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Integriteitsbeleid Stichting Operatie Mobilisatie 
 
Het integriteitsbeleid is een document dat de normen stelt die Stichting Operatie Mobilisatie belangrijk 
vindt in het integer handelen binnen de organisatie en in de verhouding tot alle andere betrokken partijen 
bij Stichting Operatie Mobilisatie. Het integriteitsbeleid bouwt voort op reeds bestaande principes 
(gedragsregels, klokkenluidersreglement) en is een uitbreiding om integriteit in een breder kader te 
borgen. Derhalve worden de gedragsregels én klokkenluidersreglement onderdeel van het 
integriteitsbeleid. Het is een ‘levend document’ dat al naar gelang de ontwikkelingen en inzichten die 
Stichting Operatie Mobilisatie doormaakt verder wordt vormgegeven. Integriteit gaat over gedrag, niet 
over procedures en het vastleggen van incidenten. De functie moet zijn: een werkende, levende en 
lerende cultuur waar integriteit besproken kan en mag worden en integer handelen voorop staat. 
 
1. Doel 
Voor Stichting Operatie Mobilisatie is integriteit van wezenlijk belang en we streven er in al ons doen en 
laten na om als individuen en als organisatie integer te handelen. Het doel van het integriteitsbeleid is het 
creëren van bewustwording en openheid over integriteitskwesties. Daarbij is het de bedoeling om 
misstanden en schendingen zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd wordt serieus omgegaan met 
vermoedens van misstanden en schendingen in het geval deze zich voordoen. Het integriteitsbeleid biedt 
partijen betrokken bij Stichting Operatie Mobilisatie de mogelijkheid om vermoedens van misstanden en 
schendingen te melden. Het integriteitsbeleid geeft richtlijnen om meldingen zorgvuldig af te handelen 
en repressieve en/of preventieve maatregelen te nemen (als gevolg van een melding). 
 
2. Definities 

1. Stichting Operatie Mobilisatie, gevestigd te Nijkerk. In dit document voor de leesbaarheid ook 
wel OM Nederland genoemd. 

2. Medewerker: degene die is aangesteld als werknemer van Stichting Operatie Mobilisatie, dan 
wel degene die als vrijwilliger, stagiaire of als uitzendkracht werkzaamheden verricht voor 
Stichting Operatie Mobilisatie. 

3. Melder: degene die een formele melding doet van een (vermoeden van) een schending. 
4. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de melder. 
5. Vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen als vertrouwenspersoon om als zodanig voor 

Stichting Operatie Mobilisatie te fungeren. 
6. Bestuur: het bestuur houdt toezicht op het beleid van Stichting Operatie Mobilisatie en de 

algemene gang van zaken. 
  
3. Veilig melden 
Het integriteitsbeleid is bedoeld voor situaties waarin het onderling uitspreken van een probleem geen 
oplossing biedt of zich een situatie voordoet met grote financiële, persoonlijke en imagorisico’s. Melders 
die handelen overeenkomstig dit beleid, kunnen hun melding doen zonder dat zij daarmee hun 
arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. Maatregelen tegen melders die een oprechte melding doen 
zijn een ernstige schending van het integriteitssysteem. Passende acties worden dan ondernomen om de 
arbeidsrechtelijke positie van de melder te beschermen, degene die verantwoordelijk zijn voor de 
tegenmaatregelen worden mogelijk gestraft. 
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4. CBF en Goede Doelen Nederland 
Dit integriteitsbeleid is gebaseerd op de Handreiking integriteitssysteem, opgesteld door Goede Doelen 
Nederland, Governance & Integrity en Partos, waarin onder meer de normen en bespreekpunten staan 
beschreven die in de Erkenningsregeling (CBF) worden opgenomen. 
  
5. Verantwoordelijkheid 
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen en aanpassen van het integriteitsbeleid en het initiëren 
van het moreel beraad. Het integriteitsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur. De 
verantwoordelijkheden binnen het integriteitssysteem zijn beschreven in bijlage 1. 
  
6. Schendingen 
Binnen het integriteitssysteem wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten schendingen: 

§ Machtsmisbruik: corruptie, chantage, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke 
informatie, verwijtbare nalatigheid (zie bijlage 2) 

§ Financieel: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, 
verwijtbare verspilling (zie bijlage 3) 

§ Interpersoonlijk: discriminatie, intimidatie, pesten, ongewenste intimiteit, geweld, vernedering, 
seksuele intimidatie, seksueel geweld (zie bijlage 4) 

§ Professioneel: verwijtbare nalatigheid - situatie waarbij een persoon het verzuim kan worden 
verweten, bijv. omdat hij iets moedwillig heeft nagelaten; situatie waarbij de tekortkoming aan 
de schuld van de debiteur is te wijten, omdat hij onvoldoende zorg heeft betracht om haar te 
voorkomen. 
 

7.      Geloofsverklaring, doel en kernwaarden  
 
Operatie Mobilisatie internationaal heeft een geloofsverklaring, doel en 9 kernwaarden vastgesteld 
die van toepassing zijn op OM Nederland en bepalend zijn voor de motivatie en het gedrag van de 
medewerkers:  

 
Geloofsverklaring: 
 

1. Wij geloven dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament in hun originele 
grondtekst, volledig is geïnspireerd door de Heilige Geest, zonder fouten. Dit woord van God is 
de hoogste autoriteit voor de Kerk. 

2. Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
3. Wij geloven in de absolute Godheid en het volledige mens-zijn van onze Heer Jezus Christus. 

We geloven in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, de echtheid van Zijn 
wonderen. Zijn dood aan het kruis die als losprijs voor zonde voor God voldeed. We geloven in 
Zijn lichamelijke opstanding en Zijn huidige werk als middelaar in de hemel. 

4. Wij geloven in de Persoon van de Heilige Geest. We geloven dat Hij leven geeft, heiligt, kracht 
en troost biedt aan alle gelovigen. 

5. Wij geloven dat de mens oorspronkelijk zondeloos is geschapen. Verleid door Satan, is de 
mens gevallen en bracht zo de hele mensheid onder het juk van eeuwige scheiding van God. 

