Kinderen zijn een geschenk van de HEER... Psalm 127:3a

Kinderbeschermingsbeleid voor Grace Communion International
Nederland en Vlaanderen

GCI Nederland en Vlaanderen: elk project / locatie / team / programma onder
verantwoordelijkheid van GCI Nederland en Vlaanderen en elke persoon die
functioneert onder leiding van GCI Nederland en Vlaanderen 'GCI Nederland en
Vlaanderen.' afgekort 'GCI NL & Vl.
Definitie kinderen/jongeren: elke persoon jonger dan 18 jaar.
Definitie Jeugdleider: ieder die werkt met kinderen en jongeren.
Benadering
De meldcode(zie pag. 20) met de vijf stappen is als richtlijn gebruikt om te bezien waar
en hoe het beleid van kinderbescherming van Grace Communion van 2004 aangepast
dient te worden.

Grace Communion International Nederland en Vlaanderen
Dit beleid is, in de vergadering van 22 november 2015 van de
bestuursvergadering van de Stichting Grace Communion Nederland en
Vlaanderen, vastgesteld.

Voorwoord
Grace Communion acht zich verantwoordelijk om de bescherming van alle kinderen en
jongeren die aan haar zorg zijn toevertrouwd, te waarborgen. Alle oudsten en
(eventuele) jeugdwerkers in Grace Communion hebben dit kinderbeschermingsbeleid
ontvangen. Voor allen die betrokken zijn in wat voor kerkelijke activiteit dan ook, waar
kinderen en jongeren aan deelnemen, zijn exemplaren beschikbaar.
De kerk is trots op haar jonge mensen en wil de ouders dan ook door middel van
een goed beleid zoveel mogelijk ondersteunen en raad geven bij het behandelen van
gevallen van mogelijk misbruik e.d.
Het is het beleid van de kerk om alle kinderactiviteiten in goede banen te leiden
en alert te reageren in gevallen waarin iemand beschuldigd wordt van misbruik.

Werving van jeugdleiders
Of het nu een betaalde kracht is of een vrijwilliger die solliciteert, er zal altijd naar
tenminste één referentie gevraagd worden. Deze persoon of organisatie zal voldoende
ervaring dienen te hebben met het werken met kinderen. In welke mate de sollicitant
ervaring heeft opgedaan met het werken met kinderen zal grondig onderzocht worden,
alvorens de kerk er in toestemt dat hij of zij in jeugdactiviteiten een functie zal gaan
uitoefenen. Er zal worden nagegaan of er m.b.t. de sollicitant gerechtelijke uitspraken
zijn gedaan met betrekking tot het werken met kinderen. De nationaal directeur GCI
legt hiertoe contacten met die organisaties en instanties die informatie hieromtrent
kunnen geven (voor Nederland gaat het om een verklaring omtrent (VOG) het gedrag,
afgegeven door de Burgemeester van de woongemeente).
Wat betreft de supervisie over kinderen in de leeftijd groep tot acht jaar heeft per
acht kinderen één leider het toezicht. Boven de leeftijd van acht jaar dient er een leider
te zijn voor elke acht kinderen en wordt per twaalf kinderen een extra leider
toegevoegd. De leeftijd van de leider is minimaal 18 jaar. Verder dient er tot de leeftijd
van 16 jaar bij een groep kinderen, ongeacht het aantal, altijd tenminste één leider
aanwezig te zijn.
Zijn er in de groep meisjes aanwezig dan dient er tenminste één vrouwelijke
leider aanwezig te zijn; en in het geval van jongens, tenminste één mannelijke leider.
Bij de aanstelling van zowel betaalde als vrijwillige krachten dient te allen tijde
een proefperiode in acht te worden genomen.

Huidige situatie
Binnen Grace Communion gemeenten kennen we verschillende personen die bij
kinderen en jongeren betrokken zijn. In de gemeenten te Leeuwarden, Almere en Tiel
en Zwolle is sprake van kinderen beneden de 18 jaar. De ouders zorgen tijdens de
bijeenkomsten voor hun kinderen, kinderbijbel les wordt bijvoorbeeld gegeven achter in
dezelfde zaal waar de samenkomst plaatsvindt. Tiener les wordt door enkele ouders
gegeven.
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1. Verklaring van toewijding aan het beleid
1.1 Verklaring 1
GCI NL & Vl. gelooft dat alle kinderen van waarde zijn, innerlijke waarde hebben en
respect verdienen omdat ze zijn gemaakt naar het beeld van God. Zo zijn wij van mening
dat alle kinderen met respect dienen te worden behandeld en voor hen worden gezorgd
op een manier die God eert, in gesprek, gedrag en via sociale media.

