
 

Integriteitsbeleid stichting HOE (Hulp Oost-Europa) 
 
Stichting HOE heeft een integriteitsbeleid opgesteld waarin is beschreven wat we verstaan onder 
integriteit, wat we doen om niet-integer handelen te voorkomen en hoe er wordt gehandeld als 
er melding wordt gemaakt van niet-integer gedrag. Hieronder wordt dit beleid verder toegelicht 
en beschrijven we op welke manier melding kan worden gemaakt van niet-integer gedrag. Dit 
beleid geldt voor de medewerkers, vrijwilligers en de partnerorganisaties/partners. Aan de 
laatste groep zal medio vierde kwartaal 2021 na vertaling een samenvatting worden aangeboden 
in het Engels. Deze samenvatting zal daarna door onze vrijwilligers op hun werkbezoeken worden 
besproken. 
 
Kernwaarden als basis 
Vanuit onze christelijke identiteit en kernwaarden vinden wij het cruciaal dat ons werk op een 
integere manier gebeurt. Terecht worden er hoge eisen aan organisaties gesteld om 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of adequaat te handelen als dit toch voorkomt. Het is 
van belang dat alle stakeholders ervan op aan kunnen dat er integer omgegaan wordt met 
financiële middelen, (kwetsbare) personen en ongelijke verhoudingen. Daarom heeft het thema 
integriteit een brede plek binnen stichting HOE en krijgt het concreet handen en voeten in 
diverse richtlijnen en procedures. De gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarden 
(barmhartigheid; gedeeld geloof; een gezamenlijke geloofsbasis; activeren, ontwikkelen, 
ondersteunen en verdiepen van relaties) en beschrijft hoe wij integer gedrag definiëren en 
concreet maken. Daarmee vormt het de basis van ons integriteitsbeleid. 
 
Doelgroep en inhoud beleid 
In ons integriteitsbeleid richten we ons op de interne organisatie (werkgevers en werknemers), de 
vele betrokken vrijwilligers, de donateurs en op de samenwerking met (partner)organisaties in de 
landen waar we werken. Het beleid richt zich op het voorkomen van integriteitsschendingen.  
 
Daarom moet helder zijn wanneer er sprake is van een schending: de gedragscode (bijlage 1) 
vormt daarin het kader. Daarnaast functioneert een vrijwilligershandboek met heldere regels, 
afspraken en controlemechanismen. Verder richten we ons op het adequaat handelen op het 
moment dat er sprake is van een melding van niet-integer gedrag. Tot slot richt het beleid zich 
op het delen en bespreken van morele dilemma’s om daarvan te leren.  
 
Hoe kan ik melding maken van niet-integer gedrag?  
Niet-integer gedrag valt niet volledig uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat betrokkenen een 
open en veilige cultuur ervaren, waarbinnen zij hun melding (vertrouwelijk) kunnen doen en het 
vertrouwen bestaat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met een melding. Iedereen die in het 
kader van zijn of haar betrokkenheid bij stichting HOE in aanraking is gekomen met niet-integer 
gedrag kan daar op de volgende manier melding van maken:  
 
Telefonisch of per mail via de interne vertrouwenspersoon in de persoon van de coördinator 
vrijwilliger (zie Protocol ongewenst gedrag in bijlage 2). Of bij de klachtencommissie (zie Protocol 
ongewenst gedrag in bijlage 2). 
 
Consequenties wangedrag 
Na melding en onderzoek naar deze melding door het bestuur, kan het bestuur disciplinaire 
maatregelen opleggen. Dit kan in het uiterste geval leiden tot het uit de functie ontheffen van de 
vrijwilliger of medewerker of het opzeggen van de samenwerking met de partner. Ook kan indien 
van toepassing aangifte tegen deze persoon worden gedaan of kan dit gestimuleerd worden. 
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Bijlage 1: Gedragscode HOE (Hulp Oost-Europa) 

 
Gedragscode stichting HOE  
Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de 
opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk 
onderwijs. We richten ons daarbij op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, 
meest kwetsbaren, Roma en leidinggevenden in kerkelijke gemeenten. Hiermee richt ons werk 
zich op de (kwetsbare) ander en niet op persoonlijk gewin. We ontvangen middelen van onder 
andere particulieren, bedrijven en kerkelijke gemeenten, die ons deze middelen verstrekken in 
het vertrouwen dat we ons werk, in overeenstemming met onze missie, visie en kernwaarden die 
ons drijven, op een integere, zorgvuldige en verantwoorde wijze doen. We verwachten van alle 
betrokkenen (medewerkers, vrijwilligers en partners) dat ze laten zien dat we dit vertrouwen 
waard zijn. In deze gedragscode beschrijven we, op basis van onze kernwaarden, welk integer 
handelen we van betrokkenen bij stichting HOE verwachten. Dat betekent niet dat deze 
gedragscode een antwoord geeft op hoe te handelen in elke situatie. Daarom wordt altijd 
gehandeld in lijn met de kernwaarden, gebaseerd op het Bijbels perspectief op gerechtigheid en 
barmhartigheid: barmhartigheid; gedeeld geloof; een gezamenlijke geloofsbasis; activeren, 
ontwikkelen, ondersteunen en verdiepen van relaties. .  

