
 
 
 

 

                                   

 

VACATURE: ONDERZOEKSCONSULTANT 

10 augustus 2021  

 

Defence for Children zoekt een consultant voor het verrichten van onderzoek in het kader van het EU-

project: 

 

   CLEAR-Rights: Enhancing legal assistance and access to justice  
for children in conflict with the law in Europe  

 

 

Onderzoek: aanbevolen accreditatie (minimum) vereisten voor advocaten die juridische bijstand verlenen 

aan minderjarige verdachten in Europese landen.  

 

Periode: 15 september – 1 december 2021  

 

Aantal dagen: ongeveer zeven dagen 

 

Vereisten: Kennis en ervaring met onderzoek over kinderrechten, jeugdstrafrecht, juridische bijstand en 

(gesubsidieerde) rechtsbijstand. 

 

Defence for Children 

Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen in zowel binnen- als buitenland. Via onze 

Kinderrechtenhelpdesk verlenen we juridische steun aan kinderen van wie de rechten geschonden dreigen te 

worden. We doen onderzoek en geven voorlichting en trainingen aan professionals, ouders en kinderen. 

Daarnaast bepleiten we de borging van kinderrechten in wetgeving en beleid. 

 

Over het CLEAR-Rights project (januari 2021- december 2022) 

Voor veel kinderen in Europa blijft het strafrecht onrechtvaardig. Minderjarige verdachten hebben recht op 

rechtsbijstand, maar kunnen moeite hebben er toegang toe te krijgen. Na de goedkeuring van 

de Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie door de Raad van Europa in november 2010, zijn er in heel 

Europa goede voorbeelden ontstaan. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat de rechtssystemen nog niet 

voldoende zijn aangepast aan de rechten en behoeften van kinderen. Minderjarige verdachten ondervinden 

nog steeds schendingen van hun procedurele rechten en belemmeringen in de toegang tot rechtsbijstand 

door een advocaat. Rechtsbijstandstelsels functioneren in Europa niet altijd effectief en worden soms 

geconfronteerd door verschillende obstakels, zoals te weinig financiering of onvoldoende pro deo advocaten. 

Als gevolg hiervan worden niet alle minderjarige verdachten bijgestaan door een advocaat of krijgen ze slecht 

aangepaste hulp. Bovendien wordt niet overal rekening gehouden met de speciale behoeften van bepaalde 

groepen kinderen, zoals kinderen met een handicap, kinderen uit minderheidsgroepen en kinderen in 

migratiesituaties. De informatie die aan de minderjarigen wordt verstrekt over de procedure en hun rechten is 

niet altijd duidelijk en kindvriendelijk. Tegelijkertijd zijn de advocaten niet altijd gespecialiseerd in het 

jeugdstrafrecht en is er behoefte aan betere training. Via het project CLEAR-Rights: Enhancing legal 

assistance and access to justice for children in conflict with the law in Europe willen de projectpartners in 

Hongarije, Roemenië, België, Frankrijk en Nederland zorgen voor gratis, gespecialiseerde rechtsbijstand voor 

elke minderjarige die betrokken is bij een strafprocedure. Het project loopt van januari 2021 tot en met 

december 2022 en wordt gefinancierd door het Justice Programme van de Europese Unie.  



 
 
 

 

                                   

 

Over de activiteiten van het CLEAR-Rights project 

Het verbeteren van de gelijke toegang tot een advocaat voor minderjarigen die verdacht of beschuldigd 

worden van een strafbaar feit staat centraal in dit project. Dit doen we door de toegang tot hoogwaardige en 

gespecialiseerde door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en pro bono rechtsbijstand te versterken. 

Defence for Children voert het onderdeel van dit Europese project in Nederland uit. Nederland heeft een goed 

ontwikkelde rechtsbijstandsstelsel. Maar ook hier zijn er obstakels en kunnen niet alle minderjarige 

verdachten aanspraak maken op gratis rechtsbijstand door een advocaat. De specifieke doelen van het 

CLEAR-Rights zijn: 

• Het versterken van de capaciteit van juridische professionals, in het bijzonder pro deo advocaten en 

pro bono advocaten, om kindvriendelijke rechtsbijstand te kunnen verlenen aan minderjarigen die 

worden verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit. 

