Preventie- en Integriteitsbeleid
Near East Ministry heeft het volgende beleid vastgesteld over het aanstellen van (vrijwillige)
medewerkers.
Gedragscode
Als (vrijwillige) medewerker wordt je gevraagd de gedragscode van de NEM te ondertekenen. Een
gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde
medewerkers en derden. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Een gedragscode
is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een
ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een
juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.
De gedragscode is te vinden op onze website [link]
Profiel (vrijwillige) medewerkers
De NEM heeft een profiel op gesteld voor (vrijwillige) medewerkers. Als medewerker / vrijwilliger bij
activiteiten van de Near East Ministry heb je een voorbeeldfunctie. Near East Ministry heeft in het
profiel een aantal voorwaarden verwoord. Ook staat beschreven hoe de NEM omgaat met pastorale
en ethische vraag stukken.
Het profiel van medewerkers is te vinden op onze website [link]
Aannamebeleid vrijwilligers
Je kunt je via de site aanmelden als vrijwilliger voor een activiteit.
Heb je nog niet eerder meegewerkt als vrijwilliger dan zal de coördinator van de activiteit een
kennismakingsgesprek met je houden. Onderdeel van dit gesprek is ook een referentiecheck.
VOG
Voor elke medewerker die actief is op de Reveilweken wordt een VOG aangevraagd.
Vertrouwenscontactpersoon
De volgende personen zijn aangesteld als vertrouwenscontactpersonen:
 Voor NEM staf en veldwerkers en medewerkers activiteiten (m.u.v. Reveilweken):
Henny de Haan en Rolf Schudde. (Beiden zijn lid van het NEM bestuur.)
 Voor alle medewerkers van de Reveilweken: coördinator van het pastoraat
De vertrouwenscontactpersoon heeft waar nodig contact met SEM/SGL
https://www.wijzijnsem.nl/meld-en-adviespunt
Je kunt bij hun terecht als je advies wilt over zaken waar je tegenaan loopt, als je wilt dat een
neutraal persoon met je meedenkt, of als je iets is overkomen waar je lastig over kunt praten.

