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Geachte kerkenraad, 
 
Steeds weer blijkt in het kerkelijk leven hoe belangrijk het is om te werken aan een goede en 
veilige manier van omgaan met elkaar. Als Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke 
Relaties, benoemd door de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van 
de NGK, proberen wij ons steentje daar aan bij te dragen. 
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het thema van de veiligheid in de gemeente en 
wat u, in uw verantwoordelijkheid als kerkenraad, in uw eigen gemeente daar aan kunt 
doen.  
 
Stappenplan veilige kerk 
Wij dringen er bij u als kerkenraad op aan om preventief te werken aan de veiligheid in de 
gemeente. Hierbij geeft het Stappenplan Een Veilige Kerk een goede aanpak om aan die 
veiligheid te werken. Wij verwijzen naar de site van het Meldpunt Seksueel Misbruik: 
Stappenplan Een veilige kerk - Meldpunt Misbruik  Zie ook: www.veiligekerk.nl. 
Voor vragen en ondersteuning bij de invoering van dit Stappenplan verwijzen wij u naar het 
Meldpunt Misbruik: info@meldpuntmisbruik.nl. 
 
Aanstellingsbeleid 
Bij dit stappenplan hoort een aanstellingsbeleid van werkers in de kerk, bv. jeugdleiders of 
pastoraal bezoekers, maar ook de ambtsdragers. 
Dit is relatief nieuw en het vraagt een extra inspanning van de kerkenraad. Toch raden wij u 
aan om als kerkelijke gemeente een aanstellingsbeleid te formuleren. Dat is waardevol voor 
de werkers in uw gemeente, zij krijgen een startgesprek en begeleiding bij hun functioneren. 
Maar het functioneert ook als een voorzorgsmaatregel in het kader van veiligheid in de 
gemeente. 
Op de site van het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) vindt u een model aanstellingsbeleid: 
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/vrijwilligers/vog-en-
veilige-kerk/ 
 
Om voor vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen aanvragen, is een 
veiligheids- en aanstellingsbeleid nodig.  
 
Verklaring Omtrent Gedrag 
Als Commissie zijn wij van mening dat binnen de kerkelijke gemeenten om een VOG 
gevraagd behoort te worden. Het kunnen overleggen van een VOG is een stukje van het 



preventiebeleid in de gemeente. Het aanvragen van een VOG is een algemeen erkend 
verschijnsel in de samenleving en kan goed door de kerk gebruikt worden. 
Hoe u een gratis VOG voor vrijwilligers kunt aanvragen en wat daarvoor nodig is, vindt u via 
de bovengenoemde link van het SKW. Hier staat ook informatie over de betaalde VOG voor 
beroepskrachten. 
 

Voor wie een VOG aanvragen? 
Dat is aan de kerkenraad om vast te leggen in het aanstellingsbeleid. Te denken is in 
elk geval aan gemeenteleden die een functie vervullen binnen het pastoraat of het 
jeugd- en kinderwerk. 
Het gaat om vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen die op een bepaalde 
manier afhankelijk van hen zijn. Zie 
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/voorbeelden-van-vrijwilligers-en-kwetsbare-
mensen. 
 
En als iemand weigert een VOG aan te overleggen? 
Ons advies is om een open gesprek aan te gaan: wat zijn de motieven van de 
weigering? Zoek niet meteen iets achter de weigering. Soms roept het aanvragen van 
een VOG of het ondertekenen van een gedragscode het gevoel op gewantrouwd te 
worden. Leg goed uit dat het gaat om een algemene gedragslijn met de bedoeling de 
veiligheid in de gemeente te vergroten. 
We kunnen ons voorstellen dat de kerkenraad goede voorlichting geeft aan de 
gemeente en de tijd neemt om de gemeente hier aan te laten wennen. 
Uiteindelijk streven wij wel naar de situatie dat de VOG bij de aanstelling hoort. Bij 
het niet overleggen van de VOG volgt geen benoeming voor een functie met 
kwetsbare personen. 

 
Mocht u vragen hebben over aanstellingsbeleid of VOG, dan kunt u contact opnemen met 
SKW: info@steunpuntkerkenwerk.nl. 
 
Als Commissie beseffen wij dat werken aan een veilige kerk door middel van preventie, 
aanstellingsbeleid en VOG, geen garantie is om grensoverschrijdend gedrag of misbruik te 
voorkomen. Het is wel uw verantwoordelijkheid als kerkenraad om te doen wat mogelijk is 
dat uw gemeenteleden niet geconfronteerd worden met zaken die diep kunnen ingrijpen op 
hun leven en dat van uw gemeente. 
Het is ons gebed dat de kerkenraden zich willen en kunnen inspannen om te werken aan een 
gemeente, waar het veilig is voor iedereen. En dat onze goede God deze inspanningen 
zegent. 
 
 
Met hartelijke groet, 
In Jezus Christus verbonden, 
 
 
Ds. Frank Schneider, voorzitter 
 
Ds. Edgar Kramer, secretaris 


