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g Ondanks duidelijke toezeggingen binnen de internationale beleidsagenda en de internationale wetgeving, worden de 
rechten van kinderen (en meisjes in het bijzonder) nog altijd geschonden. 

De rechten van kinderen staan gewaarborgd in de Convention on the Rights of a Child (CRC), die door bijna alle landen 
ter wereld is ondertekend. Veel landen hebben tevens de Stockholm Declaration (1996) en de Rio Declaration (2008) 
ondertekend; deze roepen specifiek op om CSEC te stoppen. In september 2015 zijn de Sustainable Development Goals 
(SDGs) hieraan toegevoegd. Deze werden unaniem aangenomen door overheden wereldwijd en ze representeren een 
ambitieuze agenda met verplichtingen op het gebied van rechten van vrouwen, meisjes en kinderen. SDG 5 en 16.2 
roepen op een einde te maken aan misbruik, uitbuiting, mensenhandel en alle vormen van geweld en discriminatie 
tegen vrouwen, meisjes en kinderen. 

Ondanks alle positieve ontwikkelingen, schatte de International Labor Organisation (ILO) in 2012 dat wereldwijd 960.000 
kinderen slachtoffer waren van seksuele uitbuiting. Andere rapporten laten zien dat in India alleen al rond de 1,2 
miljoen kinderen seksueel werden uitgebuit. Data over seksuele uitbuiting van kinderen is inconsistent, absent en wordt 
in veel landen niet zorgvuldig bijgehouden. 

Meisjes vormen de meerderheid van de geïdentificeerde slachtoffers. Dit komt vaak door hun lagere sociale status, 
de genderongelijkheid en de combinatie hiervan met een grote mate van tolerantie jegens geweld tegen meisjes en 
vrouwen. Hoeveel jongens precies slachtoffer worden van seksuele uitbuiting is onbekend. Meer aandacht voor hen is 
ook nodig, aangezien er vaak nog een groter taboe om deze doelgroep heen hangt. 

Commerciële seksuele exploitatie van kinderen (CSEC: commercial sexual exploitation of children) kan worden 
gedefinieerd als seksueel misbruik van een kind door een volwassene, waarbij wordt betaald door middel van geld of 
goederen aan het kind of aan anderen. Het kind wordt gezien als een seksueel en commercieel object. 

Het feit dat er betaald wordt, onderscheidt CSEC van seksueel misbruik van kinderen waar geen commercieel belang in 
meespeelt. Hoe dan ook, seksuele exploitatie is misbruik. CSEC gaat over dwang en geweld tegen kinderen. Het is een 
vorm van gedwongen arbeid en moderne slavernij. 

De belangrijkste vormen van CSEC zijn kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderhandel voor seksuele doeleinden. 
Deze zijn gerelateerd. 
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Free a Girl heeft beperkte fondsen en focust haar werk binnen CSEC op kinderprostitutie bij meisjes in Azië. In Azië zijn 
de problemen groot en heeft Free a Girl expertise en kennis opgebouwd om een sterke vuist te kunnen maken. 
Toekomstige uitbreiding in landen buiten Azië is vooral gericht op het aanpakken van straffeloosheid en lobby & 
advocacy middels campagnevoering (School for Justice). 

2.1 Visie
Free a Girl werd in 2008 opgericht vanuit de visie: Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle 
kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van commerciële seksuele exploitatie. 

2.2 Missie
Free a Girl streeft een wereld na zonder commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Door slachtoffers directe hulp te 
bieden en straffeloosheid aan te pakken. 

2.3. Kernwaarden
In haar bedrijfsvoering werkt Free a Girl op basis van de volgende 4 kernwaarden: 

Meisjes staan voorop: om hen draaien de projecten, daarom vinden wij het belangrijk dat hun input telt en dat zij 
inspraak hebben waar mogelijk.
Actiegericht: dat zit in onze manier van werken en ook in die van onze partners.
Eerlijk: in hoe we communiceren en wat we van onze partners verwachten. Tevens is dit de drijfveer waarom we dit 
werk doen: we vinden het niet eerlijk dat meisjes uitgebuit worden.
Innovatief: we zoeken naar nieuwe manieren om kinderprostitutie te bestrijden, zowel in de programma- als in de 
donorlanden.

2.4 Werkwijze Free a Girl
Free a Girl vindt het onverdraaglijk dat kinderen worden uitgebuit in de seksindustrie. Kinderprostitutie is een van 
de meest grove schendingen van kinderrechten. Wij vinden dat er wereldwijd concreet te weinig wordt gedaan om 
het probleem daadwerkelijk te bestrijden. Volgens onze partners in India worden de slachtoffers alleen maar jonger 
en volgens eigen onderzoek waren er in 2015 slechts 55 veroordelingen in India terwijl geschat wordt dat in dit land 
dagelijks 1,2 miljoen meisjes slachtoffer zijn van commerciële seksuele uitbuiting. 

In 2008 is Free a Girl opgericht door Yolanthe Sneijder Cabau, Arjan Erkel, Evelien Hölsken en Roelof van Laar vanuit 
een grote bevlogenheid en rechtsgevoel dat deze, met name meisjes, bevrijd moeten worden uit de bordelen waarin ze 
worden vastgehouden. Niet door te praten, maar door te doen. 

