De geloofsgemeenschap als veilige omgeving
Preventiebeleid m.b.t. seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag binnen
het werk van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Regenboog te
Leiden.
De Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Regenboog in de Merenwijk te Leiden
bestaat sinds 1971 als “Samenwerkende kerken in de Merenwijk” en onderhoudt de
band met de moederkerken (PKN en RKK). In deze geloofsgemeenschap komen we
als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te
beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen. Hierbij is ook plaats voor leden van
andere dan de genoemde kerkgenootschappen of niet-kerkelijk gebondenen.
We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie
behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.
We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende
culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage
leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.
Als Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog willen we een plek zijn, waar
iedereen zich welkom en veilig mag voelen, zowel ouderen en juist ook kinderen en
jongeren. Voor hen zijn er verschillende kerkelijke activiteiten die door vrijwilligers
en professionals vorm worden gegeven. Wij willen er samen voor staan elkaars
integriteit te respecteren in woord en gedrag.
Daarom willen wij met elkaar afspreken en aan elkaar duidelijk maken, dat de
ambtsdragers, die het beleid en de richting van onze Geloofsgemeenschap bepalen
en uitvoeren, hun werk integer verrichten en te allen tijde verantwoording kunnen
afleggen van hun verantwoordelijke taken. Dit geldt eveneens voor degenen, die de
bestuurders assisteren met boekhouding en ledenadministratie.
Omdat we voor allen, zowel ouderen, kwetsbaren, kinderen als jongeren een veilige
plek willen zijn, hebben we een preventiebeleid opgesteld om seksueel en ander
grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk en pastoraal werk te voorkomen.
Dit beleid houdt het volgende in:
1. Het kerkbestuur, professionals en alle vrijwilligers, die met kinderen of
jongeren werken of pastoraal werk verrichten, zijn op de hoogte van het
preventiebeleid om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen
hun werk te voorkomen.
2. Wij hanteren een aannamebeleid voor vrijwilligers (zie bijlage 1).
3. Alle vrijwilligers en professionals, die met kinderen, jongeren of pastoranten
werken, zijn bekend met de gedragscode, onderschrijven en ondertekenen die
voor akkoord. (zie bijlage 2 en 3).
4. Voor bestuurders, die tekeningsbevoegdheid hebben en degenen, die
vertrouwelijke gegevens verwerken, zijn bekend met de gedragscode,
onderschrijven en ondertekenen die voor akkoord. (zie bijlage 4).

5. Voor alle vrijwilligers en professionals, die contact hebben met kinderen,
jongeren en pastoranten wordt een VOG aangevraagd.
6. Voor bestuurders, die tekeningsbevoegdheid hebben en degenen, die
vertrouwelijke gegevens verwerken, wordt eveneens een VOG aangevraagd.
7. Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd, met wie contact opgenomen kan
worden bij seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan
of vragen hieromtrent. De vertrouwenspersonen zijn te vinden op de website
van de Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog.
(www.deregenboogmerenwijk.nl) (zie bijlage 5)
Voor de vertrouwenspersonen is er een taakomschrijving.
8. Bij (verdenking van) seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag wordt het
meldprotocol gevolgd, dat opgesteld is door Sociaal Meldpunt Pastorale
Relatie (zie bijlage 6)
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