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In de vijfde workshop ging het over de positie van de Interne vertrouwenspersoon. Hoe blijf je 

overeind in de dynamiek?  

 

Je bent IVP en tegelijk ook gemeentelid met een eigen plek en een eigen netwerk. 

Het verhaal werd verteld vanuit een IVP, in gedeeltes.  Daartussen is stil gestaan bij de ervaringen 

van de hoofdpersoon die wordt meegezogen in het verhaal van een slachtoffer. Het slachtoffer 

beschouwd zichzelf helemaal niet als slachtoffer en de IVP raakt daarvan in de war. Ook in de 

gemeente gaat de gedachte dat er sprake is van overspel, maar is dat wel zo?  We staan stil bij wat er 

gebeurd in de situatie. Helder wordt ook dat je tussen de partijen in kunt komen te staan als 

vertrouwenspersoon en dat je dat als mens kan raken. In het verhaal kwam naar voren dat de 

onafhankelijke positie niet betekend dat je niet betrokken raakt bij situaties waarbij seksueel 

misbruik bekend wordt. Je kunt er last van krijgen als je de afweer en weerstand hierover over in de 

vorm van boosheid over je heen krijgt of afwijzing en buitensluiting ervaart. 

 

Het proces van een slachtoffer loopt meestal niet parallel aan het proces van de gemeente. Hoe ga je 

dan om met de onmacht en frustratie van het slachtoffer ( en jezelf) als bijvoorbeeld het gevoel 

ontstaat dat er over je gesproken wordt en niet met je. 

 

Het doel van de regiegroep is het belang van de kerk en dat verschilt soms van de wensen en 

behoeften van een slachtoffer. Als jij daar tussenin zit waar ligt dan je loyaliteit? 

 

Er is gekeken naar je positionering van je functie ten opzichte van de kerkenraad en het belang om 

dat contact goed te onderhouden.  

 

Aan bod kwam het belang om zicht te hebben op je eigen mogelijkheden en talenten maar ook om je 

valkuilen helder te hebben. Bijvoorbeeld de neiging om je taken te goed of juist niet af te bakenen, 

het doorschieten in zorgen voor de ander, de neiging te gaan redden, dingen over te gaan nemen, 

niet goed weten om te gaan met onrecht, het verliezen van je vreugde en vrijheid. 

 

Tot slot werd onderstreept om de steun voor jezelf te organiseren, om samen te werken 

met  collega's en een netwerk van IVPers te hebben buiten je gemeente. 

 

 


