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2019 Wereldwijde Oproep voor Bijdragen over 
Kinderinstellingen en Mensenhandel 

Richtlijnen 
 
Dankuwel voor uw reactie op deze wereldwijde oproep van Lumos voor bijdragen over 
kinderinstellingen en mensenhandel. In deze richtlijnen vindt u meer informatie over het doel 
en de methodologie van deze oproep, definities van kinderinstellingen en mensenhandel, 
kinder- en gegevensbescherming en onderzoek door Lumos. 

 
Het doel van deze oproep voor bijdragen 

Het verzamelen van bijdragen door middel van deze oproep heeft als doel om de verbanden 
tussen kinderinstellingen en mensenhandel in uiteenlopende contexten in de wereld beter te 
begrijpen. Lumos verzamelt voorbeelden, informatie, kennis en bronnen over mensenhandel 
in het kader van kinderinstellingen, evenals over de aanpak van dit ernstige probleem in de 
praktijk. We putten uit de collectieve deskundigheid en ervaringen van beroepsdeskundigen, 
beleidsmakers, onderzoekers, pleitbezorgers en anderen op het gebied van 
kinderbescherming en anti-handel. 
 

Wat zijn kinderinstellingen? 
Kinderinstellingen zijn wooninrichtingen waar een 'institutionele cultuur' heerst. Dit omvat 
bijvoorbeeld weeshuizen, opvangcentra voor alleenstaande minderjarige migranten, 
woonzorgvoorzieningen, psychiatrische afdelingen, residentiële speciale scholen en 
internaten. 
 
Hoewel niet alle instellingen voor kinderen hetzelfde lijken of op dezelfde manier opereren – 
sommige worden gerund door de staat, anderen door particuliere aanbieders, sommige zijn 
materieel goed toegerust, anderen worstelen om basisvoorzieningen te bieden – ze worden 
allemaal gekenmerkt door dezelfde 'institutionele cultuur' die er heerst. Ze ontkennen 
kinderen hun vrijheid, isoleren ze van hun families en gemeenschappen, laten kinderen 
zonder voldoende controle over hun leven en over beslissingen die hen betreffen en 
ontzeggen hen vaak hun recht op een identiteit. Het is gebruikelijk dat de eisen van de 
instelling zelf prevaleren boven de individuele behoeften van de kinderen. 
 

Wat is mensenhandel? 
Het Protocol ter voorkoming, onderdrukking en bestraffing van de handel in personen, in het 
bijzonder vrouwen en kinderen, ook bekend als het Protocol inzake Mensenhandel, voorziet 
in een internationaal aanvaarde definitie van mensen handel. De handel in kinderen wordt 
gedefinieerd in artikel 3, onder c, als: 
 

“Het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van een kind met het 
oog op uitbuiting" [...] 
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In artikel 3(a), wordt verder uiteengezet dat: 
 

"Uitbuiting omvat mede: ten minste de uitbuiting van prostitutie van anderen of 
andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of 
praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, onderworpenheid of de verwijdering van 
organen." 

 

Methodologie 

Lumos nodigt iedereen uit met relevante voorbeelden, informatie, kennis en middelen om op 
de oproep voor bijdragen te reageren door de online enquête in te vullen. Gezien de 
diversiteit aan kennis en ervaringen staat het deelnemers vrij om hun bijdragen te 
structureren op de manier die zij het meest geschikt achten. De bijdragen zijn onderverdeeld 
in twee onderdelen: 

• Onderdeel I: Voorbeelden, informatie en kennis over mensenhandel in verband met 
kinderinstellingen 

• Onderdeel II: Voorbeelden, informatie en kennis over de bestrijding van 
mensenhandel in verband met kinderinstellingen 

 
U kunt ook publicaties en bronnen toevoegen ter ondersteuning van uw bijdragen.1 
 
U wordt aangemoedigd om alle secties te voltooien die van toepassing zijn op hun bijdrage; 
de andere secties kunnen leeg gelaten worden. In de online enquête kunnen maximaal drie 
bijdragen in elk van de twee onderdelen worden ingediend. Als u meer dan drie bijdragen 
wilt indienen, vul dan een nieuwe survey in na het voltooien van deze survey. U kunt uw 
aanvullende bijdragen ook rechtstreeks naar Lumos sturen (zie contact gegevens aan het 
einde van deze richtlijnen). 
 

