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Protocol voor de Protestantse Gemeente Loenen Veluwe  bij meldingen over  

grensoverschrijdend gedrag 
 

 
Algemeen 

Dit protocol is ontleend aan het model voor  plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk als 

onderdeel van hun beleid voor een veilige gemeente. De gemeente kiest ervoor een veilige 

gemeente te zijn voor alle leden en voor hen die door of vanuit de kerk benaderd worden. 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 

neemt daarvoor een passage op in het beleidsplan, waarin ook naar dit meldprotocol verwezen 

wordt.  

 
Het meldprotocol geeft de gemeenteleden en anderen betrokken bij de gemeente,  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 (VP’s) van de kerkelijke gemeente terecht 

met hun vragen, vermoedens en meldingen.  

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, scriba, penningmeester, andere leden). Bijvoorbeeld als ze een klacht over iemand 

willen indienen en geen gebruik willen maken van de vertrouwenspersoon. 

 

De vertrouwenspersoon (VP) spreekt niet vóór de melder, maar ondersteunt deze om melder te 

stimuleren de klacht aan te pakken. 

VP gaat mee met de melder wanneer deze dit verzoekt en kan hem/haar in gesprekken met 

anderen ondersteunen zodat de klacht van betreffende persoon goed wordt overgebracht  

VP heeft geheimhoudingsplicht naar derden en kan overleggen met andere VP’s, mits anoniem of 

met de predikant als deze niet betrokken is bij het probleem van melder. 

VP heeft minimaal 1x per jaar contact met een vertegenwoordiger van de kerkenraad om de 

uitgevoerde functie te evalueren. VP geeft daarbij géén inhoudelijke informatie die voor de 

toehoorder betekent dat klagende personen worden herkend. 

VP meldt meerdere klachten over één persoon die grensoverschrijdend gedrag vertoont, bij de 

predikant of een ander lid van de kerkenraad. 

Wanneer grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld tussen leden van de kerk die geen 

ambtsdrager zijn, zal de VP een ondersteunende rol vervullen als het impact kan hebben op het 

functioneren in of van de kerkelijke gemeenschap 

Bij een klacht over de predikant wordt contact opgenomen met de kerkenraad of de classis 

predikant. 
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______ 

→ 

Vraag advies aan SMPR. 

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. 

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.). 

Plaatselijk meldprotocol 
 

  _ 

 
 
 
 

> Ja 

 

 

Nee 
 

 

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. 

Gesprek VP met melder/slachtoffer. 

Geanonimiseerde collegiale consultatie VP 

  

met andere plaatselijke VP en 
terugkoppeling naar melder. Als 

melder  niet zelf het slachtoffer is, 

advies VP melder hoe te handelen. 

 

 

          Ja  → 

 
 

 
Nee 

 

Nee → 

 

Ja  
 

 

 

 

 

Afronding van de begeleiding door VP en eigen 

rapportage VP. 

Levensbedreigende situatie of 

strafbare feiten? 

Ander grensoverschrijdend gedrag? Melder/slachtoffer en VP bespreken waar of bij wie de situatie 

wel kan aangekaart kan worden. 

Melder/slachtoffer en vertrouwenspersoon (VP) hebben een 

gesprek. De VP maakt korte gespreksverslagen en checkt de 

juistheid hiervan met de gesprekspartner. 

Bij vermoeden van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag wordt door 
verwezen naar SMPR 