Inmiddels is het 9 jaar later en heeft Free a Girl veel kennis opgedaan over de complexiteit van meisjeshandel en over de 
specifieke regio’s waarin we werken. Ook is veel kennis opgedaan via de programma’s die we hebben uitgevoerd. Free 
a Girl gelooft nog steeds in haar benadering om meisjes te bevrijden. Daarnaast is zij van mening dat de straffeloosheid 
en de grote onwetendheid rondom de problematiek ervoor zorgt dat het systeem in stand wordt gehouden. Duurzame 
verandering moet tevens vanuit programmalanden zelf komen. Free a Girl wil dat voormalig slachtoffers hierin een rol 
spelen als ‘change agents’.

De komende jaren concentreren onze interventies zich op het bevrijden van meisjes uit de prostitutie, het aanpakken 
van de straffeloosheid, het bieden van werkgelegenheidstrajecten aan slachtoffers om ze te empoweren en het 
uitvoeren van lobby & advocacy projecten om draagvlak te creëren. 

We gaan behalve in Nederland ook actief internationaal fondsenwerven en voorlichting geven. Kinderprostitutie is een 
wereldwijd probleem en vereist een wereldwijde aanpak. Met een grote internationale aanhang geloven wij dat we in 
de nabije toekomst overheden kunnen dwingen om wetgeving te implementeren en op te treden tegen corruptie en 
straffeloosheid. De wetgeving die slachtoffers moet beschermen bestaat immers, maar deze wordt niet nageleefd. 

▪

▪
▪

▪
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Free a Girl richt zich voornamelijk op twee belangrijke doelstellingen: 

Het stoppen van kinderprostitutie. 
Mensen wereldwijd bewust maken van het bestaan van kinderprostitutie en hen de noodzaak laten inzien om het 
te bestrijden.

3.1 Het stoppen van kinderprostitutie
Free a Girl heeft de projecten in de programmalanden onderverdeeld in 6 pilaren: preventie, bevrijding, het aanpakken 
van straffeloosheid, lobby & advocacy, rehabilitatie en re-integratie. 

Met onze beperkte financiële middelen kunnen we een toegevoegde waarde bieden binnen beperkte sectoren. We 
hebben besloten dat we de kern van onze financiering gebruiken voor bevrijdingen, het aanpassen van straffeloosheid, 
lobby & advocacy en re-integratie middels werkgelegenheidstrajecten. Voordat we onze programma’s binnen de pilaren 
preventie en rehabilitatie kunnen starten, moeten we eerst sponsoren vinden. 

3.1.1 Preventie
Onder de pilaar preventie verstaan we het uitvoeren van bewustwordingsactiviteiten in de gebieden waar veel meisjes 
wonen die een verhoogd risico lopen om verhandeld te worden. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar de kinderen 
die opgroeien in de red light districten: meisjes wiens moeder zich prostitueert en waarbij de kans extra groot is dat zij 
de volgende generatie in de prostitutie worden.

Het succesvol uitvoeren van deze activiteiten vraagt om samenwerking met partners die al langer in de red light 
districten opereren. Dat zijn vaak niet onze bevrijdingspartners. De activiteiten betreffen programma’s waarbij aandacht 
is voor het creëren van een veilige omgeving voor de meisjes en voor onderwijs. 

In de pilaar preventie willen we extra aandacht besteden aan het werken met jongens en mannen. Deze focus is 
ontzettend belangrijk, omdat het onderwerp kinderprostitutie nog te vaak als een vrouwenthema wordt weggezet, 
terwijl mannen vaak actief zijn in mensenhandel. Een van onze partners is expert op dit gebied en kan de capaciteit van 
andere partnerorganisaties hierdoor versterken.

Deze programma’s gaan pas van start als we een backdonor hebben gevonden. 

3.1.2 Bevrijden 
Door bordelen in te vallen en slachtoffers te bevrijden, voegt Free a Girl daad bij het woord en pakt ze op een 
actiegerichte manier de problematiek aan. Free a Girl gelooft in deze aanpak, omdat ze hiermee een duidelijk signaal 
afgeeft. Kinderprostitutie moet keihard worden aangepakt en ieder meisje dat vast zit, moet nu worden bevrijd. Free a 
Girl zal met bevrijdingspartners uitbreiden naar nieuwe gebieden, en met bestaande partners nieuwe regio’s opzoeken. 
We richten ons op capaciteitsversterking van partners door trainingen en kennisuitwisseling aan te bieden over (nieuwe) 
technieken en methodes rondom bevrijdingen. 

3.1.3 Het bestrijden van straffeloosheid 
Een van de belangrijkste oorzaken van het voortbestaan van kinderprostitutie, is de straffeloosheid. Uit eigen onderzoek 
blijkt dat in India in 2015 slechts 55 rechtszaken op het gebied van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen 
hebben geleid tot een veroordeling van de daders. 

