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UW BEDRIJF EN 
KINDERRECHTEN

Wat hebben de rechten van het kind en uw bedrijf of organisatie met elkaar gemeen? 
Veel meer dan u denkt. Alles wat een onderneming doet (of niet doet) raakt direct of 
indirect het welzijn van (uw) kinderen, vandaag en nu. Vergeet trouwens niet dat diezelfde 

kinderen de medewerkers, consumenten, burgers en leiders worden van morgen.  
Dus heeft ook u er alle belang bij om hun rechten niet te verwaarlozen.

Met die kernboodschap sensibiliseert de commissie Children’s Rights and Business  
Principles (CRBP) al enkele jaren bedrijven om aandacht te hebben voor de rechten 
van het kind. Hoe? Dat maken we in deze brochure heel tastbaar. Herkenbaar ook 

voor elk bedrijf, groot en klein. Veel CEO’s beseffen te weinig (of niet) dat ze 
met kleine ingrepen heel grote dingen kunnen doen voor kinderen.  

De voorbeelden in deze brochure bewijzen dat.

U ziet er geen  
beginnen aan? 

In België verenigen bedrijven en ngo’s zich 
in een forum, de zgn. ‘Children’s Rights and 

Business Principles Commission’ (CRBP). Ze 
willen leren van elkaar omdat ze overtuigd zijn dat 
respect voor kinderen en hun rechten deel is van 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
elke ondernemer.  

Want kinderen vormen de werknemers, 
de burgers, de klanten, … van  

de toekomst. Principe 1



Vijf minuutjes van uw tijd. Meer vragen we niet.  
Laat u inspireren … en wie weet zet uw bedrijf  
de stap naar onze CRBP-commissie. Om samen  

met collega-ondernemers en specialisten te  
ijveren voor de rechten van de generaties  

die uw toekomst moeten verzekeren.

Vouw de flap op de laatste  
pagina van deze folder uit.

Zo hebt u door de hele brochure een overzicht van alle principes.



WERKPLEK  
AANDACHT VOOR KINDEREN,  

IS WIN VOOR MIJN MEDEWERKERS

‘Wie is die meneer?’  
Het was zaterdagochtend en mijn dochter van drie stak zich 

weg achter mijn vrouw. Tijdens de week zag ze me soms. Vluchtig.  
Ik vertrok heel vroeg en kwam pas na bedtijd thuis. 

Dat moest anders. Ik leed eronder.  
Mijn werk leed eronder, mijn gezin,... de maatschappij. 

Roger (58)

Kinderrechten staan heel dicht bij het bedrijf, klein of groot. Het is ook  
veel meer dan verboden kinderarbeid bestrijden of kindonvriendelijke  
marketing vermijden. Veel CEO’s beseffen niet dat ze echt iets kunnen  

(en moeten) doen. Soms met heel kleine acties. Waar iedereen 
beter van wordt, ook de business.

PROBLEEM
STELLING
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ZO LOSSEN ZIJ HET OP

Rosy Blue stimuleert jonge moeders om borstvoeding te geven. Ook als  
ze opnieuw aan het werk gaan. “We voorzien opvang voor de baby’tjes zodat  

de mama’s rustig kunnen voeden. Tegelijk kunnen ze terecht bij een  
kinderverzorgster voor assistentie.” Principe 3

Talent wordt schaars. De mismatch tussen wat jongeren kunnen en wat de markt 
zoekt, is nog te groot. “Telenet steunt CoderDojo omdat we kinderen op een 

leuke manier willen stimuleren en vertrouwd maken met de wereld van  
het coderen.” Principe 2

In de week dat ik de kinderen heb, werk ik liever minder. “Het is in 
het belang van IKEA en van de medewerkers dat ze hun werk 

in de mate van het mogelijke flexibel kunnen invullen, 
rekening houdend met de nieuw samen- 

gestelde gezinnen.” Principe 3

In België is kinderen krijgen  
het grootste geluk ter wereld. Dat  

zou overal zo moeten zijn. “Via Solvay  
Care betalen wij het ouderschapsverlof voor  

werknemers in landen waar de overheid geen  
ondersteuning voorziet.” Principe 3

“IRIS promoot ‘dagschoonmaak’ waardoor medewerkers 
overdag werken en niet zoals gewoonlijk van 6 tot 9 of van 18 
tot 21 uur. Zo kunnen (jonge) ouders beter voor hun kinderen 

zorgen, ze naar school brengen en meer familietijd samen 
doorbrengen.” Principe 4

“Welk bedrijf neemt geen maatregelen om te  
voorkomen dat surfen naar verontrustende  

beelden van kinderen onmogelijk  
wordt?” Principe 4

De rechten van het kind in het bedrijfsleven zijn gebundeld in tien principes. Drie van die tien (principes 2, 3 en 4) focussen op 
de ‘werkplek’. De andere principes zijn van toepassing op de ‘markt’ en op de ‘gemeenschap’ (zie de infografiek op de flap).

