Beleidsplan Veilige Gemeente van de Protestantse Gemeenten te Oudenbosch
c.a. en Gastel & Kruisland
Inleiding/ aanleiding
Als kerk willen we dat ons gedrag past bij de boodschap van het christelijk geloof.
Gedrag dat hierbij hoort, willen we bevorderen. Gedrag dat hier niet bij hoort, willen
we bestrijden.
Voor kerkelijke vrijwilligers zorgen wij voor een gedragscode die bij ons beleid hoort.
Hierop zijn wij voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap
aanspreekbaar. De kerk hoort een veilige plaats te zijn.
Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen
misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, pesten en dreiging. De kerkenraad vindt het
belangrijk dat ieder lid van de gemeente zich veilig voelt en heeft hierop beleid
geformuleerd.
Enerzijds is er preventief beleid 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 voor opvang en begeleiding bij een melding van
grensoverschrijdend gedrag. In de rol van vertrouwenspersoon komen beide
beleidslijnen samen en worden geborgd.
Doel
Wij willen een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar alle mensen, jong en
oud, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelen en mogen vertrouwen
op God en mensen.
-

-

De kerkenraad is zich bewust van de activiteiten die voor gemeenteleden
onveilige situaties kunnen creëren en is hierop alert.
De kerkenraad hanteert instrumenten om grensoverschrijdend gedrag door
ambtsdragers, alle betaalde krachten en vrijwilligers met een coördinerende,
leidinggevende en verzorgende taak te voorkomen.
Voor de interne vertrouwenspersonen wordt een relevante VOG aangevraagd.
Er zijn twee getrainde vertrouwenspersonen met een taakomschrijving.
De kerkenraad neemt verantwoordelijkheid in situaties van
grensoverschrijdend gedrag.
De kerkenraad zorgt voor een pastoraal klimaat waarin slachtoffers en
betrokkenen, ook bij situaties buiten de eigen gemeente, zich veilig voelen.
De kerkenraad zorgt ervoor dat het thema Veilige Gemeente met regelmaat
aandacht krijgt in de eigen vergadering en binnen de gemeente.
De kerkenraad zorgt ervoor dat de gemeenteleden, vrijwilligers en
ambtsdragers informatie krijgen over preventiethema’s aangaande Veilige
Gemeente. Frequente, juiste informatie en voorlichting dragen bij tot een
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-

-

brede bewustwording. Dit kan b.v. op de website c.q. in het kerkblad worden
gecommuniceerd.
Gemeenteleden weten hoe te handelen bij het signaleren van
grensoverschrijdend gedrag.
Belangrijk bij het borgen van een Veilige Gemeente is het vierogenprincipe:
Bij voorkeur twee volwassen personen op een groepsactiviteit.
Voor alle beroepskrachten, kerkenraadsleden en vrijwilligers met een
leidinggevende, coördinerende en/of verzorgende taak geldt de “gedragscode
veilige kerk”. De gedragscode wordt door hen ondertekend.
Voor alle beroepskrachten, kerkenraadsleden en vrijwilligers met een
leidinggevende of coördinerende taak en/of verzorgende taak wordt een
relevante VOG gevraagd. De aanvraag geschiedt door de scriba van de
kerkenraad. De geldigheid van een VOG is 4 jaar. Deze zal om de 4 jaar
worden vernieuwd of zoveel eerder als de Kerkenraad nodig acht.
Interventie:

-

-

Soms gaat het toch mis of lijkt het daarop. Daarom zijn er twee
vertrouwenspersonen aangesteld. Gemeenteleden kunnen bij de
vertrouwenspersoon terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. De
vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente
ook proactief te werk gaan en de melder of het slachtoffer bijstaan in
gesprekken met anderen, bij aangiftes en/of klachtenprocedures.
De kerkenraad zorgt voor een taakomschrijving van de vertrouwenspersoon.
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