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De beleidsnotitie Een veilige gemeente beschrijft het beleid dat de kerkenraad van de GKv CapelleNoord hanteert om te bevorderen dat de gemeente voor iedereen een veilige en betrouwbare
gemeenschap is, waar de onderlinge omgang past bij Gods normen en Zijn bedoelingen met
seksualiteit.
In het kader van dit beleid benoemt de kerkenraad twee interne vertrouwenspersonen (IVP’s), zo
mogelijk een man en een vrouw. Benoemingen vinden bij voorkeur plaats op voordracht van de IVP
en/of het IVP-netwerk binnen de classis en gelden voor een periode van 3 jaren. Herbenoeming is
mogelijk.
Een vertrouwenspersoon werkt volgens onderstaande instructie.
De taken van de interne vertrouwenspersoon (IVP) zijn:
• Werken aan preventie
• Fungeren als aanspreekpunt bij klachten
Preventie
De IVPs stimuleren en ontwikkelen gezamenlijk, in overleg met de kerkenraad, initiatieven die erop zijn
gericht het plegen of ondergaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik binnen de
gemeente te voorkomen. Dit kan tijdens gemeentebijeenkomsten, gespreksgroepen en catechese en
via het kerkblad en de website van de gemeente.
Ook bespreken zij jaarlijks met de kerkenraad hoe het aanstellings- en functioneringsbeleid en de
gedragscode feitelijk functioneren.
Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en
meldingen. Bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente kunnen de IVP’s ook proactief te werk
gaan. Zij vragen in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht voor
preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.
Aanspreekpunt bij meldingen en klachten
1) De IVP kan benaderd worden door leden of ex-leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te
Capelle aan den IJssel Noord die in de gemeente seksueel misbruik (al dan niet in een ambtelijke
of andere kerkelijke gezagsrelatie1) vermoeden, signaleren of ondervinden (of in het verleden
hebben gesignaleerd of ondervonden).
2) De IVP is neutraal en werkt volledig zelfstandig. Hij/zij gaat vertrouwelijk om met de in
vertrouwen verstrekte informatie. Wel is de IVP vrij om advies in te winnen bij het Meldpunt
Seksueel Misbruik binnen kerkelijke relaties of bij deskundigen of deelnemers van het IVP-
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De beleidsnotitie Een veilige gemeente hanteert de volgende omschrijvingen:
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is iedere seksuele of seksueel getinte uiting of handeling die ongepast is.
Seksueel misbruik is seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand misbruik maakt van het verschil in
gezag, macht of invloed dat binnen een relatie bestaat. Denk hierbij aan: verschil in fysieke kracht of leeftijd,
familierelaties, relatie docent-leerling, chef-personeel.
Seksueel misbruik in een ambtelijke of andere kerkelijke gezagsrelatie is seksueel grensoverschrijdend gedrag van
een ambtsdrager of van iemand anders die een functie of taak in de gemeente heeft waaraan een zeker
vertrouwen en gezag gekoppeld zijn. Denk hierbij aan: koster, organist, catecheet, jeugdleider, oppas in de crèche.
Met dit gedrag wordt het verschil in positie en het daarbij behorende vertrouwen en gezag misbruikt. Dit terwijl
de verantwoordelijkheid voor het bewaken en bewaren van de grenzen in het contact allereerst ligt bij de persoon
die een ambt of functie uitoefent, ook als de ander uitnodigt die grenzen te overschrijden.

netwerk, en om te overleggen met de collega IVP. Bij een dreigende belangenverstrengeling zal
een IVP doorverwijzen naar een andere IVP binnen het IVP-netwerk.
3) De IVP kan niets doen zonder degene die hem/haar benaderd heeft hiervan op de hoogte te
brengen, een en ander met inachtneming van Nederlandse en Europese wetgeving en het
genoemde onder 2.
4) De IVP verzorgt de eerste opvang, dat wil zeggen hij/zij biedt een luisterend oor aan degene die
hem/haar benadert met vragen, vermoedens of een klacht. De taak van de IVP ligt niet op het
gebied van pastoraat, professionele hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage.
