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Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld 

Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. 

 

Contactgegevens: 

I: www.meldpuntmisbruik.nl 

E: info@meldpuntmisbruik.nl 

M: Vertrouwenspersoon:  06 81 08 01 17 

      Communicatie & preventie: 06 20 05 44 52 
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1. Van het bestuur 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties over het jaar 

2015. Met dit verslag informeren wij u over de werkzaamheden van het Meldpunt. Het jaar 2015 

kenmerkt zich door de bredere bekendheid van het Meldpunt in kerkelijke kringen. Inmiddels zijn 

zowel de Hersteld Hervormde kerk als de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 

aangesloten bij het Meldpunt. Er wordt meer aandacht besteed aan preventie van misbruik in 

kerkelijke relaties binnen onze kerken. Het aantal vertrouwenspersonen (IVP-ers) neemt toe en we 

zien overal in het land netwerken van vertrouwenspersonen ontstaan. Vanwege de grotere 

bekendheid, maar zeker ook omdat een toenemend aantal kerken met de invoering van Veilig 

Jeugdwerk bezig is worden de medewerkers van het Meldpunt steeds meer om advies gevraagd.  

 

Onze visie, missie en doelstelling 

Ons beeld van de kerk is een plaats waar het goed groeien is, een schuilplaats die veiligheid en liefde 

biedt aan alle mensen, jong en oud. Zover is het helaas nog niet als het gaat om seksueel misbruik. 

Wij voelen ons geroepen om ervoor te zorgen dat onze kerk een ‘veilig huis’ wordt, is en blijft. Onze 

doelstelling is dan ook: seksueel misbruik komt minder en minder langdurig voor in de kerk en 

wanneer het voorkomt is het bespreekbaar. Werken aan preventie is hierbij van cruciaal belang. 

 

Medewerkers Meldpunt. 

Als bestuur hebben we grote waardering voor onze medewerkers, voor hun voortdurende inzet, hun 

zorgvuldigheid en hun professionaliteit. Hulpverlener en coördinator van het Meldpunt is mevrouw 

C. de Ruyter. Zij is tevens de spil van de interne vertrouwenspersonen en zij verzorgt gastlessen bij 

verschillende opleidingen. Mevrouw I. van Dongen is voorlichter en PR-medewerker. Ook op haar 

werd vaak een beroep gedaan en mede door haar inzet en bewogenheid kwam de map Veilig 

Jeugdwerk tot stand. Daarbij is zij in 2015 een kundig gesprekspartner in contacten met andere 

kerken gebleken. Beiden geven zij een aantal maal per jaar een cursus aan IVP-ers.  

Mevrouw De Ruyter en mevrouw Van Dongen zijn op elkaar ingespeeld en vullen elkaar goed aan. 

We hopen dat het Meldpunt nog lang van hun diensten gebruik zal kunnen en mogen maken en we 

bidden onze God of Hij medewerkers en bestuur kracht, zegen en gezondheid wil geven bij hun werk. 

 

Bestuurssamenstelling. 

In het bestuur zijn de vier kerken vertegenwoordigd.  

Ds. S.W. de Boer is voorzitter. Hij vertegenwoordigt de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt. 

De heer W. Vrijmoeth, penningmeester, vertegenwoordigt de Nederlands Gereformeerde Kerken.  

Mevrouw S. Rustenburg-van de Poppe is secretaris. Zij zit namens de Christelijke Gereformeerde 

Kerken in het bestuur.  

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk is ds. R.W. Mulder toegetreden als bestuurslid.  

 

Bestuursvergaderingen. 

Het bestuur vergadert eenmaal per kwartaal. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn ook beide 

medewerkers aanwezig. Zowel medewerkers als bestuursleden brengen agendapunten in. Daarnaast 

komen de bestuurleden eenmaal per twee jaar bij elkaar om het beleid te evalueren en zo nodig 

nieuw beleid te maken. Eenmaal per 1 ½ jaar wordt met de medewerkers een functioneringsgesprek 

gevoerd. Bestuur en medewerkers maken deel uit van het SSMKR (Samenwerkingsverband Seksueel 

Misbruik in Kerkelijke Relaties - voorheen Harderwijker Beraad).  

