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Onderwerp: Beleidsplan Veilige Gemeente PGZ 

Van: Commissie Veilige Gemeente: Roel Bosch/ Martin Slootweg/ Corja Menken-Bekius 

Vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad d.d. 19-01-2021 

EEN VEILIGE KERK 

Inleiding 

Dat de Protestantse Gemeente Zeist een veilige kerk wil zijn voor ieder die op enige wijze 

betrokken is bij het werk van de kerk, behoeft geen betoog. Een veilige kerk is een 

geloofsgemeenschap waarvan de leden alle mensen met wie zij binnen en buiten de kerk 

bemoeienis hebben, met respect behandelen. Paulus gebruikt voor de gemeente van 

Christus het beeld van het lichaam dat een eenheid is die uit vele delen bestaat. Er zijn 

verschillende gaven, maar er is één Heer. En hoewel er heel verschillende ambten en taken 

te vervullen zijn, kan de een niet zeggen dat hij of zij méér is of belangrijker dan de ander. In 

ieder werkt een en dezelfde Geest (I Kor. 12, 4 – 31).  

Concreet betekent dit dat niemand misbruik mag maken van zijn of haar positie en de leiding 

van de kerk corrigerend zal moeten optreden als er onverhoopt sprake is van 

grensoverschrijdend gedrag en vertrouwen is geschonden. Met het oog hierop heeft de 

Algemene Kerkenraad een (concept)beleidsplan opgesteld. Hierin worden de richtlijnen van 

de landelijke Protestantse Kerk Nederland gevolgd. Voor informatie zie onderstaande: 

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

In onderstaand beleidsplan staat een aantal een stappen beschreven: 

1. Het bespreekbaar maken van het thema ‘een veilige kerk’ in de verschillende 

(wijk)gemeenten  

2. Het vaststellen van omgangsregels (gedragsprotocol) 

3. De aanstelling van vertrouwenspersonen  

4. Protocol bij de melding van grensoverschrijdend gedrag 

5. Aanstellingsbeleid en invoering van VOG (wanneer gewenst of noodzakelijk?) 

6. Financiën 

7. Route voor de vaststelling van het beleidsplan in de Algemene Kerkenraad 

 

1. Het bespreekbaar maken van het thema ‘een veilige kerk’ 

Het is een misverstand te denken dat het thema ‘een veilige kerk’ alleen of vooral over 

seksueel misbruik gaat. Onder dit thema verstaan wij dat het leven van de gemeente 

gekenmerkt wordt door een sfeer en een omgeving waarbinnen ieder zich veilig en 

gerespecteerd kan voelen. Dit is een ideaal dat permanente aandacht vraagt, in het 

bijzonder van mensen die een leidinggevende functie bekleden. We kunnen bijvoorbeeld 
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gemakkelijk zeggen dat in onze gemeente niemand wordt gediscrimineerd, achtergesteld of 

misbruikt, maar wordt dat door ieder ook zo ervaren? Hebben we voldoende oog voor de 

kwetsbare leden van onze gemeente? In elke gemeente zitten mensen die in hun persoonlijk 

leven traumatische ervaringen hebben opgedaan met seksueel misbruik, soms zelfs binnen 

de kerk. Zijn we ons dat voldoende bewust? Hoe gaan we om met thema’s als ‘macht en 

onmacht’? Er zijn allerlei vormen van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Daarbij is 

er één overeenkomst: het gaat om een verschil in macht, waardoor een van de partijen geen 

of weinig weerstand kan bieden. Er wordt misbruik gemaakt van een situatie of positie voor 

eigen belang. Soms is er sprake van ernstig misbruik, in andere gevallen lijkt het een licht 

vergrijp of niet meer dan een onachtzaamheid. Dat wil niet zeggen dat iemand er niet onder 

lijdt. Waar liggen de grenzen van wat in vertrouwen wordt gedeeld? Kunnen we in alle 

eerlijkheid zeggen dat in onze gemeente niet over anderen wordt geroddeld, tot schade van 

die personen? Is het onze ervaring dat mensen het durven aangeven als anderen over hun 

grenzen gaan? Of gaan wij ervan uit dat dit soort dingen bij ons niet voorkomen? Is het in 

onze gemeente breed bekend waar men terecht kan in geval van grensoverschrijdend 

gedrag en hoe vervolgens met die klacht wordt omgegaan? Het zijn zomaar wat vragen op 

een rij. 

De eerste stap bij het vormen en toepassen van beleid rond het thema ‘een veilige kerk’ is 

het in brede kring bespreekbaar te maken.  