Als medewerker, vrijwilliger, betrokkene:  

1. Handel ik, als professional en ook persoonlijk, in overeenstemming met de kernwaarden 
van stichting HOE en ben ik mij ervan bewust dat mijn handelen van invloed is op de manier 
waarop gekeken wordt naar stichting HOE, de sector en het werk wat we verrichten. Ook 
realiseer ik mij dat ik in mijn handelen in privésfeer als vertegenwoordiger van stichting HOE 
gezien kan worden.  

- Wanneer ik mij inzet voor de stichting handel ik in het belang van stichting HOE én de 
allerarmsten die ik wil dienen. Daarbij conformeer ik mij aan de kernwaarden, het 
vrijwilligershandboek en de protocollen en richtlijnen van stichting HOE.  

- Binnen de kernwaarden van stichting HOE respecteer ik verschillen in cultuur en gewoonten, 
pas ik mijn handelen hierop aan en sta ik open voor het opdoen van kennis en ervaring over 
andere culturen. Als verschillen leiden tot niet-integer en onethisch handelen distantieer ik mij 
daarvan en zal ik dit melden via het meldsysteem.  

- Integriteit vraagt van medewerkers een professionele verantwoordelijkheid en opstelling 
richting collega’s, donateurs, partners en andere betrokkenen. Ik bewaar daarom een zekere 
professionele distantie om betrokkenen te kunnen blijven aanspreken op gedrag.  

2. Geloof ik dat ik en mijn medemensen schepselen van God zijn. Daarom respecteer ik 
ieders waardigheid, behandel ik iedereen gelijkwaardig en zie ik iedereen als uniek 
medeschepsel.  

- Ongeacht nationaliteit, geslacht, leeftijd, religieuze overtuiging, (lichamelijke) beperking en 
sociale achtergrond behandel ik iedereen gelijkwaardig. Omdat gelijkwaardigheid de basis van 
samenwerking is, draag ik actief bij aan het vormgeven van samenwerkingsrelaties die gebaseerd 
zijn op wederzijds respect, gelijkwaardigheid en integriteit.  

- Gezien de aard van het werk van stichting HOE zal ik met regelmaat mensen ontmoeten die 
kwetsbaar zijn voor ongewenst gedrag of daar slachtoffer van zijn. Door interesse te tonen en 
aandachtig te luisteren probeer ik mijn betrokkenheid aan hen te laten zien.  

- Omdat ik mijn naaste zie als uniek medeschepsel zal ik mij nooit gedragen op een manier die 
emotioneel kwetsend kan zijn voor mijn (kwetsbare) naaste. Ook wijs ik discriminatie, ongewenste 
intimiteit, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, (seksueel) geweld, misbruik, uitbuiting en elke 
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andere vorm van (toespelingen op) ongewenst gedrag, in woorden én gedrag, af en ben ik hier 
op geen enkele wijze bij betrokken.  

- In ons werk richten we ons ook op het scheppen van hoop en nieuwe kansen voor kinderen. Ik 
draag actief bij aan een gelijkwaardige behandeling van ieder kind en onderschrijf de 
Gedragscode Child Protection waarin wordt verwoord hoe wij kinderen beschermen tegen 
ongewenst gedrag en misbruik.  

- Ik ben mij bewust dat ik in situaties terecht kan komen waar ongelijke machtsverhoudingen 
ontstaan ten opzichte van mensen die in een afhankelijke positie van stichting HOE staan. Als 
dergelijke situaties ontstaan misbruik ik mijn positie op geen enkele manier en behandel ik 
iedereen te allen tijde gelijk en met respect.  

- Stichting HOE heeft een gerechtvaardigd belang om op de hoogte te zijn van strafrechtelijke 
veroordelingen, officiële waarschuwingen en berispingen als deze haar werk kan schaden en mij 
in mijn functioneren kunnen (gaan) belemmeren. Als ik eerder ben veroordeeld, gewaarschuwd of 
berispt voor ongewenst gedrag richting kwetsbare personen stel ik stichting HOE daarvan op de 
hoogte zodat kan worden afgewogen hoe daarmee om te gaan. Dit geldt ook als ik tijdens mijn 
dienstverband met stichting HOE strafrechtelijk vervolgd wordt.  