De financiële verantwoording van het jaar 2015 is opgenomen in het hoofdstuk Financieel overzicht. 

 

Namens het bestuur, 

 

S. Rustenburg-van de Poppe, secretaris   
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2. Seksueel misbruik raakt de hele gemeente 
 

Het proces rondom seksueel misbruik in kerkelijke relaties is ongelooflijk ingewikkeld. Ondanks 

protocollen, klachtenregelingen, klachtencommissies en de ondersteuning door 

gemeentebegeleiders  ontstaan bij seksueel  grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke relaties uiterst 

kwetsbare situaties waarbij sprake is van veel schade aan slachtoffer en gemeente.  

 

In september 2015 presenteert Christiane van den Berg – Seiffert haar onderzoek
1
  naar de gevolgen 

van seksuele grensoverschrijding in pastorale relaties. Tijdens dit onderzoek doet zij een onthutsende 

ontdekking: alle zeventien misbruikslachtoffers die zij interviewde, verlieten hun gemeente. 

Sommigen keerden de kerk zelfs helemaal de rug toe. Ze voelen zich niet meer veilig binnen hun 

gemeente. De slachtoffers die zij in dit onderzoek volgde, waren betrokken gemeenteleden voor wie 

deze ervaring zeer ingrijpend was.  

 

Door de grotere bekendheid met de schadelijke gevolgen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties 

hebben we de indruk dat mensen die seksuele grensoverschrijding ervaren sneller vragen stellen, 

eerder melden en meer erkenning krijgen dan in het verleden. “Maar”, zo beschrijft Christiane van 

den Berg haar ervaringen in dit onderzoek, “wie luistert naar wat mensen die seksuele 

grensoverschrijding in een pastorale relatie hebben ervaren, vertellen over hun relatie met hun 

geloofsgemeenschap, wordt getroffen door het feit dat al deze veranderingen niet betekenen dat 

deze mensen er nu in slagen hun plaats in de geloofsgemeenschap te behouden. Alle ontwikkelingen 

ten spijt ervaren zij niet de ruimte die zij nodig hebben om in vrijheid te beslissen of zij in de 

gemeente waar de grensoverschrijding heeft plaatsgevonden willen blijven, of dat zij deze liever 

verlaten.” 

 

Bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties herkennen we helaas de verhalen uit het onderzoek 

van Van den Berg. In een reactie in het Reformatorisch Dagblad (24-09-2015) melden wij dat “met 

name volwassen slachtoffers snel in de verdrukking komen in de gemeente, zeker als ze nog blijvend 

geconfronteerd worden met de dader of met mensen uit diens omgeving. Voor misbruikte kinderen 

geldt dat het gezin waarvan zij deel uitmaken sneller in de gemeente blijft. In die situatie vertrekt 

meestal de dader. Er speelt bij volwassenen een andere dynamiek dan bij kinderen. Van een 

volwassen slachtoffer wordt al snel gedacht, bewust of onbewust, dat deze ook aandeel heeft aan de 

onrust in de gemeente.” 

 

Preventie is een must 

Wie het onderzoeksrapport van Van den Berg serieus neemt, zal alles in het werk zetten om misbruik 

te voorkomen. Voor alle bij het Meldpunt betrokken kerkelijke gemeenten is preventiemateriaal 

volop voor handen: posters, folders, instructies en cursussen voor vertrouwenspersonen en een 

Stappenplan Veilig Jeugdwerk. Een kwestie van aanpakken dus! 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 “Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken”  

De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na het bekend worden van seksuele 

grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers.  

Christiane van den Berg-Seiffert. 
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3. Wat heeft het meldpunt bereikt? 
 

We zijn blij en dankbaar dat in 2015: 

• slachtoffers en / of hun omgeving het Meldpunt wisten te vinden voor steun en advies; 

• de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland  toegetreden zijn tot het Meldpunt 

Misbruik in Kerkelijke Relaties; 

• gemeentebegeleiders aan acht kerkenraden begeleiding hebben kunnen geven; 

• het aantal vertrouwenspersonen gegroeid is van 296 naar 322; 

• scholing en toerusting aan vertrouwenspersonen konden plaatsvinden. 

