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Omstanders activeren 
Omstanders of beter gezegd getuigen van grensoverschrijdend gedrag hebben een belangrijke rol bij 

het bestrijden / voorkomen van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Sterker nog: zij 

kunnen het verschil maken! Als omstanders / getuigen grensoverschrijdend gedrag als zodanig 

herkennen dienen zij zich uit te spreken en, uiteraard binnen de kaders van wet- en regelgeving, 

actief in te grijpen.  

Omstandigheden die ingrijpen belemmeren 

Onveilige (machts)cultuur belemmert omstanders om in te grijpen; omstanders gaan er vanuit dat 

ingrijpen geen of niet het gewenste effect zal hebben. Ook angst voor de eigen positie of veiligheid 

kan verhinderen dat omstanders opstaan en zich uitspreken. 

Omstandigheden die ingrijpen bevorderen 
Preventie is de beste interventie. Het preventieplan ‘Stappenplan Veilige Kerk’ beperkt risico’s op 

grensoverschrijdend gedrag, zorgt voor verandering in cultuur en omgangsvormen. Het bevordert de 

bereidheid van omstanders om in te grijpen en het vergroot de effectiviteit van de interventies. 

Omstanders interventie model 
De vijf stappen uit dit omstanders interventie model geven richting en houvast om zorgvuldig en 

doortastend te handelen.  

Is het moment om te reageren voorbij gegaan zonder dat je gedaan / gezegd hebt wat je had moeten 

/ willen zeggen? Kom hier, indien mogelijk, op een later tijdstip bij betrokkenen op terug.  

 

Stap 1 Herkennen 
Wat zie je, wat hoor je, wat voel je? Is er sprake van ongelijke posities van meer en minder machtige? 

Let ook op non verbale informatie. 

Stel je vast dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Ga naar Stap 2.  

Om grensoverschrijdend gedrag te herkennen heb je kennis nodig over wat dit gedrag is, in welke 

vorm het voorkomt en informatie over feiten en cijfers. 

Wat heb jij nodig? 

• Blijvende toerusting: training, toerustingsdagen, literatuur. 

• Informatie over feiten en cijfers op www.veiligekerk.nl 

• Informatie over vormen van grensoverschrijdend gedrag: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  

 

Stap 2 Wegen 
Is de situatie onacceptabel en heb je reden om in te grijpen? Wat is de context waarin het gebeurt? 

Neem bij je afweging mee dat omstanders de neiging hebben om situaties en de gevolgen ervan te 

onderschatten.  

Stel je vast dat de situatie onacceptabel / onveilig is? Ga naar Stap 3. 

Wat heb jij nodig? 

• Informatie over dader / slachtoffer dynamiek 

• Oefening met situatieschetsen (zie Stappenplan Veiligekerk, Werkvormen bij Stap 1)  
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Stap 3 Beslissen 
Stel jezelf de vraag: Moet Ik Dit Nu Doen? Weeg alle woorden uit deze vraag.  

Neem bij je afweging mee dat omstanders de neiging hebben om weg te kijken. Is in deze situatie 

sprake van (meerdere) zwijgende omstanders? Realiseer je dat dit jou kan beïnvloeden.  

Stel je vast dat jij hierin de verantwoordelijkheid moet nemen? Ga naar Stap 4.  

Wat heb jij nodig? 

• Informatie over wet en regelgeving (politie.nl, protocol van je kerkgenootschap, informatie op 

de website van het Meldpunt waar jouw kerkgenootschap bij aangesloten is). 

• Steun van de kerkleiding en duidelijke taakopvatting. 

 

Stap 4 Bepalen  
Stel vast hoe je in kunt grijpen, wat je kunt zeggen en doen. Realiseer je dat niet alleen effectieve 

communicatie maar ook je lichaamshouding de boodschap versterkt. Communicatietips zijn 

bijvoorbeeld: 

• Gebruik ik-boodschappen: ik zie, ik hoor, ik merk, ik vraag me af… 

• Wees duidelijk in je woordgebruik 

• Ga in je positie staan van vertrouwenspersoon van je kerkelijke gemeente 

Weet je hoe je in moet grijpen? Ga naar Stap 5 

Wat heb jij nodig? 

• Oefenen in gespreksvoering via trainingen (training vertrouwenspersoon via het Meldpunt 

Misbruik) 

• Steun van de kerkleiding 

• Duidelijke afspraken en implementatie van het Stappenplan Veilige Kerk  

 

Stap 5 Ingrijpen 
Heb je alle stappen doorlopen, kom dan in actie. Houd je aan de wet- en regelgeving en de afspraken 

(kaders) van je gemeente. Zo vergroot je de kans dat je ingrijpen daadwerkelijk effect heeft. Gebruik 

de routekaart uit de trainingsmap Interne Vertrouwenspersoon van het Meldpunt Misbruik.  

Neem contact op met het Meldpunt waar jouw kerkgenootschap bij aangesloten is.  

Wat heb jij nodig? 

• Steun van de kerkleiding 

• Steun van je omgeving: partner, vrienden 

• Inschattingsvermogen of jouw ingrijpen fysiek gevaar voor jou of anderen oplevert. In dat 

geval dien je 112 te bellen. 

 

 

 

Voor dit interventieplan is gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport Grensoverschrijdend Gedrag Aanpakken van Movisie  
www.movisie.nl 