1.2 Verklaring 2
GCI NL & Vl. vindt dat alle kinderen moeten worden aangemoedigd om hun volledige
potentieel te ontwikkelen en is toegewijd om ongelijkheid te bestrijden, zodat deze
ontwikkeling kan plaatsvinden.

1.3 Verklaring 3
GCI NL & Vl. vindt dat alle kinderen recht hebben op bescherming tegen misbruik,
ongeacht ras, sociale achtergrond, leeftijd, geslacht, handicap, religie, nationaliteit of
geloof.

1.4 Verklaring 4
GCI NL & Vl. vindt dat het verkeerd is om te zwijgen, indien er een redelijke mate van
bezorgdheid is dat een kind wordt mishandeld of uitgebuit. Het is de
verantwoordelijkheid van iedereen om die bezorgdheid over misbruik uit te spreken en
ervoor te zorgen dat er naar die bezorgdheid wordt gehandeld, met in achtneming van
een hoge mate van vertrouwelijkheid.

1.5 Verklaring 5
GCI NL & Vl. vindt dat er preventieve maatregelen moeten worden genomen om niet
alleen kinderen te beschermen tegen misbruik door GCI NL & Vl. of haar bezoekers,
maar ook om iedereen te beschermen die betrokken is bij GCI en om de integriteit van
de organisatie te beschermen.
1.6 Verklaring 6
GCI NL & Vl. is van mening dat kinderen het recht hebben van hoor en wederhoor in de
GCI gemeenschap.

1.7 Verklaring 7
GCI NL & Vl. is van mening dat effectieve bescherming van het kind eerder begint dan
met reageren op klachten of verdenking van kindermishandeling. Preventief werk is een
essentieel onderdeel van de bescherming van het kind: alles dient in het werk te worden
gesteld om te voorkomen dat kinderen worden misbruikt of verwaarloosd.

1.8 Verklaring 8
GCI NL & Vl. bevestigt dat de primaire verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het
welzijn en de bescherming van de kinderen bij de ouders ligt. Wij zijn van mening dat
wij als gemeenschap alles wat we kunnen , dienen te doen om te helpen en de ouders
aan te moedigen in deze taak.
Met deze verbondenheid tot de bescherming en het welzijn van onze kinderen,
hebben we dit kinderbeschermingsbeleid voor GCI NL & Vl. Opgesteld, bestaande uit een
gedragsprotocol, een vereiste ondertekende verklaring, specifieke richtlijnen voor hoe
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te reageren op een melding of een vermoeden van misbruik en aangewezen functionaris
inzake kinderbeschermingsbeleid (hoeveel zijn er?).
Het kinderbeschermingsbeleid heeft drie belangrijke functies:
1. Het beschermen en bewaken van het welzijn van de kinderen;
2. Het beschermen van volwassenen tegen valse beschuldigingen, en
3. Het beschermen van de integriteit van de kerk als organisatie.
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2. Gedragsprotocol
2.1 Protocol 1
GCI NL & Vl. verwacht van iedereen dat zij respect en waardigheid tonen aan alle
kinderen in de manier waarop zij tot hen spreken en zij zich gedragen in hun
aanwezigheid en via sociale media. Dit geldt ook voor de houding ten opzichte van
verschillende rassen, geslachten en mensen met verschillende opvattingen t.o.v. hun
seksuele geaardheid.

2.2 Protocol 2
Iedere voorganger en eventuele jeugdleiders bij GCI NL & Vl. dienen een verklaring te
hebben ondertekend dat ze het beleid hebben gelezen, geen kind hebben mishandeld en
zich in te zetten voor het beleid en te begrijpen dat er maatregelen zullen worden
genomen in geval van ongepast gedrag.

2.3 Protocol 3
Handel onmiddellijk als u een kind ziet in een gevaarlijke situatie. Zorg voor veiligheid
en informeer de ouders of personeel over de gevaarlijke situatie.

2.4 Protocol 4
Als u denkt dat een kind straf verdient, gaat u zelf het kind niet straffen, maar u
informeert de ouders of de verzorger. Laat hen omgaan met de disciplinaire kwestie.

2.5 Protocol 5
Straffen (door de ouder of verzorger) mag nooit het kind vernederen of zich zonder
waarde laten voelen. Straffen dient altijd te worden gedaan in liefde.

2.6 Protocol 6
Verstrek geen eten of drinken aan een kind onder de 13 jaar, zonder toestemming van
de ouder of verzorger i.v.m. allergieën e.d.

2.7 Protocol 7
Niemand behoort een kind aan te raken op een ongepaste manier of hen bloot te stellen
aan ongepast materiaal zoals pornografische video's en literatuur.
Een algemene richtlijn voor ongepast aanraken is om geen kinderen aan te raken
in gebieden die normaal zijn bedekt door ondergoed. Ten allen tijde dienen de grenzen
van het kind m.b.t. aanraken te worden gerespecteerd.