Free a Girl ondersteunt slachtoffers bij het bemachtigen van de juiste juridische documenten, het rapporteren van 
hun zaken bij het politiebureau, het verlenen van juridisch advies en het voorbereiden op hun rechtszaken (met 
oefen-rechtszaken). Zo wil Free a Girl samen met politie en justitie verwezenlijken dat mensenhandelaren, pooiers en 
bordeelhouders opgepakt en veroordeeld worden. Deze tactiek met betrekking tot de straffeloosheid zorgt ervoor dat 
de aanbodkant van kinderprostitutie wordt aangepakt. 
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Trust Law (opgezet door Thomas Reuters Foundation) werkt samen met gerenommeerde advocatenkantoren, en 
benaderde ons voor een strategische samenwerking. De komende jaren willen we in samenwerking met Trust Law 
realiseren dat de meisjes in onze projecten toegang hebben tot de beste advocaten. Zo krijgen deze meisjes een goede 
kans op een eerlijk proces. 

Met het project School for Justice heeft Free a Girl de straffeloosheid rondom kinderprostitutie in India – én wereldwijd 
– stevig op de kaart gezet. School for Justice is een project waarin voormalig slachtoffers van kinderprostitutie worden 
opgeleid tot advocaat en officier van justitie, zodat zij zelf het recht in handen kunnen nemen. De komende jaren zal 
dit project in India en in andere landen worden uitgerold. School for Justice heeft een sterk lobby & advocacy-element, 
omdat we de straffeloosheid aan de kaak stellen en de dossiers van de meisjes inzetten om campagne en lobby-
trajecten te voeren. 

3.1.4 Lobby & advocacy in programmalanden
Wij willen een duurzame verandering creëren en vinden het daarom belangrijk dat er lokaal draagvlak komt voor de 
strijd tegen kinderprostitutie. Lokale aandacht zal ontstaan via lobby & advocacy en indien mogelijk wordt ook lokaal 
geld geworven. Free a Girl opereert in een aantal landen die nu een actief aandeel hebben in de wereldeconomie. Deze 
opkomende landen, zoals India en Brazilië, kunnen financieel bijdragen aan de oplossing van de problematiek in hun 
eigen land. 

Free a Girl heeft de afgelopen jaren geleerd dat de partnerorganisaties waarmee zij samenwerkt, niet goed zijn in 
fondsenwerving en/of campagnevoering. Deze activiteiten vergen specifieke kwaliteiten. 

Free a Girl gelooft met name in de oprichting van lokale organisaties in landen waar lokaal geld kan worden geworven. 
De achterliggende doelstelling is dat Free a Girl binnen 3 tot 5 jaar vanuit het hoofdkantoor geen geld meer hoeft 
te investeren in het werk van de partnerorganisaties en dat alles lokaal wordt geworven. Wel zal Free a Girl vanuit 
Nederland altijd een aandeel blijven hebben in de lokale kantoren om het voortbestaan te garanderen en corruptie uit 
te sluiten. Een van de bestuursleden van de op te richten lokale NGO’s zal een lid zijn van het bestuur of de Raad van 
toezicht van Free a Girl. 

Bij het schrijven van deze strategie bevinden we ons in de laatste fase van de oprichting van Free a Girl India, in India. 

Insteek lobby & advocacy
In 2017 is Free a Girl in India gestart met de School for Justice. Deze campagne heeft binnen India en wereldwijd enorme 
aandacht en waardering gekregen, en is onder andere beloond met een gouden leeuw in Cannes en een Black Pencil in 
New York. Wij vinden dat de pilot is geslaagd: in India gaan we het programma daarom versterken en in diverse andere 
landen gaan we het uitrollen. 

We onderzoeken in hoeverre straffeloosheid in andere landen een probleem vormt, of dat andere zaken hier grotere 
problemen vormen. Op basis van de onderzoeksresultaten beslissen we in welke landen we de School for Justice ook 
gaan opstarten. Het doel is om ieder jaar een School for Justice te openen in een ander land. 

3.1.5 Rehabilitatie 
Onder rehabilitatie valt de financiering van opvanghuizen, beroepstrainingen, life skills trainingen, medische hulp, 
counseling/traumatherapie, niet-formeel onderwijs en formeel onderwijs. 

Nieuw
We willen de capaciteit van onze partners versterken op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten (SRHR). 

De meisjes waarmee we werken, hebben naast uitbuiting vaak te maken gehad met hiv/soa’s, ongewilde 
zwangerschappen en in sommige gevallen onveilige abortussen. Ze hebben last van stigma en discriminatie, en zijn 
hierdoor vaak depressief. Dit kan leiden tot risicovol seksueel gedrag en het niet-opzoeken van goede medische hulp. 
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Veel van Free a Girl’s lokale partnerorganisaties hebben een achtergrond in kinderrechten. Hierdoor missen zij kennis 
wat betreft goede seksuele reproductieve gezondheid en onderwijsrechten, en kunnen zij de benodigde informatie en 
services niet aanbieden. 

We willen daarom samenwerken met organisaties die meer expertise hebben op dit gebied, zoals Rutgers. Financiering 
vindt alleen plaats indien een sponsor/donor is gevonden. 

