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Inleiding 

De Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge vindt het belangrijk dat haar betaalde en 

onbetaalde kerkwerkers die werken met ouderen, jongeren en kinderen (hierna aan te duiden als 

gemeentelid) in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn 

van de kaders waarbinnen het kerkelijk werk plaats kan vinden. 

Menselijke interactie en gedragsregels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de onderlinge 

omgang worden er in feite altijd al bepaalde gedragsregels gehanteerd, zonder dat deze zwart op wit 

staan, maar waaraan de meeste mensen zich vanzelfsprekend houden. 

Mede vanwege situaties in de maatschappij zijn er in wet- en regelgeving allerlei verplichtingen 

vastgelegd waaraan wij ons moeten houden. Hierdoor is het noodzakelijk om ook een juridisch 

schriftelijke onderbouwing van gedragsregels binnen onze kerkelijke gemeente te hanteren. 

Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) kerkwerkers een gedragscode 

opgesteld. Het gaat dan om een ambtsdrager (predikant, ouderling of diaken) of om andere 

personen met gezag in de kerk die door de kerkenraad is benoemd (kerkvoogdij, organisten en 

leidinggevende van verenigingen). Wanneer u zich inzet als vrijwilliger of als betaalde kracht binnen 

onze gemeente, wordt er van u verwacht dat u zich aan de omgangsregels houdt en zich conformeert 

aan deze gedragscode. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart u dat u de omgangsregels 

kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen. 

Het gevaar bestaat dat het vastleggen van geoorloofd en ongeoorloofd gedrag in een gedragscode 

kan leiden tot een keurslijf waarin geen plaats meer is voor spontaniteit. Dat is niet de bedoeling van 

deze gedragscode. Wel is het noodzakelijk dat we ons voortdurend bewust zijn van de juistheid en de 

mogelijke gevolgen van ons handelen en daarover ook met elkaar kunnen en durven praten. Deze 

gedragscode is een hulpmiddel om aan dit zinvolle proces van doordenking een bijdrage te leveren. 

Hierbij laten wij ons leiden door het liefdesgebod wat de Heere Jezus ons gegeven heeft, toen Hij zei: 

Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22: 37-39). 

  



Omgangsregels 

1.   De kerkwerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de 

kerkwerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het gemeentelid zich veilig en 

gerespecteerd voelt. 

Benoem het eerlijk als er iets dwars zit in het gedrag van de ander en sta tegelijkertijd open voor 

reflectie op uw eigen gedrag. Uit niet alleen kritiek, maar geef ook positieve waardering. 

Verzamel alleen (privacygevoelige) gegevens voor zover ze relevant zijn voor het functioneren van de 

relatie. Laat deze gegevens nooit rondslingeren en deel of bespreek deze niet met derden. Verstrek 

vertrouwelijke informatie over een gemeentelid alleen na overleg met betrokkene. 

Maak nooit misbruik van een afhankelijkheidsrelatie. De kerkwerker is normaal gesproken degene 

aan wie gezag moet worden betoond. Maak hier geen misbruik van. 

 

2.   De kerkwerker onthoudt zich ervan het gemeentelid te bejegenen op een wijze die het 

gemeentelid in zijn/haar waardigheid aantast. 

Voorkom dubbelzinnig, kwetsend, grof en intimiderend taalgebruik. Wees u bewust van de uitwerking 

van non-verbaal gedrag. Op een bepaalde manier kijken of gebaren hoeft niet altijd verkeerd te zijn 

bedoeld, maar kan wel een onjuiste indruk wekken. 

 

3.   De kerkwerker dringt niet verder door in het privéleven van het gemeentelid dan functioneel 

noodzakelijk is. 

Nodig het gemeentelid niet thuis uit zonder medeweten van de ouders/begeleiders. Wees ook zeer 

terughoudend met persoonlijke brieven, email, social media berichten e.d. 

Verwijs tijdig door naar professionele hulpverlening bij zaken die de functionele relatie overstijgen, 

maar doe dit nooit zonder overleg met de ouders of begeleiders. Probeer in crisissituaties niet zelf de 

rol van hulpverlener op te nemen, maar laat dit aan hulpverleningsinstanties over. 

