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Plaatselijk protocol bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag 
Onderdeel van beleidsnotitie ‘Veilige gemeente’ 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 17 oktober 2019 
 
 
Algemeen 
Er zijn twee vertrouwenspersonen actief in de Hervormde Gemeente Goudriaan. Bij deze 
personen kunt u/kun jij terecht om een onveilige situatie te melden. Het kan gaan om een 
kwestie van gebrek aan respect of van misbruik van een machtspositie van iemand met een 
speciale taak of opdracht binnen de Hervormde Gemeente Goudriaan. Ook kan het gaan om 
vragen, om vermoedens of meldingen. De vertrouwenspersoon zal allereerst een luisterend 
oor bieden. En de vertrouwenspersoon zal, zo nodig, verwijzen, bemiddelen en bijstaan in 
aangiftes en klachtenprocedures.  
Dit model is bedoeld voor plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk als onderdeel van 
hun beleid voor een veilige gemeente.  Die gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn 
voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met 
speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Denk daarbij aan 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De 
kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar een meldprotocol onderdeel van is.  
Het meldprotocol geeft de gemeenteleden inzicht in wat er gebeurt als ze een melding doen. 
Het protocol wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad opgesteld en is via de 
communicatiemiddelen van de gemeente gemakkelijk te vinden. 
Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen van de kerkelijke gemeente terecht met 
hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen ook bij vermoedens 
van misbruik binnen de gemeente proactief iemand benaderen. Allereerst biedt de 
vertrouwenspersoon een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie kan de 
vertrouwenspersoon verwijzen, bemiddelen en bijstaan in aangiftes en bij klachtenprocedures. 
Gemeenteleden kunnen ook terecht bij het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad 
(predikant, scriba en voorzitters colleges). Bijvoorbeeld als ze een klacht over iemand willen 
indienen en geen gebruik willen maken van de vertrouwenspersoon. 
 
Mogelijke signalen 
Wees zorgvuldig, niet alles duidt op grensoverschrijdend gedrag: 

 Iemand wil niet meer met een activiteit meedoen en wil niet aangeven waarom. 
 Iemand wil niet meer met een persoon te maken hebben en wil niet aangeven 

waarom. 
 Iemand krijgt erg veel aandacht van iemand met een specifieke taak in de gemeente. 
 Iemand zondert zich regelmatig af met een ander gemeentelid. 
 Iemand wil graag alleen de crèche of een andere kinderactiviteit leiden. 
 Iemand praat vaak over onderwerpen die met seks te maken hebben. 
 

Belangrijk is in ieder geval om naar je intuïtie te luisteren. Heb je twijfels, spreek die dan uit. 
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Een melding bij de plaatselijke vertrouwenspersoon 
 

 
 
Dit protocol is op 17 oktober 2019 vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Goudriaan, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. 