Op het gebied van rehabilitatie werken we aan de uitvoering van het 3-jarige programma Educate, Empower, Lead 
(2017-2020). Dit is een samenwerking van Free a Girl met het Malala Fonds en de Nationale Postcode Loterij. Het 
programma richt zich op het aanbieden van onderwijs en empowermenttraining aan meisjes die bevrijd zijn en meisjes 
die risico lopen om in een situatie van seksuele uitbuiting te belanden. Tussen augustus 2017 en augustus 2020 zullen 
ongeveer 12.000 meisjes in India, Bangladesh en Nepal worden versterkt in hun zelfvertrouwen en leren zij op te komen 
voor hun rechten.

3.1.6 Re-integratie
Naast het continueren van aandacht voor het doorbreken van het stigma waarmee slachtoffers te maken krijgen, zullen 
we ons vooral inzetten op werkmogelijkheden. Dit is een essentieel element voor een succesvolle re-integratie. In arme 
gebieden waar werk beperkt voorhanden is, is de uitvoering van dit element een grote uitdaging. 

Op basis van onderzoek uit 2017 zetten we in 2018 een of meerdere pilotprogramma’s op. Vanaf 2019 worden 
succesvolle programma’s verder geconsolideerd en uitgebreid. Op deze manier creëren we voor de slachtoffers 
een duurzame ingang in de arbeidsmarkt. Zij kunnen namelijk het heft in eigen handen nemen dankzij onder meer 
zelfontplooiing, de doorbreking van stigma’s en de verwerving van (financiële) onafhankelijkheid. 

Re-integratie door middel van werkkansen is een programma dat in 2017 en 2018 wordt gefinancierd door de Nationale 
Postcode Loterij. 

Onderverdeling begroting

ACTIVITEIT

Preventie

Bevrijden

Straffeloosheid

Campagning programmalanden

Rehabilitatie

Re-integratie (toegang tot werk)

CORE FINANCIERING

0%

25%

20%

30%

0%

25%

BACK DONOR

x

x
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3.1.7 Overige strategische keuzes 

Landenkeuze
Free a Girl is van plan te blijven werken in de landen waar zij nu werkzaam is: India, Nepal, Bangladesh, Brazilië, 
Thailand en Nederland. In deze landen is een basis gelegd om kinderprostitutie aan te pakken en heeft Free a Girl 
een toegevoegde waarde. Dankzij de scherpe focus in onze programmalanden, zijn we hier experts. 

In Brazilië en Nederland is onze interventie iets anders dan in Azië, omdat de context in deze landen om een andere 
aanpak vraagt. Mocht het financieel mogelijk en programmatisch wenselijk zijn om ons werk uit te breiden naar 
andere landen, dan zijn daarvoor de volgende criteria opgesteld: 

het probleem van kinderprostitutie bestaat
het is mogelijk om lokaal te fondsenwerven
het is mogelijk om een lokale organisatie op te zetten voor fondsenwerving en lobby & advocacy 
er zijn sterke lokale partners aanwezig die Engels spreken
de straffeloosheid is een belangrijk probleem
er is voldoende ruimte voor de civil society om zich te organiseren

Partnerkeuze
Free a Girl werkt samen met lokale partnerorganisaties. Doordat onze partners de cultuur kennen, de taal spreken 
en de nodige ervaring hebben, zijn zij het beste in staat om de meisjes precies die hulp te bieden die ze nodig 
hebben.

Onze partners:
vinden het vanzelfsprekend om te werken met een beperkt budget en behalen daar maximaal resultaat mee.
zijn net zo bevlogen als onze eigen medewerkers en dat is terug te vinden in hun cultuur.
worden onderworpen aan toetsingscriteria die door Free a Girl zijn opgesteld (zie bijlage 1) We houden 
goed in de gaten of het geld wordt besteed zoals afgesproken. We hanteren hierin een helder fraude- en 
corruptiebeleid. Daarnaast helpt het monitoren en evalueren onze partners om kritisch na denken over hun 
projecten, wat ging er goed en wat kan er beter. 

Projectkeuze
Projecten moeten aan de onderstaande criteria voldoen. Het project:

past bij de identiteit van Free a Girl in de zin van: ‘het is anders’, pionierend en staat open om nieuwe dingen 
uit te proberen. 
kan worden verwezenlijkt vanuit de capaciteit van Free a Girl (of Free a Girl kan deze capaciteit ontwikkelen).
stelt ons in staat om via onze partners direct te werken met onze doelgroep.
voorziet in de behoefte van kinderen die in de prostitutie zitten of risico hiertoe lopen.
kan worden uitgevoerd door beschikbare partners die passen bij Free a Girl.

Van projectenaanpak naar programma-aanpak 
Free a Girl wil in plaats van projectfinanciering overstappen naar meer programmafinanciering, waarbij meerdere 
partners met elkaar samenwerken. 

Programmafinanciering stimuleert de samenwerking tussen partners, waardoor de afstemming verbetert en 
de mogelijkheden worden vergroot voor verdere kennisuitwisseling en gezamenlijke lobby & advocacy richting 
overheid. Voor Free a Girl betekent programmafinanciering het aangaan van grotere programma’s met een langere 
termijnvisie en met hogere budgetten. 

