieke of emotionele mishandeling, verwaarlozing, grooming (of seksueel
misbruik), geweld of uitbuiting, online of anders.



Zich nooit overgeven aan familiaal geweld waaronder (zonder beperkend te zijn)
vrouwelijke genitale verminking, kindhuwelijken, bedreigingen en kinderarbeid.



Er zoveel mogelijk voor zorgen dat er bij interventies een volwassene bij de kinderen
kan blijven.



Niet onbewaakt bij kinderen slapen, tenzij het verplicht is. Desgevallend, het
onmiddellijk aan de overste melden en er zo mogelijk voor zorgen dat er een tweede
volwassene bij komt (deze verplichting geldt niet voor de eigen kinderen van de
betrokkene of de kinderen over wie deze persoon de voogdij heeft).



Binnen het kader van de missies van Dokters van de Wereld-BE nooit alleen naar het
huis van een kind gaan of een kind zonder begeleiding bij zich thuis of op zijn
verblijfplaats uitnodigen, tenzij het kind onmiddellijk gevaar loopt om gekwetst te
worden of wanneer er fysiek gevaar dreigt.



Alle geldende wetten nagaan waaronder ook de arbeidswetgeving in verband met
kinderarbeid.



De kinderen niet vernederen en geen lijfstraffen geven.
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Tijdens het werk of in contact met kinderen geen alcohol of illegale drugs gebruiken.



Geen kinderen bevoordelen of benadelen ten opzichte van de anderen



Buiten de werkuren voor de programma's of activiteiten van Dokters van de WereldBE geen contact zoeken of tijd doorbrengen met een kind dat banden heeft met de
activiteiten of programma's van Dokters van de Wereld-BE.



Geen misbruik maken van zijn positie om professionele bijstand te weigeren, geen
voorkeursbehandelingen, geschenken of een andere vorm van betalingen geven aan
een kind of eender welke persoon die banden heeft met een kind, om van dat kind
eender welke vorm van voordeel of seksuele gunst te eisen.



Geen niet-professioneel gewelddadig, onnodig of buitensporig fysiek contact hebben
met een kind dat dat zich hierdoor ongemakkelijk kan voelen, in gevaar kan komen of
buiten de culturele gebruiken valt. (als een gekwetst kind moet verzorgd worden of een
kind uit een gevaarlijke situatie moet gered worden, is fysiek contact natuurlijk
onontbeerlijk)



Geen kinderarbeid toestaan, met inbegrip vanhuishoudelijk werk of andere taken die
ongeschikt zijn omwille van de leeftijd of ontwikkeling van het kind endie beslag leggen
op hun beschikbare tijd voor opleiding en ontspanning of die een groot risico op
kwetsuren vormen.



Binnen het programma, de activiteiten of evenementen van Dokters van de Wereld-BE
geen intieme daden stellen die de kinderen zelf alleen kunnen uitvoeren zoals het toilet,
wassen of aan- en uitkleden.



Geen computer, smartphone, camera, fototoestel of sociale media gebruiken om een
kind uit te buiten of lastig te vallen en op geen enkele drager toegang hebben tot
gegevens in verband met seksuele uitbuiting van kinderen.



Geen kinderen misbruiken, geen illegale of gevaarlijke zaken met kinderen doen of
tolereren.



Onmiddellijk elke vrees voor de veiligheid of het welzijn van de kinderen melden of elke
inbreuk op het preventie- en beschermingsbeleid van kinderen, conform de
meldingsprocedures voor kinderpreventie en -bescherming.



Om de vertrouwelijkheid en bescherming van elk gefotografeerd of gefilmd kind te
waarborgen, of als het gaat om het gebruik van een foto of het het verhaal van een
kind binnen de context van het werk, met name voor promotiedoeleinden, fondswerving
en ontwikkelingseducatie, verbindt iedereen die betrokken is bij MdM-BE zich ertoe:
o
o

alvorens een kind te fotograferen of filmen, de lokale tradities en restricties over
de reproductie van persoonlijke afbeeldingen na te gaan;
de toestemming te krijgen van het kind en/of een van de ouders of de voogd
van het kind, alvorens het kind te fotograferen of filmen of naar zijn verhaal te
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o

o
o

vragen. Het volstaat om uit te leggen waarvoor de foto, film of het verhaal zullen
dienen;
erop toezien dat de foto’s, films, video's en dvd's het kind respectvol en in zijn
waardigheid tonen en niet in een kwetsbare of onderdanige situatie. De
kinderen moeten correct gekleed zijn en mogen geen suggestieve houdingen
aannemen;
erop toezien dat de beelden en verhalen de feiten en omgeving op een eerlijke
manier weergeven;
erop toezien dat de namen van de bestanden, gegevens en omschrijvingen
geen informatie bevatten die een kind kunnen identificeren bij het elektronisch
versturen of publiceren van de beelden of de verhalen, onder gelijk welke vorm.

