
 
 

Toerustingsdag 2016 ‘Als misbruik bekend wordt…’ 

5 november 2016 

Schoolgebouw Guido de Bres 

Paladijnenweg 251 

3813 DH Amersfoort 

 

Als misbruik bekend wordt, kan er veel op je afkomen. Ben je er klaar voor? Je wordt aangesproken 

als IVP-er over een misbruikzaak in jullie gemeente. Een slachtoffer belt jou en wil met je praten. Hoe 

ga je het gesprek aan? Wat zeg je wel en wat zeker niet? Als misbruik in de gemeente voorkomt, 

raakt dit de hele gemeente. Welke stappen moeten gezet worden en wat is jouw rol daarbij? 

Tenslotte: voorkomen is beter dan genezen. Daarom ook deze toerustingsdag aandacht voor 

preventie activiteiten.  

 

Programma 
10.00 uur             Opening 

10.15 uur             ‘KLEM’ Een theatrale presentatie van een situatie uit het leven van een IVP-er en  

  een  slachtoffer. gespeeld door actrices Paulien Haakma en Eva Pantelakis. 

10.45 uur             Workshopronde 1 

12.00 uur             Lunch 

12.45 uur             Workshopronde 2 

14.00 uur             Workshopronde 3 

15.15 uur             Afsluiting 

 

‘Klem’ 
Een theatrale presentatie van een situatie uit het leven van een IVP-er en een slachtoffer, gespeeld 

door actrices Paulien Haakma en Eva Pantelakis. 

 

Workshops 
Er worden in drie rondes vier workshops gegeven. Je kunt op de dag zelf je keuze aangeven, totaal 

kan je drie workshops volgen. 

 

Workshop 1 Christien de Ruyter, vertrouwenspersoon & Eva Pantelakis, 

actrice 

In gesprek… 

Op basis van casuïstiek, uit je eigen praktijk als IVP, kan je in deze workshop oefenen met de 

gesprekstechniek van “ de Roos van Leary”. Actrice Eva Pantelakis, zal met jou het gesprek ontrafelen 

en spelenderwijs suggesties doen, om lastige gesprekken effectiever te laten verlopen. 

 



 
 

Workshop 2 Geraldine Kooij, vertrouwenspersoon  & Paulien Haakma, actrice 

In gesprek… 

Op basis van casuïstiek, uit je eigen praktijk als IVP, kan je in deze workshop oefenen met 

interventieniveau’s van gesprekken. Actrice Paulien Haakma zal met jou de interventieniveau’s 

bespreken en samen met jou verschillende ingangen oefenen om het gesprek te sturen. 

 

Workshop 3 Bert Houwen, gemeentebegeleider 

Gevolgen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. 

Met de gemeentebegeleider Bert Houwen bekijken we de dynamiek die in de gemeente ontstaat 

nadat het misbruik bekend is geworden: proces van aangifte en/of melding en de verschillende rollen 

van de IVP,  kerkenraad,  regiegroep, woordvoerder. Wat zegt het Nederlands strafrecht over 

seksueel misbruik? Wat zijn de gevolgen voor dader en slachtoffer en gemeente? Hoe werkt het met 

geheimhouding en communicatie? Hoe ga je als gemeente verder na uitspraak van rechtbank en/of 

klachtencommissie? Wat is jouw rol als IVP en hoe blijf jezelf geestelijk gezond en fit en geloven? 

 

Workshop 4 Ineke van Dongen, preventiemedewerker & preventiewerkers uit 

Haarlem en Nijkerk 

Dit werkt! 

In deze workshop delen we ervaringen met het preventiewerk. Je gaat inspiratie opdoen met twee 

aansprekende voorbeelden op het gebied van toerusting en preventieactiviteiten. 

1. Preventie-activiteiten: hoe spreek je (zelfs de jongste) kinderen aan? Het team Veilig 

Jeugdwerk uit Haarlem heeft beeldtaal ontwikkeld en maakt gebruik van pictogrammen. 

2. Je wilt jeugdleiders en catecheten toerusten op het gebied van (preventie van) seksueel 

misbruik. Maar hoe doe je dat zodat iedereen enthousiast betrokken raakt? De gemeente 

Nijkerk organiseerde een startontbijt met een interessant interactief preventieprogramma 

waarbij zij gebruik maakten van mobiele telefonie, materiaal van het meldpunt en toneel. 