• contacten onderhouden zijn met de Raad van Kerken, de kerkelijke meldpunten van de 

Protestante kerken in Nederland e.a., Evangelische Gemeenten en de Rooms Katholieke 

kerken; het Reformatorisch Meldpunt; 

• gastlessen gegeven konden worden aan de TU in Kampen en de CHE in Ede; 

 

Advies en ondersteuning slachtoffer 

Het Meldpunt seksueel misbruik is er in de eerste plaats voor slachtoffers van seksueel misbruik in 

kerkelijke relaties. Zij kunnen hier terecht voor informatie, ondersteuning, advies en eventueel 

begeleiding naar de klachtencommissie. Wij volgen het tempo en de wens van het slachtoffer. De 

vertrouwenspersoon bij het Meldpunt begeleidt de klaagster, indien gewenst, bij het indienen van 

een klacht bij de klachtencommissie. Het Meldpunt beoordeelt de meldingen niet, de 

klachtencommissie is het orgaan dat aan waarheidsvinding kan doen. 

In 2015 is het Meldpunt 53 keer ingeschakeld voor advies en begeleiding, zowel van slachtoffers / 

klagers als van kerken. Zie hoofdstuk 5: De cijfers spreken. 

 

Advies en ondersteuning kerkenraad 

Zoals ook uit het onderzoek van Christiane van den Berg (zie hoofdstuk 2) blijkt, zijn de gevolgen van 

seksueel misbruik in kerkelijke relaties groot. Er ontstaat in de kerkelijke gemeente een complexe 

situatie waarbij het van groot belang is dat met name de kerkenraad adequaat en zorgvuldig handelt. 

In het protocol staan de stappen beschreven die een kerkenraad moet volgen bij (signalen van) 

misbruik in kerkelijke relaties.  

Wij geven advies en begeleiding aan kerken bij de te nemen stappen. Ook geven we in voorkomende 

gevallen advies op het gebied van communicatie met de gemeente. 

 

Ondersteuning door gemeentebegeleiders 

Als seksueel misbruik door een kerkelijk functionaris bekend wordt, komt een gemeente meestal in 

een bijzonder complexe situatie terecht. Het Meldpunt adviseert vaak al bij een eerste contact met 

een kerkenraadslid om spoedig een gemeentebegeleider aan te trekken. Wanneer dat ook gebeurt 

dan is de gemeentebegeleider er snel bij om te helpen de zaken te ordenen en in regie te brengen. 

De gemeentebegeleider verstrekt informatie en geeft advies hoe te handelen. Hij begeleidt vaak de 

regiegroep in de eerste fase. Wanneer de zaken in regie zijn, trekt de gemeentebegeleider zich terug 

maar is daarna nog ter consultatie beschikbaar. Een gemeentebegeleider werkt onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 

In 2015 zijn acht gemeenten ondersteund door een gemeentebegeleider. Van vijf van deze 

gemeenten was de begeleiding in 2014 gestart. Bij twee van deze vijf is er tijdelijk opnieuw 

begeleiding gegeven in een nazorgtraject. In vijf van de acht gemeenten is de begeleiding in 2015 of 

begin 2016 afgerond.  

Begeleiding kan zich beperken tot enkele telefonische en/of e-mail contacten. Andere gemeenten 

verlangden een langduriger begeleiding, langer dan een half jaar. In de meeste gevallen komt 

begeleiding van de gemeente tot stand op advies van het Meldpunt. Soms weten gemeenten een 
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gemeentebegeleider rechtstreeks te vinden. In alle gevallen vindt er terugkoppeling naar het 

Meldpunt plaats.  

 

Interne vertrouwenspersonen 

Het aantal vertrouwenspersonen dat in de kerken actief is, blijft een stijgende lijn vertonen. We 

hebben 322 personen geregistreerd die in de kerken de functie van vertrouwenspersoon vervullen. 

Naast eerste aanspreekpunt hebben zij een belangrijke rol bij de implementatie van het Stappenplan 

Veilig Jeugdwerk.  