2.8 Protocol 8
Volwassenen zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en kunnen niet de
schuld aan het kind geven, zelfs als het kind 'provoceert' of handelt op een 'verleidelijke'
manier.

2.9 Protocol 9
Een volwassene behoort niet alleen te zijn (op een plaats waar ze niet kunnen worden
gezien door anderen) in gezelschap van een kind zonder toestemming van de ouders.
Ook zullen zij geen (privé) relatie met een kind onderhouden door middel van social
media zonder toestemming van de ouders. Vraag altijd toestemming van de ouders vóór
u een kind meeneemt uit het zicht van de ouders; zorg ervoor dat zij weten waar u bent
met hun kind.
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2.10 Protocol 10
Indien u woont in een gemeenschappelijke huisvesting let dan op of vreemdelingen zich
verdacht gedragen rondom kinderen in het gebouw; vraag wat ze komen doen en
begeleid hen daarheen, verzoek hen anders om te vertrekken (geef ook toegangscodes
niet aan anderen).

2.11 Protocol 11
Wanneer bezorgdheid voor het welzijn van een kind ontstaat, dient een functionaris
inzake kinderbescherming beleid te worden geïnformeerd en zijn advies moet worden
opgevolgd.

2.12 Protocol 12
Als een kind onder toezicht van GCI NL & Vl. ziek wordt of gewond raakt, dienen de
ouders of voogd onmiddellijk hieromtrent te worden geïnformeerd.

2.13 Protocol 13
Elke omgeving dient te worden beoordeeld door de verzorger m.b.t. eventuele risico's,
voorafgaand aan enige activiteiten met kinderen.

2.14 Protocol 14
Als kinderen dienen te worden begeleid, adviseert GCI NL & Vl. minimaal twee leiders /
begeleiders in elke situatie. Van niemand mag worden verwacht meer kinderen te
begeleiden dan zij of hij zich in staat voelt te doen.

2.15 Protocol 15
Tijdens een GCI NL & Vl. groepsprogramma dient een teamleider te allen tijde bereid te
zijn om kinderen te begeleiden tijdens een crisis of noodsituatie zoals bij een
brandalarm. Bij aankomst op een nieuwe locatie dienen kinderen en medewerkers te
worden geïnformeerd over de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

2.16 Protocol 16
Als kinderen ouder dan tien jaar ergens worden ondergebracht, tijdens een GCI NL & Vl.
programma, buiten de familie context, dienen meisjes en jongens in verschillende
ruimtes te worden geplaatst. De kinderen moeten, bij overnachten, worden begeleid
door een volwassene (van hetzelfde geslacht) hetzij in dezelfde kamer of op een plaats
in de buurt waarvan iedereen weet dat hulp beschikbaar is Gedurende deze activiteiten
blijven protocol 2.9 en 2.14 van toepassing.

2.17 Protocol 17
Werk- en vrijwilligersrichtlijnen die ook geldig zijn m.b.t. hulpverlening en tijdens
langdurige internationale projecten aangestuurd / begeleid door GCI NL & Vl.
1. GCI projecten zullen geen kinderen onder de 13 jaar oud in dienst hebben of
aanvaarden als vrijwilliger;
2. GCI projecten zullen als vrijwilliger eventuele kinderen tussen de 13 en 15 jaar
voor niet meer dan drie uur / dag, 18 uur / week of niet meer dan acht uur / dag,
40 uur / week tijdens schoolvakanties, in dienst hebben of aanvaarden;
3. GCI projecten zullen eventuele jongeren tussen de 16 en 18 jaar niet voor meer
dan 40 uur per week in dienst hebben of aanvaarden als vrijwilliger, en
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4. GCI medewerkers, studenten, korte termijn vrijwilligers, vrienden en bezoekers
zullen persoonlijk huishoudelijk personeel niet in dienst nemen onder de leeftijd
van 16 jaar.

2.18 Protocol 18
De communicatie van GCI NL & Vl. over kinderen kan ook afbeeldingen weergeven
waarin zij hun waarde, waardigheid en eigenwaarde behouden en die fatsoenlijk en
respectvol zijn, niet om hun situatie uit te buiten.

2.19 Protocol 19
GCI NL & Vl. zal er specifiek op letten de identiteit van kinderen en specifieke
geografische locatie te beschermen t.b.v. public relations gegevens. Daarom, teneinde de
identiteit te beschermen, zal GCI enkel voornamen van kinderen noemen en zal
achternaam of adres niet distribueren.
Indien protocollen worden overtreden, zal de betrokken persoon worden
gedisciplineerd conform GCI beleid en kan zelfs worden onderworpen aan een
strafrechtelijke procedure.