6. Wij geloven dat mensen gered kunnen worden door berouw, bekering en geloof in het 
volbrachte werk van Christus. Rechtvaardiging is mogelijk door genade alleen. 
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7. Wij geloven dat de Kerk het lichaam van Christus is, opgebouwd uit alle oprechte gelovigen. 
De huidige taak van de Kerk is de aanbidding van God, de vervolmaking van de heiligen en het 
verspreiden van het evangelie in de wereld. 

8. Wij geloven in de persoonlijke en lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus Christus om onze 
redding te bevestigen en zijn glorieuze Koninkrijk te vestigen. 
 

Doel: 
 
De rol van OM in het lichaam van Christus is om mensen te motiveren, te ontwikkelen en toe te rusten 
voor wereldevangelisatie en om te ondersteunen en helpen bij het stichten van gemeentes, met name 
onder de minst bereikten. 
 
Kernwaarden:  
 
Operatie Mobilisatie heeft internationaal 9 waarden vastgesteld die bepalend zijn voor de motivatie 
en het gedrag van de medewerkers:  

1.  Kennen en verheerlijken van God   
2.  Leven in gehoorzaamheid aan Gods woord  
3.  Genadige en integere mensen zijn  
4.  Offervaardig dienen  
5.  Liefde en respect betonen  
6.  De verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen  
7.  Evangelisatie wereldwijd  
8.  Bidden voor de wereld  
9.  De gemeente van Christus hoogachten  

 
 
 
8. Gedragsregels  
 
Onderstaande gedragsregels zijn een richtlijn voor het bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers 
van Stichting Operatie Mobilisatie.  
  

1. We doen niets af aan de Evangelie boodschap en zijn Bijbelgetrouw. 
 

2. Vertrouwelijkheid 
- We spreken alleen over een ander als we dat ook met de betreffende persoon zelf hebben 

gedeeld. We bevragen elkaar hierop. 
- We delen alleen vertrouwelijke informatie als we hiervoor toestemming hebben van de 

betreffende persoon, of als er zwaarwegende redenen voor de persoon of de organisatie zijn. 
 

3. Waardering  
- We spreken positieve woorden uit over anderen. 
- We hebben persoonlijke aandacht voor elkaar. 
- We vragen actief om feedback. 
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- We denken na over de inhoud van een boodschap en hoe we het brengen. 
- We zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. 
- We geven onze fouten toe. 
- We spreken elkaar op een vriendelijke en eerlijke manier aan op fouten en vergeven elkaar. 

 
4. Gelijkwaardigheid en verschillen 
- We vertrouwen erop dat een andere het goede met ons voor heeft. 
- We behandelen medewerkers en vrijwilligers gelijk 
- We waarderen verschillen in opvattingen en zijn hierin niet veroordelend. 
- We zien naar elkaar om en sluiten niemand buiten. 
- We toetsen de woorden, dromen en visies die God ons geeft en leggen het niet op aan een 

ander. 
 

5. Veiligheid en gezondheid 
- We accepteren geen enkele vorm van seksueel wangedrag, agressie, discriminatie of pesten (zie 

bijlage 4 Interpersoonlijke schendingen). 
- We respecteren de grenzen die anderen aangeven. 
- We stimuleren elkaar om tijdig rust te nemen. 
- We betrekken een derde persoon bij moeilijke gesprekken. 

 
6. Financiële middelen: 
- We verwerken giften volgens de bestemming die is opgegeven door de donateur en besteden 

het als zodanig. 
- Bij het besteden van middelen, passen we het twee-paar-ogen-principe toe. 
- We accepteren in beginsel alleen giften welke we ook daadwerkelijk kunnen besteden voor het 

opgegeven doel. 
- Alles wat we doen, leggen we zo goed mogelijk herleidbaar vast. 
- In gevallen waarin het giftenbeleid niet voorziet, dan gaan we terug naar de donateur en 

overleggen over hoe het besteed moet worden. 
- We zijn op een proactieve manier transparant over de middelen die we ontvangen en besteden. 
- We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële middelen van OM en dragen bij 

aan een gezonde financiële situatie. 
- We investeren alleen in projecten waarbij sprake is van voldoende verantwoording en 

rapportage.  
- We volgen de regels van OM International zoals opgenomen in de Finance Policies en het 

Finance Guidebook.  
 

7. Achterban 
- We zijn eerlijk naar onze achterban. 
- We doen geen beloften naar de achterban die we niet waar kunnen maken. 
- We delen niet alleen succesverhalen, maar zijn ook eerlijk over moeilijke dingen. 
- We kennen onze verantwoordelijkheid en taken en zijn hier eerlijk over.    

 
9.  Bevorderen integer gedrag 
Stichting Operatie Mobilisatie hecht waarde aan het integer handelen van medewerkers en alle andere 
partijen die op enige wijze betrokken zijn bij Stichting Operatie Mobilisatie. Om integer gedrag te 
bevorderen worden de volgende maatregelen genomen: 
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§ Medewerkers, inclusief vrijwilligers, ontvangen het integriteitsbeleid bij indiensttreding 
of start van de vrijwilligerswerkzaamheden 

§ Introductie en uitleg van het integriteitsbeleid en toekomstige versiewijzigingen aan 
medewerkers van OM Nederland tijdens een Teamdag 

§ Jaarlijks onder de aandacht brengen van integriteitsbeleid tijdens Teamdagen 
§ Publicatie van het integriteitsbeleid in onze interne documenten. 
§ Publicatie van integriteitsbeleid op de website van Stichting Operatie Mobilisatie 
§ Jaarlijks uitvoeren moreel beraad en resultaten terugkoppelen naar organisatie  
§ Rapporteren over schendingen in het jaarverslag 

  
10.     Meldpunt voor (vermoedelijke) schendingen 
Een meldpunt voor (vermoedelijke) schendingen moet laagdrempelig en vertrouwelijk zijn. Een melding 
van een (vermoedelijke) schending kan bij OM Nederland op vijf manieren. Belangrijk uitgangspunt is dat 
de melder ten alle tijden wordt betrokken bij het vervolgproces na eerste contact met één van de vijf 
meldpunten. De melder kan verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen 
tijde herroepen. De anonimiteit van de melder is gewaarborgd, totdat op enig moment het meldpunt op 
grond van de wet verplicht wordt de naam te openbaren. In dat geval gaat de leidinggevende de melder 
hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de melder plaats vindt, op de hoogte stellen. 
 