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
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Monitoring en evaluatie 
Free a Girl hecht grote waarde aan haar programmamonitoring en evaluatiecyclus. Hiermee verschaft ze de 
noodzakelijk data voor bijsturing en besluitvorming rond onze programma’s. 

Free a Girl:
bezoekt jaarlijks al haar programmapartners. Deze partners zijn geselecteerd aan de hand van onze partnercriteria 
en werken met ons op contractbasis, waarin wederzijdse verplichtingen en procedures staan.
ontvangt en beoordeelt mid-term rapportages en stuurt, waar nodig, bij. Inhoudelijke rapportages worden door 
program officers beoordeeld en financiële rapportages door financial officers.
ontvangt en beoordeelt eindrapportages (inhoudelijke en financiële verantwoording) en zorgt dat nieuwe inzichten 
worden meegenomen in nieuwe programmaplanning.
maakt financiële bedragen over in verschillende fases, om controle te houden. Dit gebeurt na goedkeuring van de 
rapportages.
wijst externe onafhankelijke auditors aan om programma’s te auditen en monitort het opvolgen van de 
aanbevelingen aan de partners.

3.2 Mensen wereldwijd bewust maken van het bestaan van kinderprostitutie en de noodzaak laten inzien om dit te 
bestrijden 

Free a Girl wil het publiek wereldwijd bewust maken van het bestaan van kinderprostitutie en de noodzaak om het te 
bestrijden.

Middels:
3.2.1 Spraakmakende Campagnes
Campagnes zijn een belangrijk onderdeel van de communicatie van Free a Girl. Met dit onderdeel wordt je 
bewustwording gecreëerd over de problematiek. De standaard voor een goede campagne is dat deze innovatief 
en activistisch is. Het liefst treedt Free a Girl buiten de geijkte banen, want alleen zo krijgt de problematiek de 
aandacht die het verdient. Voorbeelden hiervan zijn “How charities became donors”, “The school for justice” en 
“Seks is geen kinderspel”. Free a Girl heeft meerdere (internationale) prijzen gewonnen met deze campagnes.

Naast de jaarlijkste corporate campagnes zullen altijd naar aanleiding van internationale dagen of jaarljkse 
evenementen, kleinere campagnes ontwikkeld worden gericht op specifieke doelgroepen. In de beginjaren was 
het makkelijker om de kosten van de reclamebureaus en productiebedrijven volledige gesponsord te krijgen. 
Aangezien Free a Girl in 2018 al 10 jaar bestaat, is dit helaas niet altijd meer mogelijk. Wel blijven we streven naar 
kostenbeheersing en zullen we bij de samenwerkingspartners altijd een niet-commercieel tarief bedingen.

3.2.2 Pr en free publicity
Ambassadeurs
Ambassadeurs hebben sinds de oprichting van Free a Girl een belangrijke rol gespeeld binnen pr en free publicity. 
Zij geven Free a Girl een gratis podium en we zullen dan ook dankbaar met hen blijven samenwerken. Free a Girl 
beschikt over de volgende ambassadeurs: Anna-Alicia Sklias, Bridget Maasland, Conchita Leeflang, Dave Mantel, 
Glennis Grace, John Ewbank, Jojanneke van den Berge, Niels Geusebroek, Tim Hofman, Thomas Berge, Wesley 
Sneijder en Wimmy Hu. Alle ambassadeurs spreken een andere doelgroep aan. Als een nieuwe ambassadeur wordt 
aangetrokken, moet deze altijd een nieuwe doelgroep aanspreken.

Documentaires
We zullen documentaires blijven maken om op indrukwekkende en aangrijpende wijze de problematiek onder 
de aandacht te brengen, mits er van tevoren uitzendgarantie is en er het liefst ook een fondsenwervend aspect 
aangehangen kan worden. Voor de productie van de documentaire proberen we een fonds of sponsor te vinden. 
Voorbeelden hiervan zijn “Seks voor 5 euro” en de aflevering van Tim Hofman in India voor Free a Girl voor het 
programma Spuiten en Slikken op Reis. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Influencers
De rol van bloggers en vloggers wordt groter en online communicatie wordt belangrijker. Ook op dit gebied wil Free 
a Girl vooruitstrevend en innovatief zijn. Daarom gaan we Influencer Marketing toepassen. Influencer Marketing is 
een manier om Free a Girl via invloedrijke mensen (influencers) onder de aandacht te brengen bij een doelgroep, 
om een bepaalde waarde te creëren. Deze manier van marketing speelt dus (onbewust) in op het gedrag van de 
doelgroep. 

Met Influencer Marketing kunnen we de volgende 6 doelstellingen bereiken:
Cross-mediaal bereik: We bereiken de doelgroep wanneer wij het willen.
Naamsbekendheid: We zetten het merk Free a Girl snel op de (online) kaart.
Branding: We bepalen zelf welke boodschap wij over Free a Girl verspreiden.
Search Engine Optimization (SEO): We worden via Google gevonden middels advertorials.
Linkbuilding: Er worden links op waardevolle blogs geplaatst, die de website van Free a Girl ondersteunen.
Traffic: We krijgen vanuit de blogs meer (potentiële) donateurs op onze website.

