
Verslag FIN workshop over sociale veiligheid van vrijdag 30 september 2022  
 
Moet sociale veiligheid worden opgenomen in de Code Goed bestuur van FIN? Dit was één van de 
vragen die opkwam tijdens de geanimeerde workshop over sociale veiligheid van vrijdag 30 
september jl.  

Porticus en Stichting MC van Beek hebben ons geïnformeerd over het hoe en waarom van 
hun aanpak van sociale veiligheid. Zij vragen de partners/organisaties die een donatie aanvragen 
naar hun sociale veiligheidsbeleid en bieden waar nodig ook ondersteuning door financiering van 
training en advies. [Sociale veiligheid is het beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag; 
bijvoorbeeld mishandeling of misbruik, maar ook om verwaarlozing, pesten of discriminatie]. 

Eén van de partners, Stichting Mara, gaf een leerzaam inzicht in de praktijk van een instelling 
voor dak- en thuislozen; hoe ze omgaan met sociale veiligheid en wat als steunend of hinderend 
wordt ervaren in de aanpak van de fondsen. Gezinshuis De Grote Geer was door omstandigheden 
verhinderd, maar gaf mee dat kleine instellingen gebaat zijn bij een ‘blauwdruk’ van sociaal 
veiligheidsbeleid dat men dan zelf op maat kan maken. We kregen een goed beeld van wat er is aan 
ondersteuning voor onze partners: de NOV schetste de landelijke beleidsontwikkelingen o.a. ten 
aanzien van de gratis VOG voor vrijwilligers en hun aanbod van training en advies. Augeo lichtte hun 
aanbod van e-learning toe en hoe de aandacht vast te houden en ook de Sesamacademie heeft een 
aanbod van training en advies op dit terrein. Er is dus al veel kennis en kunde beschikbaar voor de 
veldpartijen.  
 

Daarna zijn de deelnemende fondsen met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van een 
aantal vragen: ‘Hoe ben je hier mee bezig? Is dit iets voor jullie fonds? Wat heb je nodig om er mee 
aan de slag te gaan?’ Daar kwamen belangrijke vragen en inzichten uit naar voren.  
Een eyeopener was bijvoorbeeld het bestaan van een gratis VOG voor vrijwilligers en dat fondsen 
hun partners kunnen steunen door o.a. training en advies financieel te ondersteunen. Het was ook 
verhelderend dat onderzoek naar risicofactoren nodig is en dat je daar met de doelgroep zelf in 
gesprek over kan gaan.  

Er waren veel vragen: Hoe helpen we kleine organisaties hiermee? Zijn er formats 
beschikbaar voor het opstellen van een veiligheidsbeleid? Waarom is het melden van een incident 
aan het fonds problematisch voor de partners? Moet er een centraal meldpunt komen voor fondsen?  
En er werden ‘statements’ geformuleerd; suggesties voor hoe verder: Maak gebruik van de positie als 
fonds. Je moet eerst nadenken waarom je je hiermee bezig wilt houden. Maak een informatiemap in 
de bibliotheek van FIN zodat kennis gedeeld kan worden. Zorg voor uniforme ‘eisen’ aan 
veiligheidsbeleid om overbelasting van partners te voorkomen en denk na over de timing van het 
opvragen van het sociaal veiligheidsbeleid (direct bij de aanvraag of pas bij honorering aanvraag?) 
Neem het op in Code Goed Bestuur. Als problematisch wordt gezien dat beleid voor buitenlandse 
projecten gelijk is als het beleid in Nederland terwijl er andere culturele waarden zijn. Er werd de 
suggestie gedaan een ‘ombudsfunctie’ bij de FIN in te stellen voor instellingen die klachten hebben 
over fondsen/foundations. ‘Practice what you preach’, dus zorg voor integriteitsbeleid. 

 
Dat laatste raakt aan een ander punt. Er is onderscheid tussen integriteitsbeleid enerzijds; 

ethisch handelen naar partners, goed werkgeverschap en veiligheid van eigen personeel en sociale 
veiligheid bij projecten van de partners anderzijds. Voor hybride fondsen is het integriteitsbeleid 
onderdeel van de kwaliteitseisen CBF voor Goede Doelen. Sociaal veiligheidsbeleid betreft de 
veiligheid van de uiteindelijke doelgroep van de projecten/organisaties waaraan gedoneerd wordt. 
Veel van onze partners werken met kwetsbare doelgroepen (kinderen, mensen met een beperking of 
dementie) en zij lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag. Extra reden om als organisatie een 
visie op veiligheid te hebben, vertaald in heldere richtlijnen voor het handelen van een ieder. 
 



Hoe gaat FIN hier mee verder? Er is een map in MijnFIN aangemaakt waar interessante documenten 
over Sociale Veiligheid in zijn opgenomen. In 2023 gaan we verder met dit onderwerp in de 
werkgroep Sociale Veiligheid.   
 
Antwoord vanuit de FIN op de vraag Moet sociale veiligheid worden opgenomen in de Code Goed 
bestuur van FIN? 
 
De Code Goed Bestuur gaat over het eigen bestuur over hoe dit is ingericht. Om deze reden is de FIN 
van mening dat dit onderwerp niet in de Code Goed Bestuur opgenomen hoeft te worden. We 
praten in 2023 graag verder met de leden over de wijze waarop sociale veiligheid kan worden 
gestimuleerd en verankerd.  
 
Ina van Beek, Stichting MC van Beek, werkgroep Sociale Veiligheid FIN  
 
 
 
 
 
 
 
      
 