 

4.   De kerkwerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering (zowel verbaal als fysiek) en 

van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het gemeentelid. Alle seksuele 

handelingen, contacten en relaties tussen kerkwerker en het kind/de jongere tot 18 jaar zijn op 

grond van onze Bijbelse normen en waarden onder geen beding geoorloofd, ongeacht wat de 

wetgeving hierover zegt. Bij een kind/jongere tot 18 jaar wordt dit, ook door de wetgeving, 

beschouwd als seksueel misbruik waarvan aangifte zal worden gedaan.  

 

5.   De kerkwerker mag een gemeentelid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel, erotisch of gewelddadig van aard ervaren zal worden.  

Dus ook als er strafmaatregelen genomen worden dient lichamelijk contact te worden vermeden. 

Wees ook rechtvaardig en billijk bij het geven van straf en durf ook waar nodig het eigen ongelijk te 

bekennen en benoemen wanneer er bijvoorbeeld in drift iets is misgegaan. 

 



6.   De kerkwerker vermijdt het onnodig of veelvuldig alleen zijn met het gemeentelid in een 

afgesloten ruimte. Uitsluitend in het bijzijn van een andere kerkwerker kunnen deze ruimten 

betreden worden.  

Hoewel sommige gesprekken nu eenmaal onder vier ogen moeten plaatsvinden moeten we wel 

voorkomen dat situaties niet leiden tot beschuldiging van ongewenste intimiteiten of racisme. Blijf 

zichtbaar en maak je niet kwetsbaar. Informeer (indien mogelijk) een derde persoon aangaande een 

gesprek onder vier ogen, zonder daarbij de inhoud prijs te geven. 

De kerkwerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en 

met respect omgaan met het gemeentelid en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de 

kleedkamer, slaapkamer of hotelkamer. 

 

7.   De kerkwerker krijgt of geeft geen (im)materiële geschenken. Een onkostenvergoeding voor 

werkelijk gemaakte kosten met betrekking tot de functionele relatie is wel toegestaan. 

De kerkwerker mag wel bijvoorbeeld kilometervergoeding ontvangen wanneer hij/zij heeft gereden 

bij een uitje of trakteren bij een verjaardag, maar geen dure cadeaus geven/aannemen zonder 

duidelijke verantwoording die past binnen de functionele relatie tussen kerkwerker en gemeentelid. 

 

8.   De kerkwerker heeft de plicht het gemeentelid naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling, seksueel misbruik en alle andere vormen van grensoverschrijdend 

gedrag, en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het gemeentelid is 

betrokken, wordt nageleefd. 

 

9.   Indien de kerkwerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 

bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor 

door de kerkenraad aangewezen vertrouwenspersonen. 

 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de kerkwerker in de geest 

van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door de 

kerkenraad aangewezen vertrouwenspersonen. 

Bespreek in deze gevallen je zorgen in eerste instantie onder vier ogen met degene op wie je kritiek 

hebt voordat je hiervan melding maakt (in de geest van Matth. 18). 

Beloof nooit geheimhouding. Vertel dat wat je bespreekt in principe binnenskamers blijft, maar 

voorkom dat er een knellende geheimhouding wordt afgesproken. Respecteer de privacy, maar 

schakel iemand anders in wanneer dit noodzakelijk is. 

 

  



Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen 

tot gevolg hebben. Wanneer een kerkwerker wordt verdacht van strafbare feiten van welke aard dan 

ook, zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen en indien van toepassing ook een melding doen bij 

het SMKR (Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties). 

Van alle kerkwerkers wordt verwacht dat zij deze gedragscode gelezen hebben en ermee instemmen. 

Hiervan wordt een register bijgehouden door de vertrouwenspersonen waarin dat wordt vastgelegd. 

Deze gedragscode is vastgesteld door de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te 

Nieuwe-Tonge op de kerkraadsvergadering van 14 september 2022. 

 

 

Ondertekening kerkwerker 

Hierbij verklaar ik dat ik de inhoud van de gedragscode ken en dat ik niet tegen deze gedragscode in 

zal handelen. 

 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Functie(s): 

 

 

 

 

Handtekening: 