Vanaf 2018 trekken we daarom minimaal 2 influencers als ambassadeurs aan, waarvan één ook een internationale 
fanbase heeft. 

MediaXplain
Sinds 2016 werkt Free a Girl met volle tevredenheid samen met pr-bureau MediaXplain. Dit bureau ondersteunt 
ons bij campagnes, stuurt persberichten uit en plugt onze oprichters en ambassadeurs bij de media. 

3.2.3 Maatschappelijk debat en regeringsbeleid Nederland
Free a Girl gaat zich, in samenwerking met haar partners, hardmaken voor structurele aandacht voor 
kinderprostitutie. Dit doen we bijvoorbeeld door de Minister te wijzen op het agenderen van dit thema tijdens 
veldreizen en conferenties. Daarnaast willen we dat aandacht wordt gegeven aan kennisuitwisseling over de beste 
aanpak van kinderprostitutie; Nederland is op dit gebied namelijk zeer actief. 

Ook staat hoog op onze agenda dat we gaan monitoren in hoeverre de nieuwe minister zich houdt aan de gedane 
toezegging om het budget in stand te houden dat nu voor kinderprostitutie wordt vrijgemaakt. Als het budget 
inderdaad in stand wordt gehouden, loopt de financiering ook na 2020 door. 

3.2.4 Overige strategische keuzes
Positionering
Free a Girl is een internationale organisatie die strijd tegen kinderprostitutie op een innovatieve en 
actiegerichte manier.
Doelgroepen
In principe richt Free a Girl zich in haar corporate communicatieboodschap op een breed publiek dat zich het 
lot aantrekt van vermiste meisjes en hun radeloze ouders. 
Internationale expansie
Free a Girl is van mening dat kinderprostitutie een wereldwijd probleem is en om een wereldwijde aanpak 
vraagt. Vanaf 2018 zijn alle corporate-communicatiemiddelen daarom zowel Nederlands- als Engelstalig. 
Daarnaast zal vanaf 2018 worden samengewerkt met een internationaal pr-bureau. 
Mediakeuze 
We blijven investeren in de documentaires op televisie. Daarnaast gaan we investeren in de inzet van online 
media, en dan vooral in het professionaliseren van ons YouTubekanaal. Met dit kanaal zal voornamelijk een 
nieuwe, jonge doelgroep worden aangesproken. 
In beeld brengen van slachtoffers
Free a Girl brengt geen minderjarige slachtoffers van CSEC herkenbaar in beeld.  Betreft het meisjes die 
kwetsbaar zijn maar geen kinderprostitutie hebben ondergaan dan kan dit wel mits zij  krachtig worden 
neergezet en waar mogelijk met een voetnoot.  Boven de 18 jaar brengt Free a Girl wel slachtoffers in beeld 
mits er schriftelijke toestemming is van het meisje in kwestie. Free a Girl draagt er zorg voor dat de doelgroep 
altijd vanuit kracht wordt neergezet  in plaats ze als  slachtoffer te portretteren.
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Het verkrijgen van financiële middelen middels fondsenwervende initiatieven in binnen- en buitenland.

Op het gebied van fondsenwerving streeft Free a Girl naar de realisatie van de volgende initiatieven:
Voor bedrijven ontwikkelen we een menukaart waardoor het makkelijker wordt om Free a Girl te sponsoren, 
zonder dat het sponsorschap een strategisch partnership moet zijn. Doelstelling is om de maandelijkse vaste 
inkomsten uit de zakelijke markt te verhogen. We willen ons vaste relatiebestand, bestaande uit bedrijven waarmee 
we nauw contact hebben, met deze nieuwe constructie en met onze Lock me Up actie in 2020 uitbreiden naar 50 
bedrijven. 
We stellen een Raad van Advies op. Deze raad is actief betrokken bij Free a Girl en bestaat uit leden met een 
exceptioneel groot en waardevol netwerk.
Indien de Wet van de Kansspelen het toelaat, breiden we de samenwerking met Oranje Casino verder uit en 
onderzoeken we potentiële samenwerkingen met andere kansspelen.
We worden vaste ‘beneficent’ van de Nationale Postcode Loterij.
Samen met Down to Zero partners krijgen we meer financiering vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
We maken Lock me Up en de Week tegen Kinderprostitutie tot de bekendste evenementen van Nederland, met 
jaarlijks een minimumopbrengst € 1.000.000.
We groeien binnen de internationale fondsenwerving. Met ‘Free a Girl on Tour’ organiseren we in samenwerking 
met lokale business clubs in diverse landen evenementen om geld te werven (zoals de Marbella Charity Night uit 
2017). We richten ons hierbij op Singapore, Dubai, Hong Kong, Amerika en overige landen.
We intensiveren onze samenwerking met de Serviceclub Soroptimisten. Deze club heeft ons voor 3 jaar tot landelijk 
doel verkozen. 
We ontwikkelen een major donorbeleid.
We verdiepen onze relaties met Vermogensfondsen en familiefondsen.
We maken gebruik van ons netwerk en mede-organiseren benefietavonden.

