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Het Leger des Heils is toegewijd aan het handhaven van de normen van Christus om de hele mens in alle 

relaties lief te hebben, te verzorgen, te beschermen en te respecteren. Wij zijn toegewijd aan het voorzien 

van een veilige en beschermende omgeving voor kinderen en jongeren en kwetsbare volwassenen, die 

binnen het ons bereik komen. Mishandeling zal niet gedoogd worden. 

Het Leger des Heils Caribische Territorie zal krachtige en concrete  actie ondernemen zodra  er  een 

vermoeden is van misbruik tegenover een kind, jeugd of een kwetsbaar volwassen. 

ONZE PRINCIPES: 

1.  De bescherming van alle personen onder onze hoede is een morele, ethische  en wettelijke  

 verantwoordelijkheid 

2.  Alle Korpsen, centra, scholen en tehuizen zullen ernaar streven om hun ruimte veilig te  maken 

 van elke bedreiging van risico's 

3.  Het Leger des Heils is toegewijd aan het beschermen van kinderen, jongeren en kwetsbare 

 volwassenen binnen onze programma's en activiteiten. We zullen er ook naar streven om 

 ervoor  te zorgen dat de juiste normen van gedrag ten alle tijden gehandhaafd worden  en 

 zullen waar nodig corrigerende maatregelen nemen. 

4.  Dit beleid is erop gericht om het risico van misbruik van kinderen, jongeren en kwetsbare 

 volwassenen te verminderen en om ervoor te zorgen dat een zorgvuldige en toepasselijke 

 reactie gegeven wordt als er een geval van misbruik zou voorkomen. 

5.  De selectie en screening van alle personen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, jongeren     

 en kwetsbare volwassenen moeten voldoen aan de procedures. 

6.  Het Leger des Heils zal  vereisen dat al het personeel  werkend met kinderen, jongeren en 

 kwetsbare volwassenen in de aktiviteiten / programma's, goed geïnformeerd zijn over dit 

 beleid  en de richtlijnen volgen. 

7.  Training in de procedures moeten gevolgd worden door alle personen die verantwoordelijk 

 zijn voor kinderen,jongeren en kwetsbare volwassenen,  om de twee jaar. 

8.  Wanneer een bewering of incident van misbruik voorkomt, moet dat  medegedeeld  worden 

 aan de wettelijke autoriteiten in het land,  volgens de in dit beleid omschreven procedure.     

 De standaard  voor het Leger des Heils is dat alle medewerkers rapportage plicht hebben  en 

 daarom  is iedereen verplicht om incidenten of beschuldigingen van misbruik te  melden. 

DUTCH TRANSLATION: Het Leger des Heils Caribische Territorie  - " Allen Veilig en Wel " (All2getherSafe) 

Kinderen, Jongeren en Kwetsbare Volwassenen  Beleidsnota   
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9.   Het bekendmaken van mishandeling leidt tot zorg en kwetsbaarheid zowel voor de aanklager als 

 voor de aangeklaagde en hun families. Begeleiding in de vorm van pastorale zorg zal door Het Leger 

 des Heils aangeboden worden. 

10.   Het Leger des Heils zal geen crimineel, professioneel of regulerend onderzoek  tegenhouden. Het 

 Leger des Heils behoudt zich het recht voor, om een intern onderzoek  te houden, ongeacht de 

 uitkomst van elk ander onderzoek. 

DEFINITIES: 

Allen Veilig en wel    (All2getherSafe): Is de naam van het beleid/ de procedures gegeven door het Leger 

des Heils Caribische Territorie voor het werken met kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen. 

