
Vertrouwenscommissie en vertrouwenspersonen 

Inleiding 

In het beleidsplan 2022-2025 is als beleidsvoornemen opgenomen onder paragraaf 2.4 

Veilige gemeente: 

Vanuit de liefde van Christus is de gemeente geroepen een veilige schuilplaats te bieden voor 

al haar leden in de gebrokenheid van deze wereld, ongeacht geaardheid en 

leefomstandigheden. 

In verband hiermee neemt de kerkenraad zich voor ten behoeve van gemeenteleden één of 

meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen en de ontwikkelingen te volgen met betrekking 

tot een VOG voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen in aanraking komen (zie ook 

paragraaf 9.2). 

Deze notitie heeft tot doel de functie in beeld te brengen en wat de aanstelling van één of 

meerdere  vertrouwenspersonen inhoudt. 

Taakomschrijving vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon staat er voor open aanspreekpunt te zijn voor gemeenteleden die te 

maken hebben (of hebben gehad) met grensoverschrijdend gedrag door één of meerdere 

ambtsdragers, leidinggevenden of anderen betrokken bij activiteiten binnen de gemeente. 

De vertrouwenspersoon neemt, na kennis te hebben genomen van de klacht en alleen met 

toestemming van het gemeentelid, contact op met de scriba of, indien dit niet mogelijk is, 

met  een ander lid van het moderamen of kr lid. 

Doorverwijzing naar meldpunt: in geval van seksueel misbruik wordt doorverwezen naar het 

meldpunt specifiek voor kerkelijke organisaties:  https://meldpuntmisbruik.nl 

Alles wat een vertrouwenspersoon wordt medegedeeld valt onder strikte geheimhouding en 

voor zover gedeeld met één of meerdere ambtsdragers, onder het ambtsgeheim. 

Functie-eisen vertrouwenspersoon 

Kennis en vaardigheden  

● Toereikend werk- en denkniveau    

● Gespreks- en communicatieve vaardigheden.  

● In staat tot geheimhouding, ook tegen de melder over eventuele andere casuïstiek. 

● In staat te bepalen wanneer de grenzen van de eigen taak bereikt zijn en kunnen  

doorverwijzen.  

● Kennis van de problematiek van machtsmisbruik . 

● Kennis van het begrip Veilige gemeente en inzicht in de gemeente cultuur/structuur.  

Persoonlijke kenmerken  

https://meldpuntmisbruik.nl/


● Integere en evenwichtige persoonlijkheid.  

● Luisterende en respectvolle houding.  

● Empathisch vermogen.  

● Betrouwbaar.  

● Onbevooroordeeld, open en neutraal.  

● Inzicht in eigen handelen en reflectief.  

● Kan flexibel inspelen op wisselende situaties.  

● Grenzen kunnen stellen aan wat een ander mag verwachten en verwachtingen kunnen  

managen. 

VOG 

De vertrouwenspersoon beschikt over een geldige VOG. 

Training 

Er is gelegenheid tot het volgen van een training, specifiek voor intern vertrouwenspersoon 

bij een kerkelijke instelling. De PKN verwijst hiertoe naar het reeds genoemde meldpunt. 

 Eén-  of meerdere vertrouwenspersonen 

Voor een gelijkwaardige verhouding en keuzemogelijkheid gaat de voorkeur uit naar een 

broeder en zuster die belijdend lid zijn van onze gemeente.  Ten minste één van hen heeft 

geen leidinggevende functie in de gemeente bij activiteiten met kwetsbare groepen.                                        

De vertrouwenspersonen vormen samen de vertrouwenscommissie. 

Rapportage 

De vertrouwenspersonen rapporteren hun ervaringen jaarlijks of zo vaak zij dit nodig 

oordelen aan het moderamen dan wel de kr. 

 

Gevraagde beslissing kerkenraad 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Wilnis heeft op zijn vergadering van 17 mei 

2022 ingestemd met bovenstaande en gaat akkoord met het benaderen van gemeenteleden 

voor deze functie. 


