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Wat doet een vertrouwenspersoon?  
De vertrouwenspersoon heeft drie taken: 

1. De vertrouwenspersoon helpt bij het voorkomen van seksueel misbruik. 
2. De vertrouwenspersoon maakt plannen om de kerk zo veilig mogelijk te 

maken; natuurlijk hoort het jeugdwerk daarbij. 
3. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden bij klachten over de veiligheid 

in de gemeente in het algemeen voor klachten over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in het bijzonder.  
 

 
Wie kan er terecht bij de vertrouwenspersoon?  

• Iedereen die lid is (geweest)  van onze gemeente. En mensen uit de classis 
van onze kerken.  

• Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen bij haar of hem 
ingediend worden.  

• Het betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag moet gebeurd zijn door 
gemeenteleden die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik 
tijdens het uitoefenen van hun functie in de kerk. Bijv. een jeugdleider 
benadert een meisje van 15 tijdens een kamp; een getrouwde ouderling gaat 
een relatie aan met een vrouw uit zijn wijk, waarvoor hij pastorale zorg heeft)  

 
 
Hoe werkt een vertrouwenspersoon?  
 

• De vertrouwenspersoon is neutraal en werkt volledig zelfstandig. De 
vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met datgene wat aan hem of haar 
verteld wordt.  

• De vertrouwenspersoon heeft een instructie van de kerkenraad gekregen. Bij 
elk eerste gesprek zal die instructie aan de klachtindiener gegeven worden.  

• Bij een dreigende belangenverstrengeling verwijst de vertrouwenspersoon 
door naar een andere vertrouwenspersoon binnen onze kerken.  

• De vertrouwenspersoon is vrij om advies in te winnen bij deskundigen of 
andere vertrouwenspersonen in onze kerken.  

• De vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder dat de indiener dat 
weet.  

• De vertrouwenspersoon zorgt voor eerste opvang als er klachten zijn over 
seksueel misbruik. 

• De vertrouwenspersoon heeft geen taken die horen bij het pastoraat, 
hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. 

• De vertrouwenspersoon zal de indiener een advies geven over het nemen van 
verder stappen. 
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Het advies kan een van de volgende stappen zijn  
1. contact opnemen met het Meldpunt Misbruik, www.meldpuntmisbruik.nl; 
2. het aan de orde stellen van de klacht bij de wijkouderling, predikant, kerken-

raad (eventueel het moderamen) of een andere instantie binnen de gemeen-
te; 

3. zoeken van een instantie waar klager hulpverlening of therapie kan aanvra-
gen; 

4. begeleiden van klager bij het indienen van een klacht bij de klachtencommis-
sie seksueel misbruik;  

5. begeleiden van klager bij het doen van aangifte bij de politie.  
 

Als de klager en de vertrouwenspersoon dat beiden willen, kan de 
vertrouwenspersoon iemand bijstaan tijdens de eerste contacten met bijv. het 
meldpunt, of de politie of andere personen. Voor iedereen moet dan wel duidelijk zijn 
dat de vertrouwenspersoon een onafhankelijke en onpartijdige positie heeft.  
 
Als de vertrouwenspersoon denkt dat verdere gesprekken met iemand die een klacht 
heeft ingediend, niet meer zinvol zijn, heeft de vertrouwenspersoon het recht om 
met de gesprekken te stoppen. Dit gebeurt pas wel na overleg met andere 
vertrouwenspersonen. De indiener krijgt dan een schriftelijke uitleg van de redenen 
waarom de gesprekken beëindigd worden.  
 
 
De vertrouwenspersoon en de kerkenraad 
De vertrouwenspersoon is aangesteld door de kerkenraad zal eens per jaar verslag 
uitbrengen.  
De kerkenraad hoort alleen door hoeveel gemeenteleden de vertrouwenspersoon is 
benaderd. Hoeveel gesprekken er zijn geweest. Er wordt geen inhoudelijke informa-
tie gedeeld. De vertrouwenspersoon legt ook verantwoording af over de stappen die 
genomen zijn op het gebied van het voorkomen van seksueel misbruik.  

 
 

 
 
 


