
Presentatie over Interne Vertrouwenspersonen 
(IVP-ers) in de kerk van Amersfoort Oost.

Interne Vertrouwenspersonen
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 De kerkenraad is verantwoordelijk voor een veilig 
klimaat.

 Er is in Christus’ gemeente geen plaats voor misbruik.

 De verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van 
de relatie ligt te allen tijde bij de kerkelijke 
functionaris.

 Gedragscode voor predikant. En ambtsdragers?

 Protocol bij situaties van misbruik.

 Aanstelling en instructie IVP.

Uitgangspunten
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 Geeft eerste opvang 

 Actueel misbruik bij een minderjarige moet 
stoppen!!

 Adviseert over het vervolg traject 

 Adviseert eventueel over aangifte bij strafbaar feit, 

 Klager bijstaan tijdens het hele proces, 

 Preventie activiteiten!

Taken van de IVP’ers
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▪ contact opnemen met het Meldpunt Misbruik, 

▪ het aan de orde stellen van de klacht bij de wijkouderling, 
predikant, kerkenraad (eventueel het moderamen) of een 
andere instantie binnen de gemeente;

▪ zoeken van een instantie waar klager hulpverlening of 
therapie kan aanvragen;

▪ het indienen van een klacht bij de klachtencommissie 
seksueel misbruik; 

▪ het doen van aangifte bij de politie. 

Mogelijkheden IVP’ers
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Het Meldpunt

 Taak Meldpunt Misbruik?

 Voor wie is het Meldpunt Misbruik?

 Werkwijze
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Seksueel misbruik 
in kerkelijke relaties

 Ongelijke relatie
 Speciale plaats
 Deskundige
 Iemand bij je thuis
Taalvaardig
Hulp
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Seksueel misbruik

Een of meerdere uitingen, verbaal of non-verbaal, opzettelijk dan wel 
onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele 
handelingen en/of seksueel getinte toespelingen of uitnodigingen tot 
seksueel contact, dan wel het op één van voornoemde wijzen ingaan op 
uitnodigingen tot seksueel contact en/of op bedoelde toespelingen, al 
dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan door een kerkelijk 
werker, ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente, in een 
ambtelijke of anderszins op bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde 
relatie, waardoor vertrouwen geschonden en de grens van persoonlijke 
integriteit overschreden wordt, en welke derhalve op gespannen voet 
staan met datgene wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten 
aanzien van de omgang met de naaste.



Een man of vrouw, die uit hoofde van een kerkelijk ambt als 
bedoeld in K.O. onder B, of uit hoofde van een aanstelling door de 
kerkenraad in een niet-ambtelijke kerkelijke functie, of uit hoofde 
van een aanstelling in een bijzondere functie door groepen van 
gemeenteleden, binnen een gemeente een positie bekleedt die 
wordt gekenmerkt door het genieten van vertrouwen en het dragen 
van verantwoordelijkheid, en die vanuit die positie relaties kan 
aangaan en onderhouden met gemeenteleden en anderen. 

(Ontleend aan “Als daden breken” , zoals vastgesteld op de Generale Synode van de GKv te Zuidhorn)

Kerkelijk werker
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Ontstaan seksueel misbruik

 Sfeer van vertrouwelijkheid

 Begint meestal non-verbaal

 Glijdende schaal

 Seksueel aspect en machtsaspect

 Grensoverschrijdingen in fysiek contact

 Instemming

 Grijs gebied
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Daderprofiel

 We kunnen allemaal dader worden 

 Sommige persoonlijkheden zijn er 
gevoeliger voor

 Risicofactoren in de functie

 Risicofactoren in de omstandigheden
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Slachtofferprofiel

 Kwetsbaar persoon in moeilijke omstandigheid

 Eerder misbruikt

 Afhankelijke persoonlijkheid

 Gemakkelijk beïnvloedbaar
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Slachtoffer mechanismen

 Schuldgevoelens en schaamte

 Voelt zich medeplichtig

 Voelt zich minderwaardig tov dader

 Bagatelliseert wat er gebeurd is

 Zwijgt 

 Wil overleven, ook binnen de gemeente

 Benoemt misbruik pas veel later
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Gevolgen voor slachtoffer (1)

 Geschonden vertrouwen

 Langdurige afhankelijkheid / labiliteit

 Nog een probleem er bij

 Geheimhouding



Problemen met eigen seksualiteit

Problemen in andere relaties

Lichamelijke en psychische klachten

Moeite met geloof en kerk

Verstoring Godsbeeld

Gevolgen voor slachtoffer (2)
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Reacties op misbruik in kerk
(doofpotmechanismen)

 Bagatelliseren

 Blaming the victim

 Nadruk op gelijkwaardigheid

 Nadruk op zelfverloochening

 Nadruk op vergeving en verzoening



Heeft niets in de gaten

Ontkent / negeert / vergoelijkt 

Kiest partij / stigmatiseert

Maakt situatie complex: is slechts 
gedeeltelijk op de hoogte

Omgeving
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Vergeving / verzoening?

Het wordt nooit meer als vroeger

Nieuwe kansen

Aandacht voor preventie

Geschonden vertrouwen
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Hoe zorg je voor een veilig klimaat in de 
kerk?

Openheid  /  ook in kerkgebouw

Herhaling

Veilig jeugdwerk

Preventie
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