1. Lid leiderschapsteam 
Het is mogelijk te melden bij één van de leden van het leiderschapsteam. Deze moet de melding ook 
altijd doorgeven aan de integriteitsfunctionaris en de directie.  
 

2. Integriteitsfunctionaris 
OM Nederland ziet de integriteitsfunctionaris als onderdeel van de HR taken. Derhalve heeft de HR 
adviseur ook de rol van integriteitsfunctionaris. Manieren om een melding te doen aan de 
integriteitsfunctionaris is via integriteitsfunctionaris.nl@om.org en via een gesprek. 
 

3. Externe Vertrouwenspersoon via Stichting Evangelisch Meldpunt  
OM Nederland is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt. Zij hebben een meldpunt waarnaar je 
kunt bellen of mailen als je advies wilt of een melding door wilt geven.  
https://www.wijzijnsem.nl/meld-en-adviespunt 
 

4. Voorzitter Bestuur 
Een melding kan worden gedaan bij de voorzitter van het bestuur via voorzitterbestuur.nl@om.org; 
alleen als de melding de directie van Stichting Operatie Mobilisatie betreft.  
 

5. Klokkenluiderspunt  
Een melding kan worden gedaan bij OM Internationaal volgens de Whistle blowing policy (zie bijlage 5). 
 
 
11. Meldingsproces 
  
Hieronder wordt toegelicht hoe een medewerker een (vermoeden van) een misstand of schending kan 
melden binnen Stichting Operatie Mobilisatie. 

1. Melding bij één van de vijf meldpunten. 
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2. Het meldpunt gaat in overleg met de medewerker of er daadwerkelijk een melding gedaan moet 
worden, adviseert de medewerker hierover en bespreekt wat mogelijke consequenties zijn. 

3. Het indienen van een melding of het melden van een (vermeende) schending kan, naast een 
schriftelijke indiening, in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden. Het indienen van een 
officiële melding gebeurt echter uiteindelijk altijd schriftelijk aan de directie en 
integriteitsfunctionaris. 

4. Een schriftelijke melding wordt door de melder ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en de functie van de melder; 
b. de datum van de melding; 
c. een omschrijving van de (vermeende) schending, onder vermelding van waar en 

wanneer het incident zich heeft afgespeeld dan wel een omschrijving van de 
(vermeende) schending en de mogelijke daders. 

5. Het meldpunt legt de melding, waar gewenst met hulp van de integriteitsfunctionaris, met de 
datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen 
door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. Ook zorgt het meldpunt dat de directie 
onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een schending en van 
de datum waarop de melding ontvangen is, en dat de directie een afschrift van de vastlegging 
ontvangt. 

6. Indien de directie zelf onderwerp is van een vermoeden van een misstand, kan de melding 
direct worden gericht aan de voorzitter van het bestuur van Stichting Operatie Mobilisatie. De 
directie wordt vervolgens door de voorzitter van het bestuur op de hoogte gebracht van de 
melding. 

7. In het geval van een officiële schriftelijke melding stelt de directie (of voorzitter van het bestuur) 
een onderzoek in. De integriteitsfunctionaris, directie of de voorzitter van het bestuur kan 
besluiten tot inschakeling van een externe onderzoeker, indien zij: 

a. van mening is dat binnen Stichting Operatie Mobilisatie de kennis en ervaring met 
betrekking tot het uitvoeren van een dergelijk onderzoek onvoldoende aanwezig is of 

b. de objectiviteit van het uitvoeren van het onderzoek hierbij is gebaat. 
8. De melder ontvangt, gedurende het onderzoek, algemene informatie over de voortgang van het 

onderzoek (en de uitkomst) tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de 
melder of voor het onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te 
informeren. Als er andere gronden zijn om de melder niet te informeren, wordt de melder 
schriftelijk geïnformeerd. 

9. De directie en integriteitsfunctionaris bespreken de uitkomsten van het onderzoek en 
informeren indien nodig de voorzitter van het bestuur over de vervolgstappen. Indien de 
melding is gedaan aan de voorzitter van het bestuur, worden de uitkomsten van het onderzoek 
besproken binnen het bestuur. De voorzitter van het bestuur informeert de directie over de 
uitkomsten en de vervolgstappen. 

10. Degene die het vermoeden van een schending meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van 
een schending is gemeld, behandelen de melding altijd vertrouwelijk. 

  
Indien er een klacht bestaat bij een medewerker, vrijwilliger of andere betrokken partij over de wijze 
waarop wordt omgegaan met de melding van een (vermoedelijke) schending, dan neemt hij/zij contact 
op met één van de andere meldpunten. 
  
12.  Ontvangen melding (vermoedelijk) grensoverschrijdend gedrag 
Bij het ontvangen van een melding van (vermoedelijk) grensoverschrijdend gedrag, gaat de 
integriteitsfunctionaris in overleg met de directie (of voorzitter van het bestuur in geval het een melding 
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over de directie betreft), over het wel of niet overgaan tot formeel onderzoek door een externe partij. 
Hierbij wordt het proces gevolgd, waarbij eerst een vooronderzoek plaatsvindt (achter de schermen) om 
te bepalen of de melding onderzoekwaardig is en vervolgens in gezamenlijkheid (directie, 
integriteitsfunctionaris, externe partij) wordt besloten of onderzoek wordt verricht. 
Mocht, naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek, worden besloten corrigerend te handelen 
conform melding misstand, dan neemt de directie hiervoor het uiteindelijke besluit. Belangrijk is om 
hiertoe juridisch advies in te winnen en te richten op het bepalen van een proportionele en consistente 
maat conform melding misstand. 
  