• Het verbeteren van de samenwerking tussen ngo’s en professionele organisaties op het gebied van 

de procedurele rechten van minderjarigen die verdacht of beschuldigd worden van een strafbaar feit. 

• Het bewustzijn vergroten van beleidsmakers en dienstverleners over het recht van minderjarigen die 

verdacht of beschuldigd worden van een strafbaar feit op toegang tot hoogwaardige juridische 

bijstand en te profiteren van een permanent rechtsbijstandstelsel. 

 

Verschillende activiteiten worden verricht om deze doelen te bereiken, waaronder het ontwikkelen van een 

document over kwaliteitsstandaarden en richtlijnen op het gebied van kindvriendelijke juridische bijstand, en 

het ontwikkelen van een (summier) document over aan te bevelen accreditatie (minimum) vereisten voor 

advocaten die juridische bijstand verlenen aan minderjarige verdachten. 

 

Defence for Children verzorgt in de periode 15 september – 1 december 2021 een methodologie en een 

resulterend document over de aan te bevelen accreditatie (minimum) vereisten voor advocaten die juridische 

bijstand verlenen aan minderjarige verdachten. Het onderzoek en resulterend (summier) document bouwen 

voort op de resultaten van het onderzoek in de projectlanden over rechtsbijstand aan minderjarige 

verdachten, waarbij ook de accreditatie vereisten zijn onderzocht. 

 

Methode 

Van de onderzoeker wordt verwacht dat deze samenwerkt met het CLEAR-Rights team bij Defence for 

Children. 

 

Wat? 
Geschatte aantal 

dagen  
Wanneer? Met wie?  

Concept van de methodologie en een lijst van de 

hoofdonderdelen van het document over de 

accreditatie vereisten 

0.5  
15 - 30 

september 

Defence for 

Children 

team  

Online Meeting waarbij de project partners input 

kunnen geven en de concept-methodologie en lijst van 

hoofdonderdelen kunnen valideren 

0.5 
1e week van 

oktober 

Project 

partners &  

Defence for 

Children 

team 

Eerste conceptversie van het document over de 

accreditatie vereisten, met inachtneming van de 

feedback van de project partners 

3 
1 - 15 oktober 

2021 

Defence for 

Children 

team   



 
 
 

 

                                   

Online Meeting waarbij de project partners input 

kunnen geven op de eerste conceptversie van het 

document over de accreditatie vereisten 

0.5  
18 – 28 

oktober 2021 

Project 

partners & 

Defence for 

Children 

team 

Finaliseren van het document over de accreditatie 

vereisten 
2.5 

eind november 

2021 

Defence for 

Children 

team 

 

 

Kwalificaties 

 
De onderzoeker: 

• Heeft 10-15 jaar relevante werkervaring. 

• Heeft kennis van het jeugdstrafrecht, kinderrechten, relevante EU-richtlijnen, en rechtsbijstand. 

• Beheerst de Engelse taal. 

• Is beschikbaar voor deelname aan twee CLEAR-Rights partner overleggen respectievelijk in de eerste 

week van oktober en in de periode 18 – 28 oktober 2021. 

• Is akkoord met het kinderbeschermingsbeleid van Defence for Children. 

 

Uiterlijke reactietermijn: 1 september 2021 

Gekwalificeerde kandidaten wordt verzocht de volgende documenten op te sturen: 

1. CV met relevante ervaring. 

2. Verwijzingen naar eerdere soortgelijke opdrachten. Kennis van jeugdstrafrecht, kinderrechten, EU-

richtlijnen en rechtsbijstand is een meerwaarde. 

3. Referenties (inclusief contacten die benaderd kunnen worden voor directe referentie). 

4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

U kunt uw sollicitatie sturen naar: 

Sharon Detrick, juridisch adviseur Jeugdrecht via s.detrick@defenceforchildren.nl onder vermelding van 

“CLEAR-Rights - Onderzoek, naam, bedrijf”   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEAR-Rights wordt uitgevoerd o.l.v. Terre des Hommes Regional Office in Hongarije samen met PILnet (Hongarije), 

Alliance of Lawyers for Human Rights (Frankrijk), Terre des Hommes Romania, Defence for Children Nederland en 

Defence for Children International Belgium en gefinancierd door het Justice Programme van de Europese Unie.  
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