3. Ga ik als goed rentmeester om met (financiële) middelen en informatie die mij in het kader 
van mijn werk voor stichting HOE zijn toevertrouwd.  

- De Bijbelse visie op gerechtigheid en barmhartigheid zijn de basis van waaruit stichting HOE 
haar werk doet. Ik wijs machtsmisbruik, corruptie, fraude, diefstal, uitbuiting en andere financiële 
schendingen af en treed hiertegen op wanneer ik vormen hiervan tegenkom. Ook zal ik geen 
steekpenningen aanbieden, schenken, beloven of aannemen. Daarbij handel ik in 
overeenstemming met het Fraudeprotocol.  

- Stichting HOE kan haar werk doen vanwege financiële steun van donoren. Ik ga zorgvuldig om 
met de financiële middelen waar ik de beschikking over krijg en ben transparant en 
waarheidsgetrouw in de verantwoording van de besteding van gelden, ongeacht de omvang.  

- Als betrokkene handel ik uit zuivere motieven en ben ik niet uit op persoonlijk gewin. Ook 
voorkom ik belangenverstrengeling en het misbruik van mijn positie of bevoegdheden. 
Transparantie over nevenactiviteiten en andere zaken op financieel of relationeel vlak is 
essentieel als er een verband bestaat met het werk van stichting HOE. Ik informeer de organisatie 
over bestaande of toekomstige nevenactiviteiten en neem deze niet aan als die (nu of in de 
toekomst) in strijd zijn met het werk en de belangen van stichting HOE.  

- Ik communiceer op een open, transparante en inhoudelijke manier zonder personen te 
veroordelen of af te wijzen. Ook ben ik mij ervan bewust dat mijn professionele of persoonlijke 
communicatie-uitingen (onbedoeld) nadelige gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. Ik 
communiceer alleen uit naam van stichting HOE als dat vanuit mijn rol verwacht wordt; als het 
niet tot mijn rol behoort, zal ik mij niet publiekelijk mengen in politieke, raciale, religieuze of 
ideologische discussies op titel als betrokkene bij stichting HOE.  

- Met vertrouwelijke informatie waar ik de beschikking over heb ga ik op een zorgvuldige en 
verantwoorde manier om. Dat betekent dat ik (de toegang tot) die informatie niet zal delen met 
anderen als ik daarvoor geen goede reden heb, ik inhoud van informatie niet manipuleer en 
handel conform de relevante privacywetgeving. Ik verzamel alleen beeldmateriaal van 
(kwetsbare) personen als zij op een respectvolle, menswaardige en niet-seksueel suggestieve 
manier zijn afgebeeld en geen bezwaar hebben tegen het verzamelen en delen van 
beeldmateriaal.  

- Hulp en ondersteuning die stichting HOE biedt, wordt niet verleend in ruil voor een gunst van 
de ander. Daarom neem ik geen grote of noemenswaardige geschenken of giften aan en ga ik 
geen (seksuele) relaties aan met kinderen of andere (kwetsbare) begunstigden in ruil voor hulp of 
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ondersteuning. Als het weigeren van een geschenk cultureel gezien ongewenst is, wordt het 
geschenk gemeld bij de integriteitsmedewerker en aan stichting HOE afgestaan.  

4. Ben ik medeverantwoordelijk voor het welzijn van iedereen die betrokken is bij het werk 
van stichting HOE en het goed functioneren van het integriteitssysteem binnen de 
organisatie.  

- Om actief mee te bouwen aan een goed functionerend integriteitssysteem en een omgeving 
die veilig is voor kwetsbare personen lever ik een positieve bijdrage aan de organisatiecultuur 
van openheid en wederzijdse verantwoordelijkheid waarbinnen de bespreking van ethische 
dilemma’s die ik ervaar en in mijn werk tegenkom, een belangrijke plek innemen om te 
bespreken hoe te handelen in bepaalde situaties.  

- Als ik vormen van niet-integer handelen tegenkom neem ik mijn verantwoordelijkheid door dit 
bespreekbaar te maken en te melden. Daarbij spreek ik eerst de betrokkene(n) aan om verkeerde 
interpretatie van de situatie uit te sluiten. Als het handelen afwijkt van het gewenste gedrag zoals 
hier beschreven, maak ik melding via het meldsysteem om machtsmisbruik, financiële- of 
interpersoonlijke schendingen zo snel mogelijk te stoppen of te voorkomen.  