OPLOSSINGEN



GEMEENSCHAP  
AANDACHT VOOR KINDEREN,  

IS WIN VOOR MIJN GEMEENSCHAP

In de koffiebar. Sophie geniet met een vriendin van een kop thee.  

‘Beslist! Ik geef mijn kleintje niet de borst!  
We wonen hartje stad, midden het heel drukke verkeer.  

Al die uitstoot kan niet gezond zijn voor de melk.  
Ik wil niet dat ons kindje daar later onder lijdt.’ 

Sophie (37)

Meer nog dan volwassenen hebben kinderen nood aan een duurzame en evenwichtige 
maatschappij om er zelf hun plaats in te vinden. U, als ondernemer, speelt een 

veel belangrijkere rol dan op het eerste gezicht wel lijkt. U maakt ook voor 
kinderen een verschil... door het beleid waar nodig te ondersteunen... 

door het milieu te respecteren... door waar ook in de wereld  
de veiligheid van families te garanderen.

PROBLEEM
STELLING
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ZO LOSSEN ZIJ HET OP

Ik wil dat mijn kinderen in een gezonde omgeving opgroeien.  
“Door alleen nog ledlampen te gebruiken in ons assortiment verlichting, geeft  
IKEA zijn klanten een zetje om duurzamer te leven. Zo werken we mee aan  

een milieuvriendelijke toekomst voor onze kinderen.” Principe 7

Younes, de achttienjarige boezemvriend van mijn zoon, komt uit een land in oorlog. 
Ondanks zijn leerachterstand verdient hij het ook om zijn talenten te ontwikkelen. 
“Dankzij de klimopleiding bij Rising You(th) konden jongeren afkomstig uit con-
flictgebieden als industrieel schilder van hoogspanningsmasten aan de slag bij 

IRIS, een bedrijf gespecialiseerd in anticorrosie.” Principe 9

Ook kansarme kinderen hebben recht op plezier. “Met Mithra  
4 Kids gaat ons bedrijf een hele dag op stap met kinderen 

uit opvangcentra. Intussen sluiten ook andere 
bedrijven bij het project aan.”  

Principe 10

De rechten van het kind in het  
bedrijfsleven zijn gebundeld in tien  
principes. Vier van die tien (principes 
7, 8, 9 en 10) slaan op de ‘gemeen-
schap’. De andere principes zijn van 
toepassing op de ‘werkplek’ en op de 
‘markt’ (zie de infografiek op de flap).
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“Samen met een lokale hogeschool  
ontwikkelt Cartamundi tools om de integratie van  

anderstalige nieuwkomers beter te ondersteunen.” Principe 9

“Vóór we samenwerken met bewakingsorganisaties gaat  
Rosy Blue grondig na of het bedrijf in kwestie zich houdt aan de  

‘Voluntary Principles on Security and Human Rights’. Bij de minste 
twijfel gaat de samenwerking niet door!” Principe 8

“Voedsel is er niet om verspild te worden. Sodexo geeft  
zijn voorraadoverschotten aan lokale verenigingen of  

ngo’s die het op hun beurt schenken aan  
mensen in nood.” Principe 10



MARKT 
AANDACHT VOOR KINDEREN,  
IS WIN VOOR MIJN KLANTEN

‘Papa, ik krijg het doosje van mijn spelletje niet open!’  
Alexander komt stampvoetend de keuken binnen. ‘Waarom maken ze  

het zo moeilijk? Doen die dat opzettelijk?’  

