Stichting Gedragscode Leidinggevenden, de SGL
Het is onvermijdelijk dat we in de gemeente soms met elkaar van mening zullen verschillen. We
hopen dat we hier steeds op een goede en open manier samen uit zullen komen. Voor situaties waar
we niet zo gemakkelijk zelf uitkomen, heeft onze gemeente zich aangesloten bij de Stichting
Gedragscode Leidinggevenden. De SGL heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid
bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. De stichting wil
functioneren als een gezamenlijke voorziening voor kerken, gemeenten en organisaties die hun
beleid en werkwijze baseren op de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.
De SGL wil haar werk doen in de gezindheid van Christus. In conflictsituaties geldt de Bijbelse weg die
de Heer ons schetst in Mattheüs 18:15-17. Wanneer er onderling geen verzoening mogelijk is, is het
mogelijk de hulp in te schakelen van de SGL-klachtencommissie. Deze commissie hanteert het
principe dat op een onpartijdige en pastoraal verantwoorde wijze recht gedaan moet worden aan
beide partijen. Gezocht wordt naar een uitspraak die en advies dat voor alle betrokkenen nieuwe
perspectieven opent. De SGL is opgericht als alternatief voor de 'wereldse' rechter. Wanneer een
klager verwikkeld is (geweest) in een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure, wordt de klacht
daarom niet in behandeling genomen. Wanneer een dergelijke procedure wordt aangespannen
gedurende de klachtbehandeling, wordt de behandeling gestaakt. Klagers behouden natuurlijk altijd
het recht om naar de rechter te stappen. Wij hopen van harte dat dit in onze gemeente nooit nodig
zal zijn.
De gedragsregels gelden vanaf nu voor de leidinggevenden binnen onze gemeente, inclusief
kringleiders, leiding zang en muziek, kinderwerkers en jeugdleiders.
Betreffende de klachtenregeling en de gedragscode van het SGL verwijzen we naar www.sglplatform.nl
Telefonisch Meldpunt. De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft een telefonisch meldpunt
ingericht waar een klacht over (vermeend) misbruik of manipulatie gemeld kan worden. Dit
meldpunt is op werkdagen te bereiken van 09.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn: 0653464403