4.1 Doelstelling fondsenwerving
De komende jaren wil Free a Girl groeien binnen de zakelijke markt, internationale fondsenwerving en eigen 
evenementen.

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

OMSCHRIJVING

Particuliere fondsenwerving
Structurele donateurs
Eenmalige giften

Evenementen en acties

Vermogensfondsen en 
serviceclubs

Zakelijke sponsoren

Acties derden (NPL)

Consortium/subsidie overheid

Internationale fondsenwerving

Totaal

2018

€
€

€ 360.000

€ 1.300.000

€ 200.000

€ 500.000

€ 400.000

€ 411.000

€ 200.000

€ 3.371.000

2019

€
€

€ 360.000

€ 1.300.000

€ 250.000

€ 600.000

€ 200.000
 

€ 400.000

€ 300.000

€ 3.410.000

2020

€
€

€ 400.000

€ 1.300.000

€ 300.000

€ 800.000
 

€ 400.000

€ 400.000

€ 3.600.000

▪
▪
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Free a Girl is een middelgrote, slagvaardige organisatie. Wij zijn kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende 
mechanismen en proberen zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Wij opereren in Nederland tegen relatief lage kosten 
en streven ernaar zoveel mogelijk geld direct terecht te laten komen bij de projecten in onze programmalanden. 

Free a Girl wil haar overhead minimaliseren, maar niet ten koste van haar medewerkers. In de eerste jaren is gekozen 
voor matiging van de lonen en beperking van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu verdienen de medewerkers van 
Free a Girl een salaris dat vergelijkbaar is met de gemiddelde salarissen bij andere goede doelen van vergelijkbare 
grootte. Daarbij wordt uitgegaan van de salarisschalen van de Rijksoverheid (BBRA). Het beloningsbeleid en de 
arbeidsvoorwaarden van de stichting zijn vastgelegd in een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket is ook van 
toe¬passing op de directie. 

Free a Girl is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit de directeur en mede-oprichter Evelien Hölsken. Zij 
wordt ondersteund door het hoofd Marketing & Communicatie, het hoofd Projecten en de manager Lobby & Advocacy. 
Het hoofd Marketing en Communicatie stuurt de afdelingen Fondsenwerving en Communicatie aan en vervangt tevens 
de directeur tijdens vakantie en langdurige afwezigheid, zodat de continuïteit van de stichting gewaarborgd blijft. 

Het bestuur van de organisatie wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurt het jaarplan, 
het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening goed. 
Bij het schrijven van het meerjarenplan heeft Free a Girl 14 medewerkers in dienst (11 fte) en een aantal vrijwilligers en 
stagiairs. 

De algemeen directeur vormt de directie/bestuur en rapporteert aan de RVT. Binnen haar portfolio is zij specifiek 
verantwoordelijk voor het opzetten van lokale, regionale en internationale fondsenwerving, en voor innovatie & creatie 
binnen de Projecten en Marketingafdelingen. 

Directie/bestuur

Evelien Hölsken - 40 uur - 1,11 FTE

Office Management

Office Manager - Yolande Peltenburg - 31 uur - 0,86 FTE

Financiën

Financial Officer - Steven Sharifi - 4 uur - 0,11 FTE

Marketing / Communicatie

Adjunct-directeur - Joamy Tounkara - 32 uur - 0,89 FTE
Productiemedewerker Media en Evenementen - Maarten Muijser - 32 uur - 0,89 FTE

Projectleider Media en Evenementen - Yasmine Bekkers - 36 uur - 1 FTE
Content Creator - Joan Bergmans - 24 uur - 0,67 FTE

Accountmanager Corporate Relations and Business Development - Laila Belkerma - 32 uur - 0,89 FTE

Projecten

Head of Programmes - Froukje Gaasterland - 32 uur - 0,89 FTE
Programma Officer - Linn Thome - 36 uur - 1 FTE

Programma Officer - Saskia Hesta - 24 uur - 0,67 FTE
Programme Officer - Floris van der Stoep - 32 uur - 0,89 FTE

Internationale Fondsenwering

Programme Development Officer - Jeanette Sequeira - 16 uur - 0,44 FTE
Officer International Fundraising - Melissa Schonhage - 16 uur - 0,44 FTE

Lobby & Advocacy

International Campaign Manager - Nicole Franken - 16 uur - 0,44 FTE
International Campaign and Programma Coordinator - Tripta Biekram - 40 uur - 1,11 FTE

RvT

Dhr. J.G. van Aartsen - Lid
Dhr. H.G. Klinkhamer - Voorziter

Mevr. F. Mather - Lid
Mevr. Y. Sneijder-Cabau - Erelid

Mevr. M. Mellema - Lid
Dhr. M. Witvliet - Vice-voorzitter
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Free a Girl heeft te maken met risico’s die het bereiken van de gestelde doelen kunnen verhinderen of bemoeilijken. De 
drie belangrijkste risico’s zijn in deze paragraaf opgenomen, inclusief de wijze waarop Free a Girl deze risico’s probeert 
te minimaliseren. 