 

2. Het vaststellen van omgangsregels (gedragscode) 

Omgangsregels zijn afspraken in een groep over hoe je met elkaar omgaat. Het is aan de 

kerkenraad om de gedragscode voor vrijwilligers in de gemeente vast te stellen. Als bij de 

aanstelling van nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers die gedragscode als document wordt 

overhandigd en besproken, blijft het thema ‘veilige kerk’ onder de aandacht. Dit biedt 

houvast voor een geregelde evaluatie van dit gevoelige thema. En bij overschrijding van de 

regels kan de kerkenraad op basis hiervan ingrijpen. Voor de opstelling van een gedragscode 

kan men te rade gaan bij de gedragscode voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN. 

Veel van wat daar beschreven staat geldt ook voor de vrijwillige ambtsdragers. Deze 

gedragscode is als bijlage (pdf) bij deze nota bijgevoegd. Veel informatie is te vinden op de 

website van de PKN (zie link in de Inleiding). Ook kunnen we kijken naar gedragscodes zoals 

die door andere gemeenten zijn opgesteld.  

Een voor een wijkgemeente uitgewerkte gedragscode is te vinden op de website van de Protestantse 

wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN). In deze code zijn regels opgesteld met betrekking tot 

‘bejegening en respect’, ‘fysieke veiligheid’, ‘sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag’, ‘privacy, 

geheimhouding’, ‘communicatie’, ‘geld en geschenken’, ‘representativiteit’, ’ongemak, onveiligheid 

of gewetensnood’ en ‘klachten’. 
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3. De aanstelling van vertrouwenspersonen 

De Algemene Kerkenraad is voornemens om op korte termijn twee vertrouwenspersonen 

aan te stellen, een man en een vrouw. Bij een vertrouwenspersoon kunnen gemeenteleden 

terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen over dingen waarmee ze niet naar een 

ambtsdrager willen gaan. Vertrouwenspersonen kunnen iemand ook zelf proactief 

benaderen wanneer er een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag binnen de 

gemeente. Ook kunnen zij de kerkenraad advies geven over hun beleid voor een veilige 

gemeente. De vertrouwenspersoon is er voor de melder of het slachtoffer en denkt met 

deze mee over mogelijke vervolgstappen. Een vertrouwenspersoon staat nooit tegelijkertijd 

twee partijen bij. 

Profiel 

Een vertrouwenspersoon is iemand die qua persoon, opleiding en werkervaring geschikt is 

om deze rol op zich te nemen, en in brede kring vertrouwen geniet. Het is iemand die op 

voldoende afstand staat van de leiding in de kerk, maar de kerk wel van binnenuit kent.  

Hij/ zij heeft zich door middel van een training voor deze specifieke taak bekwaamd. 

(een uitgewerkt profiel staat in de bijlage Plaatselijke vertrouwenspersonen in gemeenten 

van de Protestantse Kerk) 

De aanstelling van deze vertrouwenspersonen geschiedt door de Algemene Kerkenraad, met 

instemming van de wijkkerkenraden. Er zijn overigens al enkele namen genoemd van 

mensen die aan dit profiel voldoen en eventueel bereid zijn om deze taak op zich te nemen.  

 

4. Protocol bij de melding van grensoverschrijdend gedrag 

Hoe gaat het in zijn werk op het moment dat iemand een onveilige situatie bij een 

vertrouwenspersoon wil melden? Het kan beginnen bij wat wel ‘een niet-pluis-gevoel’ wordt 

genoemd.  

Een voorbeeld: 

Het valt je op dat mevrouw X., een gescheiden vrouw die al jaren meedoet in een bezoekgroep van ouderen, al 

een tijd wat schichtig doet. Ze komt minder in de kerk dan vroeger. Onlangs was er een pijnlijk incident tijdens 

een vergadering van de bezoekgroep. Mevrouw X. wilde een ervaring inbrengen, maar terwijl ze nog bezig was 

haar vraag te formuleren, kapte de voorzitter haar af. Dit soort vragen waren genoegzaam besproken, in een 

dergelijk geval moest zus of zo worden gehandeld. Voor vandaag stonden er andere punten op de agenda. 

Mevrouw X. werd vuurrood en hield verder haar mond. Na de vergadering zei ze tegen haar buurvrouw dat ze 

erover dacht met dit werk te gaan stoppen. Deze voorzitter, die heel veel werk voor de kerk verzet, kan vaker 

dominant uit de hoek komen, maar niemand durft daar wat van te zeggen uit angst dat hij met zijn 

vrijwilligerswerk stopt. Maar deze bejegening klopte niet. 

