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Gedragscode en VOG 
Aanleiding;    
Veiligheid in de kerk neemt het bewustzijn mee dat er per definitie sprake is van ongelijke 
machtsverhoudingen in een gemeenschapsstructuur. Of we het nu willen of niet, groepsleiders, 
voorgangers en ambtsdragers hebben een andere positie dan andere gemeenteleden. Hoe integer 
die rol ook wordt vervuld en hoezeer ook met elkaar wordt omgegaan op basis van 
gelijkwaardigheid, de positie brengt automatisch een bepaald gezag of zekere voortrekkersrol met 
zich mee. Dat heeft effect op de onderlinge communicatie: op ‘nee’ durven zeggen, op uitspreken 
wat je als ongemakkelijk of grensoverschrijdend ervaart in de omgang. 
Taakdragers in de kerk dienen zich hier bewust van te zijn, en fijngevoelig te zijn in hun doen en 
laten. Ook mag van hen extra inzet verwacht worden om onderlinge veiligheid te bespreken.  
Op basis hiervan heeft de kerkenraad van de gemeente Amersfoort Oost (Schaapskooi) in zijn 
vergadering van 13 februari 2019 besloten tot het invoeren van een gedragscode en het gebruik van 
de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
 
In een gedragscode staat wat de kerkenraad van de vrijwilligers en beroepskrachten verwacht, welk 
gedrag wel en welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Een gedragscode is een officieel document dat 
door vrijwilligers en beroepskrachten bij de start van hun taak ondertekend wordt. Het is een vaste 
set regels voor iemand met verantwoordelijkheid voor anderen b.v.: een jeugdleider, een pastoraal 
vrijwilliger, een crècheleidster. Deze is hierop aanspreekbaar.  
 
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het 
vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving/kerk. Justis (de screeningsautoriteit 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit) screent personen die een 
VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Deze kan worden afgegeven aan natuurlijke personen 
(mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis  
onderzoek naar het justitiële verleden. Een VOG wordt afgegeven indien een persoon geen strafbaar 
feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Het gaat om vrijwilligers die in direct 
contact werken met personen in een afhankelijkheidssituatie en in een kwetsbare positie, zoals 
pastorale vrijwilligers, diaconale vrijwilligers en ouderenbezoekers. Ook mensen die leidinggeven aan 
groepen in de gemeente met deelnemers van jong tot ouder kunnen gratis een VOG aanvragen. De 
definitie wordt door het ministerie van VWS breed gehanteerd. 
 
Besluiten 
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Amersfoort Oost heeft de volgende besluiten 
genomen: 

1. Onder kerkelijke functionarissen wordt verstaan, allen die door hun functie of dienst 
een bijzondere verantwoordelijkheid in de gemeente hebben en die daarin het vertrouwen 
van de gemeente genieten, zowel de traditionele ambtsdragers, als ook andere werkers in de 
kerken, professioneel of vrijwillig, zoals o.a. de leiding van jeugdclubs en -verenigingen, 
vrijwilligers in pastoraat en diaconaat, kosters, musici, oppaskrachten enz.  

2. Het is verplicht dat alle kerkelijk functionarissen de vastgestelde gedragscode ondertekenen 
Op korte termijn worden binnen de gemeente actief mensen benaderd om de gedragscode te 
ondertekenen. De daarvoor verantwoordelijke personen komen voort uit de groep vrijwilligers 
die de code moeten ondertekenen. De secretaris van de volgende groepen zijn 
verantwoordelijk voor de ondertekening. Zij moeten deze digitaal of middels een papieren 
exemplaar aanleveren bij de scriba (AVG proof). 

• Vertrouwenspersonen (secretaris kerkenraad) 

• Jeugdwerkers, leiding soosavond, kampbegeleiders (secretaris jeugdraad):  

• Ouderlingen, predikanten, pastoraal team (secretaris kerkenraad) 

• Diakenen (secretaris diakenen) 
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• Bezoekers (coördinator) 

• Kosters (secretaris commissie van beheer) 

• Leden commissie van beheer (secretaris commissie van beheer) 

• Kind en kerk commissie en Oppassers crèche (secretaris kind en kerk) 
Bij nieuwe ambtsdragers wordt in het vervolg naast het ondertekening formulier ook de 
gedragscode ondertekend.  
Indien mensen binnen de kerkelijke gemeente meerdere functies vervullen dan is één (1) 
ondertekende code toereikend.  
1x per jaar vragen de Interne Vertrouwens Personen (IVP) bij de verantwoordelijke personen 
na of alle exemplaren getekend zijn. Het voornemen is om alle kerkelijke taakdragers vóór 
januari 2021 te laten tekenen. Voor het jeugdwerk is het streven om dit vóór het seizoen 
2020/21 te bewerkstelligen. 

3. Ná 1 januari 2021 moeten alle kerkelijke taakdragers die veelal individueel contact met 
kerkleden hebben, vóór aanstelling een VOG overleggen. Het gaat dan om de volgende 
groepen: 

• Ouderlingen, predikanten  

• Diakenen 

• Leden commissie van beheer 

• Vertrouwenspersonen 

• Leiders jeugdverenigingen 

• Pastoraal team 
De secretaris van de kerkenraad is verantwoordelijk voor de aanvraag en de archivering van de 
VOG’s. Gezien de ambtsperiode van ambtsdrager zal na hooguit 4 jaar voor alle benoemde 
taakdragers een VOG in de administratie zijn opgenomen waarna deze procedure zal worden 
gecontinueerd. 
Bij het vervullen van meerdere kerkelijke functies zal slechts 1 VOG volstaan, tenzij een nieuwe 
taak vraagt om een specifiek profiel (bv financieel).  

4. Op de website van de GKV Amersfoort-Oost wordt de informatie opgenomen waaruit blijkt 
dat de Schaapskooi een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteert. Dit is 
nodig voor de uitstraling en transparantie van onze kerk en voortdurend te werken aan de 
veiligheid binnen de kerk.   

 
 


