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Beleidsplan Commissie Veilige Kerk          
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Inleiding 

Als Samenwerkingsgemeente (SWG) van Lisse willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap 
van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig 
is, willen we bestrijden.  
We verbinden ons daarom uitdrukkelijk aan onze omgangsregels en gedragscode. Hierop zijn we 
voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.  
De kerk hoort een veilige plaats te zijn en we willen dat ieder lid zich veilig voelt. Toch is veiligheid 
niet altijd vanzelfsprekend.  
Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor.  
De kerkenraad van SWG Lisse vindt het belangrijk dat ieder lid van de SWG zich veilig voelt en heeft 
een commissie veilige kerk aangesteld. De commissie heeft in samenwerking met de kerkenraad een 
plan gemaakt 
Enerzijds zijn er plannen en beleid ontwikkeld op het gebied van veilig gemeentewerk om leden 
bewust te maken van (on)gewenst gedrag en ter voorkoming van (seksueel) misbruik.  
Anderzijds is er beleid ontwikkeld voor opvang en begeleiding bij een melding van 
grensoverschrijdend gedrag.  

Veiligheid in de kerk begint met bewustwording van het feit dat seksueel grensoverschrijdend gedrag 
ook in de kerk voor kan komen. Uit cijfers blijkt dat de dader van misbruik in de meeste gevallen 
iemand is uit de leefwereld van het slachtoffer. Iemand dus uit de familie, van de sport, van school, 
het werk of uit de kerk. Reden dus om ook in de kerk aandacht te hebben voor het kwaad van 
seksueel misbruik en maatregelen te treffen om misbruik zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Huidige stand van zaken in de SWG: 

De kerkenraad neemt verantwoordelijkheid in situaties van grensoverschrijdend gedrag, kent de 
procedure aangaande het onderwerp en hanteert deze. De kerkenraad zorgt voor een pastoraal 
klimaat waarin slachtoffers en daders, ook uit situaties buiten de gemeente, zich veilig voelen. 
Belangrijk bij het borgen van een veilige gemeente is het vierogen-principe: Altijd twee personen op 
een groepsactiviteit waarin het minderjarigen of kwetsbare groepen betreft.  

De kerkenraad hanteert instrumenten om grensoverschrijdend gedrag door ambtsdragers, alle 
betaalde krachten en vrijwilligers met een coördinerende, leidinggevende en verzorgende taak te 
voorkomen:  

 Er is een aannamebeleid; We zijn blij met iedereen die zich voor het kerkelijk (jeugd)werk wil 
inzetten. En wij kiezen voor zorgvuldigheid bij de werving en selectie. Met een zorgvuldige 
selectie hebben we aandacht voor de veiligheid in het vrijwilligerswerk en het werken met 
minderjarigen. 

 Er wordt voor alle vrijwilligers binnen de  SWG werken een VOG aangevraagd (aanvraag voor 
gratis VOG loopt). 

 Er is een gedragscode (zie bijlage) die ondertekend worden. 
 Er zijn omgangsregels jeugdwerk opgesteld die ondertekend worden (zie bijlage). 
 Vertrouwenspersonen zijn aangesteld en voorgesteld in kerkblad en vindbaar op de site. 

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens 
en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de 



2 
 

gemeente ook proactief te werk gaan. Vertrouwenspersonen zijn ook de personen die samen 
met de commissie Veilige Kerk in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met 
regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het 
beleid van de kerkenraad op dit terrein.  

 Knop/verwijzing naar meldpunt misbruik is op de website geplaatst.  

Welke stappen moeten /kunnen er genomen worden: 

 (Jaarlijks of als de groep verandert) omgangsregels bespreken en vaststellen 
voor groepen oa kindernevendienst, kamp, catechisatie 

 Onderwerp bespreekbaar maken op kringen en pastorale bezoeken. Bespreken 
gedragscodes, omgangsregels door leden werkgroep Veilige Kerk met de 2 
groepen jeugdwerkleiders, leiders crèche en kindernevendienst. 

 Aandacht hebben voor de gedragscode en omgangsregels bij aanstelling en 
ondertekenen 

 VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen Voor jeugdleiders • predikant • 
ouderling • diakenen • pastoraal bezoekers • kosters • oppassers bij de crèche • leiders 
kindernevendienst • vertrouwenspersonen • andere vrijwilligers/ betaalde krachten die 
veelvuldig contact met jeugd hebben  • 

 Aandacht geven aan het onderwerp in preken, vertrouwenspersonen 
/commissie Veilige Kerk voorstellen in een dienst en/of op een andere manier. 

 Frequent de gemeenteleden, vrijwilligers en ambtsdragers voor te lichten over 
preventiethema’s aangaande Veilige Kerk. (oa via kerkblad en aansluiten 
commissieleden bij bestaande vergaderstructuren.) 

Bovenstaand plan wordt op de website geplaatst samen met de gedragscode, omgangsregels 
jeugdwerk en verwijzing naar veiligekerk.nl en meldpuntmisbruik.nl. Het plan wordt regelmatig 
geëvalueerd en evt bijgesteld door kerkenraad en commissie veilige kerk. 


