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Samenwerking Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) 
Per 12 september 2022 zijn wij lid geworden van SEM en conformeren ons daarmee aan de 
gedragscode die zij hanteren. Hiermee hebben deelnemers aan de CWN-CWJ conferenties, kampen 
en andere activiteiten de mogelijkheid gebruik te maken van de beschikbaarheid van de 
vertrouwenspersonen en de onafhankelijk klachtenprocedure die SEM biedt.  
Naast de vertrouwenspersonen die SEM beschikbaar stelt, heeft de CWN-CWJ ook eigen interne 
vertrouwenspersonen, zie onderaan.   
 
Toelichting bij gedragscode 
De gedragscode voor leidinggevenden die SEM hanteert, maakt gebruik van andere terminologie dan 
er binnen de CWN gebruikelijk is. Hierbij een korte toelichting op de begripsbepaling: 
- deelnemer: een bij de Stichting aangesloten kerkgenootschap, gemeente of organisatie, in dit geval 
de CWN-CWJ. 
- Leidinggevende: zij of hij die vanuit zijn of haar taak, functie, ambt of bediening in een vertrouwens- 
en/of gezagsrelatie staat of stond binnen een bij de stichting aangesloten deelnemer. Binnen de 
CWN en CWJ worden hiermee bedoeld, bestuursleden, staffers, pastorale medewerkers en iedereen 
die een taak uitoefent ten behoeve van de CWN en CWJ 
- vertrouwenspersoon: een door het bestuur van de Stichting benoemde persoon die een klager 
bijstaat voor zover deze dit wenst en/of noodzakelijk acht. Bij de CWN-CWJ kennen we ook 
aanvullend hierop de interne vertrouwenspersonen. Hun taak is hieronder verder uitgewerkt. 
 
Beschrijving Interne vertrouwenspersonen CWN-CWJ 
Binnen de CWN-CWJ zijn er twee interne vertrouwenspersonen beschikbaar. Het is mogelijk direct 
contact op te nemen met SEM (bellen of mailen is mogelijk via www.wijzijnsem.nl) maar je kunt je 
vraag of klacht ook voorleggen aan onze interne vertrouwenspersoon. Zij kunnen je in het proces 
begeleiden en zullen je zo nodig doorverwijzen naar SEM wanneer dit van toepassing is. Ook kun je 
met de interne vertrouwenspersonen contact opnemen wanneer je vermoed dat er sprake is van 
onheuse bejegening of van een onveilige situatie bij een activiteit van de CWN-CWJ. 

 
Onze interne vertrouwenspersonen zijn: 
Mevrouw ds. Saskia van Meggelen: saskiavanmeggelen@gmail.com 
De heer ds. Dick ter Horst: dickterhorst@live.nl 
 