5. Verbintenissen:
Dokters van de Wereld-BE verbindt er zich toe om alle mogelijke en nodige acties te
ondernemen (oa. specifieke activiteiten in de jaarlijkse actieplannen integreren) om de
volgende verbintenissen te doen naleven.
De directeurs en verantwoordelijken moeten nagaan of de medewerkers van Dokters van de
Wereld-BE dit beleid en de grondbeginselen ervan, begrijpen en respecteren. Om de
medewerkers ertoe aan te zetten om dit beleid toe te passen, verbinden de directeurs en
verantwoordelijken zich ertoe om:
1. aangepaste preventie- en interventiestrategieën uit te werken in verband met het
beschermen van kinderen;
2. onze principes over het beschermen van kinderen te integreren in de briefings en
opleidingen van de medewerkers;
3. aangepaste verantwoordelijkheden op te nemen in de functiebeschrijvingen (zoals de
opleiding van medewerkers, interventiemechanismen bij klachten, supervisies en
opstellen van verslagen met feedback) om er zeker van te zijn dat er k organisatorische
preventie- en interventiestrategieën opgezet worden voor de bescherming van het kind
te vrijwaren.;
4. alles in het werk te stellen wat binnen hun bevoegdheid ligt om, binnen de geldende
wetgeving, te voorkomen dat verantwoordelijken voor een inbreuk tegen de
kinderbeschermingbij Dokters van de Wereld-BE in dienst zouden komen of
overgeplaatst worden. Deze maatregel kan de vorm aannemen van een
controleprocedure van het strafregister;
5. mechanismen op te zetten voor het signaleren van uitbuiting en misbruik van
minderjarigen en ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor de begunstigden van
de programma's van Dokters van de Wereld-BE. Er ook voor te zorgen dat de personen
die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van de klachten, naast hun reguliere
taken, de nodige ruimte krijgen voor het klachtenbeheer;
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6. alle mogelijk maatregelen te nemen om de personen die te goeder trouw een klacht
over uitbuiting of misbruik geuit hebben, te beschermen tegen mogelijke represailles;
7. op geregelde tijdstippen alle beschuldigingen over uitbuiting en misbruik van kinderen
die betrekking hebben op medewerkers van Dokters van de Wereld-BE, grondig te
bestuderen en al het mogelijk doen om het gelieerd en gelijkgesteld personeel aan te
zetten om hetzelfde te doen. Dat veronderstelt een beroep doen op alle mogelijke
onderzoekspraktijken met aanklagers en getuigen, voornamelijk kinderen. Zo nodig
een beroep doen op professionele onderzoekers of personen die gespecialiseerd zijn
in het voeren van onderzoek.
8. Snel gepaste maatregelen te nemen, zo nodig zelfs juridische stappen tegen de
medewerkers en gelieerd en gelijkgesteld personeel dat daden van uitbuiting of
kindermisbruik zou gepleegd hebben. Dat kan gaan om disciplinaire of administratieve
maatregelen of doorverwijzen naar de bevoegde autoriteiten, meer bepaald voor
strafrechtelijke vervolging, in het land van oorsprong van de beschuldigde en in het
land waar het misdrijf plaatsvond.
9. Als de situatie het vereist en als het mogelijk is, de nodige maatregelen te nemen om
de klager(s) te begeleiden naar medische, juridische en psychologische hulp en
bijstand.
10. Mechanismen in het leven te roepen om de medewerkers van Dokters van de WereldBE en gelijkgestelden en de gemeenschappen waarbinnen we aan het werk zijn,
systematisch te sensibiliseren voor de bestaande preventie- en interventiemaatregelen
om de kinderen te beschermen en behoeden.
11. Bij het opstellen van de contracten met de partners, onderaannemers of
dienstverleners, erop toe te zien dat ook zij op de hoogte zijn van deze principes en ze
opvolgen.
12. Bij de gemeenschappen en overheden de steun voor preventie en interventie op het
gebied van kinderbescherming na te gaan.
13. Minstens om de vijf jaar het beleid van Dokters van de Wereld-BE in verband met
kinderbescherming te herzien.