Beleid kinderbescherming Grace Communion Nederland en Vlaanderen

9

3. Verschillende vormen van misbruik
3.1 Wat is misbruik?
Misbruik kan zijn:
Lichamelijke mishandeling
Opzettelijk veroorzaken van lichamelijke pijn of letsel aan een
kind.
Emotionele mishandeling
Een gedrag dat de emotionele ontwikkeling of gevoel van
eigenwaarde van het kind aantast. Dit kunnen bedreigingen
zijn, voortdurende kritiek, vernedering, afwijzing, intimidatie,
het niet geven van liefde, ondersteuning, begeleiding of
discipline. Dit geldt ook voor kinderen die getuige zijn van
fysiek geweld of wrede en dreigende woorden tussen ouders of
over de andere (gescheiden) ouder horen.
Seksueel misbruik
Het betrekken van een kind of jongere in seksueel gedrag of activiteiten om te voldoen
aan de seksuele behoeften van een volwassene of die van het kind. Het kan zowel
betrekking hebben op direct fysiek contact of activiteiten waar geen fysiek contact
wordt gemaakt, zoals het laten kijken van een kind of jongere naar een seksuele
handeling, of het tonen van pornografisch materiaal wanneer aanwezig of het tonen via
sociale media.
Spiritueel / religieus
Mishandeling van de geestelijke gezondheid en groei van een kind op een manier die het
verzwakt of belemmert. Vaak neemt misbruik de vorm aan van manipulatie waarin
religie, God of geloof wordt gebruikt als een middel van controle en het uitoefenen van
ongezonde / onrechtmatige macht over het kind. Het gebruiken van kinderen om
volwassen doelen na te streven.
Verwaarlozing
Het falen van de volwassene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor het kind, om in de
basisbehoeften voor voedsel, bescherming en zorg te voorzien. Evenals het falen om aan
de emotionele behoeften van het kind voor liefde, genegenheid en aanmoediging te
voldoen. Het falen om te stimuleren en te bevorderen van de sociale, cognitieve,
emotionele of de lichamelijke ontwikkeling van het kind op basis van zijn individuele
behoeften, bijvoorbeeld om niet een speciale educatieve behoefte op te merken en het
de aandacht te geven die het nodig heeft.
Jongeren die seksueel misbruiken
Een derde van de seksuele misdrijven tegen kinderen worden uitgevoerd door een
persoon onder de leeftijd van 18 jaar, van wie sommigen als volwassenen, kinderen
seksueel zullen blijven misbruiken. Het wordt nog steeds beschouwd als seksueel
misbruik als de persoon die het misbruik pleegt, onder de 18 jaar is.
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4. Leidraad & procedure bij vermoeden van of gemeld misbruik
4.1 Het vermeende misbruik
1. Kan actueel zijn of in het verleden hebben plaatsgevonden;
2. Kan een eenmalig incident zijn of bij herhaling gedurende weken, maanden of
jaren, en
3. Heeft plaatsgevonden op deze plaats, of elders.

4.2 Vermoeden van misbruik
1. Geef het vermoeden door aan een functionaris inzake kinderbescherming beleid
zodra u een reden tot zorg heeft;
2. In geval van twijfel: het is altijd beter om te vroeg te handelen en te gevoelig te
zijn dan het misbruik achteraf te betreuren;
3. De functionaris inzake kinderbescherming beleid zal samen met u een schriftelijk
verslag samenstellen, en
4. Zodra u hoort van misbruik of misbruik vermoedt, geldt een tijdelijke code van
geheimhouding. Dit betekent dat wij hier niet over praten met diegenen die er
niet betrokken bij zijn. Mensen die erbij betrokken zijn: degenen die het melden,
het veronderstelde slachtoffer, de directe familie van het slachtoffer, het
plaatselijke gemeente team.
Geheimhouding is noodzakelijk om onnodige betrokkenheid van anderen te
voorkomen en om een zorgvuldige behandeling van de zaak te waarborgen. We dienen
te voorkomen dat er geruchten worden verspreid en om te voorkomen dat er mensen
worden gemarkeerd als schuldige. Vertrouwelijkheid is ook nodig om een eventueel
strafrechtelijk onderzoek en procedure niet te hinderen.

