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Veilig Jeugdwerk 

Je moet er niet aan denken 
Je moet er niet aan denken: geconfronteerd worden met seksueel misbruik in het jeugdwerk 
van je gemeente. Misbruik van kinderen en jongeren raakt onze diepste emoties. De kerk 
moet een veilige plaats zijn voor iedereen en zeker voor onze jongeren. Wat een verdriet als 
de kerk niet veilig is. Steeds weer lezen en horen we hierover.  

Je moet er wél aan denken 
Juist daarom willen we samen met u werken aan veiligheid in het jeugdwerk van onze  
gemeente. We willen niet dat kinderen beschadigd worden; we willen niet dat Gods naam 
beschadigd wordt door ons handelen.  

Van helpen naar het voorkomen dat er hulp nodig is.  
Het meldpunt seksueel geweld is opgericht om kerkleden te helpen die seksueel geweld in 
de kerken hebben meegemaakt. Hoe mooi het ook is, dat mensen nu een plek hebben waar 
hulp geboden wordt, het is nog veel beter als we kunnen voorkomen dat gemeenteleden 
terecht komen in een situatie waarin ze misbruikt worden. Dat geldt natuurlijk voor de hele 
gemeente, maar de kwetsbaarste groepen zijn toch de kinderen en de jongeren.  

Het Meldpunt Misbruik heeft een stappenplan gemaakt om gemeentes te helpen. Een veilige 
gemeente heb je niet vanzelf. Er is voor gekozen om bij de kwetsbaarste groepen te 
beginnen.  

Een aantal gemeenteleden is hier al een tijd mee bezig geweest.. We wilden weten hoe veilig 
onze gemeente is. Verder heeft de werkgroep zich gebogen over een gedragscode voor 
jeugdleiders én gedragsregels voor iedereen. Die zijn inmiddels al door de kerkenraad 
vastgesteld. Deze werden als bijlage in het kerkblad gepubliceerd. 

Uitslag risicoanalyse 
De uitkomsten zijn als volgt: 

We hebben op dit moment gelukkig geen signalen dat er ernstige situaties van seksueel 
overschrijdend gedrag voorkomen in de gemeente. De analyse is gedaan bij heel 
verschillende groepen. Jongeren, jeugdleiders, kerkenraad en diverse anderen binnen de 
gemeente (ouderen, ouders, alleenstaanden).  

Veel mensen ervaren de gemeente als veilig, maar er is ook een groep mensen die signaleert 
dat er onveiligheid is die te maken heeft met roddelen, uitsluiten, uitlachen, etc. Dit gedrag 
wordt overigens niet gemeld over de jeugdleiders.  

Er is behoefte aan achtergrondkennis over grensoverschrijdend gedrag bij meerdere 
mensen, ook bij de jeugdleiders. In het algemeen is er weinig kennis over het beleid. Daarbij 
weten veel gemeenteleden eigenlijk niet wat de rol van de vertrouwenspersoon is. 

 
Verder beleid van de kerkenraad  
Een ieder die betrokken is bij de begeleiding van jongeren zal worden gevraagd om een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) die vanuit de overheid zonder kosten kan worden 
aangeleverd.  
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Op advies van de commissie veilig jeugdwerk is inmiddels een tweede vertrouwenspersoon 
aangewezen. 

Er komt een communicatieprotocol voor betrokkenen bij het jeugdwerk om te zorgen dat zij 
voldoende actuele kennis hebben over dit onderwerp bij aanvang, of kort daarna, van hun 
werkzaamheden. 

Documentatie over dit onderwerp komt op de website, in het jaarboek, achterin de kerk 
(hard copy), en in de crèche (hard copy). Nieuwe gemeenteleden zullen hier actief door de 
kerkenraad over worden geïnformeerd. 

Themaweken  
In mei 2019  zijn wij als plaatselijke gemeente twee weken met elkaar bezig geweest met dit 
thema. De bedoeling was dat we ons samen verdiepten in dit thema. In preken, bij 
bijbelstudieverenigingen, in clubs en wijken kon hier verder over nagedacht worden.  

De werkgroep/kerkenraad wil ook graag dat jongeren, ouders, jeugdleiders en alle andere 
gemeenteleden meer weten over de achtergronden. Wat is dat nu precies, 
grensoverschrijdend gedrag? Wat gebeurt er dan met de slachtoffers? Hoe kun je als 
jongere, als ouder(s), als jeugdwerker reageren? Wat zijn de gedragsregels? Wat is de 
gedragscode? Wat kan een vertrouwenspersoon doen? Wat is het beleid van de kerkenraad? 

Er was heel veel informatie beschikbaar. Het was de bedoeling dat iedereen die kreeg en dat 
we het rustig met de verschillende groepen konden bespreken. Bij de evaluatie kwamen 
goede suggesties binnen om deze fase te verbeteren. 

Het verloop van de planning:   
Bij onze planning ging het over momenten waarop we als gemeente bezig gingen met dit 
onderwerp. Maar het bleef (en blijft) belangrijk blijft natuurlijk ook dat we er thuis over 
praten. Zeker de ouders en hun kinderen. Dat kunnen wij niet plannen! 

In de zondagse eredienst aandacht was er in mei twee keer aandacht voor dit onderwerp. 
Op de catechisatiemomenten werd er door de jeugdleiders met de jeugd verder gesproken 
over dit onderwerp. De jeugdleiders werden daarvoor al uitgebreid op de hoogte gebracht. 
Er werd materiaal voor de bijbelstudie verspreid voor de verschillende verenigingen en 
bijbelstudiegroepen. 

Er werd een avond voor ouders gepland. Na de koffie kwamen de volgende onderwerpen 
aan de orde: Wat is nu eigenlijk seksueel misbruik? Wat zijn de verantwoordelijkheden in 
een kerkelijke gemeente? Wat staat er in de brochures voor jongeren en de ouders? Wat is 
een gedragscode? Waarom gedragsregels en voor wie zijn die eigenlijk? Deze avond stond 
ook open voor anderen die geen ouder zijn maar er wel graag meer over wilden weten.  

Voor degenen die daar belangstelling voor hadden, werd een film getoond over dit 
onderwerp. Dat was “Spotlight”, een indrukwekkende film die niet alleen gaat over seksueel 
misbruik, maar ook over de manier waarop men er mee omging in de roomse kerk.  

De brochures voor ouders en jongeren werden gedrukt en liggen nu achter in de kerk op de 
infotafel.. Net zoals het stuk “Wat doet een vertrouwenspersoon?” Op de website van de 
kerk zijn deze gegevens ook terug te vinden.  

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van de vertrouwenspersonen.  


