Model voor PGSoest bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag

1. Algemeen
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 ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over een situatie in
de gemeente. Of als ze zelf een melding willen 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 (voorzitter,
secretaris/scriba, penningmeester, andere leden). Bijvoorbeeld als ze een klacht over iemand willen indienen en geen
gebruik willen maken van de vertrouwenspersoon.

2.
-

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.

3. Een melding bij de plaatselijke vertrouwenspersoon
Meldingen kunnen gedaan worden door:

•
•
•

Iemand met een niet- pluis-gevoel bij een situatie tussen mensen.
Een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.
Een veroorzaker van grensoverschrijdende gedrag.

_________________________
Melder/slachtoffer en vertrouwenspersoon (VP) hebben een
gesprek. De VP maakt korte gespreksverslagen en checkt de
juistheid hiervan met de gesprekspartner.
Levensbedreigende situatie of
strafbare feiten?
---------------------------------> Ja

Nee
Gesprek VP met melder/slachtoffer.
Geanonimiseerde collegiale consultatie VP
met andere plaatselijke VP en
terugkoppeling naar melder. Als melder
niet zelf het slachtoffer is, dan nu een
gesprek van VP met slachtoffer.

Gesprek VP met slachtoffer en samen naar de politie. Geanonimiseerde collegiale
consultatie VP met andere VP en terugkoppeling naar slachtoffer. VP staat
slachtoffer, indien hij/zij dat wil, bij in gesprekken, aangiftes en procedures. Denk
→
aan eventueel inschakelen rechtsbijstand.
Aan het eind van het traject: Afronding
van de begeleiding en opstellen eigen rapportage door VP.

Volg het Protocol. Vraag advies bij SMPR. Kan door
VP of melder/slachtoffer. Vraag SMPR zo nodig een
VP van SMPR, gespecialiseerd in begeleiding bij
---------------------Ja------------------------→
seksueel misbruik in gezagsrelaties.
Blijkt tuchtwaardig gedrag van vrijwilliger,
beroepskracht of ambtsdrager? Check dit
Aan het eind van het traject: Afronding van de
in het Protocol voor gemeenten.
begeleiding en opstellen eigen rapportage door VP.
Nee

Ander grensoverschrijdend gedrag?

Nee →

Melder/slachtoffer en VP bespreken waar of bij wie de situatie
wel kan aangekaart kan worden.

Ja
Afronding van de begeleiding door VP en eigen rapportage VP.
VP staat slachtoffer bij in doen van vervolgacties. Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis,
Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp
(advocaat bijv. via Langzs). Indien passend en door melder gewenst, bemiddelen.
Niet: Doen waar anderen in gespecialiseerd zijn (pastoraat, waarheidsvinding, therapie etc).

Afronding van de begeleiding door VP en eigen
rapportage VP.