- Wanneer ik de mogelijkheid of noodzaak zie om de werking van het integriteitssysteem te 
verbeteren zal ik stichting HOE hierover informeren. In dat kader stimuleer ik partners bij 
projectbezoeken, in overleg met de regiocoördinator en contactpersoon of het bestuur, ook een 
open cultuur met wederzijdse verantwoordelijkheid te creëren. Ik voer met hen het gesprek over 
integriteits-issues en bevraag partners op de manier waarop zij dit een plek geven in hun werk 
onder kwetsbare doelgroepen. Daarnaast moedig ik hen aan om eventuele misstanden te 
melden via stichting HOE als daar bij de partner geen mogelijkheden voor zijn of men daar geen 
gehoor vindt.  

- Integer handelen laat zich niet in één document beschrijven. Daarom handel ik ten alle tijde in 
lijn met de kernwaarden van stichting HOE én deze gedragscode, ook als zaken niet zijn 
beschreven. Aanvullend op deze code onderschrijf ik de richtlijnen, procedures en beleidslijnen 
zoals opgenomen in het Vrijwilligershandboek, waaronder het integriteitsbeleid, het protocol 
ongewenst gedrag, de gedragscode Child Protection, het fraudeprotocol en de gedragscode 
Fondsenwerving.  

- Er zijn verschillende kanalen binnen het meldsysteem waar slachtoffers of betrokkenen (extern 
of intern) ongewenst gedrag, niet-integer handelen of (vermoedens van) (ernstige) misstanden 
kunnen melden. Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en bescherming zijn daarbij belangrijke 
uitgangspunten. In verschillende regelingen die samen het meldsysteem vormen wordt 
beschreven op welke wijze slachtoffers en betrokkenen beschermd worden.  

Ondertekening  
Bij ondertekening bevestig ik dat ik mij zal houden aan de inhoud van deze gedragscode. Ik ben 
mij ervan bewust dat bij schending hiervan disciplinair wordt opgetreden door het bestuur van 
stichting HOE. De disciplinaire maatregelen en sancties zijn omschreven in het integriteitsbeleid.
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Bijlage 2: Protocol ongewenst gedrag    

Inleiding 

Stichting HOE houdt zichzelf verantwoordelijk voor het voeren van een beleid dat ongewenst gedrag 
onder medewerkers en vrijwilligers voorkomt en/of tegengaat.  
Om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hanteert stichting HOE de volgende 
gedragscode:  

Stichting HOE hanteert omgangsregels (zoals beschreven onder I.a. en in de vrijwilligersovereenkomst) die 
tot doel hebben een sociaal veilig klimaat te scheppen, waarbinnen alle betrokkenen zich geaccepteerd en 
gerespecteerd weten en zich veilig en prettig voelen. Deze regels dragen bij aan de preventie van 
ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en misbruik in de ruimste zin van het woord.  
 
Wanneer er zich ondanks bovenstaande preventieve maatregelen situaties voordoen waarin een 
medewerker of vrijwilliger ongewenst gedrag ervaart of dit gedrag om zich heen bemerkt, maakt diegene 
dit zelf eerst bespreekbaar met degene die zich zo gedraagt.   
 
Voor situaties waarin het gedrag niet bespreekbaar kan worden gemaakt of het gedrag niet verandert, is 
dit protocol geschreven. 
 
I. Reikwijdte protocol 
a. Onder ongewenst gedrag verstaat stichting HOE (Hulp Oost-Europa) in ieder geval: agressie, 

geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, ongepaste opmerkingen en andere 
gedragsvormen die als ongewenst worden ervaren, zowel binnen de HOE-context als daarbuiten. 

b. Dit protocol geldt voor werknemers en vrijwilligers van stichting HOE en voor mensen die HOE 
vertegenwoordigen, maar niet als vrijwilliger genoteerd staan. 
 

II. Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
a. Stichting HOE wijst een interne vertrouwenspersoon aan voor het melden van ongewenst gedrag. 

Deze vertrouwenspersoon fungeert als het eerste aanspreekpunt voor meldingen. Hij/zij zal de persoon 
aanhoren, bijstaan, begeleiden en van advies voorzien. Deze persoon moet gemakkelijk aanspreekbaar 
en toegankelijk zijn en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan.  

b. De vertrouwenspersoon zal – in overleg met de persoon die de klacht ingediend heeft – onderzoek 
doen om tot een oplossing voor het probleem te komen. Er worden uitsluitend handelingen verricht 
met toestemming van de betreffende persoon. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon desgewenst 
de persoon die de klacht heeft ingediend bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. 

c. De interne vertrouwenspersoon is de coördinator vrijwilligers: Nelleke ten Kortenaar 
(n.tenkortenaar@live.nl, tel: 0152617712) 

d. Klager kan er eventueel in eerste instantie voor kiezen om buiten de interne vertrouwenspersoon om 
contact op te nemen met de leden van de klachtencommissie (zie III). 

