
 

Checklist gemeenten  
aandachtspunten kindvriendelijke en veilige opvang voor Oekraïners 
 

  

UNICEF Nederland, de kinderrechtenorganisatie van de VN, realiseert zich dat er veel afkomt op 
gemeentes die in één keer geconfronteerd worden met de noodopvang van Oekraïense 
vluchtelingen, waaronder veel kinderen. Daarom hebben we een checklist opgesteld. Deze checklist 
biedt houvast om te zorgen voor een kindvriendelijke noodopvang. Voor meer advies zijn wij graag 
beschikbaar via noodopvang@unicef.nl. 
 

• Zorg voor een veilige leefomgeving voor kinderen door zowel mentale klachten als onveilige 
situaties te signaleren en voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan:   

- Aanstellen van een coördinator kinderactiviteiten en aparte en deskundige 
aanspreekpunten voor kinderen (contactpersoon kind met een ‘overall view’ op het 
welzijn en de veiligheid van kinderen in de opvang en/of een vertrouwenspersoon).   

- Aanstellen van een aandachtsfunctionaris voor de Meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Het is ook goed een training te organiseren voor alle medewerkers 
zodat zij huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen signaleren.   

- Opstellen van een Child Safeguarding beleid.   
- Toezicht - ook ‘s nachts - op het terrein en in de toilet- en douchegebouwen.  
- Afsluitbare woon/slaapruimte en aparte douche- en toiletfaciliteiten voor kinderen en 

gezinnen. Gebrek aan privacy kan tot een onveilig gevoel en onveilige situaties leiden en 
bij ouders en kinderen stress veroorzaken.  

• Zet zo veel mogelijk in op verblijf op één locatie. Om de continuïteit van de zorg en het onderwijs 
te waarborgen en ontwikkelingsschade bij kinderen te voorkomen hebben zij een veilige en vaste 
plek nodig waar zij langere tijd kunnen verblijven. 

• Zorg dat alle bewoners en in het bijzonder kinderen goed geregistreerd staan en heb hierbij 
aandacht voor eventuele kwetsbaarheden binnen het gezin of van een individueel kind. Besteed 
hierbij aandacht aan het signaleren van eventuele onbegeleide kinderen, en verwijs hen door 
naar de juiste instanties. Meer informatie over deze doorverwijzing is te vinden op onze website. 

• Zorg dat onbegeleide kinderen en kinderen in gezinnen zo snel mogelijk naar een speciaal voor 
deze doelgroep ingerichte (blijvende en kleinschalige) opvang kunnen, zodat zij goed begeleid 
kunnen worden.   

• Bied bewoners leefgeld en laat hen zelf koken voor zover mogelijk, zodat ouders niet volledig 
afhankelijk zijn van het eten dat wordt aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat kleine kinderen 
slecht eten in noodopvanglocaties waar geen leefgeld beschikbaar is of kookfaciliteiten zijn.   

• Zorg voor spoedige toegang tot regulier onderwijs, bij voorkeur buiten de opvanglocatie.   

• Zorg voor stabiele wifiverbinding, zodat kinderen met familieleden kunnen bellen, toegang 
hebben tot informatie en effectief onderwijs kunnen volgen. Daarnaast is het goed als kinderen 
toegang hebben tot een rustige omgeving waar zij hun huiswerk kunnen maken. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanbieden van huiswerkuurtjes of mobiele units die als Open Leercentrum 
kunnen functioneren.    

• Zorg indien nodig voor doorverwijzing naar de juiste medische en psychische zorg, waaronder 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), ter bevordering en bescherming van de gezondheid en het mentaal 
welzijn van kinderen.   

• Zorg voor activiteiten, participatie en informatievoorziening voor kinderen van verschillende 
leeftijden, ter bescherming van het psychosociaal welzijn. Betrek bewoners en ook kinderen 
vanaf het begin bij het reilen en zeilen in de opvang (bijvoorbeeld via een bewonersraad).    

• Stimuleer en faciliteer ook activiteiten buiten de centra met lokale organisaties en 
sportverenigingen, waardoor kinderen en jongeren in contact komen met leeftijdsgenootjes met 
dezelfde interesses.   
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