
 
 

Vertrouwenspersonen  

Binnen de EGHW zijn Jaap en Yvonne Boel onze vertrouwenspersonen. Zijn er zaken of personen waar u moeite mee 

heeft dan kun u altijd met hen contact opnemen. Een gesprek helpt vaak en zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 

0186-616693. Daarnaast is onze gemeente aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Op deze 

webpagina leest u hier meer over. 

 

SGL 

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) is een platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke 

gemeenten of christelijke organisaties. Het doel van de SGL is om bewustwording te bevorderen over verschillende 

vormen van misbruik bij leidinggevenden en diegene die leiding ondergaan. Daarnaast voorziet de SGL in een meldpunt 

voor machts-, financieel en seksueel misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten of christelijke 

organisaties die lid zijn van de SGL. Verder heeft SGL een gedragsregels opgesteld voor leidinggevenden en een 

onafhankelijke klachtenprocedure.. 

EGHW 
 
De gedragscode van SGL geldt voor alle leidinggevenden en pastoraal medewerkers in onze gemeente, inclusief 

kringleiders, kinderwerkers en jeugdleiders. Bij problemen met een leidinggevende of pastoraalmedewerker binnen de 

EGHW vragen we u dit allereerst binnen de EGHW kenbaar te maken. Jaap en Yvonne Boel zijn zoals eerder genoemd 

onze vertrouwenspersonen, maar als het gaat om misbruik of manipulatie dan is het goed om te weten dat de EGHW is 

aangesloten bij SGL. Misschien is uw kwestie zo moeilijk dat u er alleen met een ‘buitenstaander’ over wilt praten.  

  

MELDPUNT 

Ieder gemeentelid of deelnemer aan één van onze activiteiten kan met klachten over (vermeend) machtsmisbruik of 

manipulatie terecht bij het landelijke SGL-meldpunt. U kunt dit op werkdagen bereiken van 9.00-17.00 uur via een speciale 

telefoonlijn:  06-53464403. De kosten van het gesprek zijn voor rekening van de beller (normaal tarief voor bellen naar 

mobiele telefoon). 

De telefoon wordt beantwoord door één van de vertrouwenspersonen van de SGL. Zij/hij is een professionele 

hulpverlener die u in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe u het beste geholpen kunt worden wanneer er 

sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag jegens u. Het kan voorkomen dat zij u voor verder gesprek 

doorverwijst naar een van de speciale SGL-vertrouwenspersonen, de SGL-klachtencommissie of gespecialiseerde 

hulpverleners of advocaten. 

KLACHTENREGELING 

Naast het meldpunt is er ook een klachtenregeling met een onafhankelijke klachtencommissie. In het kort komt het er op 

neer dat de klachtencommissie eerst nagaat of een klacht gegrond of ongegrond is. Zij doet dit door hoor en wederhoor 

van de klager en de aangeklaagde. Als een klacht gegrond is, zal de klachtencommissie aanbevelingen doen aan het 

bevoegde gezag van de kerk, gemeente of organisatie. De Klachtencommissie bestaat uit (christen) professionals die 

werkzaam zijn op het juridische vlak of als hulpverlener. U kunt de klachtencommissie op de volgende wijze rechtstreeks 

benaderen door het contactformulier op de website in te vullen. 

 

Wilt u meer weten over SGL, zie : www.sgl-platform.nl.  Voor de gedragsregels leidinggevende, zie:  https://www.sgl-

platform.nl/uploads/bestanden/spot35/2017_04_Gedragscode_versie_2.4.pdf 
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