5) De IVP tracht, in overleg met degene die hem/haar benaderd heeft, de aard, ernst en omvang
vast te stellen van het gemelde. Vervolgens adviseert de IVP, eventueel na het inwinnen van
advies bij het Meldpunt of bij het IVP-netwerk, of na raadpleging van het ‘Protocol voor
gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties’,
over het al dan niet starten van een vervolgtraject. Dat vervolg kan onder meer bestaan uit één
van de volgende stappen of een combinatie daarvan:
a) contact opnemen met het Meldpunt Misbruik, www.meldpuntmisbruik.nl;
b) het aan de orde stellen van het gemelde bij de wijkouderling, predikant, kerkenraad
(eventueel het moderamen) of een andere instantie binnen de gemeente;
c) zoeken van een instantie waar klager hulpverlening of therapie kan aanvragen;
d) het doen van een melding of het indienen van een officiële klacht bij de door de kerken
ingestelde Klachtencommissie seksueel misbruik;2
e) het doen van aangifte bij de politie.3
6) De IVP kan, indien gewenst, degene die hem/haar benaderd heeft bijstaan bij het nemen van
genoemde stappen, bijv. bij het leggen van een eerste contact of het voeren van een eerste
gesprek. De IVP is daartoe niet verplicht. Wanneer de IVP die bijstand wel verleent, dient hij/zij
bij het eerste contact met een gesprekspartner de positie van onafhankelijk en onpartijdig
vertrouwenspersoon toe te lichten.
7) Wanneer de IVP van oordeel is dat verdere gesprekken met melder/klager niet zinvol of
ongewenst zijn, heeft de IVP het recht om, eventueel na overleg met het IVP-netwerk, eenzijdig
te besluiten tot het beëindigen van de gesprekken. De IVP deelt deze beslissing met redenen
omkleed schriftelijk aan melder/klager mee.
8) Ieder die zich tot de IVP wendt met een melding of klacht ontvangt in het eerste gesprek een
afschrift van deze instructie. De IVP zal in dit gesprek een beknopte uitleg geven van de eigen
positie en de te volgen procedures.
Relatie met de kerkenraad
De IVP is formeel verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Dit houdt in dat éénmaal per jaar van
de werkzaamheden verslag uitgebracht wordt aan de kerkenraad. In dit verslag worden geen
inhoudelijke mededelingen gedaan; er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden
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Uit het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel)misbruik in pastorale en
gezagsrelaties: Een klacht heeft rechtsgevolgen. Er bestaat een formele procedure voor het indien van een
klacht. De klachtencommissie is bevoegd klachten te onderzoeken.
Een melding heeft niet de formele gevolgen van een klacht. Toch is een melding niet vrijblijvend. Na een
melding volgt namelijk een gesprek met de beschuldigde. Afhankelijk van het verloop van dat gesprek zijn er
mogelijke consequenties.
3
Uit het Protocol: Het Wetboek van Strafrecht stelt ontucht tussen een werkende in de gezondheidszorg of de
maatschappelijke zorg, met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd,
strafbaar. (Wetboek van Strafrecht, art. 249). Dit artikel is – naar analogie – van toepassing op pastorale
relaties. Slachtoffers van misbruik kunnen aangifte doen bij de politie.

de IVP is benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd. De IVP legt eveneens verantwoording af
van de door hem/haar ondernomen stappen op het gebied van preventie.
Faciliteiten
De IVP kan deelnemen aan het IVP-netwerk van de classis.
De IVP is gerechtigd cursussen en seminars te volgen, vergaderingen bij te wonen en literatuur aan te
schaffen ter ondersteuning van de uitoefening van de functie. De IVP dient daartoe zelf een
scholingsplan in bij de kerkenraad.
De kosten die de IVP maakt in de uitoefening van de functie zullen op basis van declaratie vergoed
worden, tot een maximum van € 300 per jaar. Declaraties worden ingediend bij het moderamen van de
kerkenraad, voor akkoord getekend en doorgegeven aan de penningmeester van de kerk. Indien het
maximum dreigt te worden overschreden, legt de IVP de voorgestelde uitgaven eerst voor aan het
moderamen.
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