4.3 Begeleiding en procedure als een kind verteld over misbruik
1. Blijf rustig; laat uw afschuw niet blijken; luister goed; stel geen suggestieve
vragen (suggereer geen antwoorden in uw vraag, dus “Waar heeft hij je
aangeraakt?” i.p.v. “Heeft hij je borst aangeraakt?”).
2. Neem het kind serieus. Observeer non-verbale signalen. Stel geen 'maar of
waarom' vragen.
3. Beloof nooit om het geheim te houden. Indien misbruik heeft plaatsgevonden,
dient het mogelijk te worden gemeld bij de politie of bij de sociale diensten. Laat
het kind weten dat u een functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid zult
informeren.
4. Verzeker het kind dat ze het juiste hebben gedaan. Verzeker hen dat wat er
gebeurd is, niet hun schuld is.
5. Breng de informatie over aan een functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid
op dezelfde dag dat u de informatie ontvangt. Overleg over het gebeurde en
volgende stappen.
6. Vergeet niet, dat alles wat wordt gedeeld, strikt vertrouwelijk is - tussen u en de
betrokken personen.
7. Zorg ervoor dat u de naam van de persoon kent, die het misbruik heeft
bekendgemaakt. Laat die persoon niet alleen, omdat hij of zij in een zeer
kwetsbare situatie verkeert, nadat het zojuist heeft gesproken over diens
ervaringen.
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4.4 Wat gebeurt er vervolgens
1. De functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid zal samen met u een schriftelijk
verslag samenstellen, en
2. De functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid zal samen met u informatie
inwinnen bij Stichting Veilig (Algemeen Meldpunt Kindermisbruik). Samen zal er
een beslissing worden genomen over het plan van aanpak, conform 5 in de
meldcode.
De functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid is de Nationale Directeur van Grace
Communion Nederland en Vlaanderen.
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4.5 Kinderbeschermingsverklaring
Deze wordt getekend door de jeugdleiders, indien niet aanwezig door de plaatselijke
voorganger/pastoraal coördinator
Ik verklaar dat:
 Ik de bovenstaande richtlijnen heb gelezen.
 Ik nog nooit ben veroordeeld voor een delict met betrekking tot enige vorm van
misbruik van een kind (een persoon jonger dan 18 jaar).
 Ik nog nooit een kind heb mishandeld / misbruikt.
 Ik mij zal houden aan het kinderbeschermingsbeleid van GCI Nederland en
Vlaanderen.
 In het geval dat er een beschuldiging van kindermishandeling tegen mij is
ingediend, terwijl ik in dienst ben van GCI NL & Vl., zal ik dit melden bij de
functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid (de nationaal directeur).
 Ik verklaar mij te zullen houden aan de tijdelijke code van vertrouwelijkheid en
het protocol van het melden van een mishandeling of misbruik, zodra ik misbruik
verneem of vermoed.
 Ik geef toestemming dat deze verklaring zal worden bewaard in het kader van het
Kinderbeschermingsbeleid.
Ik begrijp dat als er een klacht is ingediend tegen mij over misbruik van kinderen, terwijl
ik mij onder het leiderschap GCI NL & Vl. bevind, deze bewering grondig zal worden
onderzocht in samenwerking met de bevoegde (civiele) autoriteiten.
Handtekening:___________________________________________________________________
Volledige naam: _________________________________________________________________
Datum: ___________________________________________________________________
Indien vereist:
Adres: _______________________________________________________________________

Paspoortnummer: ________________________________________________________________
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5. Signalen van misbruik: Stichting Chris
Stichting Chris heeft een duidelijke en uitgebreide beschrijving aangaande signalen van
misbruik. Kortheidshalve verwijzen wij naar de website van Stichting Chris, en specifiek
naar de link van het betreffende document http://www.chris.nl-file-2058

6. Handelen door de plaatselijke voorganger
6.1 Beschuldigingen bij fysiek geweld en emotioneel geweld
1. Als een kind fysiek letsel of tekenen van verwaarlozing vertoont:
 In kaart brengen van signalen.
 Overleg met de Nationale Directeur en het wijkteam van uw woonplaats.
 Neem contact op voor advies en of melding met Veilig Thuis (algemeen
Meldpunt kindermishandeling) daar waar er redenen zijn tot serieuze
bezorgdheid betreffende het kind of de ouders, of als het kind bang is om naar
huis te gaan. Stel de ouders op de hoogte dat er een besluit is genomen.
 Veilig Thuis in te schakelen.
2. In sommige gevallen, die minder urgent lijken, kan het wenselijk zijn er met de
ouder(s) over te spreken en bijvoorbeeld voor te stellen om medische hulp voor
het kind in te roepen. De huisarts zal dan indien nodig verder adviseren. Bij een
klein kind kan een gesprek met de assistent-arts volstaan. Adviseer de ouders
tevens om hulp te zoeken bij de wijkteams. Betreft het oudere kinderen dan is het
belangrijk om de wensen van het kind te vernemen om er al dan niet met de
ouders over te spreken. In gevallen van onvoldoende ouderlijke zorg als gevolg
van verwaarlozing kan de kerk vaak waardevolle hulp bieden.
3. Als de ouder(s) geen hulp wensen, biedt dan aan hen te begeleiden. Als ze ook dat
weigeren en de noodzaak van medische hulp niet inzien kan het nodig zijn om
zelf contact op te nemen met de wijkteams in hun buurt c.q. huisarts
4. Daar waar spoedeisende /directe medische aandacht noodzakelijk is dient deze
ook direct gezocht te worden door de huisarts op de hoogte te brengen van de
verdenkingen.
N.B De Raad van Kinderbescherming wordt alleen door Veilig Thuis ingeschakeld, en besluit over onder toezichtstelling of
uithuisplaatsing.

