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Van:
Verzonden: donderdag 8 maart 2018 13:50
Aan:
Onderwerp: RE: Handreiking Levensbeschouwing COA

Hai

Hartelijk dank voor je reactie op de Handreiking Levensbeschouwing. We nemen je suggestie mee in de verdere besluitvorming op dit document.

Fijne dag verder en nogmaals dank voor je reactie,

Unit Uitvoeringsprocessen
Beleidsadviseur Vroege Integratie en Participatie

Van:
Verzonden: donderdag 8 maart 2018 12:22
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Handreiking Levensbeschouwing COA

Dag

Ik heb een opmerking over de tekst op pagina 5:
Zodra een COA-medewerker een vermoeden van spanning heeft of spanning constateert bij een bewoner in verband met religieuze activiteiten,
gaat hij hierover in gesprek met alle betrokken partijen. Dit is een vergelijkbaar handelen als bij conflicterende activiteiten van niet religieuze
aard. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden en in de meeste gevallen leidt dat tot oplossingen waar alle partijen tevreden mee zijn.
Een belangrijk punt hierbij is de zorgvuldige afweging van vrijheden in gevallen waarbij de religieuze vrijheid van de ene bewoner zou kunnen
conflicteren met de vrijheden van een andere bewoner.

Wie worden met de betrokken partijen bedoeld?Ik denk aan beveiliging, maar ook aan VWN of advocaat? Lijkt mij goed om dit te concretiseren.
Misschien met een vb?
Groet

Verzonden: Donderdag 1 maart 2018 10:38:39
Onderwerp: Handreiking Levensbeschouwing COA

Beste leden van de Werkgroep Informatievoorziening Grondrechten,

met genoegen sturen wij jullie bijgaand de Handreiking Levensbeschouwing toe. Het gaat hier om een interne handreiking van het COA waarin het COA
uitwerking geeft aan het feit dat zij een politiek en religieus neutrale organisatie is.

Deze Handreiking Levensbeschouwing biedt COA-medewerkers een houvast of denkrichting in situaties waar de (uiting van) levensbeschouwing van een
bewoner een rol speelt of wanneer religieuze of levensbeschouwelijke organisaties rondom een locatie contact zoeken met COA en/of bewoners. De
Handreiking geeft daarmee ook aan deze organisaties inzicht in hoe het COA met dit thema omgaat en wat zij hierbij kunnen en mogen verwachten van het
COA.

In de afgelopen periode hebben COA-medewerkers uit diverse geledingen uit de organisatie hun bijdrage aan deze Handreiking geleverd; tot slot is het Bestuur
akkoord gegaan met deze versie van de Handreiking. Zoals met jullie afgesproken, leggen wij deze versie nu aan jullie ter review voor. Wellicht ten
overvloede: het betreft hier een interne handreiking voor onze medewerkers, dus deze Handreiking graag niet verder verspreiden.

Jullie inbreng zullen wij ten finale ter besluitvorming voorleggen aan het Bestuur. Aan de hand van hun besluiten, zullen wij de Handreiking definitief gaan
vaststellen.

Jullie opmerkingen of aanvullingen vernemen wij graag uiterlijk 15 maart a.s.
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Met hartelijke dank en in afwachting van jullie reacties,

vriendelijke groeten,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Unit Uitvoeringsprocessen

Beleidsadviseur Vroege Integratie en Participatie

Website: www.coa.nl

Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

**********************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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