
DE  PROTESTANTSE  KERK  NOORDWIJK  IS  EEN  VEILIGE  KERK

Ga pesten/schelden tegenRekening houden met elkaar

Bemoei je niet met privé zakenPersoonlijke ruimte

Waar kun je heen als er iets gebeurt wat 
je als onveilig ervaart in de Protestantse 
Kerk Noordwijk? Als iemand onge-
wenst over jouw grenzen heengaat. Of 
je ervaart of signaleert een vorm van 
machtsmisbruik: seksuele intimidatie, 
agressie, geweld, discriminatie, pesten. 
Kun je daar vertrouwelijk over praten 
en je veilig en serieus genomen weten? 
 
Vertrouwenspersoon 
Bij grensoverschrijdend gedrag kun je te-
recht bij een van de vertrouwenspersonen 
van de Protestantse Kerk Noordwijk. Zij 
zijn hiervoor opgeleid en werken onafhan-
kelijk. Klachten meld je alleen en recht-
streeks aan hen. 

Contact 
Voor meer informatie, e-mailadressen en 
telefoonnummers van de vertrouwensper-
sonen of als je vragen hebt over dit onder-
werp kun je terecht op de website van de 
Protestantse Kerk Noordwijk: 
www.pkn-noordwijk.nl/veiligekerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDRAGSREGELS
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De kerk vind het belangrijk dat ons ge-
drag past bij het christelijk geloof. Ge-
dragsregels en omgangsregels kunnen 
helpend zijn om elkaar aan te spreken 
op (on)gewenst gedrag en daarmee on-
gewenste situaties voorkomen. 
 
1. Bejegening 
Wij respecteren elkaar en anderen. Wij 
zorgen voor een sfeer en een omgeving 
waarbinnen iedereen zich veilig en geres-
pecteerd kan voelen. We benaderen  
niemand op een manier die hen in hun 
geestelijke en lichamelijke waardigheid en 
integriteit aangetast. 
 
2. Gedrag 
Wij onthouden ons van elke vorm van 
agressie, geweld, intimidatie, gescheld,  
ongepaste of ongewenste humor, gepest 
geroddel en buitensluiting. 
Wij onthouden ons van elke vorm van  
ongewenste seksuele of seksueel getinte 
gedragingen of uitingen, waarbij we zon-
dermeer rekening houden met wat de 
ander als ongewenst aangeeft. 
Alle seksuele handelingen, contacten en 
relaties met minderjarigen (mensen jonger 
dan 18 jaar) zullen worden beschouwd als 
‘seksueel misbruik’, daarvan aangifte zal 
worden gedaan. 

3. Privacy 
Wij dringen bij de uitoefening van onze 
taak voor de kerk, niet verder door in het 
privéleven van anderen dan voor de uit-
oefening van die taak nodig is. 
 
4. Geheimhouding 
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens 
die we van elkaar en anderen ontvangen en 
gebruiken deze alleen voor het doel waar-
toe ze zijn afgestaan. 
Als wij bij de uitoefening van onze taak 
voor de kerk kennis ontvangen van ver-
trouwelijke gegevens over personen en 
zaken, zullen we geheimhouding bewa-
ren, ook nadat we onze (vrijwillgers) func-
tie/taak hebben neergelegd.  
Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk 
is voor betrokkene of anderen of als de wet 
anders eist, vervalt deze regel.  
 
5. Veiligheid 
Wij nemen kennis van en houden ons aan 
de veiligheidsvoorschriften en dragen zo 
goed mogelijk zorg voor de veiligheid van 
onszelf en de mensen om ons heen. 
Wij gaan zorgvuldig om met eigendom-
men van de kerk en gebruiken ze waarvoor 
ze bedoeld zijn. 
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6. Gelden en geschenken 
Wij nemen geen geld, geschenken of an-
dere gestes aan voor onszelf met een geld-
waarde van meer dan € 50 als aannemelijk 
is dat deze samenhangen met de uitoefe-
ning van onze taak voor de kerk, tenzij 
deze door het college, waaronder ons vrij-
willigerswerk valt, worden verstrekt. 
We vermijden elke vorm van belangenver-
strengeling, in het bijzonder op financieel 
terrein. 
Giften die wij ten behoeve van de kerk of 
voor een ander kerkelijk doel ontvangen, 
dragen wij zo snel mogelijk over aan de be-
treffende penningmeester. We leveren al-
tijd een notitie mee waarop bedrag, gever 
en doel staan vermeld, waarvan we een af-
schrift geven aan de schenker. 
Indien de schenker anoniem wil blijven 
respecteren we dat. 
 
7. Communicatie 
We zullen ons bij de uitoefening van onze 
taak voor de kerk zoveel mogelijk naar bui-
ten toe onthouden van negatieve com-
municatie over onze kerkelijke gemeente 
of over leden en organen binnen de  
gemeente. Opbouwende kritiek kan  
gevraagd of ongevraagd schriftelijk worden 
ingediend bij de scriba van de kerkenraad 
of bij de vertrouwenspersoon. Als wij  

benaderd worden door media, zullen we 
dit melden aan het college waaronder ons 
vrijwilligerswerk valt en gezamenlijk be-
sluiten hoe te handelen. 
 
8. Representativiteit 
Bij de uitoefening van onze taak voor de 
kerk zijn we passend gekleed voor de taak 
die we op dat moment hebben uit te oefe-
nen. 
Bij de uitoefening van onze taak voor de 
kerk zorgen we dat we niet onder invloed 
zijn van de bewustzijnsveranderende mid-
delen. Wij roken niet en drinken geen  
alcohol in het bijzijn van anderen, als dat 
als ongewenst wordt aangemerkt. 
 
9. Klachten 
Wij hebben allen het recht een klacht in te 
dienen, waarna de klachtenprocedure  
gevolgd zal worden. 
Het verdient grote voorkeur als zowel de 
klager als beklaagde medewerking verleent 
aan de klachtenprocedure. 
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Voor meer informatie, e-mailadressen en  
telefoonnummers van de vertrouwenspersonen of als  
je vragen hebt over dit onderwerp kun je terecht op de  
website van de Protestantse Kerk Noordwijk:  
 
www.protestantsnoordwijk.nl/veilige-kerk 
 
Dit informatiepunt is puur informatief. Klachten meld je  
alleen en rechtstreeks aan de vertrouwenspersoon  
en niet aan het secretariaat Veilige Kerk zodat alles  
vertrouwelijk blijft. 

Voor meer informatie, e-mailadressen en  
telefoonnummers van de vertrouwenspersonen of als  
je vragen hebt over dit onderwerp kun je terecht op de  
website van de Protestantse Kerk Noordwijk:  
 
www.pkn-noordwijk.nl/veiligekerk 
 
Dit informatiepunt is puur informatief. Klachten meld je  
alleen en rechtstreeks aan de vertrouwenspersoon  
en niet aan het secretariaat Veilige Kerk zodat alles  
vertrouwelijk blijft.
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