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De laatste jaren horen we in het nieuws steeds meer over misbruik en ongewenste intimiteiten 
binnen christelijke gemeenten en organisaties. Het gaat hierbij om verkeerde opmerkingen,  
onnodige aanrakingen, maar ook om aanranding en zelfs verkrachting.  
 
Binnen christelijk Nederland wordt steeds meer gewezen op de noodzaak om afspraken omtrent 
omgang met dergelijke zaken vast te leggen, bijvoorbeeld in een gedragscode, voorzien van een 
bijbehorende klachtenregeling. Dan is gelijk duidelijk voor een ieder wat wel en niet mag en hoe er 
gehandeld moet worden als er toch iets misgaat.  
 
De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat zij die geroepen zijn leiding te geven, een grote 
verantwoordelijkheid dragen. Reeds in Deut.17:14-20 worden de toekomstige koningen van Israël  
strikte regels voorgehouden betreffende het omgaan met macht, seksualiteit en geld. In Ezechiël 34 
wordt indringend door de profeet gesproken over herders die zichzelf in plaats van de schapen 
weiden. Ook het Nieuwe Testament kent enkele duidelijke vermaningen aan het adres van hen die 
leiding geven, onder andere in 1 Tim.3:1-7, Titus 1:5-9 en 1 Petr.5:1-3. Duidelijk is dat leiding geven 
gekwalificeerd wordt door het voorbeeld van onze Here Jezus Christus Zelf, namelijk 'in de gestalte 
van een dienstknecht' (Fill.2:7). 
 
De gedragscode geldt voor iedereen binnen De Ark. Het spreekt voor zich dat deze gedragscode van 
toepassing is op elk terrein van het gemeentewerk,  misbruik en/of manipulatie en/of financiën.  
Zeker bij de leidinggevenden in de gemeente. 
 
Onder ongewenste intimiteiten verstaan we (dubbelzinnige) opmerkingen, onnodige aanrakingen, 
die door de ander als onprettig of grensoverschrijdend worden ervaren. En uiteraard ernstiger zaken 
als aanranding en verkrachting.  
Indien de begeleider een seksuele lading geeft aan het contact worden de grenzen overschreden en 
wordt vertrouwen geschonden. Hieronder vallen ook gedachten en fantasieën als die geuit worden. 
 

Klachtenregeling 

Vertrouwenscommissie 
Bij 1 van de vertrouwenspersonen van De Ark dient de klacht gemeld te worden. De twee 
vertrouwenspersonen benoemen een derde persoon; iemand vanuit de betrokken taakgroep. Zij 
vormen de vertrouwenscommissie. Indien het 1 van de vertrouwenspersonen zelf betreft worden 
andere personen benoemt. 
 
Degene die de woorden of het gedrag van de ander als ongewenst ervaart, bepaalt of er sprake is 
van beleving van ongewenste intimiteit en/of manipulatie en/of financiële druk. Belevingen zijn 
echter nog geen objectief bewijs dat de ander het ook zo bedoeld heeft. Ze zijn echter wel een 
belangrijk signaal! 
 
Als het een voorval binnen een taakgroep betreft dan kan geen van beide partijen gedwongen 
worden tot zwijgplicht naar de oudste en/of taakleider van de desbetreffende taakgroep. Noch mag 
er sprake zijn van enige belemmering bij melding hiervan.  
 



 

 

De vertrouwenscommissie dient beide partijen te horen en is bevoegd om tijdelijke en tijdig 
maatregelen te nemen en tot onmiddellijke schorsing over te gaan van de personen. Bij vermoeden 
van geconstateerde strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 
 
Binnen vier weken doet de commissie uitspraak en maakt hiervan schriftelijk melding aan de klager, 
de aangeklaagde en de oudstenraad. 
 
Bezwaar maken 
Het advies van de vertrouwenscommissie is bindend voor beide partijen. Tegen deze beslissing is 
beroep mogelijk bij de oudstenraad of bij het meldpunt van SEM.  De oudstenraad doet na 
ontvankelijk verklaring van het bezwaar binnen 6 weken een bindende uitspraak in samenwerking 
met de vertrouwenspersoon.  
 
Naast de oudstenraad is het ook mogelijk om beroep aan te tekenen bij een onafhankelijke externe 
vertrouwenscommissie. Speciaal voor dit doel heeft De Ark zich aangesloten bij meldpunt bij 
Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). 
 
SEM heeft een telefonisch meldpunt ingesteld voor de opvang van klachten over misbruik en 
manipulatie. Via dit meldpunt kunnen slachtoffers in contact komen met gespecialiseerde 
hulpverleners die functioneren als vertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor en kunnen 
advies geven over het vervolgtraject. Als het wenselijk is kunnen zij het slachtoffer eventueel 
begeleiden tijdens de verdere klachtenprocedure.  
Zie voor meer informatie en de bevoegdheden van SEM de website: www.wijzijnsem.nl  
Voor de daadwerkelijk melding kan je via de website met hen contact opnemen of (anoniem) bellen 
met: 085 - 488 14 40. 
 

Vertrouwenspersonen 

Mieneke Klapwijk 
mieneke@dearknijkerk.nl 
06 83691777 
 
Hans van Dasler 
hans.vandasler@dearknijkerk.nl  
06 51023993 
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