
Een vertrouwenspersoon in de kerk 
 
Het Steunpunt Kerkelijk Werk beveelt elke 
gemeente aan een vertrouwenspersoon aan te 
stellen. Een vertrouwenspersoon is er voor de 
hele gemeente. Voor degene die er werken 
(predikant, kerkelijk werker, koster), 
kerkenraadsleden en gemeenteleden.  
Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld: 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 
Bij een gemeente groter dan 200 leden is het advies minimaal twee vertrouwenspersonen aan te 
stellen, een man en een vrouw. Training voor (nieuwe) vertrouwenspersonen in kerkelijke sfeer 
worden gezamenlijk aangeboden door de vier kerkelijke meldpunten onder de naam Een veilige 
kerk. Zie de website: eenveiligekerk.nl 
 
Inleiding 
De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid 
ook. Dat lijkt zo vanzelfsprekend: leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken 
en opdrachten maken geen misbruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Ook kinderen en 
jongeren kunnen ongestoord meedoen.  
Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Zo kan men te maken krijgen met pesten, (seksuele) 
intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. Met veel en onnodig menselijk leed als gevolg.  
We realiseren ons dat er ook in de kerk slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige 
machtssituaties. Daar willen en mogen we niet van wegkijken. Het is dan fijn als er vertrouwelijk over 
gesproken kan worden met iemand: de vertrouwenspersoon. Het  inzetten van een vertrouwens-
persoon kan al in een vroege fase onduidelijkheden wegnemen, meer leed voorkomen en zelfs 
preventief werken. 
Het instellen van een vertrouwenspersoon is de taak en verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  
 
Beleid 
De Protestantse gemeente te Heerhugowaard kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle 
leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken 
en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging.  
De kerkenraad heeft daartoe een vertrouwenspersoon aangesteld. In onze gemeente vult dhr. Dick 
Bink, gepensioneerd huisarts, deze functie sedert een aantal jaren in.  
Gemeenteleden kunnen bij hem terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. De 
vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief 
iemand benaderen.  
Het kan nodig zijn om te verwijzen naar anderen die op een bepaald gebied specialist zijn. Maar ook 
dan staat de vertrouwenspersoon naast het gemeentelid dat zich meldt en ondersteunt die persoon.  

Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten 
worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. 
Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt. Een van de voorwaarden 
is dan ook dat de vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk en oprecht persoon is, die het 
vertrouwen heeft van de kerkenraad. 
De vertrouwenspersoon is bekend met onze gemeente, maar is geen onderdeel van de kring van 
ambtsdragers, colleges en taak- c.q. werkgroepen. De vertrouwenspersoon werkt in opdracht van, 
maar niet namens de kerkenraad en kan dus onafhankelijk van de kerkenraad handelen.  

 

https://www.eenveiligekerk.nl/


Uitvoering 
De Protestantse gemeente van Alkmaar deed een poosje geleden een beroep op ‘onze’ 
vertrouwenspersoon, Dick Bink, waarop deze vervolgens voorstelde om dan vanuit Alkmaar een 
vróuwelijke vertrouwenspersoon aan te stellen en gezamenlijk met Heerhugowaard op te trekken.  
Intussen is  Annego Hogebrink door de PG Alkmaar aangesteld als vertrouwenspersoon en zijn, na 
kennismaking over en weer, de beide kerkenraden met de samenwerking akkoord gegaan.  
Annego was o.a. actief in interreligieus vrouwenwerk, het bestuur van ILPA (Interreligieus en 
Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar) en lid van de adviesgroep Hagar-Sarah. Zij heeft veel 
ervaring op het gebied van supervisie en intervisie.   
De beide vertrouwenspersonen kunnen zaken met elkaar bespreken, elkaar aanvullen en elkaar, 
waar nodig of wenselijk, vervangen.  
Zowel Annego als Dick hebben  in hun vroegere beroep van respectievelijk trainer/coach en huisarts 
veel ervaring  in het omgaan met zeer vertrouwelijke zaken. In een van de komende uitgaven van Op 
Weg willen we u nader laten kennismaken met beide vertrouwenspersonen. Hun contactgegevens 
kunt u vinden op de website en bij de adressen in Op Weg. 
 
Diny Kotterer, voorzitter 
 

 

 

 

 

 


