
Blijf er niet 
mee zitten!

contact

Heb jij problemen of vragen rond seksueel 
misbruik in kerkelijke relaties? Neem con-
tact met ons op, ook als je liever anoniem 
blijft.

ADRES

(ma - vrij 9.00 -17.00)
06 810 801 17BEL

info@meldpuntmisbruik.nlMAIL NAAR

KIJK OP www.meldpuntmisbruik.nl 

Meldpunt Misbruik
Postbus 334
3900 AH Veenendaal

BIJ HET MELDPUNT ZIJN AANGESLOTEN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN,  
DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT, DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN, DE 
HERSTELD HERVORMDE KERK EN DE VOORTGEZETTE GEREFORMEERDE KERKEN

Onder misbruik verstaat het Meldpunt iedere uiting 
van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk 
of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de 
vorm van seksuele handelingen en / of seksueel getinte 
toespelingen door een kerkelijk functionaris.

Het Meldpunt Misbruik verklaart dat seksueel misbruik 
de grens van persoonlijke integriteit overschrijdt en 
slachtoffers ernstig beschadigt. Seksueel misbruik in 
kerkelijke relaties schaadt het vertrouwen dat de ge-
zagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat 
ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien 
van de omgang met de naaste.

blijf er niet mee zitten!

DEFINITIE MISBRUIK:

VERKLARING:

WORDT
HET MEER DAN

PRATEN?



Het Meldpunt
Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van mis-
bruik. Zij kunnen hier terecht voor informatie, ondersteuning, 
advies en eventueel begeleiding naar de klachtencommissie.
Het Meldpunt geeft advies aan de kerken rondom situaties van 
misbruik. Het spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid 
voor veiligheid in de kerk.

Misbruik in kerkelijke relaties
Misbruik ontstaat in ongelijke situaties waarbij gezag een rol 
speelt. Slachtoffers van misbruik worden gedwongen tot sek-
suele handelingen of voelen zich zo afhankelijk van de dader 
dat zij de seksuele toenadering niet kunnen weigeren.
Misbruik begint meestal geleidelijk en subtiel. Een goed 
gesprek gaat over in een persoonlijke, intieme verhouding die 
een seksuele lading krijgt. De gevolgen zijn groot. Het slach-
toffer is meestal vanuit een kwetsbare positie op zoek naar 
vertrouwen. Misbruik schaadt dit vertrouwen en heeft ernstige 
gevolgen voor het slachtoffer.

Slachtoffers
Veel slachtoffers zwijgen uit angst, schaamte of schuldgevoel. 
Anderen zijn bang niet geloofd te worden of verantwoordelijk 
te worden gehouden voor het misbruik. Om misbruik te laten 
stoppen is openheid nodig. Slachtoffers kunnen bij het Meld-
punt een melding doen. Desnoods anoniem. Het Meldpunt biedt 
eerste opvang, geeft advies en begeleidt eventueel naar de 
klachtencommissie. Ook adviseert het Meldpunt bij doorver-
wijzing naar de juiste instantie voor verdere hulpverlening.

Openheid
Hoe ingewikkeld openheid ook soms lijkt, misbruik hoort niet in 
de doofpot. Het Meldpunt heeft een protocol beschikbaar voor 
gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik in ker-
kelijke relaties. Zij adviseert gemeenten zich bij te laten staan 
door een gemeentebegeleider. Deze begeleider ondersteunt 
de kerkenraad bij het in kaart brengen van het probleem en 
bewaakt de processen. Zo kan recht gedaan worden aan het 
slachtoffer, de gemeente en de dader.

Preventie
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Om die veiligheid te 
creëren of te verbeteren is aandacht voor preventie nodig. Het 
Meldpunt ondersteunt kerken hierbij en geeft voorlichting, 
advies en informatie. Zij stimuleert de kerken vertrouwensper-
sonen aan te stellen en het Stappenplan Een veilige kerk te 
gebruiken. Dit Stappenplan bestaat uit zes stappen met bij elke 
stap functionele en doelgerichte werkvormen en documenten. 
Meer informatie op www.meldpuntmisbruik.nl/een-veilige-kerk

Vertrouwenspersonen
Een onderdeel van de preventieactiviteiten is de aanstelling 
van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon biedt 
mensen met een klacht een luisterend oor en adviseert over 
eventuele verdere stappen. Daarnaast werkt hij / zij aan verbe-
tering van de veiligheid door bijvoorbeeld voorlichting te geven 
of te helpen gedragsregels op te stellen. Het Meldpunt adviseert 
om vertrouwenspersonen een training bij het Meldpunt Misbruik 
te volgen.

    De kerk hoort een veilige 
plaats te zijn en gelukkig er-
varen veel mensen die veilig-
heid ook. Toch is die veiligheid 
niet altijd vanzelfsprekend.

Ook binnen kerkelijke re-
laties komt misbruik voor. 
Soms overduidelijk, maar 
soms ook heel subtiel. Door 
een blik of een opmerking 
die jouw grens over gaat, of 
door een iets té nadrukke-
lijke hand op je schouder. 

!