Het handboek bevat 5 modules van de opleiding: 

Modules 1-4:  Verplichte Basistraining voor iedereen werkend met kinderen, jongeren en kwetsbare 

volwassenen 

  Module 1:  Dienst & Zorgplicht 

  Module 2:  Bescherming van alle kwetsbare mensen 

  Module 3:  Wat is( Inleiding tot) Misbruik 

  Module 4:  Reageren op Misbruik - Procedures voor Leger des Heils Werknemers /  

         Medewerkers / Vrijwilligers / Officieren 

Module 5 en 6 : Zijn voor alle officieren, personen in leiding gevende posities/ Beheerders, opdrachtgevers, 

directeuren, Jeugd Segeant-majoors, Jeugd coördinatoren, en alle andere leiders op  Divisie of territoriaal 

niveau 

  Module 5:  Veilige leiders / medewerkers 

  Module 6:  Veilige omgevingen /Veilige aktiviteiten ( Safe Programs) 

Een stand-alone twee- jaarlijkse bijscholing wordt ook verplicht voor alle Leger des Heils  erknemers / 

Medewerkers / Vrijwilligers / Officieren 

Er is een component van veiligheid en bescherming-training in elke module. 

Volwassene (kwetsbare): 

Voor de toepassing van dit beleid  verwijst de term "kwetsbare volwassenen" naar een persoon van 18 jaar 

en ouder,met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperkt , slechthorende of -ziende stoornissen, 

waaronder oudere mensen. Kwetsbaar volwassenen bevat ook personen van 18 jaar en ouder  die het 

risico lopen te worden verhandeld voor seksuele doeleinden vanwege hun gemarginaliseerde status in de 

maatschappij/gemeenschap. 
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Kinderen en Jeugd: 

Voor de toepassing van dit beleid verwijst de term 'kind /kinderen " naar een persoon onder de leeftijd van 

18 jaar. 

Misbruik: 

Misbruik is een actie van een ouder, verzorger, of enige andere persoon - volwassene of kind, die hetzij 

door middel van actie of nalatigheid, schade veroorzaakt aan een kind, jeugd of kwetsbare volwassen. Dit 

omvat niet-accidenteel lichamelijk letsel, verwaarlozing, dood, emotionele schade, risico op ernstige 

schade, psychische schade of seksuele uitbuiting van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen. 

Verplichte Rapporteurs : 

Verplichte rapporteurs zijn personen, die bij wet verplicht zijn om de relevante beschermings- autoriteiten  

op de hoogte the stellen wanneer er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een kind, jeugd of 

kwetsbaar persoon in gevaar is van schade. 

 De groepen van mensen, die wettelijk opdracht hebben om  hun bezorgdheden te rapporteren, variëren 

van een beperkt aantal  tot zeer uiteenlopende grotere aantallen, afhankelijk van de bijzondere wetten van 

ieder land (zie bijlagen van Manual). Het Leger des Heils standpunt is dat alle werknemers gezien worden 

als  verplichte rapporteurs en daarom geacht worden om misbruik te melden. 

Statutaire Autoriteiten: 

Deze term verwijst naar de verschillende openbare instanties in de betrokkene landen:  politie, 

kinderbescherming of andere afdelingen. 

Wettelijke verplichtingen kunnen variëren van land tot land, en hier wordt doorverwezen naar de 

wetgeving van  de betrokkene landen. 

Bureau: 

Een aangewezen persoon wordt benoemd om verantwoordelijkheid te hebben voor het toezicht geven op 

dit beleid, naast het verstrekken van opleiding en ondersteuning in het Caribisch Gebied, en het  

verantwoording afleggen  aan "Car Leadership" voor  alle zaken te doen met de veiligheid en bescherming  

van kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen. 

Vertrouwelijkheid: 

Het slachtoffer van  misbruik heeft  recht op strikt geheimhouding. De verdachte heeft ook recht 

opvertrouwelijkheid om zijn / haar reputatie te beschermen, terwijl de evaluatie en onderzoeksprocessen     

ondernomen worden. De verdachte moet echter worden geïnformeerd dat eventuele verplichte 

rapportage-eisen strikt nageleefd zullen worden. 

 


