Integriteit een waardevol goed. Stichting Gevonden-Verloren benoemt vertrouwenspersoon.
Als stichting komen we bij de uitvoering van
ons werk in aanraking met personen, die
tijdens hun hulpvraag afhankelijk zijn van onze
kennis en expertise om geholpen te worden.
Ook ontmoeten we mensen die door emotie
overmand zijn, hierdoor kwetsbaar en wellicht
zelf niet altijd rationeel, weloverwogen keuzes
kunnen maken. Op dergelijke momenten is
het belangrijk om als stichting de eigen
integriteit gewaarborgd te hebben. Wat doen
we wel en wat zeker niet, hoe gaan we te
werk, hoe gaan we om met privacy en
eigendommen van onze opdrachtgevers?
Wordt er niet iets onethisch van mij gevraagd
als vrijwilliger door een opdrachtgever? Mag
en kan ik dit wel doen? Is er sprake van een
conflictsituatie? Wat is gepast gedrag? Vragen
die ook voor een vrijwilliger best lastig kunnen
zijn om te beantwoorden.
De leidraad voor ons werk is vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement. Alleen dit reglement
is niet allesomvattend. Stichting GevondenVerloren volgt ook de Gedragscode
(Vrijwillige)Medewerkers. Er zijn veel
praktijksituaties denkbaar, waarbij er
behoefte bestaat voor overleg, interventie en
coaching. Juist voor vragen die er zijn over
omgang met opdrachtgevers, vrijwilligers
onderling en daarmee samenhangende
onderwerpen is
per 15 november 2020 Stephan van Uden
aangesteld als Vertrouwenspersoon voor de
stichting.
Stephan is als bestuurssecretaris en
vrijwilligerscoördinator al belast met de
portefeuille Integriteit.
Aan deze portefeuille is nu de rol van
Vertrouwenspersoon toegevoegd.
In deze rol is hij aanspreekpunt voor
onderwerpen die ook in het Preventie- en
Integriteitsplan zijn benoemd. Dit plan is met
de laatste extra Nieuwsbrief aan de
vrijwilligers van de stichting verspreid.
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Onderwerpen waar Stephan zich mee
bezighoudt zijn o.a.:
- AVG en privacy van vrijwilliger en
opdrachtgevers;
- Gedragscode
(Vrijwillige)Medewerkers;
- samenwerking en communicatie
binnen de stichting;
- seksueel overschrijdend gedrag;
- discriminatie;
- omgang met eigendommen.
Stephan is bereikbaar via
secretaris@gevonden-verloren.nl en zijn
mobiele nummer is bekend bij alle
vrijwilligers.