6.2 Beschuldigingen van seksueel misbruik
Wanneer er sprake is van beschuldigingen of verdenkingen van seksueel misbruik dient
de plaatselijke voorganger de volgende stappen te overwegen:
1. In kaart brengen van signalen. De plaatselijke voorganger dient nooit of te
nimmer zelf onderzoek te doen naar de beschuldiging van verdenking van
seksueel misbruik. Het behoort tot de taak van de plaatselijke voorganger om de
bijzonderheden en precieze details van de beschuldiging of verdenking na te
gaan en te overleggen. Overleg met de nationale directeur van Grace Communion
en het wijkteam van uw woonplaats.
Neem contact op voor advies en of melding met Veilig Thuis (Algemeen
Meldpunt kindermishandeling). Weeg de informatie af en neem en besluit
melding te maken bij Veilig Thuis. Hij dient niet met de ouder(s) of iemand
anders hierover te spreken;
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2. Afwezigheid van de plaatselijke voorganger mag geen reden zijn tot vertraging in
de rapportering van beschuldiging of verdenking van seksueel misbruik aan
Veilig Thuis. Te allen tijde dient de directeur betrokken te worden, en

3. Mocht er bij uitzondering een verschil van mening ontstaan tussen de jeugdleider
die seksueel misbruik rapporteert en de plaatselijke voorganger of zijn
plaatsvervanger, dan dient de jeugdleider toch onverwijld melding van
beschuldiging of verdenking van seksueel misbruik aan Veilig Thuis.
1. De kerk dient te allen tijde de plaatselijke voorganger in zijn functie te
steunen, en strikte geheimhouding van alle informatie in haar bezit te
garanderen, en zal deze alleen verstrekken indien de voortgang van het
onderzoek dat noodzakelijk maakt;
2. Vertel het NIET aan de ouders. Het belang van het kind staat voorop. De
ouders kunnen erbij betrokken raken en beschuldigingen van seksueel
misbruik zijn vaak moeilijk te bewijzen en worden meestal ontkend.
3. Neemt contact op met de politie om een medisch onderzoek te
vergemakkelijken in het geval van ernstig seksueel geweld (zoals
verkrachting*), waarvan u denkt dat die in de afgelopen uren heeft plaats
gevonden en omdat u nog geen onmiddellijke reactie van Veilig Thuis hebt
ontvangen. De politie kan dan een medisch onderzoek door een daarvoor
aangewezen politiearts gelasten. Hieruit kan eventueel bewijs voortvloeien,
bruikbaar in een criminele vervolging. (Afwijzing van een dergelijk onderzoek
door oudere kinderen kan aanvaard worden omdat zij op een leeftijd zijn dat
ze de hele situatie beter begrijpen). Moffel bewijzen zoals bevlekte kleding
niet weg.
4. Wees niet te kwistig met het geven van informatie zodat de vermeende dader
niet vroegtijdig gewaarschuwd wordt. Ook heeft het kind recht op privacy en
dient zoveel als mogelijk gerespecteerd te worden.
*Bij verkrachting heeft men de plicht dit te melden bij de politie.

