
  

 

 

Parochie Sint Jan de Doper 

Raadhuisstraat 4 

5131 AM  Alphen NB 

 

 

 

Het bestuur van de parochie Sint Jan de Doper heeft tijdens zijn vergadering van woensdag 4 

november 2020 een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is goed op de hoogte 

van de organisatie van de parochie Sint Jan de Doper. De vertrouwenspersoon is mr. dr. C. J. (Cees) 

de Jong. Hij is bereikbaar via het volgende e-mail adres:  vertrouwenspersoon@sint-jan-de-doper.nl 

en/of telefoonnummer 06 – 13507407 

 
VERANTWOORDING FUNCTIE VERTROUWENSPERSOON      
 

Daar waar mensen met elkaar omgaan kan zich grensoverschrijdend gedrag voordoen. Ook in een 

parochie werkzame vrijwilligers en beroepskrachten kunnen geconfronteerd worden met vormen 

van grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat de persoon in kwestie dan met de problemen 

terecht kan bij een door het parochiebestuur aangestelde vertrouwenspersoon. Dat is ook de reden 

dat de parochie Sint Jan de Doper de functie van vertrouwenspersoon in haar organisatie heeft 

ingebed. Met de aanstelling van de vertrouwenspersoon wil het bestuur van Sint Jan de Doper 

grensoverschrijdend gedrag tegengaan en de sociale veiligheid binnen de parochiegemeenschap 

bevorderen. Het bestuur wil voorkomen, dat in de parochie werkzame vrijwilligers en 

beroepskrachten psychisch, fysiek of sociaal worden belast met grensoverschrijdend gedrag. 

Hieronder zijn te verstaan:   

• Seksueel misbruik • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten • Fysiek, psychisch of verbaal 

geweld • Discriminatie • Radicalisering  
 

Het gaat in veel situaties om machtsmisbruik, het op een onredelijke of ongepaste manier uitoefenen 

van macht. Met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag conformeren de vertrouwenspersoon en 

het parochiebestuur, zich aan de Gedragscode Pastoraat, zoals die gepubliceerd is door de 

Nederlandse bisschoppen 10 april 2018.  
 

Wat betreft het onderdeel Waarden en Normen pastoraat: de Gedragscode Pastoraat geldt voor alle 

categorieën personen, dat wil zeggen, wat voor de pastor/pastorale werker geldt, geldt voor alle 

vrijwilligers.  
 

Deze gedragscode zal als bijlage een onderdeel vormen van het document vertrouwenspersoon.  
 

Voor wie is de vertrouwenspersoon?  

De vertrouwenspersoon is er voor alle in de parochie Sint Jan de Doper werkzame vrijwilligers en 

beroepskrachten. De vertrouwenspersoon gaat ALTIJD vertrouwelijk om met de informatie, die zij/hij 

krijgt.   

 
TAKEN/BEVOEGHEDEN VERTROUWENSPERSOON 
 

Zij/hij is het aanspreekpunt voor alle beroepskrachten en vrijwilligers die een klacht hebben op het 

gebied van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie en voert haar/zijn taak uit door:  
 

• het opvangen, begeleiden en ondersteunen van de melder (i.c. degene die de klacht namens 

iemand meldt), of een medewerker/vrijwilliger die voor zichzelf met een melding komt. • het zorg 

mailto:vertrouwenspersoon@sint-jan-de-doper.nl


dragen voor de eerste opvang van de melder/slachtoffer. • het registreren, analyseren en 

interpreteren van de melding.  • contact op te nemen zodra er een signaal binnenkomt.  • het samen 

met de melder zoeken naar oplossingen en nagaan of oplossingen in de informele sfeer tot de 

mogelijkheden behoren, alles slechts indien de melder daarmee instemt.  • het verstrekken van 

informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, naast de interne klachtenprocedure ook 

de strafrechtelijke of de civielrechtelijke procedure en de consequenties daarvan bespreken. • het 

eventueel verwijzen naar de mogelijkheden van professionele hulpverlening, bemiddeling, coaching. 

De melder ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook de politie en 

de officier van justitie.  • het inschakelen van politie en officier van justitie, dat altijd aan de orde is 

bij grensoverschrijdend gedrag, als het een minderjarig persoon betreft.  
 

• na afwikkeling van de klacht/melding, zal de vertrouwenspersoon een A4’tje opstellen en dit samen 

met de klager/melder ondertekenen en afspraken maken over de bewaring van dit document. Dit zal 

bewaard blijven tot de juridische termijn is verjaard.  

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.  

De vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol richting het parochiebestuur om in de toekomst 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  

 
FACILITEITEN  
 

• er wordt passend in de situatie, gezocht naar een neutrale plaats, om een vertrouwelijk gesprek te 

voeren, eventueel zal de parochie Sint Jan de Doper de onkosten voor de huur van een locatie 

vergoeden.  • de kosten voor eventuele scholing of intervisie gesprekken zal in overleg met het 

bisdom worden besproken. • er is een meldpunt grensoverschrijdend gedrag van de katholieke kerk, 

dit is een adviserend orgaan • een vergoeding voor de vertrouwenspersoon bij calamiteiten, is 

bespreekbaar. 

 
 AFSPRAKEN MET HET PAROCHIEBESTUUR 
 

• Na een periode van anderhalf jaar, dus in het eerste geval is dat juni 2022, zal er een evaluatie 

plaatsvinden samen met de vertrouwenspersoon en het parochiebestuur, dit om lering te trekken uit 

bepaalde situaties.  

• De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de handleiding Algemene verordening 

gegevensbescherming (A.V.G.), deze is te vinden op de website van het ministerie.  

• Nagegaan wordt of er op het niveau van het bisdom een (centrale) vertrouwenspersoon is.   

• Het document vertrouwenspersoon wordt  op de website van de parochie geplaatst.    

• Dit document is opgesteld door het parochiebestuur Sint Jan de Doper en is op de vergadering van 

het parochiebestuur d.d. 4-11-2020 aan de orde geweest in het bijzijn van de vertrouwenspersoon 

en goedgekeurd en gearchiveerd, ook met het oog op eventuele opvolging van de huidige 

vertrouwenspersoon.  

 
Vastgesteld op  4 november 2020     

                  
Vertrouwenspersoon C.J. de Jong   Namens de parochie, pastoor J. Demmers  