13. Moreel leerproces 
Binnen het integriteitssysteem is het van belang te werken aan de bewustwording van integriteit. Hiermee 
wordt aandacht gegeven aan het voorkomen van niet integer handelen. 
Moreel beraad 
Hoe gaan we om met een moeilijke kwestie, een dilemma? Het is belangrijk om de kwestie bespreekbaar 
te maken en verschillende meningen te kunnen horen. Het moreel beraad is een gestructureerd 
groepsgesprek over een morele vraag die naar aanleiding van een concrete ervaring ontstond. Het heeft 
de vorm van een dialoog (in tegenstelling tot discussie of debat) waarin de kwestie wordt onderzocht. 
  
Er bestaan drie vormen van moreel beraad: 

1. Open beraad: 1 of meerdere keren per jaar, waar twee tot drie dilemma’s of 
beslissingen worden onderzocht 

2. Thematisch beraad: op initiatief van integriteitsfunctionaris en/of management 
onderzoek casuïstiek rondom een bepaald thema 

3. Incidenteel beraad: kan iedereen initiëren, meestal kleine groep, geen verslaglegging. 
Voor morele juistheid van acute beslissingen is incidentele beraad van doorslaggevende 
betekenis. 

  
Moresprudentie 
De casuïstiek vanuit de morele beraden worden vastgelegd in verslagen en worden vervolgens verzameld 
en geanalyseerd. Medewerkers worden via Sharepoint en Teams op de hoogte gebracht van de resultaten 
van de morele beraden. Dit proces leidt tot gezaghebbende, richtinggevende en corrigerende morele 
kennis. Moresprudentie omvat o.a. de missie van een organisatie, de richtinggevende beginselen, de 
gedragscode, de kerndilemma’s en de morele gevaren. 
  
Door het uitvoeren van een jaarlijks moreel beraad, wordt en blijft integer handelen onder de aandacht 
gebracht van medewerkers bij OM Nederland. Ook worden zij hiermee in staat gebracht andere partijen 
te informeren, bewust te maken of anders te betrekken bij een integriteitssysteem bij Stichting Operatie 
Mobilisatie. 
  
In bijlage 6 staat een werkvorm beschreven waarop het morele beraad kan worden gevoerd. De dillema’s 
die ter sprake komen tijdens het moreel beraad moeten minimaal één van de 4 soorten schendingen 
betreffen. 
  
14.     Publicatie in jaarverslag 
In elk jaarverslag (vanaf 2021) worden de volgende zaken vermeld in relatie tot integriteit: 

- Aantal meldingen/schendingen 
- Aard van meldingen/schendingen 
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- Over de afhandeling van meldingen/schendingen 
- Reflectie op eigen integriteitsbeleid 

  
De integriteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het inventariseren/vaststellen van de informatie voor 
het jaarverslag. Na afstemming met het managementteam draagt de manager bedrijfsvoering de 
verantwoordelijkheid voor het afstemmen met de verantwoordelijke medewerker die het jaarverslag 
samenstelt. 
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Bijlage 1- Taken en verantwoordelijkheden 
  
  

Functie Taken en Verantwoordelijkheden 
Voorzitter Bestuur § Ontvangen van een melding indien de directie zelf onderwerp is 

van een vermoeden van een misstand 
§ Directie op de hoogte stellen van een melding (niet op inhoud) 
§ Instellen van een onderzoek en eventueel inschakelen externe 

onderzoeker 
§ Uitkomsten onderzoek bespreken in het bestuur en directie 

informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen 
Directie § Voorzitter van het bestuur op de hoogte stellen van een ontvangen 

melding, alleen indien directie daartoe aanleiding ziet 
§ Instellen van een onderzoek en eventueel inschakelen externe 

onderzoeker 
§ Uitkomsten onderzoek bespreken en voorzitter bestuur 

informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen, indien 
directie daar aanleiding toe ziet 

Lid leiderschapsteam § Wordt in het meldingsproces geïnformeerd door 
integriteitsfunctionaris of directie indien dat ten goede komt aan 
het proces 

§ Begeleiding van de melder in het proces in het geval de melding bij 
een lid van het leiderschapsteam is binnengekomen 

Integriteitsfunctiona
ris 

§ Schriftelijk vastleggen van een melding en deze voor akkoord laten 
ondertekenen door de melder 

§ Registeren en rapporteren over alle meldingen die binnenkomen 
§ Directie op de hoogte stellen van een melding 
§ Initiëren van moreel beraad en daarmee bewustwording 

intensiveren 
§ Anonimiteit van de melder waarborgen in het meldingsproces 
§ Begeleiding proces: van melding tot strafmaat 

Medewerker § Het melden van een (vermoeden van) een misstand zoals 
beschreven in dit integriteitsbeleid 
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Externe 
vertrouwenspersoon 

§ Fungeren als luisterend oor: aanspreekpunt en zorgdragen voor 
eerste opvang medewerkers die getuige zijn van een (vermoeden 
van een) schending, hierover vragen hebben of ten aanzien 
hiervan dilemma’s ervaren 

§ Fungeren als adviseur: adviseren van de melder door al vragend de 
melding met de melder te ontrafelen. Ook adviseren over de wijze 
waarop de melder de melding binnen de organisatie aan de orde 
kan stellen. Daarbij kan in overleg met de melder worden 
besproken op welke wijze de vertrouwenspersoon behulpzaam 
kan zijn bij het aan de orde stellen van een (vermoeden van een) 
schending en het indienen van een formele melding 

§ Begeleiden van de melder, indien gewenst, bij het aankaarten van 
een (vermoeden van een) schending bij integriteitsfunctionaris, 
directie of RvT 

§ Monitoren en nazorg verlenen: de vertrouwenspersoon verleent 
adequate nazorg aan de melder. De vertrouwenspersoon 
signaleert of de melder rechtstreeks naar aanleiding van de 
melding nadelige gevolgen ondervindt voor zijn functioneren 
binnen Stichting Operatie Mobilisatie 
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Bijlage 2 – Toelichting machtsmisbruik 
 
  



FACTSHEET: MISBRUIK VAN MACHT OF POSITIE GOEDE DOELEN NEDERLAND/PARTOS  

F A C T S H E E T  

Misbruik van macht 

of positie 
 Corruptie 

 Belangenverstrengeling 

 Vriendjespolitiek of nepotisme 

 Manipulatie van informatie 

 

Misbruik van macht is het op een intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze misbruik 

maken van positie of bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie een vertrouwens- en/of 

gezagsrelatie bestaat. Dit kan meerdere vormen hebben, zoals iemand onder druk zetten, toegang tot 

vertrouwelijke informatie nemen, of manipuleren van iemand onder druk van negatieve gevolgen als 

degene niet het gewenste doet. 

