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Bijlage 2. Gedragscode Veilig Kerk 

A. Inleiding  
De Hervormde Gemeente van Woudenberg vindt het belangrijk om afspraken te maken over 
de manier van omgaan met elkaar. Het liefdesgebod dat wij wekelijks horen, roept ons hier-
toe op. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen in de gemeente. Dit kan alleen als 
je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. In onze kerkelijke gemeente zijn 
daarom alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: pesten, machtsmisbruik, dis-
criminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkin-
gen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar. Dit geldt zowel fysiek als online. 

De Algemene Kerkenraad vraagt daarom van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, 
hun ouders of andere bezoekers, dat zij positief meewerken aan het naleven van deze ge-
dragscode. Daarvoor zijn gedragsregels opgesteld en worden flyers verspreid. Niet alle za-
ken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. 
De medewerkers en vrijwilligers bevestigen hun medewerking hieraan door deze gedragsco-
de te ondertekenen.  

B. Soorten grenzen 
Veiligheid heeft alles te maken met het respecteren en aangeven van grenzen, die als volgt 
kunnen worden onderscheiden: 
1. Fysieke grenzen. 

Wie mij mag aanraken en onder welke omstandigheden dit mag. 
2. Emotionele grenzen. 

Ik kan omgaan met eigen emoties en ik maak me los van schadelijke manipulatie en 
emoties van anderen. 

3. Mentale grenzen. 
Ik draag zorg voor persoonlijke vrijheid van eigen gedachten en meningen. 

4. Sociale grenzen. 
Ik draag zorg voor mezelf en anderen in de diverse relaties. 

5. Geestelijke grenzen. 
Ik onderscheid Gods wil in mijn en andermans leven; In onze seculiere samenleving met 
geheel andere (seksuele) waarden en normen ga hier zorgvuldig en respectvol mee om. 

Met name voor kinderen en jongeren is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om 
zich te kunnen ontwikkelen. Hierover kunnen geen exacte grenzen worden afgesproken die 
voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Een volstrekt duidelijke grens is de ontoelaat-
baarheid van seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen en kinderen bij 
kerkelijke activiteiten waar dan ook.  

C. Gedragscode. 
Elke medewerker en vrijwilliger: 
1. Beschermt naar vermogen het kind/de jongere/het gemeentelid (hierna: allen) tegen elke 

vorm van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zowel fysiek als online. Hieronder valt 
ook pesten en andere negatieve benaderingen, zowel verbaal als non-verbaal  

2. Ziet dat de gedragscode door iedereen die bij een activiteit is betrokken wordt gehan-
teerd en spreekt anderen hierop zonodig aan. 
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3. Draagt zorg voor de veiligheid van de relatie en voor een omgeving en sfeer waarbinnen 
allen zich veilig en in hun waardigheid gerespecteerd weten.  

4. Zal zo mogelijk altijd samen met een andere medewerker of vrijwilliger de activiteit uit-
voeren en dus niet alleen met iemand in dezelfde ruimte aanwezig zijn. 

5. Geeft of krijgt geen (im)materiële vergoedingen die niet in verhouding zijn. 

6. Is zich bewust van het doel van een activiteit en zal niet verder in de persoonlijke sfeer 
treden dan functioneel noodzakelijk is. 

7. Zal bij signalering van ernstige overtreding van deze gedragscode en bij vermoedens van 
(seksueel misbruik) hierover spreken en afstemmen met de door de kerkenraad aange-
wezen vertrouwenspersoon. Hun namen staan vermeld op de website en in de colofon 
van de kerkbode. 

8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaat-
baarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrij-
williger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te 
treden met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon. 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de gedragscode kent en overeenkomstig deze 
gedragscode zal handelen. 
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