Alexander (11)

Voor heel wat bedrijven zijn kinderen een consument, direct of  
indirect. Jammer genoeg zijn kinderen ook kwetsbaar. Zelden tot 

nooit wordt hun mening gevraagd. Ondernemers die dat wel 
doen, krijgen een alternatieve en verfrissende kijk op alles 

wat ze doen. Kennis die ze waardevol kunnen  
toepassen in een kindvriendelijk marketing-  

en productbeleid.

PROBLEEM
STELLING
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“Lidl zet meer minifruit en -groenten en andere 
gezonde snacks in de kijker aan de kassa. Zo 

komen kinderen minder in de verleiding om snoep-
goed te kiezen.” Principe 6

“Animatie-agentschap Hoaxland creëert educatief 
onderbouwd (360°) entertainment voor kinderen. 
We tonen kinderen dat ze betere keuzes kunnen  
maken in het leven als ze hun buikgevoel volgen.” 

Principe 6

ZO LOSSEN ZIJ HET OP

Waarom een verouderde laptop of tablet weggooien? 
“Telenet laat zijn afgedankte IT-materiaal recycleren. In 

samenwerking met Close the Gap worden de toestellen opnieuw 
op punt gesteld én ingezet bij educatieve doelen.” Principe 5

Moet alle winst terugvloeien naar de aandeelhouders? “Natuurlijk niet.  
CUBZZ investeert zijn winst in kinderen. De consument kan via onze website  

mee beslissen naar welk goed doel die winst gaat.” Principe 5

Mijn gynaecoloog werkt van 9 tot 5, maar mijn hormonen niet. “Samen met de  
overheid en de medische wereld biedt Mithra Pharmaceuticals via Gyn&co vrouwen 

een permanent aanspreekpunt voor al hun vragen rond gezondheid en zwangerschap.” 
Principe 6

De rechten van het kind in het 
bedrijfsleven zijn gebundeld in 
tien principes. Twee van die tien 
(principes 5 en 6) slaan op de 
‘markt’. De andere principes 
zijn van toepassing op de ‘werk-
plek’ en op de ‘gemeenschap’ 
(zie de infografiek op de flap).

OPLOSSINGEN



CRBP, MVO  
& SDG’S.  

U BEDOELT…?
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Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO)  

is niet langer een trend, maar een noodzaak. De beslissingen 
die uw bedrijf neemt en de producten die u aanbiedt, hebben 

effect op milieu en maatschappij. Investeren in de toekomstige 
generatie is niet enkel een maatschappelijke must, maar versterkt 
economische welvaart. Tegelijk werkt uw onderneming aan haar 
eigen toekomst. Alle stakeholders verwachten dat een bedrijf 
zijn eigenbelang en dat van de maatschappij verzoent in zijn 
corebusiness. Een bedrijf dat niet positief bijdraagt tot de 
samenleving isoleert op termijn zichzelf en wordt hoe langer 

hoe meer in de steek gelaten door zowel de consument,  
de medewerker als de aandeelhouder.

De Verenigde Naties 
verankerden de belangrijkste 

maatschappelijke uitdagingen in de wereld  
in 17 duurzaamheidsdoelstellingen, de zgn.  

Sustainable Development Goals (SDG’s). 
Ze vormen de hoeksteen om armoede uit te roeien, ongelijkheid 
aan te pakken en het milieu en de wereldvrede te beschermen. 
Tegen 2030 moeten alle VN-landen die doelstellingen bereiken. 
Kinderrechten zijn integraal deel van de SDG’s. Het is immers 

onmogelijk om een sterk en bloeiend bedrijf uit te bouwen in een 
wereld met toenemende ongelijkheid, armoede, klimaatverandering 
en onrust... waarvan ook het kind direct of indirect het slachtoffer 

is. Die rechten van het kind zijn vertaald in tien principes (de 
Children’s Rights and Business Principles). Ze vormen een 

belangrijke leidraad voor bedrijven om de potentiële 
negatieve impact van hun activiteiten op kinderen 

te voorkomen of maximaal te beperken 
en de positieve impact ervan te 

maximaliseren.

De ondernemers binnen de  

CRBP-commissie (Children’s 
Rights and Business Principles) 

hebben dat duidelijk begrepen. Samen met UNICEF, 
kinderrechtenexperts, overheid en academici vormen 

ze een multidisciplinair forum. Die samenwerking 
is trouwens uniek. Nergens anders in de wereld 

nemen bedrijven zelf het voortouw om de 
rechten van het kind te beschermen.



