
 

 

 

 

 

Profiel lid van de Raad van Toezicht Defence for Children 
 

Inleiding 

De huidige Raad van Toezicht is in 2017 geïnstalleerd en bestaat uit vijf leden. Deze raad houdt toezicht op het 

functioneren van de Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland en van de 

bestuurder in het bijzonder. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie. In onze 

communicatie spreken we echter altijd over Defence for Children.  

De RvT kent een gezamenlijke vergadering, een auditcommissie en een remuneratiecommissie. In verband met 

het aangekondigde vertrek van één van de leden, is Defence for Children per september 2019 op zoek naar 

een nieuw lid, tevens lid van de remuneratiecommissie.  

 

Missie en visie van Defence for Children 

Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om een internationaal 

opererende belangenbehartiger die zowel deskundig als gepassioneerd is. Dat is Defence for Children. 

 

Met onze juridische expertise, die ons onderscheidt van andere organisaties die voor kinderen opkomen, 

behartigen wij de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en 

adviseur staan we hen individueel of als groep bij. Indien noodzakelijk wordt nader onderzoek verricht. Als 

lobbyist en pleitbezorger streven we ernaar dat hun rechten in wetten en regels verankerd worden. Steeds is het 

VN-kinderrechtenverdrag daarbij ons uitgangspunt. Onze focus is altijd het belang van het kind. 

 

Doelstellingen van Defence for Children 

Als juridisch deskundige kinderrechtenorganisatie streven we een betere bescherming en zorg van kinderen en 

jongeren na, met als uiteindelijke doelstelling de verbetering van de rechten van met name: 

- kinderen en jongeren die te maken (dreigen te) krijgen met politie en justitie; 

- kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers; 

- kinderen die afhankelijk zijn van jeugdhulp; 

- kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld of mishandeling en 

- kinderen met een handicap. 

In ons werk klinkt de stem van kinderen en jongeren door. 

 

Taken van de Raad van Toezicht 

De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Defence for Children. De RvT richt zich bij de 

vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling. De RvT is ook 

de werkgever van de bestuurder. Dat betekent dat de RvT verantwoordelijk is voor de aanstelling, het adequaat 

functioneren en het ontslag van de bestuurder. Daarnaast staat de RvT de bestuurder met raad ter zijde.  

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvT komt vier keer per jaar bij 

elkaar en zo veel vaker als nodig.  

De remuneratiecommissie komt ook vier keer per jaar bij elkaar. 

 

A. Het toezicht van de RvT bevat in elk geval: 

- al dan niet goedkeuren van door de bestuurder voorgelegde stukken, zoals jaarplan, begroting, 

jaarverslag en jaarrekening; 

- alert en kritisch volgen van het functioneren van Defence for Children en van de bestuurder, met oog 

voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de 

organisatie; 



 

 

- minstens één keer per jaar met de bestuurder de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties 

bespreken voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming; 

- minstens één keer per jaar de rapportage van de bestuurder bespreken over de opzet en werking van 

de risicobeheersing- en controlesystemen. 

B. De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben het recht en de plicht om van de bestuurder en de externe 

accountant de informatie te verlangen die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De RvT kan daartoe 

ook functionarissen en adviseurs van Defence for Children raadplegen, evenals andere externe 

deskundigen. De RvT heeft te allen tijde inzage in alle boeken en bescheiden van de organisatie, rekening 

houdend met wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens. 

C. De RvT organiseert elk jaar ten minste één gezamenlijke vergadering met de 

Personeelsvertegenwoordiging en de bestuurder. 

D De RvT bespreekt tenminste één keer per jaar, buiten de aanwezigheid van de bestuurder, zijn eigen 

functioneren en dat van zijn leden, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. De RvT vraagt 

hiertoe vooraf de visie van de bestuurder en betrekt die in de bespreking van het eigen functioneren. 

E. De taken en werkwijze van de RvT staan in door de RvT vastgestelde reglementen. 

 

Profiel lid van de Raad van Toezicht  

De RvT is momenteel divers samengesteld wat betreft kennis, ervaring en leeftijd. Defence for Children vraagt 

met nadruk aan kandidaten met een migratieachtergrond om te solliciteren, om de diversiteit van de RvT ook 

op dat vlak te versterken. De voorkeur gaat tevens uit naar een kandidaat met ruime ervaring met jeugdhulp en 

jeugdbeleid. Het is een onbezoldigde functie. De tijdsbesteding is ongeveer twee dagdelen per maand. De 

vacature betreft tevens de functie van lid van de remuneratiecommissie.  

 

Het profiel van het lid van de RvT bevat tenminste de volgende aspecten: 

-  affiniteit met de missie en visie van Defence for Children; 

-  algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

-  integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

-  inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als onze stichting stellen; 

-  beschikt over een relevant netwerk; 

-  enthousiaste teamspeler; 

-  voldoende beschikbaarheid om functie te kunnen vervullen. 

 


