
 

 

 

Aandachtspunten voor werkgroep veilige gemeente 

De gemeente van Jezus Christus behoort een veilige plek te zijn, een gemeenschap waarin 

mensen met respect met elkaar omgaan en geen misbruik maken van relaties. Goede omgang 

willen we bevorderen, misbruik willen we voorkomen en waar dat plaatsvindt of plaatsvond er 

tegen optreden. 

Onder de titel ‘’Een veilige gemeente’’ bouwen met elkaar aan een cultuur van veiligheid en 

heiligheid, van verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid. Zodat het een plek is en blijft waar 

veilige ruimte is voor mensen om te groeien in hun geloof, zowel samen als gemeenschap als 

individueel. 

 

 

A. Basisstappen (eenmalig) na installatie door raad 

1. Agendeer als werkgroep  

Lees vooraf  

• de taakomschrijving voor IVP-ers  

• de bemensing van IVP-ers: intern of extern  

• de klachtenprocedure  

• flowchart IVP’er  

• taak werkgroep veilige gemeente  

2. Vinden en installeren werkgroepleden bestaande uit een oudste, vertegenwoordiger voor 

kinder- en jeugdwerk en anderen 

3. Preventieplan van de werkgroep maken 

• Inlezen in alle facetten 

• het belang van een veilige gemeente 

• de taakomschrijving voor IVP-ers 

• de klachtenprocedure 

• taak werkgroep veilige gemeente 

• Handige websites: 

i. Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM, voorheen SGL): 

https://www.wijzijnsem.nl/  

ii. Vergelijkbare organisatie met werkvormen voor bewustwording: 
https://jop.nl/themas/relatiegericht-jeugdwerk/veilig-
jeugdwerk/bouwstenen-voor-veilig-jeugdwerk 

iii. Algemeen: www.inveiligehanden.nl 

 

a. Voorstel omgangsvormen voor betaalde krachten en vrijwilligers incl VOG (als er met 

VOG gewerkt gaat worden, dan kan de gemeente via www.gratisvog.nl een 

eHerkenning bij Justis aanvragen – wordt op betreffende website uitgelegd) 

b. Risico-analyse van de gemeente 
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c. Bespreekplan  

a. Gemeentebreed via prekenserie, gemeentevergadering  

b. per deelgebied van de gemeente met werkvorm 

d. PR-middelen; van website en introductieavond voor nieuwe leden tot posters en flyers 

op info-tafel – zie bijlage 

4. Plan bespreken met raad  

5. Goedgekeurd plan beginnen uit te voeren 

 

 

B. Terugkerende aandachtspunten voor de werkgroep 

Maken jaarplan 

Leerpunten in gemeenten in de subregio ophalen 

Evalueren jaarplan: bekendheid en toepassing van klachtenprocedure, aanstellingsbeleid 

en feedback rond vrijwilligers en betaalde krachten 

Communicatie met raad en gemeente 

 

Bijlage: PR 

 

1. Item op website – liefst kort filmpje en daarnaast tekst met doorverwijzingen; zowel 
preventie als omgaan met klachten/vermoedens 

2. A5-Folder/visitekaartje op gemeente -informatie-tafel met korte info/stroomschema en 
mailadres IVP 

3. Startpreek – zie voorbeelden https://www.eenveiligekerk.nl/verhalen/; (twee-)jaarlijks 
terugkerend thema 
Evt. preekserie: leven in een veilige gemeente – leven in een onveilige wereld – leven met 
een veilige/heilige God 

4. Jaarplan preventiecommissie – gesprekken met vrijwilligers per taakveld, oudsten, etc 
5. Onderdeel van introductie voor nieuwe leden 
6. Thema-avond voor kring 
7. Gemeenteavond in startjaar van dit onderwerp; ruimte voor vragen/suggesties 
8. Gedragscode, voor alle vrijwilligers (leden en niet-leden) en alle leden zonder taak. 
9. Poster – landelijk ontwerp? 
10. E-learningmodule op Leerplatform voor oudsten/leden 

 

https://www.eenveiligekerk.nl/verhalen/