 

Scholing en toerusting 

Het Meldpunt biedt vertrouwenspersonen scholing aan van vier dagdelen. In 2015 hebben wij 

tweemaal de cursus IVP (Interne VertrouwensPersoon) gegeven. In deze cursus rusten wij 

vertrouwenspersonen toe op het gebied van kennis over seksueel misbruik en de gevolgen hiervan, 

preventie, communicatie, het opzetten van een netwerk voor intervisie en persoonlijke 

vaardigheden.  

 

Elk jaar organiseren wij voor vertrouwenspersonen een toerustingsdag. In 2015 stond deze 

toerustingsdag in het teken van de persoonlijke kwaliteiten van de vertrouwenspersoon. Er wordt 

vaak veel van vertrouwenspersonen verwacht. Welke kwaliteiten moet je bezitten? Wat is je kracht, 

wat je valkuil? We gingen ook praktisch aan de slag: wat heb je nodig om misbruik bespreekbaar te 

maken? Wat moet je ondernemen om het Stappenplan Veilig Jeugdwerk in te voeren in jouw 

gemeente? Op uitnodiging van het Meldpunt speelde “De Zaak in Beweging” de Theatervoorstelling 

‘Wees Moedig’ met dagboekfragmenten van Wilma en Simon, verwoord door 

Paulien Haakma en Ferdinand Borger.  

 

Gastlessen 

We hebben gastlessen verzorgd voor studenten van de predikantsmaster aan de Theologische 

Universiteit in Kampen en voor de voltijd studenten in hun stagetijd Godsdienst Pastoraal Werk aan 

de Christelijke Hogeschool Ede. De gastlessen vallen in een breder kader, aangeboden door de 

opleiding, waarin de studenten worden toegerust in pastorale vaardigheden en overwegingen met 

betrekking tot hun beroepshouding.   

4. Belangrijke ontwikkelingen 
 

Aansluiting voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland(vGKN) 

In april 2015 heeft de vGKN besloten om aan te sluiten bij het Meldpunt Misbruik. De vGKN meldt 

daarover in haar verslag: ‘Bij het schuilen onder de vleugels van de HEERE hoort immers dat ieder 

veilig is. Er mag in de kerk geen sprake zijn van misbruik. Wanneer dit toch voorkomt, is het zaak dat 

er recht gedaan wordt aan het slachtoffer. De beste manier om misbruik te voorkomen is preventie 

en het Meldpunt voorziet in beide. De vGKN zijn dankbaar dat zij met ingang van heden aangesloten 

zijn bij dit Meldpunt, wat is opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijk 

Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken en waarbij inmiddels ook de HHK is 

aangesloten.’ 

 

Samenwerking Raad van Kerken 

In september 2015 organiseert de Raad van Kerken, in samenwerking met de kerkelijke meldpunten 

een conferentie getiteld ‘De kerk een veilige plek’. De doelstelling van de conferentie is kerken 

handvatten te bieden om het eigen beleid te toetsen en zo nodig verder te ontwikkelen door 

expertise uit te wisselen en van elkaar te leren.  
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Relaties en contacten 

We onderhouden contacten met diverse organisaties die werkzaam zijn het terrein waar het 

Meldpunt zich begeeft. Zo hebben we in 2015 ons jaarlijkse overleg gehouden met Meldpunten uit 

andere kerkelijke denominaties, presenteerden we ons aan de jeugdorganisaties uit de Christelijke 

Gereformeerde Kerken en de Stichting Gereformeerde Jeugdhulp en hebben we contacten 

onderhouden met het Reformatorisch Meldpunt. 

5. De cijfers spreken 
 

In 2015 is het aantal adviesvragen gestegen, zoals blijkt uit het overzicht van de afgelopen vijf jaar. 

 

Jaar Klacht Melding Signaal Advies Totaal 

2011 0 4 0 22 26 

2012 0 5 1 21 27 

2013  1 7 5 31 44 

2014 0 10 0 29 39 

2015 0 8 3 42 53 

Klacht 

Er is sprake van een klacht als het slachtoffer van seksueel misbruik in kerkelijke relaties een klacht 

indient bij één van de klachtencommissies. 

