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Toerustingsdag Vertrouwenspersonen Meldpunt Misbruik 
6 november 2021 

 
De ongemakkelijke realiteit van seksueel misbruik   
Omstanders van seksueel misbruik hebben verschillende manieren om de ongemakkelijke realiteit 
van seksueel misbruik uit de weg te gaan. Wegkijken, bagatelliseren, ontkennen zijn herkenbare 
systemen. Voor het slachtoffer kan dit traumatischer zijn dan het misbruik zelf. Er is een beweging 
nodig van getuigen die opstaan en zich uitspreken tegen misbruik. Een kerk die recht doet aan 
slachtoffers en zich sterk maakt voor een veilige omgeving.  

Programma  
12.30 uur Ontvangst 
13.00 uur Opening 
13.15 uur Lezing ‘Horen zien en spreken’ door Almatine Leene, predikant en Theoloog des 

Vaderlands 
13.45 uur Workshop ronde 1 
14.45 uur Wisseltijd tussen workshops 
15.00 uur Workshop ronde 2 
16.00 uur  Afsluiting 

Hoofdlezing  
 
Horen zien en spreken  
Almatine Leene zal vanuit haar eigen ervaring en vanuit Bijbels perspectief, spreken over recht doen 
in het kader van seksueel misbruik. Recht doen is een belangrijk thema in de Bijbel, maar hoe 
verhoudt dit zich tot vergeving? En wat vraagt het van ons?   
Almatine Leene is predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige. 
 

Workshops  
 
Workshop 1 Openheid en recht doen     Almatine Leene  
In deze workshop spreek je met Almatine Leene door over haar lezing ‘Horen zien en spreken’. 
 
Workshop 2 De rol van omstanders  Christien de Ruyter en Hannah, ervaringsdeskundige  
Omstanders hebben een belangrijke rol bij het aan het licht brengen van seksueel misbruik. Met 
Hannah als ervaringsdeskundige ontdekken we het belang van een veilige omgeving waarin seksueel 
misbruik gemeld kan worden. Wat heb je nodig om je verhaal te kunnen vertellen? Hoe kan de 
omgeving reageren zodat jij je gehoord voelt? Wat gebeurt er als je niet geloofd of beschuldigd 
wordt? In deze workshop gaat Christien de Ruyter in gesprek met ervaringsdeskundige Hannah. 
 
Christien de Ruyter is vertrouwenspersoon bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties 
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Workshop 3 Horen, zien en? Dilemma's bij omstanders  Eduscenes  
Wat zie jij, wat hoor jij en hoe reageer je daar (niet) op? Verschillende situaties met (on)gewenst 
gedrag. Hoe kan jij hierop reageren? Eduscènes speelt diverse scenes na waar jij interactief aan deel 
kunt nemen.   
 
Eduscènes verzorgt educatieve scènes die op een heldere manier uiteenlopende onderwerpen 
bespreekbaar maken. Home - Eduscenes  
 
Workshop 4 Een veilige kerk     Ineke van Dongen  
We willen graag dat slachtoffers van seksueel misbruik dit melden. Maar om hierover te kunnen en 
durven spreken is een steunende en veilige omgeving nodig. De kerk dient zo’n veilige plek te zijn. In 
de praktijk blijkt dat het best lastig is om open over een kwetsbaar onderwerp als seksueel misbruik 
te praten. En, ingewikkeld om op een goede manier elkaar aan te spreken bij ongewenst gedrag. In 
deze workshop oefenen we met het versterken van jouw rol als omstander. Met elkaar maken we 
plannen voor een (hernieuwde) start van de preventieactiviteiten in je eigen gemeente.  
 
Ineke van Dongen is preventiemedewerker bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties 
 
Workshop 5 Kind van de rekening    Alise Vleesenbeek 
Als een situatie van seksueel misbruik zich voordoet in uw gemeente, dan brengt dit een enorme 
onrust met zich mee.  Volwassenen horen en spreken erover. Kinderen en jongeren merken en 
voelen het. Voor de volwassen gemeenteleden is in deze situatie veel aandacht en worden er 
vergaderingen, gesprekken e.d. georganiseerd.  Kinderen en jongeren hebben ook, maar heel 
andere, vragen en behoeftes. Tijdens deze workshop ontvang je handvatten om in een crisissituatie 
kinderen en jongeren te zien, horen en er met hen over te spreken. Welke vragen en behoeftes 
hebben zij en hoe sluit jij daarbij aan?   
 
Alise Vleesenbeek is werkzaam bij Chris, onderdeel van Chris en Voorkom!  www.chris.nl   
 
Workshop 6 Moet dat nou écht, de zedenpolitie er bij halen? Of misschien toch zélf regelen......?

       Willem Kolkman  

De politie inschakelen in een situatie binnen je kerk is nogal wat. Wat kan je eigenlijk verwachten als 

de politie over je "kerkvloer" komt lopen? Wanneer neem je zo'n stap? Wat betekent het voor jou, 

voor slachtoffer(s) en andere betrokkenen? De workshop biedt je een kijkje in de "keuken" van de 

zedenpolitie en justitie, hoe zij omgaan met seksueel gerelateerde feiten. Hierdoor zul je ervaren dat 

jouw mogelijke drempel om bij de zedenpolitie "aan te kloppen" verlaagd zal worden. Je kunt er 

achter komen wat de zedenpolitie jouw kan bieden en hoe jij mogelijk gebruik kunt maken van hun 

kennis en ervaring. Dit geeft  je tevens de kans jezelf meer inzicht te verschaffen in diverse situaties 

en gedragingen van mensen met betrekking tot seksualiteit. 

Over dit alles gaan we samen aan de slag met voorbeelden en het doorlopen van één of meer 

casussen. 

Willem Kolkman heeft uitgebreide ervaring als zedenrechercheur bij de politie. Hij is sinds jaren 
gemeentebegeleider bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties.  
 

https://eduscenes.nl/
http://www.chris.nl/
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Workshop 7 Hoe blijf jij overeind?   Marloes Hagendijk 
En toen werd het opeens werkelijkheid in jouw gemeente… je wordt geconfronteerd met een situatie 
van grensoverschrijdend gedrag door een kerkelijk werker… jij, als vertrouwenspersoon bent aan zet! 
Samen willen we nadenken over hoe jij overeind kan blijven als er veel op je afkomt en van jou 
verwacht wordt. Hoe houd je dit vol en hoe blijf je zorgvuldig en met wijsheid handelen? 
 
Marloes Hagendijk is trainer bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Daarnaast is zij  
werkzaam als gedragscoach en supervisor. 
 
 

Workshop 8 Crisis in de kerk! Nee toch, niet bij ons... Bert Wienen 
De telefoon gaat... het Meldpunt aan de telefoon. Crisis in kerk X, er blijkt een misbruikzaak te spelen 
in de kerk. De gemeentebegeleider van het Meldpunt wordt ingeschakeld en treft die avond een 
ontredderde kerkenraad aan. Wat is er aan de hand? Hoe moet dit verder? In deze workshop gaan 
we daarmee aan de slag. Wat kom je tegen? Hoe speelt dadergedrag een rol? Hoe ga je ermee om 
als pleger en slachtoffer in één kerk zitten? Hoe gaan gemeenteleden om met deze schokkende 
berichten? Wat kun jij doen? 
 
Bert Wienen is gemeentebegeleider bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Bert is lector bij 
de hogeschool Windesheim en is opgeleid als psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige. 

 
 