 
III. Klachtencommissie ongewenst gedrag 
a. Stichting HOE vormt een klachtencommissie bestaande uit drie personen. 

Deze klachtencommissie neemt alle klachten omtrent ongewenst gedrag in behandeling. 
b. Leden van de klachtencommissie: 

• Persoon met juridische of vergelijkbare achtergrond 
• Oud-betrokkene HOE 
• Ter zake kundig persoon uit de achterban van HOE 

De commissie heeft altijd minimaal 1 mannelijk en minimaal 1 vrouwelijk lid.  
Voor namen verwijzen wij naar de hierbij gevoegde bijlage. 

c. Klachten kunnen op het navolgende adres worden ingediend t.a.v. de klachtencommissie. 
• Benjamin Beldman b_beldman@hotmail.com, 06-52436535 (persoon met juridische 

achtergrond) 
• Bert den Butter bdbutter@kpnmail.nl, 035-5448465(oud-betrokkene HOE) 
• Paulina van Dam paulinavandam@gmail.com, 038-2000608  (ter zake kundig persoon uit de 

achterban van HOE) 
 
IV. Klachtenprocedure 
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a. Een klacht omtrent ongewenst gedrag wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. Degene 

die de klacht heeft ingediend en degene op wie de klacht betrekking heeft ontvangen een afschrift van 
dit protocol en van de klacht. 

b. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen door de klachtencommissie. Het staat de 
klachtencommissie vrij om klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen van meer dan een jaar 
geleden niet te behandelen. 

c. De klachtencommissie doet onderzoek naar de ingediende klacht. Hiervoor heeft de commissie recht 
op alle informatie van de stichting die zij nodig heeft. 

d. Binnen één maand na ontvangst van de klacht spreekt de klachtencommissie afzonderlijk met zowel 
degene die de klacht heeft ingediend als met andere betrokkenen, waaronder degene over wie is 
geklaagd. 

e. Degene die de klacht heeft ingediend en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid 
gesteld om kennis te nemen van elkaars standpunten en daarop te reageren. 

f. De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten.  
g. Van iedere zitting wordt een schriftelijk rapport opgemaakt door de klachtencommissie. Dit rapport 

wordt door de betrokkene voor gezien ondertekend; is dit niet het geval dan wordt de reden hiervan 
vermeld. 

h. Na het onderzoek wordt een schriftelijk rapport aan het bestuur en betrokkenen gestuurd. 
 
V. Oordeel 
a. De klachtencommissie beslist met meerderheid van stemmen. 
b. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de klacht brengt de 

klachtencommissie een schriftelijke rapportage uit aan het bestuur. Deze rapportage wordt naast het 
bestuur ook aan de directbetrokkenen gestuurd, alsmede aan de vertrouwenspersoon indien hij/zij bij 
de klacht betrokken was. 

c. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de rapportage zal het bestuur 
een beslissing nemen over de te nemen maatregelen. Als het bestuur afwijkt van het advies van de 
klachtencommissie, zal het bestuur dit schriftelijk motiveren. 

d. Indien een van de betrokkenen het niet eens is met de beslissing van het bestuur, kan deze zich 
rechtstreeks wenden tot het raad van toezicht met een met redenen omkleed schriftelijk bezwaar. De 
raad van toezicht zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op het bezwaar reageren.  

 
VI. Maatregelen voor de duur van de procedure 
a. Indien de persoon die de klacht heeft ingediend besluit om geen formele aangifte te doen van het 

voorval, maar deze persoon wordt wel geacht samen te werken met degene op wie de klacht 
betrekking heeft, dan wordt in overleg met de bureaumanager/werkverantwoordelijke een praktische 
oplossing gezocht voor de voortgang van de werkzaamheden voor de duur van de procedure. 

b. Zowel bij aanvang van de procedure als gedurende de looptijd van het onderzoek kan de 
klachtencommissie het bestuur verzoeken om tijdelijke voorzieningen te treffen. De werkgever zal 
daaraan gevolg geven, indien dit voor het welzijn van de klager en/of enige ander medewerker of 
betrokkene – waaronder tevens begrepen degene(n) over wie is geklaagd – nodig is. 

 
VII. Geheimhouding 
a. Alle betrokkenen dienen de gegevens die hen ter kennis worden gesteld strikt vertrouwelijk te 

behandelen en te blijven behandelen.  
 