 

Melding 

Een slachtoffer kan er ook voor kiezen een melding te doen. Elke melding van seksueel misbruik 

wordt door het Meldpunt als zodanig behandeld en geregistreerd. Niet elke melding leidt tot een 

klacht. Dit heeft verschillende oorzaken. Slachtoffers ervaren de gang naar een klachtencommissie 

vaak als emotioneel extra belastend. Dit verklaart een deel van het verschil in het aantal meldingen 

en het aantal klachten. Een andere reden voor dit verschil is het feit dat veel kerken zelf adequaat 

optreden als er sprake is van een melding van seksueel misbruik. Er wordt in die gevallen vaak 

afgezien van een gang naar de klachtencommissie. Betreft de melding van seksueel misbruik een 

minderjarige, dan adviseert het Meldpunt altijd om aangifte te doen bij de politie. Neemt de politie 

deze aangifte in behandeling, dan kan van een gang naar de klachtencommissie afgezien worden.  

 

Signaal 

Bij een signaal is er geen sprake van misbruik, wel bestaat er zorg over een bepaalde situatie die 

onveilig zou kunnen zijn of zou kunnen worden. In die situaties geeft het Meldpunt advies gericht op 

preventie.  

 

Advies 

Het Meldpunt wordt regelmatig benaderd door kerken en gemeenteleden als er sprake is van 

seksueel misbruik in andere dan kerkelijke relaties. Het betreft hier vooral situaties van incest en 

andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen. Het Meldpunt neemt 

deze meldingen serieus en geeft ook in dergelijke situaties advies en / of verwijst door naar andere 

organisaties. 

Met enige regelmaat melden slachtoffers van seksueel misbruik uit andere kerken zich bij het 

Meldpunt. Het advies bestaat dan uit doorverwijzing naar of bemiddeling bij de melding aan de 

Meldpunten van de Rooms-katholieke kerk, evangelische gemeenten of bij het Meldpunt Misbruik in 

Pastorale Relaties (SMPR). Ook geeft het Meldpunt advies aan kerkenraden op het gebied van nazorg 

en herstel. 

 

Het Meldpunt verzorgt informatie- en voorlichtingsavonden voor kerkelijke gemeenten en andere 

organisaties en groepen die een beroep doen op het Meldpunt. 
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6. Toekomstplannen 

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 

wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?  Toch 

hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 

In de Bijbel, psalm 8 lezen we hoe zorgvuldig onze Schepper de mensen gemaakt heeft, zelfs 

gekroond heeft met eer en glorie. Als je deze Bijbeltekst overdenkt kan je niet anders dan tot de 

conclusie komen dat je niet zuinig genoeg kunt zijn op elkaar. Met het Stappenplan Veilig Jeugdwerk 

willen we als Meldpunt de kerken ondersteunen bij het creëren van een veilig klimaat. We willen in 

2016 samen met deputaten en kerkelijke commissies, alle kerkelijke gemeenten stimuleren serieus 

werk te maken van preventie. 

7. Financieel overzicht 
 

       Kosten 

  

Baten 

   

       Personeel € 25.498,44 

 

Bijdrage CGK 

  

€ 12.514,50 

Onkosten bestuur  € 456,18 

 

Bijdrage NGK 

  

€ 3.944,00 

Allerlei € 4.090,55 

 

Bijdrage GKv 

  

€ 15.211,75 

Bankkosten € 154,26 

 

Bijdrage HHK 

  

€ 3.854,00 

   

Bijdrage vGKN 

  

     € 1.244,50  

   

Cursussen e.d. 

  

€ 7.830,00 

       Overschot 2014 € 14.399,32 

     

      

 

  

    

  

Totaal € 44.598,75 

    

€ 44.598,75 

       Het vermogen op 1 januari 2015 bedroeg  

 

€ 2.913,73 

   Overschot 2015 

  

€ 14.399,32 

   

   

  

   Saldo 31 december 2015 

  

€ 17.313,05 

   

        

 

 

 


