
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse

Procedurebeschrijving bij het inzetten van de 
interne vertrouwenspersoon (IVP)

Gemeenteleden, ex-gemeenteleden, eigenlijk iedereen kan een Interne Vertrouwenspersoon van 
de PG HH benaderen. Om de positie en de mogelijkheden van de inzet van de interne 
vertrouwenspersoon duidelijk te hebben is deze procedure beschreven. 

De IVP is onafhankelijk en geen onderdeel van de kring van taakdragers en/of kerkenraad van de
PG HH. Hij/zij wordt door de kerkenraad aangesteld, maar werkt niet namens de kerkenraad. 
Hij/zij kan onafhankelijk van de kerkenraad handelen.

De interne vertrouwenspersoon:
 zal aan diegene die zich tot hem/haar wendt, in het eerste gesprek een beknopte uitleg 

geven van de eigen positie en de te volgen procedures. Daarbij kan de IVP deze procedure
schriftelijk overhandigen en toelichten;

 volgt het meldprotocol (routekaart Protestantse Kerk) vanuit de SMPR (meldpunt seksueel
misbruik in pastorale of gezagsrelaties in de kerk). Afhankelijk van de situatie kan de IVP
verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en 
klachtenprocedures. De IVP doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Hij/zij 
doet niet aan waarheidsvinding, gaat niet zelf op onderzoek uit, is geen therapeut, 
mediator, pastoraal werker of advocaat. Is ook geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ 
kerkelijke conflicten. De IVP staat naast het gemeentelid dat (of melder die) zich bij 
hem/haar meldt en ondersteunt die persoon;

 is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de in vertrouwen verstrekte informatie en werkt
volledig zelfstandig. Wel is de IVP vrij om advies in te winnen van of overleg te plegen met
deskundigen of (deelnemers van) het IVP-netwerk. Bij een dreigende 
belangenverstrengeling zal de IVP doorverwijzen naar een andere IVP binnen het IVP-
netwerk;

 verzorgt de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op (seksueel) misbruik(i) 
door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben(ii) en tijdens 
het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. Onder 
eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor en (evt. na advies te 
hebben ingewonnen bij het IVP netwerk of het Meldpunt Misbruik) het adviseren van 
klager over het nemen dan wel afzien van verdere stappen;

 verleent aan melders met een vraag, vermoeden, melding of klacht de eerste opvang. 
Heeft hierbij geen taak op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of 
arbitrage;

 is verplicht de door klager toevertrouwde informatie vertrouwelijk te behandelen. Hij/zij 
kan niets doen zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen, een en ander met
inachtneming van Nederlandse en Europese wetgeving;

 vormt zich in het kader van de eerste opvang een beeld van de inhoud van de klacht. In
overleg met klager wordt getracht de aard, ernst en omvang van de klacht vast te stellen.
Vervolgens adviseert de IVP (evt. na advies te hebben ingewonnen bij het IVP netwerk of 
het Meldpunt Misbruik) over een eventueel vervolgtraject;

 Dat vervolg kan onder meer bestaan uit één van de volgende stappen of een combinatie
daarvan:
a) contact opnemen met het Meldpunt Misbruik, www.smpr.nl     / info@smpr.nl;
b) het aan de orde stellen van de klacht bij de wijkouderling, predikant, kerkenraad
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(eventueel het moderamen) of een andere geleding binnen de gemeente;
c) zoeken van een instantie waar klager hulpverlening of therapie kan aanvragen;
d) begeleiden van klager bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie seksueel
misbruik;
e) begeleiden van klager bij het doen van aangifte bij de politie.

 kan in het vervolgtraject - wanneer klager daarom vraagt - besluiten klager bij te staan, 
bijv. bij het leggen van een eerste contact of het voeren van een eerste gesprek. De IVP is 
daartoe niet verplicht. Wanneer de IVP klager daarin bijstaat dient de IVP voorafgaand aan
een eerste contact of (inhoudelijk) gesprek, bij de gesprekspartner de positie van 
onafhankelijk en onpartijdig vertrouwenspersoon toe te lichten.

Wanneer de IVP van oordeel is dat verdere gesprekken met klager niet zinvol of ongewenst zijn,
heeft de IVP het recht om (na overleg met het IVP-netwerk) eenzijdig te besluiten tot het 
beëindigen van de gesprekken. De IVP deelt deze beslissing met redenen omkleed schriftelijk aan 
klager mee.
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i Onder 'seksueel misbruik' wordt verstaan:
Een of meerdere uitingen, verbaal of non-verbaal, opzettelijk dan wel onopzettelijk, gewenst dan wel
ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen of uitnodigingen tot
seksueel contact, dan wel het op één van voornoemde wijzen ingaan op uitnodigingen tot seksueel contact
en/of op bedoelde toespelingen, al dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan door een kerkelijk 
functionaris, ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente, in een ambtelijke of anderszins op
bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde relatie, waardoor vertrouwen geschonden en de grens van
persoonlijke integriteit overschreden wordt, en welke derhalve op gespannen voet staan met datgene wat
ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.

ii Onder 'kerkelijk functionaris’ wordt verstaan:
Een man of vrouw, die uit hoofde van een kerkelijk ambt als bedoeld in art. 2 van de Kerkorde (K.O.), of uit hoofde van 
een aanstelling door de kerkenraad in een niet-ambtelijke kerkelijke functie, of uit hoofde van een aanstelling in
een bijzondere functie door groepen van gemeenteleden, binnen een gemeente een positie bekleedt die
wordt gekenmerkt door het genieten van vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid, en die vanuit
die positie relaties kan aangaan en onderhouden met gemeenteleden en anderen.
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