Voorbeeld van bijdrage 

Stel dat u informatie wilt geven over het verhaal van een individueel kind dat naar een weeshuis is 
verhandeld. U kunt de details en gebeurtenissen beschrijven als een bijdrage in Onderdeel I. Als u ook 
uw ervaringen wilt delen over de bescherming van dit kind te en haar reintegratie met haar familie, 
vult u het tekstvak in Onderdeel II in. Als u onlangs een artikel in een lokale krant over kinderuitbuiting 
in hetzelfde weeshuis en hoe de politie dit behandelt bent tegengekomen, kunt u dit uploaden als een 
publicatie/bron ter ondersteuning van uw bijdrage in Onderdeel I of II, aangezien het relevant is voor 
beide. 

 

 
 
 
 
                                                           
1 Relevante bronnen zijn bijvoorbeeld: gepubliceerde of niet-gepubliceerde onderzoekspapers, artikelen, 
beleidsdocumenten, presentaties, evaluaties, factsheets, handleidingen, strategieën, nieuwsmedia, 
conferentiedocumenten en scripties. 

https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=nl
https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=nl
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Hoe worden uw bijdragen gebruikt? 
Lumos is dankbaar voor alle bijdragen en zal ze zorgvuldig analyseren om beter inzicht te 
krijgen in de patronen, dynamiek, risico's en oorzaken. Deze informatie zal worden 
gepubliceerd en verspreid om bewijs aan te leveren voor strategieën, interventies en beleid 
ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel in het kader van kinderinstellingen. Uw 
bijdragen zullen bijdragen aan het aankaarten van enkele van de voornaamste leemten in de 
mondiale kennis op dit gebied en zal de kinderbeschermingssector helpen te versterken om 
de levens van kinderen te verbeteren. 
 
Aan het einde van de online enquête wordt u gevraagd om aan te geven of u wilt dat wij uw 
naam of die van uw organisatie noemen bij het citeren of parafraseren van uw bijdrage. Indien u 
dat wenst, zijn we blij aan volledige referentie te geven, maar we kunnen er ook voor zorgen 
dat uw bijdrage anoniem blijft. 
 

Bescherming en beveiliging van kinderen 

De veiligheid en bescherming van kinderen, zowel online als offline, is altijd de voornaamste 
prioriteit van Lumos. Lumos heeft een plicht om zorgen te melden over de veiligheid en het 
welzijn van kinderen en kwetsbare volwassenen die via deze oproep voor bijdragen kunnen 
worden aangekaart. Als u in uw bijdragen zorgen over lopend of vermoed misbruik aankaart, 
dan is het mogelijk dat wij deze zullen moeten rapporteren aan de betrokken autoriteiten. 
 
U wordt verzocht geen namen te noemen of persoonlijke gegevens of de exacte locaties van 
kinderen, gezinnen, andere personen of kinderinstellingen te identificeren waar dan ook in 
deze survey. De enige uitzondering hierop is informatie die direct beschikbaar is in het 
publieke domein (bijvoorbeeld in openbaar beschikbare gerechtelijke procedures, media-
artikelen of publicaties). 
 
Mocht u zich zorgen maakt dat iemand in direct gevaar verkeert, dan raden wij u aan contact 
op te nemen met de politie of de relevante sociale dienstverleners in uw land. Als u de 
problemen met Lumos rechtstreeks wilt bespreken, neem dan contact op met onze 
veiligheidsadviseur, Naomi Deutsch: Naomi.Deutsch@wearelumos.org (alleen in het Engels). 
 

Privacy en gegevensbescherming 

Lumos hecht veel waarde aan privacy-en gegevensbescherming en beseft de druk en risico's 
van praktijkdeskundigen, pleitbezorgers en onderzoekers op het gebied van de bestrijding 
van mensenhandel over de hele wereld. U wordt gevraagd om aan te geven op welke wijze u 
toestaat dat uw bijdragen worden gebruikt, gepresenteerd en gecommuniceerd door Lumos. 
We maken ook de optie mogelijk om een anonieme bijdrage in te dienen. Dit doet u door de 
velden met contactgegevens leeg te laten. 
 
Voor meer informatie over hoe we uw privacy en gegevens beschermen, kunt u het 
Privacybeleid van Lumos (in het Engels) en het Privacybeleid van SurveyMonkey lezen. 
 