 

Misbruik van positie is het geval wanneer een persoon een positie bekleedt van waaruit verwacht 

wordt dat de belangen van anderen worden behartigd, maar deze positie voor het tegengestelde 

wordt gebruikt. 

 

Corruptie is een vorm van oneerlijkheid of criminele activiteit die wordt ondernomen door een 

persoon of organisatie met een gezaghebbende functie. Met als doel om illegaal voordeel te verkrijgen, 

of misbruik van de toevertrouwde macht gericht op privé of persoonlijk gewin. Corruptie kan vele 

activiteiten omvatten, waaronder omkoping, verduistering en afpersing. Corruptie doet zich voor 

wanneer een persoon in officiële hoedanigheid voor persoonlijk gewin handelt. 

 

Belangenverstrengeling ontstaat wanneer wat in het belang is van de persoon, niet in het belang is 

van een andere persoon of organisatie waaraan de persoon loyaliteit te danken heeft. Een werknemer 

kan bijvoorbeeld tegelijkertijd zichzelf helpen, maar zijn werkgever schaden door smeergeld aan te 

nemen om inferieure goederen te kopen voor het gebruik door zijn bedrijf.  Een belangenconflict kan 

ook bestaan wanneer een persoon verantwoording moet afleggen aan twee verschillende personen 

of groepen van wie de behoeften op gespannen voet met elkaar staan. In dit geval zal het dienen van 

de ene persoon of groep de ander schaden. 

 

Vriendjespolitiek (of nepotisme) is het oneerlijke gebruik van macht of bevoegdheid met als doel om 

een baan of andere voordelen voor familie of vrienden te regelen. 

 

Manipulatie van informatie is het beïnvloeden van de inhoud of presentatie van informatie, met als 

doel om de ontvanger een (vals) beeld van de werkelijkheid te geven ten voordele van de zender. 

 

Ongeautoriseerd openbaar maken van informatie is wanneer persoonlijke informatie over een 

persoon of entiteit openbaar wordt gemaakt zonder toestemming van de betrokkene. 

 



FACTSHEET: MISBRUIK VAN MACHT OF POSITIE GOEDE DOELEN NEDERLAND/PARTOS  

Ethische overwegingen 

Machtsmisbruik kan veel schade aanrichten, zowel binnen de organisatie, als in de buitenwereld 

waarin de organisatie optreedt. Het is van groot belang dat managers en leidinggevenden goed 

voorbeeldgedrag vertonen. Niet integer gedrag op dit niveau is bijzonder schadelijk voor de 

werkomgeving en cultuur van de organisatie en kan bij medewerkers een gevoel van onveiligheid en 

wantrouwen creëren, vaak gepaard gaande met symptomen als stress, burn-out, ziekteverzuim en een 

hoog personeelsverloop. Machtsmisbruik kan ook de reputatie van de organisatie en de sector ernstig 

aantasten, zeker in de goede doelen sector waarvan het publiek een extra hoge morele standaard 

verwacht. 

 

 
 

 

 

Mocht je een vorm van misbruik van macht of positie tegenkomen, maak er melding van. Houd het 

niet voor jezelf. Het is begrijpelijk dat (vermoedens van) dit soort schendingen niet makkelijk zijn 

om bespreekbaar te maken. Tegelijkertijd is het van groot belang dat je het wel doet, want alleen 

dan kan er wat aan gedaan worden en verdere schade worden  voorkomen. Worstel je er mee? Praat 

er over met collega’s. Wellicht hebben zij er ook last van. Zoek de vertrouwenspersoon op als je 

advies wilt over je mogelijkheden. Of ga naar je leidinggevende om melding te doen. Mocht het je 

eigen  leidinggevende betreffen, ga dan naar de vertrouwenspersoon of een stap hoger in de 

hiërarchie. 

Edmund Burke 



12 
 

Bijlage 3 – Toelichting Financiële schendingen 
 
  



FACTSHEET: FINANCIËLE SCHENDINGEN GOEDE DOELEN NEDERLAND/ PARTOS  

F A C T S H E E T  

Financiële schendingen 
 Fraude 

 Oneigenlijk gebruik van middelen 

 Diefstal 

 Belastingontwijking  

Wat goed of fout gedrag is in de financiële wereld, wordt in diverse culturen verschillend uitgelegd, 

waardoor het uitdagend is om financieel ethisch gedrag in internationale omstandigheden helder te 

definiëren. Toch worden een aantal gedragingen universeel bestempeld als niet integer en zijn ze 

strafrechtelijk als zodanig vastgelegd.  

  

Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier 

of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid, gericht op persoonlijk financieel 

gewin. 

 

Oneigenlijk gebruik van middelen of misbruik, betreft het gebruik van organisatorische middelen voor 

andere doelstellingen dan die van de organisatie. Denk hierbij aan: het gebruik van kantoorartikelen, 

medische benodigdheden, computers, tablets, printers, datanetwerken, (digitale) informatie, 

telefoons, (dienst)auto’s, gereedschap, financiën en budgetten. 

 

Diefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op een onrechtmatige  wijze eigenhandig in bezit 

nemen van andermans eigendom. 

 

Belastingontwijking is het verlagen van de belastingdruk door belastingplichtigen, waarbij binnen 
de grenzen van de wet gebleven wordt.  Zowel individuen als (internationale) bedrijven kunnen 
belasting ontwijken. De belastingontwijking staat contrair aan de doelen en waarden van de 
organisatie. Ontwijking is in principe iets anders dan belastingontduiking waarbij de wet wordt 
overtreden. In de praktijk bestaat er echter een grijs gebied tussen ontwijken en ontduiken. 

