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WELKOM

Workshop 4 ‘Een veilige kerk’

Ineke van Dongen

Wat gaan we hier doen?

• De rol van omstanders

• Drempels om in te grijpen

• Omstanders Interventie Model

• Aanspreekcultuur organiseren

De rol van omstanders
‘Ik moet mijn geheim over het misbruik door mijn moeder altijd 

geheim houden. Ik ben bang dat als ik dit in intieme sfeer / contact 

(familie en vrienden) bekend maak door mijn familie in de steek 

gelaten zal worden omdat mijn familie zich daar voor schaamt, ik 

krijg steun van mijn familie als ik er over zwijg.’

Citaat van een slachtoffer

De rol van omstanders
“Als er een volgende #MeToo zou komen, laat die slachtoffers dan 

met rust, die hebben hun handen vol aan zichzelf. Maar die grotere 

groep erom heen, die mensen moeten aan de bak. Daar zou een 

volgende campagne over moeten gaan.”

Citaat Iva Bicanic, landelijk coördinator Centrum 
Seksueel Geweld
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De rol van omstanders

Onderzoeksrapport Movisie

Wat doe jij?
Situatieschets 1
De jeugdclub heeft een pauze die ze gebruiken om buiten te 
voetballen. Een jongere, Marjolein, heeft haar mobiel op haar 
tafel gelegd zodat ze buiten de handen vrij heeft.
Jij loopt langs de jongerenruimte en ziet dat jeugdleider Kees de 
mobiel van Marjolein uitleest.

Omstanders Interventie 
Model

1. Herkennen
2. Wegen
3. Beslissen
4. Bepalen
5. Ingrijpen

Wat doe jij?
Situatieschets 2
Jeugdleider Peter is geliefd bij veel jongeren. Hij is sportief, altijd 
in voor een potje voetbal en een praatje. Hij is zeer betrokken bij 
de jeugd, met name bij de jongens. Je ziet regelmatig dat hij 
Niels naar zich toetrekt, zijn hand door zijn haren haalt en 
opmerkt: ‘Ha lieve krullebol!’
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Aanspreek cultuur 
creëren

Het gaat er in de eerste plaats niet om wat je zegt, maar dat je wat zegt. 

Aanspreken volgt op afspreken!

Afspraken maken doe je samen!

Omstanders activeren
Opstaan als omstander  Verandering in houding en gedrag

Informeren  Herkennen
Afspreken Wegen
Aanspreekcultuur  Beslissen
Verantwoordelijkheid  Bepalen
Veiligheid  Ingrijpen

IvD1
IvD2

Wat heb jij nodig?
• Training en toerusting
• Informatieplatform www.veiligekerk.nl
• Stappenplan Veilige Kerk met werkvormen
• Voorlichtingsmateriaal: powerpoint, folders 
• Steun van je omgeving: thuisfront, kerkenraad

Jouw rol als omstander
Jij kunt, als omstander, invloed uitoefenen en beweging in het 
systeem brengen.
Jij kunt, als omstander, opstaan tegen het onrecht van seksueel 
misbruik en dit bespreekbaar maken.
Je weet wat God van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 
betrachten en nederig de weg te gaan van je God.


