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Integriteitbeleid Het Logeerhuis van Sint Nicolaas 

Er is de laatste jaren veel discussie rond Sint Nicolaas en Zwarte Piet. Het Logeerhuis van Sint 

Nicolaas (LvSN) wil zich onderscheiden door te benadrukken dat het Sint Nicolaasfeest is bedoeld om 

mensen samen te brengen door iets voor elkaar over te hebben en oor om te zien naar elkaars  

leefomgeving.  

Het bestuur van Het Logeerhuis van Sint Nicolaas in Apeldoorn hecht veel waarde aan integriteit en  

staat voor de betrouwbaarheid van de organisatie en haar vrijwilligers. Onder integriteit wordt door 

ons verstaan dat de organisatie en haar vrijwilligers haar taak zorgvuldig en eerlijk zal uitvoeren en 

hoge waarde hecht aan normen en waarden die passen in onze samenleving.   

Doelgroep van het LvSN zijn gezinnen met jonge kinderen en mensen met een verstandelijke 

beperking. Jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbare doelgroepen. 

Het LvSN heeft mede om die reden in 2014 dit integriteitsbeleid opgesteld.  

Het doel van het integriteitsbeleid is: 

 het verhogen van het bewustzijn van onze vrijwilligers  ten aanzien van hun rol in de 

maatschappij en de voorbeeldrol richting de (kwetsbare) doelgroep van het Logeerhuis van 

Sint Nicolaas. 

 de vrijwilligers van het LvSN handelen correct en integer 

 het Logeerhuis van Sint Nicolaas is een betrouwbare partner om mee samen te werken  

 de organisatie gaat zorgvuldig om met het aanstellen van nieuwe vrijwilligers 

 het voorkomen van ongewenst gedrag 

 het voorkomen van misbruik van gegevens/informatie 

Het Logeerhuis van Sint Nicolaas heeft als één van haar doelstellingen het stimuleren van de inzet 

van jongeren als vrijwilliger. Het bestuur van het LvSN doet er alles aan om deze jongeren goed op te 

vangen en te begeleiden in hun rol als Zwarte Piet. Hiervoor volgen de (nieuwe) vrijwilligers allemaal 

een trainingsmiddag waarbij naast uitleg over de doelstelling van het LvSN, het ontstaan van het Sint 

Nicolaasfeest en de figuren Sint Nicolaas en Zwarte Piet ook integriteit een belangrijke rol heeft.  

 Hoe ga je om met kinderen (wat kan wel en wat kan niet) 

 Hoe benader je mensen met een verstandelijke beperking (wat kan wel en wat kan niet) 

Daarnaast worden de medewerkers tijdens de activiteiten van het LvSN begeleid en ondersteund 

door coaches. Deze zien toe op de uitvoering van de rol van Sint Nicolaas en Zwarte Piet. 

 

Wanneer mensen klachten hebben over vrijwilligers van het LvSN, kunnen die gericht worden aan de 

voorzitter van het bestuur. Dit integriteitsbeleid maakt onderdeel uit van het kwaliteitskeurmerk van 

de SVVS waar het LvSN bij aangesloten is.  
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