Gedragscode voor kerkelijke vrijwilligers
Vastgesteld op 12 januari 2021 door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Mijdrecht.

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente
Mijdrecht. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere
verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de
gemeente genieten. Dit betreft veel groepen mensen in onze gemeente zoals bijvoorbeeld
leden van de Kerkenraad, Taakgroepen, leidinggevenden bij de jeugd, leiding bij kringen,
werkgroep Beter Gebruik, enz. Per groep wordt bekeken welke mensen dit betreft.
Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert over omgang met elkaar.
Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl
van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de
concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd.
Deze code is een hulpmiddel om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen,
te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad heeft hiertoe twee Interne
Vertrouwenspersonen aangesteld. Dezen zijn zichtbaar voor de gemeenteleden, laagdrempelig
te benaderen en functioneren als “ambassadeur” voor een veilige gemeente en veilig
jeugdwerk.
De vertrouwenspersoon biedt allereerst een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie kan de
vertrouwenspersoon verwijzen, bemiddelen en bijstaan in aangiftes en bij de
klachtenprocedures.
De kerkenraad vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle
leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen.
Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
In het bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen zorg je ervoor
dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.
De vrijwilliger doet geen mededelingen over zaken die als vertrouwelijk ter kennis zijn
gekomen aan derden. En moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan
worden voorkomen, mits er alles aan gedaan is om toestemming van de betrokkene te krijgen
om de geheimhouding te doorbreken.
We vinden in onze kerkelijke gemeente ontoelaatbaar alle vormen van ongelijkwaardige
behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, bedreiging, financiële uitbuiting, discriminerende,
racistisch of (seksueel) intimiderend gedrag, ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk.
De kerkenraad vraagt de kerkelijke vrijwilligers bovenstaande omgangsregels na te leven.
Door ondertekening ga je akkoord met deze Gedragscode voor je taak/taken binnen de
Protestantse Gemeente Mijdrecht.

