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Meldprotocol grensoverschrijdend gedrag Protestantse Wijkgemeente 
Open Hof Ommoord  

1. Algemeen. 
Open Hof Ommoord wil een plek zijn waar je je veilig voelt. Dat geldt voor onze hele gemeente. Daarom zijn er 
vertrouwenspersonen actief waar je terecht kunt om een onveilige situatie te melden. Het kan gaan om gedrag van 
seksuele aard, pesten, intimidatie, discriminatie, financiële malversatie, agressie, gebrek aan respect, misbruik van 
een machtspositie e.d. Ook kan het gaan om vragen, vermoedens of meldingen.  
Allereerst biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon 
verwijzen, bemiddelen en bijstaan in aangiftes en bij klachtenprocedures. 

2. Mogelijke signalen. 
- Iemand wil niet meer met een activiteit meedoen en wil niet aangeven waarom. 
- Iemand wil niet meer met een persoon te maken hebben en wil niet aangeven waarom. 
- Iemand krijgt erg veel aandacht van iemand met een specifieke taak in de gemeente. 
- Iemand zondert zich regelmatig af met een ander gemeentelid. 
- Iemand wil graag alleen de crèche of een andere kinderactiviteit leiden. 
- Iemand praat vaak over onderwerpen die met seks te maken hebben. 

Wees zorgvuldig, niet alles duidt op grensoverschrijdend gedrag. Belangrijk is in ieder geval om naar je intuïtie te 
luisteren. Heb je twijfels, spreek die dan uit. 

3. Meldprotocol. 
Meldingen kunnen gedaan worden door: 

- Iemand met een niet-pluis-gevoel bij een situatie tussen mensen. 
- Een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. 
- Een veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. 

 
Melder en vertrouwenspersoon (VP) hebben een gesprek. De VP maakt korte gespreksverslagen en checkt de 
juistheid hiervan met de gesprekspartner. Aansluitend worden de mogelijke en gewenste vervolgstappen besproken. 

4. De vertrouwenspersoon. 
Graag stel ik mij voor: Ik ben Mariette Doolaard. Ik ben werkzaam geweest als 
wijkpredikant in Rotterdam-Zevenkamp en nu al enige tijd met emeritaat.  
Naar mijn gevoel is de kerkelijke gemeente bij uitstek de plek waar mensen zich veilig 
zouden moeten voelen om zichzelf te zijn, te spreken over wat hen bezig houdt en op 
eigen wijze het geloof te beleven.  
Voor velen is de gemeente inderdaad zo’n plek, maar helaas niet altijd voor allen. Er 
is soms sprake van ongewenste omgangsvormen. 
Daarom ben ik in de gemeente aangesteld als vertrouwenspersoon waar je eventuele 
negatieve ervaringen kwijt kan. 
Als je kontakt met mij opneemt, dan mag je verwachten dat ik goed naar je luister als 
je vertelt over ongepaste of grensoverschrijdende ervaringen, dat ik mij onpartijdig 
opstel en samen met jou zoek naar mogelijkheden om om te gaan met wat je hebt 
meegemaakt of veroorzaakt. 

Je kunt mij bereiken via het emailadres mariette.doolaard@openhof-ommoord.nl 
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