VIII. Verantwoording van situaties van ongewenst gedrag 
a. Alle klachten in het kader van dit protocol worden gemeld aan het bestuur en de raad van toezicht. Zij 

worden ook geïnformeerd over het verloop van de procedure. 
b. In het jaarverslag zal alleen het aantal klachtenprocedures worden vermeld. 
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Bijlage 3: Fraudeprotocol    
(versie 29-11-2018, incl. aanpassingsvoorstellen dd. 2018-02-26 en 2018-11-29) 
 
Fraude dient bij voorkeur te worden voorkomen, maar wanneer het zich voordoet is het zaak om het snel te 
herkennen en adequaat te reageren. Iedere vorm van fraude benadeelt de stichting in het realiseren van 
haar doelstellingen en heeft consequenties voor onze beeldvorming bij het grote publiek en in het 
bijzonder bij de eigen achterban. Alleen daarom al is fraude onaanvaardbaar. Mocht het toch ooit 
gebeuren, dan handelen wij conform dit protocol.  
 
HOE visie op fraude  
Vanuit onze Bijbelse verantwoordelijkheid vinden wij dat we goede rentmeesters dienen te zijn over de 
middelen welke ons ter beschikking zijn gesteld. Onze donateurs moeten de zekerheid hebben dat wij er 
alles aan doen om het door hen ter beschikking gestelde te laten renderen voor het Koninkrijk van God.  
 
Wat ziet HOE als kenmerken van frauduleus handelen? 

• Er is sprake van opzet. 
• Er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven. 
• Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen (bv. valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, 

corruptie, diefstal en/of verduistering). 
• Contractbepalingen worden niet nagekomen. 
• Men is gericht op het behalen van financieel of materieel voordeel ten koste van benadeelden. 

 
Welke maatregelen heeft HOE genomen om fraude tegen te gaan? 

• Het gehele bestuur draagt als collectief de verantwoordelijkheid voor het financieel beleid. 
• De penningmeester is primair verantwoordelijk voor de juistheid van de stukken. 
• Er wordt gewerkt op basis van een adequate administratieve organisatie en interne 

controlestructuur. 
• De interne structuur wordt ten aanzien van de binnenkomende als de uitgaande geldstromen op 

transparante wijze vormgegeven dusdanig dat fraude wordt voorkomen.  
• De stichting wordt gecontroleerd door een registeraccountant. 
• De jaarstukken worden, na vaststelling en goedkeuring, geplaatst op de website, zowel van het 

CBF als van de stichting. 
• Alle betalingen via het kantoor vinden plaats volgens het “vier ogen” principe. 
• Niemand beschikt privé over een betaalpas/creditcard die gekoppeld is aan een van de HOE-

rekeningen. 
• Vrijwilligers declareren hun uitgaven aan de hand van onderliggende betaalbewijzen. 
• Standaard ontvangen de projecten onze bijdrage middels het bancaire betalingsverkeer. 
• In geval van overdracht van contant geld aan onze contactpersoon dient een tweede vrijwilliger 

hiervan getuige te zijn en wordt er voor ontvangst getekend door een onafhankelijke derde 
persoon. 

• Projecten met een jaarlijkse bijdrage tussen de € 1.000 en €  5.000 worden tenminste éénmaal per 
twee jaar bezocht. Bij een hogere jaarlijkse bijdrage dan € 5.000 worden de projecten jaarlijks 
bezocht. 

 
Welke signalen kunnen volgens HOE wijzen op mogelijk frauduleus handelen? 

• Ontbrekende, incomplete of niet tijdige rapportages. 
• Kostenposten worden opgevoerd voor niet uitgevoerde werkzaamheden, c.q. ondeugdelijke 

facturen. 
• Bedragen bestemd voor HOE worden niet of gedeeltelijk afgedragen. 
• Kasboeken met opvallend veel correcties. 
• Onduidelijke declaraties en ontbrekende bewijsstukken. 
• Vragen en/of signalen van buitenaf. 

 
Welke maatregelen zal HOE treffen bij een vermoeden van fraude? 

• Fraude, dan wel het vermoeden van fraude, kan gemeld worden bij één of meerdere 
bestuursleden die niet betrokken lijken te zijn.  

• Een vermoeden van fraude zal worden onderzocht om zo veel mogelijk gericht maatregelen te 
nemen en om onnodige schade te voorkomen. 

