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BETTER BUSINESS FOR CHILDREN
UNICEF werkt aan een wereld waarin kinderrechten gerespecteerd worden. Hierin spelen
ook bedrijven een belangrijke rol. Het Better Business for Children (BB4C) programma van
UNICEF helpt bedrijven om meer inzicht te krijgen in de impact van hun bedrijfsvoering op
kinderen.
SAMENWERKEN MET UNICEF OM POSITIEVE IMPACT TE VERGROTEN

Het bedrijfsleven heeft vaak een positieve impact op het leven van kinderen, bijvoorbeeld door het creëren
van banen en het verbeteren van de toegang tot essentiële producten en diensten. Het kan echter ook een
negatieve invloed hebben. Zo werken er wereldwijd 152 miljoen kinderen als kindarbeider. Dit gebeurt vaak onder
zware en onveilige omstandigheden en voor lage lonen, bijvoorbeeld
op katoenvelden, in mijnen en in fabrieken. Deze kinderen gaan niet
Respect voor mensenrechten
of nauwelijks naar school. Ook andere aspecten van de bedrijfsvoering
Ondanks de vele initiatieven die er
hebben direct invloed op het welzijn van kinderen. Denk aan gezinnen die
reeds zijn, moet er nog veel gebeuren
geen leefbaar loon verdienen en daardoor niet kunnen voorzien in
om een duurzame en eerlijke industrie
hun basisbehoeften. Of aan lange arbeidsuren, waardoor er weinig
te realiseren die kinder- en mensentijd is voor zorg, of de schadelijke effecten van milieuvervuiling op de
rechten volledig respecteert. Bedrijven
gezondheid van kinderen. UNICEF werkt samen met bedrijven om deze
die hun maatschappelijke verantnegatieve impact te verkleinen. Uiteraard richten we ons ook op het
woordelijkheid willen nemen, kunnen
vergroten van de positieve impact, zoals werkgelegenheid, en kijken
op de hulp van UNICEF rekenen.
samen naar de kansen die het biedt voor de onderneming zelf. Investeren
Binnen het internationale Better Busiin je werknemers en hun werkomstandigheden heeft immers vaak een
ness for Children- programma werken
positief effect op het bedrijfsresultaat.
we samen met bedrijven, overheden
en andere partijen om de naleving
RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJVEN
van kinderrechten structureel te
UNICEF heeft, in samenwerking met Save the Children en Global
verbeteren.
Compact tien internationale richtlijnen ontwikkeld:
de Children’s Rights and Business Principles (CRBP). Deze richtlijnen zijn
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ingedeeld in drie clusters; de werkomgeving (binnen de muren van de
fabriek), de gemeenschap (om de productielocatie heen) en de marktplaats (daar waar het product wordt verkocht). De richtlijnen bieden een
uitgangspunt voor de analyse en ontwikkeling van een verantwoorde
bedrijfsvoering waarin de rechten van kinderen gerespecteerd worden.

DUE DILIGENCE

UNICEF werkt in 190 landen en gebieden, vaak al tientallen jaren, met
lokale overheden, de gemeenschappen, het bedrijfsleven en andere
partners. Samen zorgen we voor een betere naleving van kinderrechten.
UNICEF helpt bedrijven een risicoanalyse te doen: is er bijvoorbeeld
sprake van (verborgen) kinderarbeid, hoe zijn de arbeidsomstandigheden
van jonge werknemers en wat is de impact op de directe leefomgeving
van kinderen en gezinnen? Door hierin te investeren is een bedrijf beter
voorbereid op de veranderingen in de markt en de groeiende eis van de
consument voor maatschappelijke verantwoordelijke consumptie.

UNICEF toolkit
UNICEF’s kinderrechtenexperts hebben
uitgebreide ervaring met het identificeren van lokale risico’s in verschillende
sectoren en kennis van de bedrijfsvoering en toeleveringsketens. Op basis
hiervan zijn verschillende instrumenten
ontwikkeld. De UNICEF toolkit is een
set van praktische documenten die een
bedrijf begeleiden in het doorvoeren
van verbeteringen. Deze tools zijn te
vinden op onze website.
Uiteraard zijn onze experts altijd bereid
hierover met u in gesprek te gaan
en uitleg te geven waar nodig.

RESULTATEN
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Het doorvoeren van verbeteringen voor kinderen binnen internationale
waardeketens heeft een brede impact. Zo zien wij op productielocaties
een afname in ziekteverzuim, toename van de productiviteit en
betrokkenheid van de werknemers, met tot gevolg een kostenverlaging
en een verhoogde omzet. Voor het bedrijf kan dit tevens leiden tot een
beter imago en merkwaardering. Bovendien draagt een kindvriendelijke
bedrijfsvoering bij aan het behalen van de Sustainable Development
Goals (bijvoorbeeld SDG1- armoede,
SDG4- educatie, SDG8- werkomstandigheden).

Werknemer brengt zijn dochter naar de
op het werkterrein gelegen creche.

Contact:

Bent u benieuwd naar een samenwerking met UNICEF?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via bb4c@unicef.nl
Website: unicef.nl/ons-werk/better-business-for-children

