Beleidsnotitie Integriteit en Grensoverschrijdend gedrag
Aanleiding:
Voor Stichting ‘t Praethuys is het nodig dat alle betrokkenen (bestuur/medewerkers en vrijwilligers)
zich bewust zijn van mogelijk in het Huis optredende integriteitsvraagstukken en grensoverschrijdend
gedrag en laat zien dat hierop beleid is gemaakt en dat er stappen zijn ondernomen op het gebied
van preventie, signaleren, handhaven en verantwoorden.
Aandacht wordt gevraagd voor onderliggende organisatiewaarden en de wijze waarop deze
gewaarborgd worden binnen de organisatiestructuur.
Inventarisatie van de thema’s voor ’t Praethuys:
1. Preventie:
Gedragscode en dilemma’s: In de gedragscode beschrijft de organisatie haar kernwaarden en
basisbeginselen.
’t Praethuys voldoet aan deze basisvragen, vastgelegd in volgende documenten:
1. In het Beleidsplan Stichting ‘t Praethuys is de Missie, de Visie, de Strategie en het korte en
langere termijn beleid verwoord
2. In het Vrijwilligershandboek dat aan alle medewerkers en vrijwilligers uitgereikt wordt staan
gedetailleerd alle relevante elementen die van belang zijn voor begrip van de organisatie van
ons Huis, zoals doelstelling en beleid, organisatiestructuur, maar ook Afspraken en
Gedragscode vrijwilligers en Stappenplan misvattingen en klachten. Ook wordt beschreven
dat één lid van het bestuur benoemd wordt als vertrouwenspersoon en contactpersoon voor
de vrijwilligers.
3. Geheimhoudingsverklaring, door alle vrijwilligers (inclusief bestuursleden) ondertekend.
Met deze getekende verklaring wordt geheimhouding geborgd van alle (persoons)gegevens
van overige vrijwilligers, van gasten en andere relaties van ’t Praethuys waarvan
ondertekenaar uit hoofde van zijn functie/activiteit kennis heeft genomen of toegang toe
heeft.
4. Vrijwilligersovereenkomst. Na de proefperiode wordt iedere vrijwilliger gevraagd deze
overeenkomst te hebben gelezen en daarna te ondertekenen. Naast het verklaren dat de
vrijwilliger de doelstelling van de Stichting ’t Praethuys onderschrijft verklaart de
ondertekenaar ook de aan hem/haar overhandigde “Afspraken en gedragscode vrijwilligers”
(bijlage 5 van het Vrijwilligershandboek) te hebben gelezen en te onderschrijven.
2. Signaleren:
’t Praethuys heeft in boven genoemde documenten duidelijke afspraken vastgelegd over bij wie
grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.

Actiepunt kan zijn om deze afspraken nog eens met naam en functie van vertrouwenspersonen vast
te leggen en te communiceren in het regelmatig gehouden vrijwilligersoverleg, waarvan ook voor de
niet aanwezigen verslag wordt gemaakt.
3. Handhaven:
Adequaat handelen na melding van grensoverschrijdend gedrag is niet beschreven in de
bovengenoemde documenten, anders dan dat de verantwoordelijken binnen de organisatie duidelijk
bekend zijn.
Voorstel is om de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk te maken voor het coördineren van de
acties na melding. Voorzitter kan dan voor verdere afwikkeling van de noodzakelijke acties hulp
vragen van andere bestuursleden, coördinator van ‘t Praethuys en eventueel hulp van buiten de
eigen organisatie inschakelen.
Vertrouwelijkheid bij deze acties is uiteraard cruciaal. De getekende geheimhoudingsverklaring kan
tijden het proces na melding wellicht nog onder de aandacht gebracht worden van betrokkenen.
4. Verantwoorden en meldklimaat:
Verantwoording afleggen over het handelen naar aanleiding van een melding van
grensoverschrijdend gedrag helpt bij het laten zien dat de organisatie meldingen serieus neemt. Op
die manier kan het afleggen van verantwoording bijdragen aan een veilig meldklimaat.
Erg belangrijk is dat bij de wijze van verantwoording afleggen goed gekeken wordt naar de
kwetsbaarheid van melder, slachtoffer(s) en van de potentiële pleger(s).
Ook voor het afleggen van verantwoording in het Vrijwilligersoverleg bij ons Praethuys een
uitgelezen plaats om dit te doen. Uitgangspunt is dat de bestuursvoorzitter hier de leiding heeft!!
Verdere mogelijke actiepunten:
Bestuur zal moeten overwegen het beleid aan te passen na afwikkeling van een melding.
Bestuur moet actie nemen om de elementen, die op prima wijze verwoord zijn in genoemde
documenten die gelden in ons Huis, met een zekere regelmaat weer aan de orde te stellen. Ook
hiervoor is een vast (misschien jaarlijks) agendapunt op zowel bestuursvergadering als
vrijwilligersoverleg een goed uitgangspunt.
Algemeen:
Het bestuur van Stichting ’t Praethuys Alkmaar is zich bewust van het grote belang van de in dit
beleidsstuk behandelde integriteitsvraagstukken bij het uitvoeren van de werkzaamheden van de
stichting.
Het bestuur is ervan overtuigd alle benodigde elementen die gevraagd worden voor goed beleid in
de in dit stuk beschreven documenten te hebben vastgelegd.
Ook is bestuur zich bewust dat zij alert moet blijven om niet verrast te zijn bij een mogelijk
optredend probleem. Hiertoe zullen enkele genoemde acties in gang gezet worden met betrekking
tot communicatie over het thema Integriteit en grensoverschrijdend gedrag.
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