6. Alarmprocedure:
Dokters van de Wereld-BE wil iedereen die redelijke aanwijzingen heeft over misbruik of
uitbuiting van minderjarigen, aanmoedigen om dit te melden en garandeert dat deze verklaring
geen nadelige gevolgen zal hebben.
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De medewerkers moeten elk vermoeden van inbreuk op dit beleid signaleren via de geijkte
procedures, ook al is de vermoedelijke dader een aangesloten of gelijkgesteld personeelslid
en zelf geen medewerker van Dokters van de Wereld-BE.
Dokters van de Wereld-BE waarborgt de vertrouwelijkheid, zowel van de klokkenluider als van
het slachtoffer en de beschuldigde.
Dokters van de Wereld-BE verbindt er zich ook toe om iedereen te steunen die vraagt om, in
het geval dat de samenwerking niet werd beëindigd, het gedrag dat tot de klachten leidde, te
corrigeren.
De manier van procederen gaat als volgt:
Voor de klokkenluider die een misbruik of vermoeden van misbruik signaleert:
1
2

3

4

de feiten niet negeren: zich vergewissen van het precieze verloop van de
gebeurtenissen
er heel zeker van zijn dat de feiten gefundeerd zijn: de geloofwaardigheid van de
bronnen nagaan en geen valse geruchten verspreiden, de pogingen tot ontkenning
herkennen.
Het onmiddellijk aan zijn rechtstreekse overste melden of, als dat om een of andere
reden niet mogelijk is, een overste van een hoger niveau op de hoogte brengen. Deze
verantwoordelijke zal er, met de toestemming van de klokkenluider, voor zorgen dat de
alarmprocedure in gang gezet wordt.
De alarmprocedure opstarten via de e-mailbox1
o abuse@medecinsdumonde.be
hetzij
o om een uitbuiting of misbruik te melden
o om bijkomende informatie te geven over een lopend dossier

Vertrouwelijkheidsprincipe:
De meldingen die binnekomen in de mailbox abuse@medecinsdumonde.be worden met de
grootste discretie en in alle vertrouwelijkheid behandeld door het aanspreekpunt Integriteit
op de hoofdzetel van Dokters van de Wereld-BE in Brussel.
Deze neemt rechtstreeks contact op met de klokkenluider, buiten de directe hiërarchische lijn
om.
Van bij de start van de alarmprocedure, bepaalt het Aanspreekpunt Integriteit de werkwijze
voor het verzamelen van de informatie en onderzoek, aangepast aan de situatie. Dit gebeurt
met de nodige discretie en in alle objectiviteit, om de mogelijk betrokken personen en de
klokkenluider(s) niet in moeilijkheden te brengen.
Misbruik van dit kanaal wordt niet getolereerd en zal gesanctioneerd worden.

1
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Op basis van de resultaten van het onderzoek en analyse van de beschikbare gegevens , zal
het comité Misbruik, zo nodig samen met de project/programma/landencoördinator(en), een
beslissing nemen.
Met deze beslissingen willen we de bescherming garanderen van:
 de begunstigden van de acties van Dokters van de Wereld-BE
 de klokkenluiders
 het programma
 de organisatie
Bij zware en bewezen tekortkomingen, zullen de sancties gebaseerd zijn op de juridische
middelen en volgens de betrokken wetgeving.
Alle elementen en beslissingen van de behandelde zaken, worden door het Aanspreekpunt
Integriteit gecentraliseerd. De gevoelige informatie over incidenten in verband met
kindermisbruik en -uitbuiting, of het nu over medewerkers gaat, begunstigden van onze
programma's of andere personen binnen de gemeenschap waarin Dokters van de Wereld-BE
actief is, mag slechts gedeeld worden met de bevoegde juridische autoriteten en de
medewerkers die door de aard van hun functie hiervan op de hoogte moeten zijn.

7. Communicatie
Elke medewerker van Dokters van de Wereld-BE kent het bestaan van dit beleid van BPBK
door de communicatie van de leefregels,door ad-valvas in de lokalen ende medewerkers
worden er ook van op de hoogte gebracht door hun HR-briefings.
Wegens de aard van de acties van Dokters van de Wereld-BE vraagt dit beleid bijzondere
aandacht en op vraag van de donoren moeten de nationale en internationale medewerkers
binnen de internationale missies een specifiek document in tweevoud ondertekenen waarin ze
verklaren dat ze kennis hebben genomen van dit beleid. Een exemplaar is bestemd voor de
medewerker, het andere wordt in zijn personeelsdossier bewaard, voor de internationale
medewerkers is dat op de hoofdezetel van Dokters van de Wereld-BE. Voor nationale
medewerkers is dit ter plaatse (locatie waar ze tewerkgesteld zijn).
Het directiecomité kan zo nodig voor elke dienst een aangepaste communicatiewijze toestaan,
in functie van de partners, donateurs, schenkers, leveranciers, begunstigden (...) om het
bestaan en de inhoud van dit beleid mee te delen.
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