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Kom en Zie: een veilige kerk 

Als leidersteam vinden we het belangrijk dat iedereen welkom is in Kom en Zie. Daarbij willen we iedereen 

een veilige plek bieden in onze gemeente! Dat klinkt vanzelfsprekend, maar de ervaring leert dat machts-, 

financieel en seksueel misbruik door leidinggevenden veelvuldig voorkomt in onze maatschappij en helaas 

ook binnen kerken en christelijke organisaties. We vinden het daarom belangrijk om op basis van Bijbelse 

richtlijnen helder te zijn over wat ontoelaatbaar gedrag is en hoe we daarmee omgaan.  

 

 

SGL 

Wij zijn daarom al in 2016 een lidmaatschap aangegaan met Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). 

Dit is een platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke 

organisaties, die aangesloten kerken, gemeenten en organisaties wil helpen om de betrouwbaarheid van hun 

leidinggevenden te waarborgen. Dit doen ze door voorlichting en trainingen te geven om verschillende vormen 

van misbruik te helpen voorkomen. De gedragscode voor leidinggevenden is daarbij een belangrijk hulpmiddel 

en bestaat uit een aantal afspraken en Bijbelse regels waar leiders van deelnemende organisaties zich aan 

verbinden. Alle leidinggevenden binnen onze gemeente hebben kennisgenomen van de gedragscode en 

ondertekend. Hiermee proberen we allereerst onveilige situaties te voorkomen. Als zich echter toch een 

vervelende situatie voordoet, dan verschaft de gedragscode eveneens duidelijkheid hoe we daarmee omgaan. 

 

 

Meldpunt 

Een belangrijke voorwaarde voor een veilig klimaat, is dat iedereen zich vrij voelt om elkaar aan te spreken 

op onveilige situaties en een eventueel incident te melden, in de wetenschap dat daar op een serieuze en 

integere wijze mee om wordt gegaan. Als leidersteam willen wij daarom op een zorgvuldige wijze met elke 

melding omgaan. In geval van een incident of wanneer je iets signaleert of ervaart wat “niet pluis is”, kun je 

dit aan je groepsleider melden of aan een lid van het leidersteam. Het kan echter zo zijn dat je het juist 

liever niet aan de leiding wilt melden (bijvoorbeeld omdat het betrekking heeft op een leidinggevende). 

Daarom hebben we ook interne vertrouwenspersonen aangesteld. Deze personen hebben een neutrale 

positie binnen onze gemeente en je kunt erop vertrouwen dat zij op onpartijdige en op integere wijze met je 

melding omgaan. De interne vertrouwenspersonen zijn Marieke van Gijtenbeek en Dirk van Buuren. Je kunt 

contact met ze opnemen door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@komenzie.nl. Als er niemand 

binnen de gemeente is aan wie je je melding denkt kwijt te kunnen, dan kun je terecht bij het meldpunt van 

SGL zelf. Zij beschikken over externe vertrouwenspersonen en een klachtencommissie. Zie hiervoor 

bijgaande folder. 

 

 

Samen maken we het veiliger 

We kunnen nooit helemaal voorkomen dat er iets gebeurt in Kom en Zie wat we beslist niet willen, maar 

we kunnen het wel samen veiliger maken door heldere richtlijnen te volgen om onveilige situaties te 

voorkomen en hoe we omgaan met ontoelaatbaar gedrag. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om 

erop toe te zien dat deze regels in acht worden genomen en om het te melden wanneer dit niet gebeurt 

en/of zich een incident heeft voorgedaan. 

 

Heb je nog vragen….?! Kijk dan voor meer informatie op de website van Kom en Zie en/of SGL 

(https://www.komenzie.nl/wie-wij-zijn) en (https://www.sgl-platform.nl/go/wie-zijn-wij/) 

 

Wil je naar aanleiding van dit informatief ergens over praten? Neem dan contact op met een lid van het 

leidersteam of één van de vertrouwenspersonen. 
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