
PKN Ontmoetingskerk Wilnis – Beleid Veilige Gemeente

Preventie

���� Bewustzijn binnen de kerkenraad: 

o De kerkenraad kent het beleid “Veilige Gemeente” en de bijbehorende procedures;

o De kerkenraad zorgt doorlopend voor een pastoraal klimaat waarin gemeenteleden zich veilig

voelen;

o De  kerkenraad  zorgt  dat  het  thema  Veilige  gemeente  -  een  veilige  en  gelijkwaardige

omgeving voor alle gemeenteleden - met regelmaat aandacht krijgt in de eigen vergadering, 

in de vieringen (preek en liturgie) en in het groepswerk binnen de gemeente. 

� Verklaring Omtrent Gedrag: Wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan voor kerkelijk werkers

en vrijwilligers die vanuit onze gemeente contact hebben met minderjarigen en gemeenteleden in een

kwetsbare positie; 

� Aannamebeleid  nieuwe  vrijwilligers: Wij  zijn  blij  met  iedereen  die  zich  wil  inzetten  voor  onze

gemeente. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met de selectie van vrijwilligers en de veiligheid van onze

gemeenteleden. Wij gaan met nieuwe vrijwilligers zorgvuldig in gesprek over het belang van het beleid

“Veilige Gemeente”;

� Gedragscode: Wij zullen de genoemde kerkelijk werkers en vrijwilligers (die deze nog niet getekend

hebben via de synode) vragen een gedragscode te ondertekenen die oproept grensoverschrijdend

gedrag  tegen  te  gaan.  Deze  gedragscode  is  opgesteld  als  richtlijn  voor  vrijwilligers  binnen  onze

gemeente en heeft daarmee geen juridische waarde. Het is dan ook mogelijk dat een gedragsregel

niet in deze code is opgenomen. Aan alle gemeenteleden, vrijwilligers of anderen, wordt gevraagd de

kerkenraad te informeren over mogelijke verbeteringen en aanpassingen van deze gedragscode. 

� Vertrouwenspersoon: Binnen onze gemeente is een vertrouwenspersoon aangesteld die zichtbaar is

voor onze gemeente en laagdrempelig toegankelijk is. Deze vertrouwenspersoon is “ambassadeur”

van het beleid “Veilige Gemeente”. 

Interventie

� Gemeenteleden kunnen bij  de vertrouwenspersoon terecht met vragen, vermoedens en meldingen

van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook proactief te werk gaan binnen de

gemeente bij twijfels en hanteert daarbij het “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met

(seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties”  (2019) en het “meldprotocol grensoverschrijdend

gedrag” (2020) zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk Nederland.
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� Gemeenteleden kunnen ook terecht bij het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad, indien

zij  geen gebruik  willen  maken van de vertrouwenspersoon.  Deze volgen dezelfde  protocollen  als

hierboven aangegeven. 

� Gemeenteleden kunnen altijd (al dan niet anoniem) contact opnemen met SMPR: Meldpunt Seksueel

Misbruik in de Kerk (www.smpr.nl, 030-3038590) 

� Bij (twijfel over) huiselijk geweld en kindermishandeling kan contact gezocht worden met Veilig Thuis

(www.veiligthuis.nl, 0800-2000) 

Nazorg
In preek en liturgie zal rekening gehouden worden met slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, waarbij
zorgvuldig omgegaan wordt met woordkeuze in gebeden en liederen. 

Nazorg en pastorale zorg zal geboden worden aan zowel slachtoffers als daders van grensoverschrijdend
gedrag binnen de gemeente. 

Gemeenteleden kunnen ook buiten de kerkelijke context slachtoffer geworden zijn van grensoverschrijdend
gedrag; bijvoorbeeld door geweld, criminaliteit, bedreigende situaties in het werk, of (seksueel) misbruik. Wij
bieden in onze gemeente een veilige plek voor onze gemeenteleden. Zij mogen erkend en gesteund worden
in pastorale zorg. 

In  preek,  liturgie  en  activiteiten  binnen  de  gemeente  wordt  regelmatig  aandacht  geschonken  aan  het
onderwerp Veilig Gemeente zijn. 

Communicatie en evaluatie
De kerkenraad zorgt dat de beschikbare media (zoals website, kerkblad, groepswerk) gebruikt worden om de
gemeenteleden,  vrijwilligers  en  ambtsdragers  voor  te  lichten over  preventiethema’s  aangaande het  beleid
Veilige Gemeente. 

De kerkenraad zorgt voor publicatie van het beleid en verwijst naar het meldprotocol van PKN en overige
instanties op de website en in het kerkblad.
Het  beleid  “Veilige  Gemeente”  wordt  ten  minste  jaarlijks  in  de  kerkenraadsvergadering  geagendeerd  en
herzien op actualiteit. Daarin wordt onder andere geëvalueerd: 

o Of het beleid “Veilige Gemeente” aanvullingen of wijzigingen nodig heeft; 

o Of de gedragscode van de gemeente nog actueel en volledig is; 

o Of voldoende aandacht is geschonken aan preventie van grensoverschrijdend gedrag zoals

genoemd in paragraaf “Preventie”;

o Of het aannamebeleid van vrijwilligers gehandhaafd is; 

o Of alle vrijwilligers en kerkelijk werkers de gedragscode hebben ondertekend;

o Of noodzaak bestaat tot vernieuwing van de Verklaring Omtrent Gedrag;

o Of  alle  publicatiestukken  waar  in  dit  beleidsstuk  naar  verwezen  wordt  nog  actueel  zijn,

inclusief de bijbehorende meldpunten en contactgegevens;

o Of voldoende is gecommuniceerd richting de Gemeente; 

o Of  vanuit  het  jaarverslag  van  de  Vertrouwenspersoon  aanvullende  maatregelen  of

ondersteuning noodzakelijk zijn om deze positie in te kunnen vullen. 
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