
Veelgestelde vragen 

Vraag 1. Is het mogelijk om inzage te krijgen in het protocol?  

Antwoord: Het protocol is digitaal beschikbaar. Deze is zowel te vinden op de site van de Hersteld 

Hervormde kerk  (http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/protocol-seksueel-misbruik) als van het 

Meldpunt (http://www.meldpuntmisbruik.nl/wp-content/uploads/2015/01/2014-12-30_Protocol-

seksueel-misbruik_HHK.pdf).  

 

Vraag 2. Is er een profiel voorhanden, zodat kerkenraden een hulpmiddel in handen hebben bij het 

zoeken naar geschikte Interne Vertrouwenspersonen?  

Antwoord: Het zoeken naar een vertrouwenspersoon vraagt goede afwegingen van de kerkenraad. De 

confrontatie met (mogelijk) misbruik maakt immers veel los. Het profiel voor een interne 

vertrouwenspersoon is te vinden op de website: http://www.meldpuntmisbruik.nl/vertrouwenspersoon/. 

Het is goed om te beseffen dat de verwoording van de profielschets aansluit bij de kerkelijke cultuur van 

de eerst aangesloten kerken. Binnen de HHK worden bepaalde zaken anders verwoord.   

 

Vraag 3: De indruk bestaat dat het aanstellen van Interne Vertrouwenspersonen binnen een kleine 

gemeente niet / nauwelijks mogelijk is. Klopt dit?  

Antwoord: Het is inderdaad lastiger om binnen een kleine gemeente geschikte kandidaten te vinden. Het 

is de overweging waard om hierin samen te werken met naburige (kleine) gemeenten. Bij de verkenning 

van deze mogelijkheid dient wel nagedacht te worden over de wijze waarop een extern 

vertrouwenspersoon bekendheid verkrijgt binnen de gemeente.  

 

Vraag 4: Sommige kerkenraden hebben al één of meerdere personen benaderd om als Intern 

Vertrouwenspersoon te fungeren. De eventuele kandidaten vragen zich af of zij de cursus mogen volgen 

om meer inzicht te krijgen in de materie van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en of zij voldoende 

geschikt zijn. Hoe kan de kerkenraad hiermee omgaan?  

Antwoord: Bij vragen van de eventuele kandidaat kan de kerkenraad meer informatie over de inhoud van 

de cursus geven door te verwijzen naar de website: 

http://www.meldpuntmisbruik.nl/vertrouwenspersoon/toerusting/  

 

Vraag 5. Kan er meer informatie gegeven worden over het stappenplan wat gehanteerd wordt bij Veilig 

Jeugdwerk?  

Antwoord: Hieronder treft u een globaal overzicht aan van het stappenplan. Het stappenplan Veilig 

Jeugdwerk heeft als basis de brochure Veilig Jeugdwerk. Deze is te bestellen via de website: 

http://www.meldpuntmisbruik.nl/veilig-jeugdwerk/. Via de link zijn ook bijlagen te downloaden die een 

aanvulling vormen op de brochure.  
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