 

Integriteit van financiële verantwoording 

Financial accounting kan zorgen voor financiële verantwoording op een niet ethische wijze, zoals 

onjuiste weergaves van inkomsten, uitgaven en behaalde resultaten. 

 

WANNEER JE VORMEN VAN FINANCIËLE SCHENDINGEN VERMOED, NEEM CONTACT OP MET JE 

MANAGER OF DE VERTROUWENSPERSOON. 
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Bijlage 4 – Toelichting Interpersoonlijke schendingen 
 
  



 

FACTSHEET: INTERPERSOONLIJKE SCHENDINGEN GOEDE DOELEN NEDERLAND/ PARTOS 

F A C T S H E E T  

Interpersoonlijke  

schendingen 
 Seksueel wangedrag 

 Seksueel misbruik 

 Seksuele aanranding  

 Seksuele intimidatie 

 Agressie 

 Discriminatie 

 Pesten 

 

Seksueel wangedrag is een brede term die elk ongewenst gedrag van seksuele aard omvat dat zonder 

toestemming of met geweld, intimidatie, dwang of manipulatie wordt begaan. Seksueel wangedrag 

kan worden begaan door een persoon of personen en het kan voorkomen tussen mensen van 

hetzelfde of een ander geslacht. 

 

Seksueel misbruik is een vorm van seksueel wangedrag en vertegenwoordigd een continuüm van 

gedrag van gedwongen geslachtsgemeenschap tot niet-fysieke vormen van druk die individuen 

dwingen tot seksuele activiteit tegen hun wil. 

 

Seksuele aanranding omvat elk onredelijk gedrag, verbaal of non-verbaal , dat tot gevolg heeft dat 

leden van beide geslachten worden onderworpen aan vernedering, schaamte of ongemak vanwege 

hun geslacht. 

 

Seksuele intimidatie is een vorm van discriminatie die verbaal, schriftelijk of fysiek gedrag van seksuele 

aard omvat, gericht op een individu of tegen een bepaalde groep, vanwege het geslacht van die 

persoon of groep, of op basis van genderstereotypen of manifestatie 

 

Agressie is het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Agressie is een vaak 

schadelijke, sociale interactie met de bedoeling om een ander individu te kwetsen of andere 

onaangenaamheden toe te brengen. Het kan reactief of zonder provocatie optreden. Bij mensen kan 

frustratie door geblokkeerde doelen agressie veroorzaken. Menselijke agressie kan worden 

onderverdeeld in directe en indirecte agressie; terwijl het eerste wordt gekenmerkt door fysiek of 

verbaal gedrag dat bedoeld is om iemand schade toe te brengen, wordt het laatste gekenmerkt door 

gedrag dat bedoeld is om de sociale relaties van een individu of groep te schaden. Agressie kan 

verschillende vormen aannemen, die fysiek kunnen worden uitgedrukt of verbaal of non-verbaal 

kunnen worden gecommuniceerd. 

 

 



 

FACTSHEET: INTERPERSOONLIJKE SCHENDINGEN GOEDE DOELEN NEDERLAND/ PARTOS 

Discrimination is wanneer een persoon oneerlijk of slecht wordt behandeld omdat hij/zij tot een 

bepaalde groep behoort. Het is de onrechtvaardige of bevooroordeelde behandeling van verschillende 

categorieën mensen, vooral op grond van ras, leeftijd, seksuele geaardheid of geslacht. Discriminatie 

is vaak gebaseerd op vooroordelen, vooringenomenheid of intolerantie. In sommige landen is 

discriminatie van iemand op basis van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap 

illegaal. 

 

Pesten is de activiteit van herhaald, agressief gedrag dat bedoeld is om een ander individu te 
verwonden, fysiek, mentaal of emotioneel. We spreken van pesten wanneer een persoon 
'herhaaldelijk en in de loop van de tijd wordt blootgesteld aan negatieve acties van een of meer andere 
personen'. Bovendien die negatieve acties het opzettelijk letsel of ongemak opleggen betekent aan de 
andere persoon, door fysiek contact, door woorden of op andere manieren. Individueel pesten wordt 
meestal gekenmerkt door een persoon die zich op een bepaalde manier gedraagt om macht over een 
andere persoon te krijgen door het gebruik van geweld, dwang, bedreiging, misbruik, agressieve 
overheersing of intimidatie. Het gedrag is vaak herhaald en gebruikelijk.  
 
Pesten varieert van één-op-één, individueel pesten tot 'groepspesten', ook wel mobbing genoemd, 
waarbij de pestkop een of meer medestanders kan hebben die bereid zijn om de primaire pestkop te 
helpen bij hun pestactiviteiten. 

 

 

WAT TE DOEN? 
Wanneer je vormen van discriminatie, seksueel wangedrag, agressie of pesten tegenkomt, maak het 

bespreekbaar met je leidinggevende en in je team. Ook kun je advies inwinnen bij de 

vertrouwenspersoon over hoe je hier mee om kan gaan en op welke wijze je melding zou kunnen doen.  

 

Verder ter informatie: 

✓ Een individueel incident is genoeg om te spreken van seksueel wangedrag. Het hoeft niet persé 

herhaald wangedrag te betreffen. 

✓ Het slachtoffer bepaalt de grenzen van wat wel en niet onwenselijk gedrag is, niet de dader. 

✓ Vrijwilligers hebben dezelfde rechten en verantwoordelijkheden op gebied van 

interpersoonlijke schendingen als betaalde staf.  

✓ Medewerkers, van hoog tot laag, hebben de verplichting om interpersoonlijke schendingen te 

voorkomen, voor zover mogelijk, en er melding van te maken. 
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Bijlage 5 – Whistle blowing policy OM International 
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Policy Name:  WHISTLEBLOWING POLICY  

Policy Date of Issue: August 2020 
revised January 2022 

 

GENERAL PURPOSE OF THE POLICY 
The aims of this policy are: 

 To encourage OM workers to report suspected wrongdoing as soon as possible, in the 
knowledge that their concerns will be taken seriously, investigated appropriately and 
that their confidentiality will be respected. 