Collega-ondernemer,

Als voorzitters van de ‘Children’s Rights and Business Principles Commission’ (CRBP) moet u ons niet  
meer overtuigen dat kinderen extra aandacht verdienen in ons bedrijfsleven. Het is aan ons om u te overtuigen  

dat kinderen het hart vormen van onze samenleving. Het zijn uw medewerkers en uw consumenten van de toekomst. 
Opkomen voor hun rechten is in het belang van uw onderneming, direct of indirect. En dat gaat veel verder dan  

het uitsluiten van kinderarbeid.

Wie door de ogen van een kind naar zijn business kijkt, krijgt verrassende en innovatieve inzichten. Gaat zelfs anders – lees 
gefundeerder – kijken naar de manier waarop we duurzaam zouden moeten omgaan met de wereld waarin we leven en 

zakendoen. En daar kan niemand tegen zijn, toch? Dus, waarom zou u geen aandacht hebben voor de rechten van het kind?

Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onze ervaring leert dat elk bedrijf echt iets kan doen op zijn maat,  
binnen zijn mogelijkheden en met zijn resources. Kleine stappen hebben soms een grote impact.

U voelt het (nog) niet? Of u weet niet hoe de eerste stap te zetten? We helpen u graag op weg. Neem gerust contact 
met ons op. Bel ons! Word sympathisant of sluit u aan als lid bij ons CRBP-platform. U vindt alvast inspirerende 

voorbeelden van collega-CEO’s op de CRBP-website (childrenandbusiness.be).

Wij kijken uit naar uw telefoontje en wie weet werkt u binnenkort met ons samen om van  
de rechten van het kind een meerwaarde te maken voor uw business.

Chris Van Doorslaer, CEO Cartamundi
014/44 59 43

chris.van.doorslaer@cartamundi.com

Olivier Marquet, Algemeen Directeur UNICEF België
02/233 37 84

omarquet@unicef.be

WAAROM ZOU U  
NIET MEEDOEN?



Principe 1:
Engagement  

voor 
kinderrechten
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DE GEMEENSCHAP EN HET MILIEU

Principe 7:
Milieu & 

grondwinning

Principe 10:
Inspanningen van 
gemeenschap & 

overheid Principe 9:
Kinderen in 

noodsituaties

Principe 8:
Veiligheids- 
maatregelen

Principe 2:
Kinderarbeid  

uitbannen

Principe 3:
Gezinsvriendelijke 

werkplaats en jonge 
werkkrachten

Principe 4:
Kinderen  

beschermen

DUE DILIGENCE

Principe 6:
Verantwoorde  

marketing

Principe 5:
Verantwoorde  
producten & 

diensten

De tien Children’s Rights 
and Business Principles 

of ‘Richtlijnen voor Kinderrechten 
in het Bedrijfsleven’ vormen een 

belangrijke leidraad voor bedrijven om 
de potentiële negatieve impact van hun 
activiteiten op kinderen te voorkomen 

of maximaal te beperken en de 
positieve impact ervan te  

maximaliseren.

1. ... komen hun verantwoordelijkheden na om  
 kinderrechten te respecteren en verbinden zich  
 tot het ondersteunen van de mensenrechten  
 van kinderen.

2. ... dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid  
 bij alle activiteiten van de onderneming en in al  
 hun zakelijke relaties.

3. ... bieden waardig werk aan jonge werknemers,  
 ouders en zorgverleners.

4. ... garanderen de bescherming en veiligheid van  
 kinderen in al hun activiteiten en voorzieningen.

5. ... garanderen dat al hun producten en diensten  
 veilig zijn en stellen alles in het werk om de  
 kinderrechten op die manier te verdedigen.

6. ... respecteren de kinderrechten ook in hun  
 marketing- en reclameactiviteiten.

7. ... respecteren en verdedigen de kinderrechten als het  
 gaat om milieu en het verwerven en gebruiken van land.

8. ... respecteren en verdedigen de kinderrechten bij  
 veiligheidsmaatregelen.

9. ... helpen kinderen in noodsituaties te beschermen.

10. ... versterken de inspanningen van de gemeenschap  
 en de overheid bij de bescherming en realisatie van  
 kinderrechten.

PRINCIPES

DE MARKT DE GEMEENSCHAP  
EN HET MILIEU

DE WERKPLEK

Bedrijven...
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www.childrenandbusiness.be


