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Van:
Verzonden: maandag 5 maart 2018 12:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Handreiking Levensbeschouwing COA

Beste

Dank voor dit document. Ik zal het doorsturen aan mijn collega’s binnen onze ‘werkgroep vluchtelingen’.

Vooruitlopend op eventuele reacties van collega’s hierbij alvast mijn reactie.

Allereerst gemeld dat ik het goed vind dat dit onderwerp zo wordt vastgelegd.

Het volgende wil ik naar voren brengen:
- Benoemd wordt de onderlinge religieuze druk bij bewoners (maar mogelijk ook naar medewerkers). Wil voorstellen dat hierin specifiek ook aandacht wordt

gevraagd voor de LHBT-er. Zowel de acceptatie van LHBT’ers vanuit botsende religieuze opvattingen door medebewoners, maar zeker ook de innerlijke strijd die
een LHBT-er kan hebben vanuit zijn of haar eigen religieuze opvattingen.

- Voorstel tot vermelding van de mogelijkheid dat een bewoners die zich ongelijk behandeld voelt op basis van religie door de COA medewerker kan worden
doorverwezen naar het lokale ADV

Met vriendelijke groet,

Senior beleidsmedewerker

Aanwezig: maandag, dinsdagochtend en donderdag

Art.1 Midden Nederland

www.art1mn.nl

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | Nieuwsbrief

********************************************Disclaimer********************************************
De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Het openbaar maken van

en/of citeren uit deze communicatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Art.1 Midden Nederland. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u
dit bericht te retourneren aan de afzender en te wissen c.q. te vernietigen.

Van:
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 10:39
Aan:
CC:
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.

Met hartelijke dank en in afwachting van jullie reacties,



2

vriendelijke groeten,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Unit Uitvoeringsprocessen
Beleidsadviseur Vroege Integratie en Participatie

Telefoon:
Website: www.coa.nl

**********************************************************************
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.
**********************************************************************


