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Het platform voor kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking (PKIO) heeft tot doel de integratie
van kinderrechten te verzekeren in het Belgische ontwikkelingsbeleid en in de implementatie door
verschillende ontwikkelingsactoren. Ngo’s zijn niet te verwaarlozen actoren van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking. Er is tot op heden echter geen duidelijkheid over de mate waarin zij de
kinderrechtenbenadering in hun werking integreren en de mogelijke ondersteuning die zij nodig
zouden hebben om deze integratie waar te maken.
Om ngo’s te kunnen ondersteunen in het rekening houden met de kinderrechten, heeft het platform
een onderzoek laten uitvoeren naar de verwachtingen over het platform en de noden van Belgische
ngo’s omtrent de integratie van de kinderrechtenbenadering in hun activiteiten.
Uit de bevraging bij verschillende ngo’s, zowel van leden van het platform als andere organisaties1,
kwamen volgende vaststellingen:
1. De organisaties die lid zijn van PKIO hebben verschillende verwachtingen van het platform, maar
het delen van ervaringen en goede praktijken, samen boodschappen verspreiden en
beleidsbeïnvloedingscapaciteiten versterken, kwamen het sterkst naar boven.
2. De organisaties die lid zijn van PKIO zijn voor het grootste deel tevreden over de instrumenten
waarover ze beschikken om kinderrechten te integreren in hun eigen activiteiten. Deze
instrumenten zijn voornamelijk gericht op een van de pijlers van het VN-kinderrechtenverdrag
(bijvoorbeeld op participatie).
3. Naast het feit dat de niet-leden de bestaande instrumenten vaak niet kennen, geven ze vooral
aan nood te hebben aan vertaling van bestaande instrumenten. Verder werd ook het
ontwikkelen van een gemakkelijk te gebruiken instrument, toegespitst op concrete gevallen per
sector (landbouw, onderwijs, gezondheid, etc.) voorgesteld.
4. De interesse voor de kinderrechtenbenadering bij de ngo’s die geen lid zijn van het platform
komt voornamelijk voort uit reeds bestaande samenwerkingen met organisaties die lid zijn van
PKIO of uit de soort sector. Voor ngo’s die reeds een link hebben met de kinderrechtenbenadering,
vanuit gemeenschappelijke projecten met kinderrechtenngo’s, is de integratie van deze
benadering in hun programma’s evident. Een aantal ngo’s gaf ook geïnteresseerd te zijn om in de
toekomst deze benadering toe te passen. Voor de ngo’s van het platform zijn activiteiten in
partnerschap dus een prioriteit.
5. De zichtbaarheid van het platform en de aantrekking zijn vandaag gelimiteerd. De beperkte
kennis die de niet-leden hebben is een van de belangrijkste aandachtspunten die uit het onderzoek
voortkwam.
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Onderzoek uitgevoerd in oktober en november 2018. De gegevens komen uit een vragenlijst ingevuld door 20 organisaties
en 6 semi-gestructureerde interviews. Deze studie beweert niet representatief te zijn voor de hele Belgische ngo-sector.

Op basis van de voorgaande vaststellingen zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1. De redynamisering van het platform is een belangrijke voorwaarde voor de integratie van de
kinderrechtenbenadering in de werking van ngo’s die geen lid zijn van het platform. De leden
van het platform zouden verkorte versies van bestaande instrumenten kunnen uitwerken en
regelmatig uitwisselingsmomenten organiseren tussen de actieve leden om zo goede praktijken te
belichten, instrumenten te presenteren en ervaringen te delen.
2. Het updaten, aanpassen en meer toegankelijk maken van bestaande instrumenten moet
voorang krijgen op het uitwerken van nieuwe instrumenten. Om de verspreiding en het gebruik
van de instrumenten door partners in België en in partnerlanden te vergemakkelijken, zouden op
korte en middellange termijn de verschillende instrumenten verzameld moeten worden en
eventueel via een online database beschikbaar gesteld moeten worden. Er moet ook bekeken
worden hoe instrumenten aangepast kunnen worden aan nieuwe uitdagingen, zoals migratie en
klimaatopwarming.
3. In de tweede plaats kan meer aandacht gaan naar het ontwikkelen van een gemakkelijk en
toegankelijk instrument voor de niet-leden van het platform en een indicatorenlijst. Het doel
van zo’n instrument is om concrete pistes te kunnen voorleggen voor de toepassing van de
kinderrechtenbenadering per sector en bestaande praktijken te valoriseren, alsook ngo’s toe te
laten de impact van de kinderrechtenbenadering op hun volledige programma en op de behaalde
resultaten op een transversale manier te meten.
4. Het ontwikkelen van een vormingsaanbod voor andere ngo’s en partners in België en in de
partnerlanden. Het is nuttig om instrumenten en methodieken te identificeren en te valoriseren
die specifiek gericht zijn op de vorming van partners op het terrein. Het platform zou korte
vormingen (begeleiding om de kinderrechtenbenadering toe te passen) kunnen organiseren
binnen het platform, gericht op ngo’s voor wie deze benadering geen prioriteit is. Deze aanpak laat
meer synergie toe, versterkt bestaande netwerken en moedigt het delen van praktijken en
instrumenten aan.
5. De oprichting van consortiums tussen ngo’s van het platform en niet-leden in het kader van
samenwerkingsprojecten om de kinderrechtenbenadering te versterken.
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