
De (on)macht van de 
omgeving

Workshop Toerustingsdag 2022

‘Macht en onmacht bij seksueel misbruik in de kerk’



Omstanders aan de bak!

“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.”

Iva Bicanic, Centrum Seksueel Geweld



Omstandereffect

"Één persoon kan het verschil maken voor de rest van 
de groep, door in te grijpen. Want die ene persoon 
neemt de rest mee.“

Anniek de Ruijter, jurist en directeur van Bureau Clara Wichmann



Wat nu als…



(on)Macht van de omgeving bij seksueel 
misbruik

Welke rol speelt de omgeving bij

• Voorkomen van

• Aanpakken van

• Recht doen na

seksueel misbruik?



Macht van de omgeving begint bij…

• Een goed preventieplan

• Zorgvuldig aanstellingsbeleid

• Aanvragen van VOG

• Afspraken in gedragscode

• Veilige aanspreekcultuur



(on)Macht omgeving bij ongewenst gedrag



(on)Macht omgeving bij ongewenst gedrag



(on)Macht omgeving bij ongewenst gedrag



(on)Macht omgeving bij ongewenst gedrag

https://youtu.be/4EXVQSy1Mg0


(on)macht van de omgeving

Welke belemmeringen om 
in te grijpen ervaar jij?



(on)Macht omgeving als misbruik bekend is



(on)Macht omgeving als misbruik bekend is

Boksbal methode Strijkijzer methode Zwijg methode



(on)Macht omgeving als misbruik bekend is

Risico’s van 
de Schandpaal methode

https://nos.nl/video/2426878-misbruik-op-tv-schadelijk-voor-slachtoffers-je-zapt-maar-er-is-geen-ontkomen-aan


Omstandereffect

"Één persoon kan het verschil maken voor de rest van 
de groep, door in te grijpen. Want die ene persoon 
neemt de rest mee.“

Anniek de Ruijter, jurist en directeur van Bureau Clara Wichmann



(on)Macht van de omgeving

Wat heb jij nodig?



Wat doe jij?

Situatieschets

Een groepje tieners staat met de catecheet Annelies na de dienst op het 

kerkplein na te praten. Je loopt langs en je hoort Annelies zeggen: ‘Ze heeft 

een mooi figuur, Tom, alles op zijn plek zou ik zeggen. Mooie tieten, mooie 

kont. Echt wat voor jou!’



Omstanders aan de bak

Omstanders interventiemodel

1. Herkennen

2. Wegen

3. Beslissen

4. Bepalen

5. Ingrijpen



Wat doe jij?

Situatieschets 1

Een groepje tieners staat met de 

catecheet Annelies na de dienst 

op het kerkplein na te praten. Je 

loopt langs en je hoort Annelies 

zeggen: ‘Ze heeft een mooi figuur, 

Tom, alles op zijn plek zou ik 

zeggen. Mooie tieten, mooie kont. 

Echt wat voor jou!’

Situatieschets 2

De activiteitencommissie van jouw 

gemeente heeft een barbecue 

georganiseerd. De opkomst is groot 

en iedereen is enthousiast na de 

moeizame corona jaren. Je staat in 

de rij voor het vlees als je de koster 

tegen Marleen hoort zeggen: ‘Ik 

lust jou wel tussen mijn broodje!’



Moment voor jezelf

De macht van de omgeving
Eén persoon kan het verschil maken.

1. Wat ga jij anders doen na deze workshop?

Welk gedrag volgt er uit de inzichten die je in deze workshop hebt opgedaan?

2. Waarom vind je dat belangrijk?

Wat zijn de redenen waarom je dit in de praktijk wilt toepassen?

3. Hoe zorg je dat het lukt?

Welke mensen en/of middelen kunnen je hierbij helpen?



Bemoediging

‘God heeft ons niet een geest van

lafhartigheid gegeven, maar een

geest van kracht, liefde en

bezonnenheid.’

2 Timoteus 1: 7 en 8


