Naar een gezonde en veilige werksfeer

Naar een gezonde en
veilige werksfeer
Sociale veiligheid en integriteit zijn belangrijke onderwerpen voor
vrijwilligersorganisaties. Veelvoorkomende vragen zijn:
Hoe voorkom je
• discriminatie,
• pesten,
• seksuele of andere intimidatie,
• schending van integriteit.
En als je het niet hebt kunnen voorkomen, wat moet je dan doen?
Wegkijken kan niet. Daarvoor is de dreigende schade voor personen
en organisatie te groot.

SESAM adviseurs helpen je organisatie door:
1. Advies bij de ontwikkeling van een goed Sociaal Veiligheidsbeleid binnen vrijwilligersorganisaties (Signalering, Preventie
en Reglementering);
2. Begeleiding en coaching van medewerkers en/of vrijwilligers,
die verantwoordelijk zijn voor het in ontvangst nemen van een
melding en de eerste opvang (interne vertrouwenscontactpersonen);
3. Optreden als extern gecertiﬁceerd vertrouwenspersoon voor
de opvang, begeleiding en advisering van de melder.

Met dit aanbod sluit SESAM academie aan bij landelijke initiatieven,
zoals het project In veilige handen van de NOV en veilige sport en
veilige kerken.
De adviseurs werken in teamverband in heel Nederland. Zij doen
hun werk als vrijwilliger. Wel wordt een bijdrage gevraagd vanuit
SESAM voor kwaliteitsborging, organisatiekosten en reiskosten.
Voor het geldende tarief verwijzen wij u naar de website.

Els Driessen
edriessen@sesamadviseur.nl
tel. 06 4228 7140 regio Zuid-West

Wilt u advies over sociaal veiligheidsbeleid in uw organisatie,
neem dan contact op met SESAM via
vertrouwenspersoon@sesamadviseur.nl of neem rechtstreeks
contact op met een van de onderstaande gecertificeerde
vertrouwenspersonen van SESAM.

Ria Koppejan
rkoppejan@sesamadviseur.nl
tel. 06 5052 1729 regio Midden

Hermine Groenendaal
hgroenendaal@sesamadviseur.nl
tel. 06 5199 1276 regio Zuid-Oost

Co Stehouwer
cstehouwer@sesamadviseur.nl
tel. 06 5316 3224 regio Noord

Ingrid Bartelsman
ibartelsman@sesamadviseur.nl
tel. 06 4731 4247 regio Noord-West
Peter Dek
pdek@sesamadviseur.nl
tel. 06 5121 1556 regio Oost

Meer informatie over SESAM kunt u vinden op
https://www.sesamacademie.nl.
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