• Indien intern onderzoek het vermoeden van fraude bevestigt, dan wordt aangifte gedaan, zodat de 
zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en zo nodig vervolgd. 
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• Indien nodig wordt hierbij ook de accountant betrokken. Over alle stappen die worden genomen 

wordt het bestuur geïnformeerd. 
• Indien er slechts sprake is van een vermoeden van fraude, dan worden in eerste instantie alleen de 

directbetrokkenen geïnformeerd. Het betreft in dit geval het voltallige bestuur van Stichting Hulp 
Oost-Europa. Individuele donateurs worden in dit stadium nog niet op de hoogte gebracht. 

• HOE zal als benadeelde partij het verduisterde bedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten 
verhalen op de frauderende partij. 

• Ingeval een medewerker of vrijwilliger bij de fraude is betrokken zal de relatie met deze persoon 
worden verbroken. 

• Bovengenoemde maatregelen zijn onverkort van toepassing in geval de fraude wordt vermoed bij 
of veroorzaakt door derden, inclusief onze projectpartners en contacten in Oost-Europa. 

 
Communicatie over geconstateerde fraude  

• Een vermoeden of bewijs van fraude wordt direct kenbaar gemaakt aan organisaties die als donor 
of als uitvoerende instantie bij het onderhavige project zijn betrokken. Zij zullen ook intensief 
worden betrokken bij alle beslissingen rondom publiciteit en het verhalen van de schade. 

• In het jaarverslag wordt altijd melding gemaakt van feitelijke fraude, een poging tot fraude of een 
onderzoek op grond van het vermoeden van fraude. 

 
Bekendheid, publicatie en vaststellen fraudeprotocol  
Het fraudeprotocol wordt middels extranet verspreid onder alle aan de stichting verbonden bestuurders, 
medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast wordt het fraudeprotocol gepubliceerd op de website.  
Van de aan Stichting Hulp Oost-Europa verbonden bestuurders wordt verwacht dat zij de strekking van dit 
fraudeprotocol communiceren met de medewerkers en vrijwilligers.  
 
Het gewijzigde fraudeprotocol is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2018 
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Vrijwilligersovereenkomst 

 
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa), gevestigd te Barneveld 

Vertegenwoordigd door Nelleke ten Kortenaar, coördinator vrijwilligers HOE 

Hierna te noemen ‘HOE’, en 

Naam:  

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum:  

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer: 

E-mailadres: 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

1. De vrijwilliger verricht met ingang van …………………….. vrijwilligerswerk voor HOE. 
 
2. De vrijwilliger onderschrijft de grondslag, kernwaarden, visie en doelstelling van de stichting. 
 
3. De vrijwilligersfunctie: 

0 Kantoorvrijwilliger* (zie specifieke opmerking onderaan deze verklaring) 
0 Bestuurslid 
0 Lid regioteam …………………….. 
0 Lid RvT | CGO | CFP | JC (streep door wat niet van toepassing is) 
0 Lid van plaatselijke werkgroep te …………………………………………….. 
0 Anders: …………………………………………………………………… 

4. Bij verhindering van het uitvoeren van activiteiten of het niet kunnen uitvoeren van 
afgesproken taken zal de vrijwilliger de contactpersoon hiervan tijdig op de hoogte stellen.  
 
5. De werkverantwoordelijke van de vrijwilliger/voorzitter van de werkgroep verplicht zich de 
vrijwilliger te begeleiden en op de hoogte te stellen van bijzonderheden met betrekking tot de te 
verrichten werkzaamheden. Er geldt een inwerktraject van ongeveer zes maanden. 

6. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden. 
 
7. De door de vrijwilliger georganiseerde evenementen en/of activiteiten in het kader van 
fondsenwerving ten behoeve van HOE blijven intellectueel eigendom van HOE. 
 
8. De vrijwilliger betracht geheimhouding betreffende zaken en documenten die hem/haar 
vertrouwelijk ter ore komen c.q. ter beschikking gesteld worden en zaken waarvan verondersteld 
mag worden dat ze vertrouwelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan interne besprekingen, 
notulen van vergaderingen, etc. 
 
9. De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van derden en meldt vermoeden 
van datalekken bij HOE. 
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10. De vrijwilliger gedraagt zich naar behoren/betamelijk in de uitvoering van zijn/haar 
vrijwilligerswerk volgens de richtlijnen van het geldende integriteitsbeleid. 
 
11. Op grond van art. 9.5a van het Arbeidsomstandighedenbesluit mag de vrijwilliger van HOE 
verwachten dat hij/zij op het gebied van arbeidsomstandigheden en begeleiding terecht kan bij 
een deskundig werknemer of bij de bureaumanager van HOE. 
 
