
 
  Bijlage bij Stap 3, Stappenplan Een veilige kerk 

Omstanders Interventie Model 
Met deze vijf stappen uit het Omstanders Interventie Model kan je oefenen om met elkaar een veilige 

aanspreekcultuur te creëren. Dit model geeft richting en houvast om zorgvuldig en doortastend te 

handelen. Onder aan dit model zijn situatieschetsen opgenomen zodat je met elkaar enkele situaties kunt 

oefenen. 

Doel: 
Het doel van deze werkvorm is het versterken van omstanders zodat zij effectief kunnen reageren bij 

ongewenste situaties waar zij als getuigen bij aanwezig zijn. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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: 

• Ga in je positie staan (b.v. van vertrouwenspersoon van je kerkelijke  gemeente) 

• Welke feiten heb je waargenomen en wat is je gevoel hierbij? 

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

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

 

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.  

Neem indien nodig contact op met het Meldpunt Misbruik www.meldpuntmisbruik.nl. 

http://www.meldpuntmisbruik.nl/
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Wat heb jij nodig? 
 

Uit onderzoek blijkt dat omstanders die getuige zijn van (dreigend) grensoverschrijdend gedrag vaak wel 

willen ingrijpen, maar niet weten hoe, bang zijn, niet in staat zijn om in te grijpen, of denken dat ze door in 

te grijpen over de grens van de ander zullen gaan. Uit een studie naar dit onderwerp blijkt dat slachtoffers 

niet of nauwelijks meemaken dat omstanders ingrijpen bij stigmatiserende of discriminerende situaties.  

Het is bekend dat naarmate de groep getuigen groter is, de kans kleiner is dat iemand ingrijpt. Helaas, want 

één persoon kan door in te grijpen, het verschil maken voor de rest van de groep. De kans is groot dat die 

de rest van de groep meekrijgt. 

Wat heb jij nodig om in te (durven) grijpen? 
• een veilige kerk waar het Stappenplan Veilige Kerk is geïmplementeerd 

• afspraken in gedragscode en omgangsregels 

• vertrouwenspersoon als aanspreekpunt 

• steun van de kerkleiding 

• steun van de omgeving: partner, vrienden 

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

dien je 112 te bellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit interventiemodel is gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport Grensoverschrijdend Gedrag Aanpakken van Movisie 

Grensoverschrijdend gedrag aanpakken | Movisie  

https://www.movisie.nl/publicatie/grensoverschrijdend-gedrag-aanpakken
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Cases bij het Omstanders Interventie Model.  
Bespreek deze cases in kleine groepen. Gebruik de vijf stappen van het Omstanders Interventie Model. 

Maak bij elke stap een keus: doorgaan naar de volgende stap of maak je een andere keus? 

 

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. 

 

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 krullenbol!’ 

 

Wat doe jij? 
Situatieschets 3 

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!’ 

 

Wat doe jij? 
Situatieschets 4 

Halverwege de dienst ga jij met je dochter naar het toilet. Daar is ook een tiener met een peuter uit de 

crèche aanwezig. De peuter staat met blote billen in het toilet, huilt en is ontroostbaar. De tiener vertelt: ik 

was met hem aan het stoeien en toen ging het mis. 

 

Wat doe jij? 
Situatieschets 5 

Na afloop van de jeugdavond loop jij nog even terug naar de zaal om je mobieltje dat je vergeten bent, op 

te halen. In de zaal tref je de jeugdleiders Anton en Mirjam in een innige omhelzing. Jullie reageren alle drei 

geschrokken op deze ongemakkelijke situatie. Anton verklaart: ‘Mirjam heeft het moeilijk en is verdrietig, 

vandaar. We waren nog even wat aan het napraten.’ 