 

mailto:Naomi.Deutsch@wearelumos.org
mailto:Naomi.Deutsch@wearelumos.org
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
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Kinderinstellingen en mensenhandel: de bewijskloof 
Over de hele wereld groeit de internationale erkenning dat kinderen een hoger risico lopen 
om uitgebuit en verhandeld te worden als ze zich in de kinderinstellingen bevinden, maar ook 
bij het verlaten van de institutionele zorg. Uit onderzoek is gebleken dat de lichamelijke, 
cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen ernstig wordt aangetast door 
institutionalisering, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor mensenhandel. Talrijke 
belanghebbenden op het gebied van kinderbescherming en mensenhandel, waaronder 
pleitbezorgers en onderzoekers, mobiliseren zich om doeltreffende oplossingen te 
ontwikkelen in de praktijk, het beleid en de wetgeving. Dit omvat ook zaken als 
vrijwilligerstoerisme naar weeshuizen en internationale financieringsstromen. 
 
De relatie tussen institutionalisering en mensenhandel is complex en veelzijdig. Vier cycli en 
soorten mensenhandel in het kader van kinderinstellingen kunnen over het algemeen worden 
gedifferentieerd: 

• Bekende of vermoedelijke kindslachtoffers van mensenhandel of gescheiden 
migrantenkinderen worden ondergebracht in institutionele zorg voor een of meerdere 
vormen van uitbuiting, inclusief het fenomeen van "weeshuishandel" 

• Kinderen worden uit instellingen verhandeld voor een of meerdere vormen van uitbuiting 

• Kindslachtoffers van mensenhandel worden (terug) in instellingen geplaatst 

• Mensen die vroeger in kinderinstellingen gewoond hebben, worden het slachtoffer van 
mensenhandel 

 
Vormen van uitbuiting omvatten ten minste: dwangarbeid, bedelarij, seksuele uitbuiting, illegale 
adoptie, huishoudelijke slavernij, criminele uitbuiting, orgaanhandel, enz. 
 
Ondanks het groeiende bewustzijn in internationale beleids-, praktijks-, belangenbehartigings-, 
onderzoeks- en financieringskringen, is er een aanzienlijke kloof in het beschikbare 
bewijsmateriaal en informatie over de verbanden tussen kinderinstellingen en mensenhandel. Dit 
gebrek maakt het een stille, wereldwijde onrechtvaardigheid. Lumos zit zich ervoor in de 
bewijskloof aan te pakken door te focussen op vijf overkoepelende thema's: 

1. Schaal, patronen en dynamiek (inclusief werving, vervoer, overdracht, huisvesting, 

opname en uitbuiting van de kinderen in het kader van kinderinstellingen) 

2. Kwetsbaarheden en risico's van bepaalde kinderen en gezinnen 
3. Oorzaken (zoals vrijwilligerstoerisme en financiering) 
4. Schade en effecten van institutionalisering en mensenhandel op kinderen 
5. Praktijk, beleid, wetgeving en systeeminterventies 
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Over Lumos 

Lumos is vernoemd naar de lichtgevende spreuk in Harry Potter en is een internationale 
kinderrechtenorganisatie, opgericht door J.K. Rowling in 2005. We werken aan het beëindigen 
van de institutionalisering van kinderen wereldwijd. Lumos streeft ernaar de diepere 
oorzaken van familiescheiding – mensenhandel, armoede en discriminatie – beter te 
begrijpen en aan te pakken, en zorgstelsels in verschillende contexten te transformeren. De 
Evidence Unit van Lumos genereert bewijs voor verandering door bij te dragen aan 
verschillende gebieden van de mondiale kennis voor het transformeren van het beleid en de 
praktijk van kinderbescherming. De Evidence Unit en het Modern Slavery & Voluntourism 
team voeren onderzoek uit naar de samenhang tussen mensenhandel en kinderinstellingen, 
waarvan deze oproep voor bijdragen een belangrijk onderdeel is. 
 

Contactgegevens 

Voor eventuele opmerkingen of vragen over deze oproep kunt u contact met ons opnemen 
via callforevidence@wearelumos.org. 

mailto:callforevidence@wearelumos.org
mailto:callforevidence@wearelumos.org