12. HOE heeft voor alle vrijwilligers een verzekering voor wettelijke     aansprakelijkheid en een 
ongevallenverzekering afgesloten. Voor schade die veroorzaakt wordt door vrijwilligers of die 
vrijwilligers overkomt, zijn verzekeringen afgesloten conform het verzekeringsoverzicht. 
 
13. Deze overeenkomst geldt voor twee jaar en wordt stilzwijgend steeds met twee jaar verlengd. 
Beëindiging wordt door beide partijen zo mogelijk één maand van tevoren gemeld.  
 
14. De vrijwilliger heeft een exemplaar van het Handboek ‘Vrijwilligers Stichting HOE’ ontvangen 
of tot zijn/haar beschikking via extranet. 
 
15. Een vrijwilliger kan geroyeerd worden als hij/zij door onbehoorlijk gedrag of fraude, schade 
voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de vrijwilliger daarover 
een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 
 
* De kantoorvrijwilliger zal zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie vanuit het 
relatiebeheersysteem (Pluriform) en de cloud (office 365/SharePoint) van stichting HOE. Het is 
niet toegestaan deze informatie te delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
bureaumanager. 
 
De contactpersoon voor de vrijwilliger is …………………………………………. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te Barneveld d.d. …………………………………………………. 
 
Namens stichting Hulp Oost-Europa (HOE) 
 
Nelleke ten Kortenaar          
      
 
De vrijwilliger 
 
 
………………………………………… (naam) ……………….……………… (handtekening) 
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Gedragscode child protection 

Naam ……………………………………………………...…………………………………………………..  

Adres ……………………………………………………...…………………………………………………..  

Postcode & woonplaats 
……………………………………………………………...…………………………………………………..  

Algemeen  
Deze code geldt voor alle medewerkers van stichting HOE, leden van het bestuur, leden van de 
raad van toezicht en verder alle vrijwilligers en personen die namens of via stichting HOE op reis 
gaan.  

Ik verklaar akkoord te zijn met de volgende gedragsregels zoals stichting HOE die heeft 
opgesteld in het kader van ‘Child Protection Policy’.  

1. Vanuit de missie en visie en kernwaarden van stichting HOE behartig ik het respect en de 
waardigheid van ieder kind, ongeacht zijn of haar nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie, 
handicap.  

2. Ik zal respect tonen voor kinderen, families en gemeenschappen die ik ontmoet.  

3. Ik moedig maatregelen aan die gericht zijn op de waardigheid en waardering van kinderen en 
maatregelen die kinderen verantwoordelijkheid aanleren.  

4. Ik zal nooit een kind beschamen of vernederen.  

5. Ik zal geen opgepaste taal gebruiken, ik zal kinderen nooit pijn doen (emotioneel, psychisch of 
lichamelijk) en geen lichamelijke of seksuele relatie met hen aangaan.  

6. Ik zal nooit kinderen verbaal, emotioneel, seksueel of lichamelijk misbruiken.  

7. Ik zal geen kinderen en/of jongeren aanraken, kussen of omhelzen op een ongepaste of 
cultureel ongebruikelijke manier. Ik vermijd flirten, onwelkome vleiende taal of veelbetekenende 
opmerkingen richting kinderen of jongeren.  

8. Ik zal situaties vermijden waarin ik alleen ben met een kind of alleen met een kind reis.  

9. Ik zal nooit een kind meenemen naar mijn accommodatie.  

10. Ik zal geen foto’s maken en/of publiceren van ondervoede of (half) naakte kinderen.  

11. Ik accepteer de consequenties – zoals beschreven in het integriteitsbeleid - die een 
overtreding van deze gedragscode tot gevolg heeft.  

- Bij het niet naleven van de bovengenoemde gedragsregels zijn voor medewerkers van stichting 
HOE de sancties van toepassing zoals die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid van stichting 
HOE.  
- Voor hen die namens of via stichting HOE reizen is de raad van bestuur bevoegd tot het nemen 
van elke maatregel die nodig is indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, zoals 
aangifte bij politie, etc.  

Ondertekening  
Aldus overeengekomen getekend te Barneveld/[plaatsnaam] op [datum]:  

Werkgever,       Werknemer,       

[naam]       [naam] 
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	Inleiding
	Stichting HOE houdt zichzelf verantwoordelijk voor het voeren van een beleid dat ongewenst gedrag onder medewerkers en vrijwilligers voorkomt en/of tegengaat.  Om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hanteert stichting HOE de volgende ...
	Stichting HOE hanteert omgangsregels (zoals beschreven onder I.a. en in de vrijwilligersovereenkomst) die tot doel hebben een sociaal veilig klimaat te scheppen, waarbinnen alle betrokkenen zich geaccepteerd en gerespecteerd weten en zich veilig en ...