 To provide OM workers with guidance as to how to raise those concerns. 

 To reassure OM workers that they should be able to raise genuine concerns without 
fear of reprisals, even if they turn out to be mistaken. 

 To safeguard the integrity of OM’s financial reporting, ministry activities and support 
adherence to the OM Governance and Policy Manual and Legal Agreement. 

This policy uses the term OM worker to include all those working with or representing OM in 
any capacity, including part time and full time, short term and long term, volunteers, associates, 
seconded workers, paid staff and anyone that is regarded as an ‘OMer’ by the field.   

WHY THE POLICY IS NEEDED 
We are committed to conducting our business and work with honesty and integrity, and we 
expect all OM workers to maintain high standards according to biblical values. However, all 
organisations face the risk of things going wrong from time to time, or of unknowingly 
harbouring illegal or unethical conduct. A culture of openness and accountability is essential in 
order to prevent such situations occurring and to address them when they do occur. 

DEFINITIONS 

What is Whistleblowing? 
Whistleblowing is the disclosure of information which relates to suspected wrongdoing or 
dangers at work.  

A Whistleblower is a person who raises a genuine concern relating to any of the above. If 
someone has genuine concerns related to suspected wrongdoing or danger affecting any 
organisational activities (a whistleblowing concern) it should be reported under this policy. 
Complaints relating to personal circumstances, such as how someone is treated at work, should 
be addressed by OM´s Grievance Policy.  
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THE POLICY 

Types of Concerns 
This policy concerns reporting related to the following areas (this list is not exhaustive): 

 Financial reporting - examples include faking or destroying business or financial 
records, not following internal financial reporting policy/controls; 

 Suspected fraudulent activity- examples include theft, giving or receiving bribes or 
other improper benefits; 

 Wilful breaches of OM’s legal and Governance Documents including the OM Legal 
Agreement, Joint Ministries Agreement and the OM Governance and Policy Manual; 

 Retaliation or retribution against any individual who reports a concern; 

 Criminal activity; 

 Failure to comply with any legal or professional obligation or regulatory requirements; 

 Conduct that would lead to damage of OM's reputation or financial wellbeing; 

 Unauthorised and deliberate disclosure of confidential information; 

 The deliberate concealment of any of the above matters. 

Responsibilities 
OM´s Global Board has overall responsibility for this policy, and for reviewing the 
effectiveness of actions taken in response to concerns raised under this policy. The Associate 
International Director of Global Services oversees the appointment of all Whistleblowing 
Officers. 

The Primary Whistleblowing Officer has day-to-day operational responsibility for this policy 
and must ensure that all managers and other OM workers who may deal with concerns or 
investigations under this policy receive regular and appropriate training.   

All OM workers are responsible for the success of this policy and should ensure that they use 
it to disclose any suspected danger or wrongdoing. OM workers are invited to comment on 
this policy and suggest ways in which it might be improved. Comments, suggestions and 
queries should be addressed to the Primary Whistleblowing Officer. 

Raising a whistleblowing concern 
As a general principle, concerns should first be raised with the OM field and with the line 
manager there. If there is concern that the matter cannot be addressed at the field level, the 
following options are available to voice a whistleblowing concern:   
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 Any of the Whistleblowing Officers listed in Appendix 1 

 The representative of the Global Board listed in Appendix 1 

In situations where more than one field is involved, or if a field does not have a whistleblowing 
policy in place, the International policy will apply.   

References to the Whistleblowing Officer in the remainder of this Policy refer to the person in 
Appendix 1 who is assigned to follow up the complaint.  

The Whistleblowing Officer will arrange a meeting with the Whistleblower as soon as possible 
to review the concern. It may be a virtual meeting in the beginning. A colleague, pastor or 
friend may accompany the concerned person to attend any of the meetings under this policy. 
The companion must respect the confidentiality of the disclosure and any subsequent 
investigation.  

All whistleblowing reports will be acknowledged within 7 days. OM will initiate a response to 
all complaints within 3 months of lodgment. The Whistle-blower will be kept informed in an 
appropriate manner as the response progresses. 
 

Investigation process 
Appendix 2 to this policy lays out the standard process of how we aim to deal with the matter. 
However, every situation needs to be assessed and the process may vary.  

Confidentiality 
Confidentiality will be maintained to enable the Whistleblower to feel safe enough to voice 
concerns openly. Every effort will be made to keep the Whistleblower’s identity confidential. If 
it is necessary for anyone investigating the concern to know the Whistleblower’s identity, this 
will be reviewed with the Whistleblower. 

Anonymous claims are discouraged for the following reasons. Proper investigation may be 
more difficult or impossible if further information cannot be obtained from the Whistleblower. 
It is also more difficult to establish whether any allegations can be acted upon. Whistleblowers 
who are concerned about possible reprisals if their identity is revealed should inform the 
Whistleblowing Officer and appropriate measures can then be taken to preserve 
confidentiality. 

If you are not satisfied 
OM will seek to handle the process in a fair and appropriate manner. However, if the 
Whistleblower is not happy with the way in which the concern has been handled, this can be 
communicated to one of the other contacts in Appendix 1 who will then follow up as he or she 
deems appropriate.  

Protection and support for Whistleblowers 
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It is understandable that Whistleblowers are sometimes worried about possible repercussions. 
The aim of this policy is to encourage openness and will support OM workers who raise 
genuine concerns under this policy, even if they turn out to be mistaken. 

OM workers must not threaten or retaliate against a Whistleblower in any way.  
Whistleblowers must not suffer any detrimental treatment as a result of their report, known as 
a reprisal. This includes dismissal, disciplinary action, threats or other unfavourable treatment 
connected with reporting. Any concern regarding reprisals of a Whistleblower should be 
communicated to the Whistleblowing Officer immediately.   Any OM worker involved in such 
conduct may be subject to disciplinary action.  If a Whistleblower believes a reprisal has taken 
place, the Whistleblowing Officer should be informed immediately. If the matter is not 
remedied, a grievance using OM´s Grievance Policy should be started. 

