
 

 

Waardig en respectvol met elkaar omgaan 

We horen het regelmatig opduiken: grensoverschrijdend gedrag, onheuse bejegening, onveilige 
werksituaties. Of het nu in de kerk is, in het onderwijs, in de zorg, in het bedrijfsleven, in de sport, overal 
komt het voor dat mensen slachtoffer kunnen worden van schadelijk gedrag van anderen. Een belangrijke 
les die getrokken kan worden uit al die onveilige situaties, is dat slachtoffers met hun pijnlijke ervaringen 
bij een onafhankelijke persoon terecht kunnen. Niet altijd zijn zulke personen voorhanden en komt het 
voor, dat slachtoffers er het zwijgen toe doen en hun pijn en verdriet in eenzaamheid trachten uit te 
houden. In onze parochies willen we dat wij allen, beroepskrachten en vrijwilligers, waardig en respectvol 
met elkaar omgaan en willen wij voorkomen, dat mensen in onveilige situaties terechtkomen. Waar die 
situaties helaas wel ontstaan moeten slachtoffers een luisterend oor kunnen vinden, bij een 
vertrouwenspersoon die onafhankelijk en in strikte vertrouwelijkheid er voor hen is.   

Vertrouwenspersoon 

Het bisdom heeft daarom parochies opgeroepen om erin te voorzien, dat er in elke parochie zo’n 
vertrouwenspersoon wordt aangesteld. De besturen van de Sint Franciscusparochie en de parochie 
Christus Koning hebben zich gecommitteerd aan de oproep van de bisschop. Daarmee geven de besturen 
aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, 
en dat ieder zich in de parochie veilig moet kunnen voelen. 

Vertrouwenspersonen zijn aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroepskrachten of anderen die 
zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld 
voelen. De vertrouwenspersonen bieden – onder strikte geheimhouding – een luisterend oor. Zij helpen 
om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. Ze kunnen helpen bij het zetten van stappen 
die nodig zijn om weer op een juiste wijze met elkaar om te gaan.  

Zowel in de Sint Franciscusparochie als in de parochie Christus Koning is onlangs een vertrouwenspersoon 
aangesteld. Deze vertrouwenspersonen handelen volledig onafhankelijk en in strikte vertrouwelijkheid. Hij 
of zij is daarom geen lid van een bestuur of een commissie. Een vertrouwenspersoon is er volkomen voor 
de persoon die bij hem of haar aanklopt.  

In de parochie Christus Koning is Jacqueline Melisse als vertrouwenspersoon aangesteld en in de Sint 
Franciscusparochie is Loes Dircken-de Rooij bereid deze rol in te vullen. Wie binnen de parochie Christus 
Koning behoefte heeft aan een gesprek met de vertrouwenspersoon, kan zich melden, door een email te 
sturen naar vertrouwenspersoon@christuskoningzundert.nl. 

 
De bisschoppen hebben een Gedragscode Pastoraat vastgesteld. Deze bevat regelingen die gelden voor 
ieder die pastoraal werkzaam is, zij het beroepskrachten of vrijwilligers. De code geeft aan hoe de sociale 
veiligheid in de parochies bevorderd wordt en hoe er gehandeld moet worden om grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen.  
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