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1. Inleiding 

 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat leden binnen een kerkelijke gemeenschap zich veilig voelen  

en elkaar met respect behandelen. Helaas gaat dit niet altijd en overal op. Met het oog hierop heeft 

de commissie Veilige Kerk dit beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan is besproken en goedgekeurd 

binnen de commissie Veilige Kerk en behandeld binnen de werkgroep beleid PGBorger. Het volgt de 

richtlijnen van de landelijke Protestantse Kerk Nederland:   

https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente 

 

 

2. Visie en missie 

 

Een veilige kerk is een geloofsgemeenschap waarvan de leden elkaar en haar gasten met respect 

behandelen, ongeacht verschil in beleving en geaardheid. Dat betekent onder andere dat niemand 

misbruik mag maken van zijn of haar positie en dat onder verantwoording van de Kerkenraad 

preventief en waar nodig corrigerend gehandeld wordt. Mocht er onverhoopt sprake zijn van 

grensoverschrijdend gedrag, dan is er ruimte voor vertrouwelijke opvang en begeleiding, inclusief 

nazorg, van slachtoffers. Uiteindelijk zijn we als gemeenteleden allen verantwoordelijk voor elkaar. 

 

Dit alles vanuit de overtuiging dat we onvoorwaardelijk worden bemind en hoe wij leven een 

antwoord is op God. De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente. 

 

 

3. Instrumenten 

 

Commissie Veilige Kerk 

 

Het beleid en de uitvoering van veilige gemeente wordt in de commissie Veilige Kerk voorbereid en 

besproken. De samenstelling van deze commissie is:  predikant (of kerkelijk werker), 

vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers vanuit de secties Jeugd, Pastoraat en Beheer. 

 

Vertrouwenspersonen 

 

Door de Kerkenraad zijn twee gecertificeerde interne vertrouwenspersonen aangesteld. Er is hierbij 

bewust gekozen voor een vrouw en een man. Deze vertrouwenspersonen hebben als belangrijkste 

taken: 

• Preventie: 
In afstemming met de commissie Veilige Kerk het opstellen en uitvoeren van een preventief 
actieplan.  

• Opvang en begeleiding:  
Eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen 
maken over ongewenste omgang, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De 
vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen verstrekte 
informatie. 

• Adviseren:  
Na het eerste contact wordt de aard, ernst en omvang van de klacht met melder besproken 
en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente
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• Signaleren:  
De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom 
het thema Veilige Kerk, met inachtneming van vertrouwelijkheid en de belofte van 
geheimhouding. 

 

De vertrouwenspersonen zijn vindbaar voor de gemeenteleden, laagdrempelig te benaderen en 

functioneren als ‘ambassadeur’ voor veilige gemeente en veilig jeugdwerk. 

 

 

4. Communicatie 

 

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn opgenomen in de gangbare 

communicatiekanalen van onze gemeente.  

Ook publicaties van artikelen of andere informatie rondom Veilige Kerk worden via deze kanalen 

gedaan.  
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Bijlage Beleidsplan Veilige Kerk - Uitvoeringsplan 

 

Deze bijlage beschrijft voor de belangrijkste zaken de praktische vertaalslag van het beleidsplan. 

 

Gedragscode en VOG 

  

Voor een veilige gemeente is het belangrijk om af te spreken welk gedrag je verwacht van 

beroepskrachten (1) en vrijwilligers in de kerkelijke gemeente. Deze omgangsregels zijn vastgelegd in 

een zogeheten gedragscode.  Dit vraagt een zorgvuldige selectie van vrijwilligers en om hun 

geschiktheid periodiek vast te stellen. 

Alle beroepskrachten en kerkelijke vrijwilligers die door hun functie een bijzondere 

verantwoordelijkheid in onze kerkelijke gemeente hebben, worden bij de start van hun werk door de 

kerkenraad gevraagd deze gedragscode te ondertekenen en de omgangsregels na te leven. De 

omgangsregels zijn gericht op respect voor elkaar, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. De 

gedragscode wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers en 

beroepskrachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. 

 

Naast de gedragscode dienen bovengenoemde personen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 

overhandigen.  

 
(1)   Voor predikanten en kerkelijk werkers is een door de synode vastgestelde gedragscode, deze geldt al voor hen. 

 

Vertrouwenspersonen 

 

De vertrouwenspersonen maken gebruik van de landelijke hulpmiddelen en ondersteunende 

instanties, zoals: 

• Routekaart voor vertrouwenspersonen 

• Meldprotocol – Model voor gemeenten bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag 

• Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland 

• Meldpunt SMPR 

 

Scholing: 

• Volgen van workshops en/of webinars, zoals de toerustingsdagen georganiseerd door het 

Meldpunt. 

• Kennisdeling met vertrouwenspersonen van andere kerkelijke gemeenten en scholen. 

• Contact landelijke instanties, zoals coördinator seksueel geweld in pastorale relaties en 

landelijke Veilige Kerk. 

• Volgen van ontwikkelingen rondom Veilige Kerk, o.a. via website Veiligekerk.nl, smpr.nl en 

meldpunt.nl. 

 

Overige reguliere activiteiten: 

• Tweemaal per jaar vergadering Veilige Kerk. 

• Bezoeken van jeugdbijeenkomsten. 

• Bijwonen jeugdleiders vergaderingen. 

• Bezoeken vergadering Pastoraat (af en toe). 

• Opstellen jaarplan en jaarverslag. 

• Onderhoud website PGBorger / Veilige Kerk. 

• Artikelen in kerkblad Samenspraak, op Facebook en Website van PGBorger. 

• Thematische activiteiten, zoals een kerkdienst of (onderdeel) van gemeente/wijkavond. 

• … 
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Communicatie 

 

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn opgenomen in het kerkblad Samenspraak, via 

poster(s) en visitekaartjes in het kerkgebouw en op de website van PGBorger. 

 

Evenzo is op de website van PGBorger uitgebreide informatie beschikbaar over Veilige Kerk.  

 

Een aantal keren per jaar publiceren de vertrouwenspersonen een stukje in de Samenspraak, op 

Facebook en/of de website van PGBorger. 

 

In het kader van kennismaking en preventie bezoeken de vertrouwenspersonen met regelmaat de 

bijeenkomsten van jeugdgroepen, jeugdleiders en pastorale medewerkers.  