Reporting with malicious intent 
If a Whistleblower has made false allegations maliciously or with a view to personal gain, the 
Whistleblower will be subject to appropriate disciplinary action.  If allegations are made in good 
faith and are discovered to be mistaken, no discipline will be applied.  
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Appendix 1 to OM´s Whistleblowing Policy : Contacts 
Names and contact details of all whistleblowing officers may be found on our secure 
Sharepoint server. Please note that names and contact details may be updated from time to 
time.  
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Appendix 2 to OM´s Whistleblowing Policy : Investigation Process 

Initial assessment and outcome 
Once a concern is raised, OM’s delegates (the Whistleblowing Officer and their delegates, 
which could include a senior finance person, HR person, a Global Board member etc as 
appropriate) will carry out an initial assessment and assess the severity of the concern to 
determine the scope of any investigation and whether an internal or external investigation is 
required.  

Investigation 
Should further investigation be required, an internal or external investigation team will be 
convened at the request of the Board. 

Reporting 
 To the Global Board – The Global Board will be notified of any concerns raised under 

the whistleblowing policy and the Whistleblowing Officer will submit a report to the 
Global Board at the conclusion of the initial assessment with recommendations 
regarding any further internal or external investigation. Should an investigation be 
required, the investigation team will submit a report to the Board at the conclusion of 
the investigation. 

 External reporting (if necessary) should be done by the Whistleblowing Officer in 
conjunction with an appointee of the Global Board.  

 Other Leadership – other levels of leadership (such as GLT, Area Leaders, local boards, 
field leaders etc) will be notified, as necessary. 

 To the Whistleblower – At the conclusion of the initial assessment, OM will inform the 
Whistleblower of the assessment outcome. OM will aim to inform the Whistleblower 
of the investigation progress and its likely timescale. Confidentiality may prevent 
specific details of the investigation or any disciplinary action taken as a result of the 
investigation being revealed. Any information about the investigation is confidential 
and the Whistleblower is held to the same standard. 

External disclosures 
The aim of this policy is to provide an internal mechanism for reporting, investigating and 
remedying any wrongdoing in the workplace. It does not cover external reporting.  

The law recognises that in some circumstances it may be appropriate or necessary to report 
concerns to an external body such as a regulatory body. OM strongly encourages OM workers 
to seek advice from a Whistleblowing Officer before reporting a concern externally.  

Legal action 
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Should the Whistleblower choose to take legal action against the organisation, this will not 
stop the internal investigation from continuing as needed to satisfy this policy. 
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Bijlage 6 - Moreel beraad/intervisie 
 
Hoe gaan we om met een moeilijke kwestie, een dilemma? 
De gespreksleider begeleidt en bevordert de dialoog over en het onderzoek naar de morele vraag. Alle 
deelnemers binnen een moreel beraad zijn gelijk: er is geen sprake van een (morele) hiërarchie.2 
  

1. Kies met je groep een kwestie. Je kan er ook voor kiezen om er meerdere te bespreken of om 
een eigen kwestie ter sprake te brengen. Stem dit af met de groep. 

2. Iedere groep heeft of kiest een gespreksleider. Het moreel beraad is een gestructureerd 
groepsgesprek. De gespreksleider begeleidt en bevordert het gesprek over de morele vraag aan 
de hand van het zevenstappenplan. 

3. Bij een dilemma is het belangrijk om de kwestie te bespreken en diverse meningen te horen. 
4. Het is geen discussie of debat: iedereen mag zijn mening geven en alle deelnemers zijn gelijk: er 

is geen sprake van een (morele) hiërarchie. 
5. Neem de tijd om de meningen van alle groepsleden te kunnen horen. 

  
Zevenstappenplan voor morele intervisie 
  

1. Voor welke keuze sta ik? Maak duidelijk welke keuze moet worden gemaakt. 

2. Wie hebben belangen of rechten in deze keuzesituatie? 
Benoem de personen en instanties waarvan de rechten of belangen geraakt worden door de te 
maken keuze in stap 1. 

3. Zijn er richtlijnen of kaders (of andere informatie) die relevant zijn (is) voor de afweging? 
Welke regels, procedures of grondbeginselen gelden voor de beslissing bij stap 1? Beschrijf wat in 
deze situatie van belang is voor een zorgvuldige afweging 

4. Wat zijn de argumenten voor beide handelingsalternatieven? 
Noteer de argumenten in twee rijtjes voor elk van de twee handelings-mogelijkheden. Zorg dat de 
degenen die in stap 2 genoemd zijn, in de argumenten terug te vinden zijn. Levert dit extra 
argumenten op? Argumenten kunnen worden benoemd als beginselargument (principe, 
uitgangspunt, ‘wet’) of gevolgenargument (gevolgen van beslissing). Beginselargumenten wegen 
zwaarder dan gevolgen-argumenten 

5. Wat is de conclusie? 
Zijn eenmaal de argumenten voor en tegen uitgewisseld, dan kan en moet er een duidelijke 
conclusie worden geformuleerd. Geef aan welke argumenten hierbij de doorslag hebben gegeven. 

6. Wat kan ik doen om de evt. schade te beperken, die ontstaat door mijn keuzebepaling? 
Onderzoek of er mogelijkheden zijn om de schade te verminderen die bepaalde betrokkenen 
ondervinden. Deze schade is terug te vinden in het rijtje argumenten dat als minder zwaarwegend 
is beoordeeld. 

7. Sta ik achter mijn keuze? Doe ik het ook? 
Sta ik achter mijn keuze? Kan ik mezelf in de spiegel blijven aankijken? Ga ik het daadwerkelijk 
doen? Als ik een positief gevoel heb bij de conclusie, dan is dat een bevestiging ervan. Als ik een 
naar gevoel 
heb bij de conclusie, of bijvoorbeeld mijn conclusie niet in brede kring kenbaar zou durven maken, 
dan moet ik mijn conclusie misschien herzien, of de mogelijkheden tot schadebeperking opnieuw 
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bekijken. 

  
 
2 Het formulier is gebaseerd op de methode van de Nyenrode Universiteit 
 
 
  
 
 
 
 