 

1. Meldingen van een onveilige situatie kunnen worden gedaan door 

- iemand met een niet-pluis-gevoel bij een situatie tussen mensen 
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- een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag 

- een veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag 

 

2. Melder en vertrouwenspersoon hebben een gesprek. De vertrouwenspersoon maakt 

een kort gespreksverslag en checkt de juistheid hiervan bij de gesprekspartner. Het 

eerste gesprek heeft vooral het karakter van een ‘luisterend-oor’-gesprek. Niet zelden 

is dat al voldoende. De vertrouwenspersoon kan verwijzen, bemiddelen en bijstaan in 

aangiftes en bij het indienen van een klacht. Melder en vertrouwenspersoon bekijken 

samen of een vervolg wenselijk/ noodzakelijk is. 

 

3. Is er een levensbedreigende situatie of een mogelijk strafbaar feit? 

 

- Zo JA: Na het gesprek van de vertrouwenspersoon met het slachtoffer gaan ze 

samen naar de politie. Ook vindt een geanonimiseerd collegiaal overleg met de 

collega-vertrouwenspersoon plaats en terugkoppeling naar het slachtoffer. De 

vertrouwenspersoon staat het slachtoffer, als hij/ zij dat wil, bij in gesprekken, bij 

aangiftes en procedures.  

Aan het eind volgt een afronding van de begeleiding en eigen rapportage 

vertrouwenspersoon. 

- Zo NEE: Gesprek vertrouwenspersoon met melder. Geanonimiseerd collegiaal 

overleg van vertrouwenspersoon met collega-vertrouwenspersoon en 

terugkoppeling naar melder. Als melder niet het slachtoffer zelf is, dan volgt nu 

een gesprek van vertrouwenspersoon met slachtoffer. 

 

4. Check in het landelijk protocol: is er sprake van een situatie die niet binnen de 

gemeente kan worden afgehandeld? 

- Zo JA: volg het landelijk protocol. Vraag advies bij het meldpunt SMPR 

(www.smpr.nl) 

 

- Zo NEE: ga naar stap 5. 

 

5. Is er sprake van ander grensoverschrijdend gedrag? 

- Zo JA: vertrouwenspersoon staat slachtoffer bij in het doen van vervolgacties. Zo 

nodig wordt gewezen op pastorale, psychologische, maatschappelijke, kerkelijke 

of juridische hulp.  

 

- Zo NEE: slachtoffer en vertrouwenspersoon bespreken waar of bij wie de situatie 

wel kan worden aangekaart. 

http://www.smpr.nl/


 
 

5 
 

Aan het eind: afronding van de begeleiding en rapportage vertrouwenspersoon 

Zie Routekaart voor plaatselijke vertrouwenspersonen (pdf) 

 

5. Aanstellingsbeleid en invoering van VOG (wanneer gewenst of noodzakelijk?) 

De generale synode van de PKN heeft in november 2019 besloten dat er een regeling komt 

die inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, en ook 

vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken 

hebben, verplicht zijn een VOG te overleggen op het daarvoor meest aangewezen moment. 

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands 

(justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of 

functie in de samenleving. 

Gedacht wordt aan pastorale en diaconale vrijwilligers, jeugdwerkvrijwilligers en 

ouderenbezoekers. Op dit moment is het nog niet verplicht, maar wel van harte aanbevolen. 

Ook wordt aanbevolen dat de kerkenraad iemand benoemt die de aanvraag van VOG’s 

verzorgt en beheert. 

• Voor de aanvraag van een gratis VOG moet de gemeente aantonen dat er een 

preventief beleid is vastgesteld en wordt gehandhaafd ter voorkoming van 

grensoverschrijdend gedrag (gedragscode en vertrouwenspersoon aanwezig) 

• De gemeente moet een Kamer van Koophandel nummer hebben en toegang tot de 

overheid via E-herkenning niveau 1 

• De vrijwilliger moet beschikken over DigiD 

 

6. Financiën 

Vertrouwenspersonen zijn mensen die hun jarenlange beroepservaring en expertise inzetten 

ten behoeve van de kerk. Voor dit gevoelige en gecompliceerde werk hebben we 

professionals nodig. Daar zal een redelijk honorarium tegenover moeten staan. De Algemene 

Kerkenraad zal hiertoe met een voorstel moeten komen. In de begroting wordt een 

voorbereidende training en eventuele verdere deskundigheidsbevordering opgenomen.  

Wanneer een casus juridische aspecten heeft die de expertise van de vertrouwenspersonen 

te boven gaat, zal voor advies een beroep moeten worden gedaan op een landelijk juridisch 

bureau. Ook daarvoor zal ruimte op de begroting moeten zijn.   

 