6.1 Minder inkomsten
Free a Girl wil de komende jaren doorgroeien en steeds minder afhankelijk worden van eenmalige inkomsten. We 
kunnen dit bereiken door eigen evenementen te organiseren en meerjarige sponsorovereenkomsten af te sluiten. Ook 
meerjarige subsidies en vaste bijdragen van derden zullen hier een bijdrage aan leveren. 

Als de vaste en voorspelbare inkomsten niet toenemen, handhaven we de huidige werkwijze waarin we onze partners 
alleen ondersteunen door middel van eenmalige projecten of steunen we hen voor een periode van maximaal één jaar. 

Op dit moment maakt Free a Girl voornamelijk in het laatste kwartaal van ieder jaar bijdragen over naar 
partnerorganisaties. Zo hebben deze organisaties de zekerheid van hun besteedbare budget voor het daaropvolgende 
jaar. Als de vaste en voorspelbare inkomsten toenemen, kunnen we gedurende het jaar projecten starten. Wij selecteren 
partners die niet alleen afhankelijk zijn van de inkomsten van Free a Girl. 

Een ander gevolg van het achterblijven van vaste en voorspelbare inkomsten, is dat de vaste uitgaven niet mogen 
toenemen. Free a Girl heeft in 2017 besloten om geen vaste contracten meer af te sluiten, zolang haar vaste inkomsten 
niet stabiel is. Vastgelegd is dat de stichting minimaal 6 maanden vaste kosten moet kunnen betalen. Dit betekent dat in 
haar continuïteitsreserve toegewerkt moet worden naar minimaal € 200.000.

6.2 In opspraak raken 
Een ander risico is het in opspraak raken van Free a Girl of haar sponsoren, ambassadeurs en partnerorganisaties. Wij 
willen dit voorkomen door de volgende punten na te leven: 

Free a Girl werkt transparant en voldoet aan alle eisen die door diverse instanties (ANBI, CBF, etc.) worden gesteld 
aan goede doelen. 
Met onze sponsoren en ambassadeurs zijn duidelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in overeenkomsten. Als 
onze sponsoren en ambassadeurs door hun handelen geen positieve bijdrage meer kunnen leveren aan het werk 
van Free a Girl, verbreken we onze samenwerking. 
Onze partnerorganisaties worden uitgebreid getoetst aan criteria die we hebben opgesteld. Toch kunnen 
zich incidenten voordoen die een verkeerd beeld creëren over (het effect van) hun werk. Door de strenge 
partnerselectiecriteria en het fraude- en corruptiebeleid van Free a Girl, proberen wij dit risico te minimaliseren.

6.3 Veiligheidsrisico’s 

Reizen
Medewerkers, ambassadeurs en derden reizen voor, of in opdracht van Free a Girl naar landen waar zij projecten 
bezoeken. Deze gebieden zijn niet altijd zonder risico. Er kan sprake zijn van terreurdreiging, kidnapping, aardbevingen 
en/of andere gevaarlijke situaties. 

Om risico’s in deze landen te minimaliseren, heeft Free a Girl een reisbeleid opgesteld dat door iedereen die voor of 
namens Free a Girl op reis gaat, moet worden nageleefd en ondertekend. 

Data
Er is een risico dat data van donateurs, medewerkers en ambassadeurs niet goed beveiligd zijn. Echter, Free a Girl werkt 
samen met partijen die voldoen aan de Wet Datalek en de Wet op de Privacy. De servers staan op een beveiligde locatie. 
Hiermee hebben wij ieder risico afgedekt. 

▪

▪

▪
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1.660.000
500.000
200.000
411.000
400.000
200.000

3.371.000

725.340
1.871.128

460.800
168.550

145.182

18%
77%

2019

1.660.000
600.000
250.000
411.000
200.000
300.000

3.410.000

765.000
1.875.500

449.000
170.500

150.000

16%
77%

2020

1.700.000
800.000
300.000
400.000

400.000
3.600.000

680.000
2.160.000

480.000
180.000

100.000

15%
79%

Baten
Donaties en giften  
Sponsoring   
Vermogensfondsen en stichtingen 
Subsidies overheden  
Baten uit acties derden  
Internationale fondsenwerving 
Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
 Projecten Free a Girl  
 Projecten partnerorganisaties
Kosten
 Wervingsbaten  
 Beheer en administratie 

Resultaat (continuïteitsreserve) 

% kosten fondsenwerving  
Besteed aan doelstelling

Toelichting
Free a Girl verwacht flink te groeien in omzet, met name in 2018. Deze groei komt voort uit het organiseren van eigen 
evenementen, een groei in de zakelijke markt en een internationale groei. 

De komende jaren streven we ernaar steeds meer geld te kunnen besteden aan projecten van partnerorganisaties (op-
lopend van 55% in 2018 tot 60% in 2020). Extra inkomsten komen ten gunste van de projecten van onze partners. Het 
percentage dat we besteden aan fondsenwerving daalt, omdat de subsidie van de Nationale Postcode Loterij afneemt. 

Aan de continuïteitsreserve wordt in de komende 3 jaar € 400.000 toegevoegd. 