6.3 Algemeen
Tracht de jeugdleider zich te verschuilen achter de autoriteit van de kerkleiding, dan
sluit dat de verantwoordelijkheid van de jeugdleider om als lid van het publiek
zorgwekkende situaties aan Veilig Thuis te melden, NIET uit. Vergeet niet dat misbruik
van kinderen een ernstig crimineel vergrijp is.
Als de beschuldiging geuit is tegen een kerkleider die verantwoordelijk is voor
toepassing van het beleid, dan dient men zich direct te wenden tot Veilig Thuis. De kerk
kan van u in dit geval verwachten dat u contact zoekt met leden van het Bestuur van de
Stichting en de mission director van Grace Communion Europa.
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7. Voorzieningen
Per kind dient een vrije ruimte van 2,3 m2 beschikbaar te zijn. Eén toilet en één wastafel
per 10 kinderen is ideaal, en indien mogelijk dient het gebruik van rolhanddoekautomaten vermeden te worden.
 Speelruimtes dienen schoon te zijn, voldoende warm, goed verlicht en
geventileerd.
 Er dient een (mobiele) telefoon aanwezig te zijn.
 Nooduitgangen dienen duidelijk zichtbaar te zijn, en nooit gesloten of versperd.
 Alle spelmateriaal zoals verven en lijmen die de kinderen gebruiken dienen gifvrij
te zijn.
 Kinderen mogen het pand niet zonder begeleiding verlaten.
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8. Praktische punten
Het is een goede zaak om een logboek bij te houden van ongebruikelijke situaties en wat
de leiders daarbij is opgevallen. (In kaart brengen van signalen). Dit kan vooral van
belang zijn wanneer de leiders te maken hebben met een jong persoon die voortdurend
seksuele opmerkingen aan het adres van de kerkleiding richt en later zelf een (valse)
aantijging van seksueel misbruik indient. Als dit soort gedrag schriftelijk is vastgelegd
kan daarmee elke beschuldiging in de toekomst weerlegd worden. Als echter een aantal
jongeren dergelijke opmerkingen aan een en dezelfde jeugdleider uiten zou dit (naar de
leiding) moeten aangeven dat er een probleem met deze jeugdleider is. Logboeken zijn
er daarom voor om zowel het kind als de leiding te beschermen. Ook dienen in de
logboeken vechtpartijen vermeldt te worden en welke actie daartegen door de leiding is
ondernomen. Dit logboek bevat automatisch gevoelige informatie en dient dan ook los
van het ongelukken- of verwondingenboek bijgehouden te worden. Ook is het raadzaam
een aanwezigheidsregister bij te houden inclusief details over de kontakten met de
ouders over speciale medische informatie betreffende de kinderen en jongeren.
Activiteiten die niet op het terrein van de kerk gehouden worden moeten speciale
toestemming hebben om er zeker van te zijn dat deze door de verzekering gedekt
worden. De kerk gaat er daarbij vanuit dat de deelnemers een W.A. verzekering hebben.
Wat vervoer betreft dient de kerkleiding er zeker van te zijn dat alle chauffeurs een
geldig rijbewijs bezitten en dat de auto’s zijn uitgerust met veiligheidsgordels voor en
achter en dat er niet meer kinderen vervoerd worden dan er veiligheidsgordels zijn.
Wees er ook zeker van dat er altijd een hulpchauffeur meegaat om te kunnen helpen in
geval van noodsituaties. Leiders mogen niet zonder overleg een lift geven aan een kind
daar dit tot misverstanden of verkeerd handelen aanleiding kan geven. Het risico van
het doen van valse beschuldigingen kan vrijwel uitgesloten worden indien er een andere
volwassen chauffeur meegaat. Chauffeurs dienen er zich van te overtuigen dat al de
kinderen en jongeren die zij vervoeren verzekerd zijn. In een bus dienen er altijd twee
volwassenen aanwezig te zijn, een achterin en een bij de deur. In verband met de
vertrouwelijkheid dienen alle gegevens veilig en permanent opgeslagen te worden,
omdat zij in verband gebracht kunnen worden met mogelijke beschuldigingen.
Elke beschuldiging die geuit wordt dient zo nauwkeurig en zo snel als mogelijk
opgeschreven te worden.
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9. Eerste hulp
Op alle door de kinderen te bezoeken gelegenheden, de auto’s inbegrepen, dienen eerste
hulp dozen aanwezig te zijn. Deze dienen regelmatig gecontroleerd te worden.
Alle jeugdleiders dienen aangemoedigd te worden tot het verwerven van eerste hulp
kennis en de kerk dient deelname aan cursussen op dit gebied aan te moedigen. Zonder
schriftelijke instructies van de ouders mogen er geen medicijnen verstrekt worden. Bij
het behandelen van problemen op het gebied van beschadigde huid, lichaamsvocht of
ontlasting dient te allen tijde goede hygiëne te worden betracht door gebruik van latex
wegwerphandschoenen en schorten. Bijzonderheden over de HIV status van een kind
dienen te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld te worden.
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10. Meldcode
10.1 Publicatie van het beleid
In de Gemeentegids van GCI wordt over het beleid uitleg gegeven. Op de website
www.gracecommunion.nl wordt het beleid gepubliceerd.

10.2 Training
De functionaris inzake kinderbeschermingsbeleid (nationale directeur) zal een korte
training volgen hoe de meldcode toe te passen en dat in de voorgangerbijeenkomst
uiteenzetten. Het beleid zal periodiek waar nodig geactualiseerd worden.

10.3 Achtergrond
Achtergrond aanpassen kinderbeschermingsbeleid Grace Communion Nederland en
Vlaanderen van 2004. Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking getreden. Dit is aanleiding geweest om het bestaande
beleid aan te passen. De wet bepaalt dat organisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten
hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Tevens is de jeugdzorg van de
overheid aan de plaatselijke gemeenten overgedragen. De meldcode is een stappenplan
waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of
hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling.

10.4 Wat is de verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling?
Binnen vrijwilligersorganisaties geldt geen verplichte meldcode. Wel dienen
verenigingen en organisaties een goed preventiebeleid te voeren als het gaat om het
voorkomen van seksueel misbruik of ongewenst gedrag binnen de
vrijwilligersorganisatie. Een meldprotocol kan hierbij helpen. Iedereen die op de hoogte
is van een ernstig strafbaar feit, zoals verkrachting of ander seksueel misbruik, moet
hiervan aangifte doen. Dat staat in de wet en geldt dus ook voor iedereen in een
vereniging/stichting. Een interne meldplicht zorgt ervoor dat het melden geen zaak is
van persoonlijke overwegingen en oordelen. Door de meldplicht op te nemen in het
huishoudelijk reglement kunnen de leden van de vereniging worden verplicht om ook
niet strafbaar gestelde vormen van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend
gedrag te melden. Hoewel de kerk geen vrijwilligersorganisatie is, zijn wij wel gehouden
aan de nieuwe meldcode van de overheid, zo heeft Stichting Veilig Thuis mij
meegedeeld.
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Veilig Thuis
Wilt u advies of hulp?
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)
Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 703119007 (niet gratis)

www.voor eenveiligthuis.nl

Van Veilig Thuis naar de Raad van Kinderbescherming
Als er een melding binnenkomt, dan bekijken de medewerkers van ‘Veilig Thuis’ wat er moet gebeuren. Als zij dat nodig
vinden, kunnen ze de zaak overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat doen ze alleen wanneer het kind ernstig
in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en wanneer het nodig lijkt dat hulp verplicht wordt gesteld

Directe nood? Neem contact op met de politie
Als u er acuut gevaar dreigt voor een kind, dan is er maar één mogelijkheid: bel 112, het landelijke alarmnummer. De politie
is opgeleid om met kindermishandeling om te gaan. Dit nummer is alleen voor noodgevallen.

10.5 Verantwoordelijkheden van de organisaties
De Wet verplichte meldcode zegt niet alleen dat er in een organisatie een meldcode
aanwezig moet zijn, maar ook dat de organisatie de kennis en het gebruik van de
meldcode binnen de organisatie moet bevorderen. De wet laat de invulling van deze
verplichting over aan de organisaties zodat goed kan worden ingespeeld op de
behoeften en vragen van de medewerkers. Deze ruimte om een eigen invulling te geven
aan scholing en training, laat onverlet dat het om een wettelijke plicht gaat. Dit betekent
dat de organisatie, bijvoorbeeld op verzoek van de inspectie of de gemeente concreet
moet kunnen beschrijven wat er is gedaan, bijvoorbeeld aan scholing en training van
medewerkers, om de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen en wat de
plannen op dit punt zijn voor het komend jaar. Bij het bevorderen van de kennis en het
gebruik van de meldcode kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
 Het informeren van beroepskrachten over de meldcode die wordt gehanteerd en
het doel daarvan;
 Het aanbieden van voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en
trainingen voor de beroepskrachten;
 Het opnemen van de meldcode in het inwerkprogramma van nieuwe
medewerkers;
 Het regelmatig evalueren van het gebruik van de meldcode op basis van de
casuïstiek. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de meldcode en
van de bewustwording van de handelswijze van de professionals bij signalering
van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 Het zorgen voor de beschikbaarheid van deskundigen die kunnen worden
geraadpleegd, en
 Het zicht houden op de effecten van de meldcode.

10.6 Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode.
Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:
 Stap 1: In kaart brengen van signalen.
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 Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis*:
o het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
o Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel
altijd Veilig thuis raadplegen.
 Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Als hulpmiddel heeft de overheid een basismodel huiselijk geweld en
kindermishandeling opgesteld. Dit model kunt u gebruiken bij het ontwikkelen van een
meldcode.
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Bronnenlijst
No Kidding: Protocol kindermishandeling , netwerk tegen kindermishandeling.
Stichting Chris Nieuwsbrief 2012, nummer 1 ,23 e jaargang: artikel over
kindermishandeling. Stichting Chris is deel van centrum Pastorale counseling.
Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, van Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013.
Jeugd en Gezin: Kindermishandeling.
Signalenlijst kindermisbruik: Stichting Chris.
Youth with a mission; YWAM Child Safety policy.
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