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Jaarverslag 2020

In meldpunt SMPR en IBO-SMPR werken samen:
Protestantse Kerk in Nederland
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Remonstrantse Broederschap
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Evangelische Broedergemeente
Apostolisch Genootschap
Zevende-dags Adventisten
Leger des Heils

1. Inleiding

huis werkt, met behulp van beeldscherm en telefoon. Ook degenen die
bij het Meldpunt betrokken zijn.
Of en hoe deze langdurige situatie van sociale soberheid en afstand
moeten houden van invloed is op het aantal telefonische contacten of
meldingen, is moeilijk te zeggen. Maar waar het aanvankelijk moeilijk
leek om het werk van IBO-SMPR en de netwerken van gemeentebegeleiders en vertrouwenspersonen via het beeldscherm voort te zetten,
bleek men gaandeweg vaardiger te worden in het gebruik van digitale
communicatiemiddelen en is ervaring opgedaan met online vergaderen. Het kán, weten we nu.
Het IBO-SMPR heeft in 2020 twee keer vergaderd. Eind februari nog
rond de tafel in Utrecht, eind oktober online. Tussendoor, in juni, is er
door voorzitter Age Kramer en de net aangetreden coördinator Sophie
Bloemert voor gekozen een digitale rondzendbrief te schrijven, met
mogelijkheid daarop te reageren.
Een interessant inhoudelijk onderwerp voor het IBO-beraad was een
verzoek om een afstudeerproject door een student van een van de
christelijke hogescholen te faciliteren. Uiteindelijk heeft de student
voor een ander thema gekozen. Binnen het IBO heeft het verzoek
ondertussen wel geleid tot nadenken over archivering van belangrijke
documenten met het oog op toekomstig onderzoek.
De rapportages van de coördinator zijn natuurlijk een vast onderdeel
van de agenda gebleven.

Op 17 februari 2020 vergaderde het IBO-SMPR in het Protestants Landelijk
Dienstencentrum in Utrecht. Ter begroeting schudden we als leden elkaar
de hand, en namen vervolgens zij aan zij plaats aan de vergadertafels.
Tijdens de vergadering werden warme en waarderende woorden van dank
tegen Lenny van den Brink gesproken die afscheid nam als coördinator
Meldpunt SMPR. Onder applaus ontving ze bloemen van de vice-voorzitter.
Precies een maand later klonk er weer applaus, ditmaal in het hele
land, voor de zorg. Corona had intrede gedaan in ons land en alles
werd plotsklaps anders. We konden toen nog niet bevroeden hoe lang
het virus ons in de greep zou houden, en dat we naar fysieke aanwezigheid en nabijheid - woorden die in SMPR-verband vaak een heel
andere connotatie hebben - zouden verlangen.
De aangekondigde studiedag in april over macht werd uitgesteld,
evenals de IBO-SMPR- vergadering van juni. Maar al het andere werk
van het Meldpunt SMPR ging gewoon door, digitaal vanuit huis. Onder
deze omstandigheden rondde Lenny van den Brink haar werkzaamheden af. We hadden het graag anders gezien.
Zo hadden we ook graag Sophie Bloemert als opvolgster van Lenny veel
nadrukkelijker willen verwelkomen. Bijna geruisloos deed ze haar intrede. Dankzij de expertise die Sophie meebracht en haar doortastende en
voortvarende aanpak werd het werk van SMPR op kundige wijze voortgezet. Daar zijn we blij mee, want het Meldpunt werd ook in coronatijd
frequent benaderd. Hopelijk draagt de vernieuwde website ertoe bij dat
informatie over het Meldpunt SMPR nog toegankelijker is geworden.

Over de coördinator gesproken: kort voor dit verslagjaar had Lenny van
den Brink, sinds 2015 werkzaam als coördinator Meldpunt SMPR, laten
weten halverwege 2020 met pensioen te gaan. De dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk startte daarop een (interne) sollicitatieprocedure
waarbij de voorzitter van het IBO-SMPR betrokken was. Begin februari
kon de naam van de nieuwe coördinator bekend worden gemaakt: Sophie
Bloemert. De plannen om eind mei afscheid van Lenny te nemen, onder
andere met een theatervoorstelling over de thematiek van seksueel
misbruik en mede gericht op preventie, konden vanwege corona niet
doorgaan. Gelukkig heeft Lenny wel haar bijdrage kunnen leveren aan
de basistraining ‘Beschadigd Lichaam’ en was ze in het verslagjaar
beschikbaar als achterwacht en vraagbaak voor haar opvolgster.

In oktober vergaderde het IBO-SMPR weer, nu digitaal. Opnieuw namen
we afscheid, dit keer van Age Kramer die na zes jaar zijn voorzitterschap
beëindigde. In de vergadering werd de voorkeur uitgesproken om naast
coördinator en vice-voorzitter die beiden tot de Protestantse kerk in
Nederland behoren, op zoek te gaan naar een voorzitter afkomstig uit
een van de andere bij het IBO-SMPR aangesloten kerkgenootschappen.
Corona heeft het leven op z’n kop gezet, maar het werk van het Meldpunt
SMPR heeft gelukkig doorgang kunnen vinden. Daarvan getuigt dit jaarverslag. En dat is belangrijk, zeker als we ons realiseren dat seksueel misbruik
niet alleen levens op hun kop zet, maar ook blijvend kan veranderen.

2.2 Geen nieuwe leden
In het verslagjaar zijn geen nieuwe leden toegetreden. De gesprekken
met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) die in 2019
zijn opgezet, hebben in 2020 geen vervolg gekregen. Het contact
met SMPR heeft er wel toe geleid dat het NIK, samen met het Joods
Maatschappelijk Werk, bezig is met het opzetten van een eigen
meldpunt en procedure inzake grensoverschrijdend gedrag voor Joods
Nederland.

Machteld Stam-Timmer, voorzitter IBO-SMPR

2. Het interkerkelijk bestuurlijk overleg
(IBO-SMPR)
2.1 Algemeen

2.3 Ondertekening convenant

Ook het werk van Meldpunt SMPR is in 2020 sterk beïnvloed door de
wereldwijde uitbraak van het coronavirus. In Nederland hebben we
ervaring met diverse vormen van lockdown opgedaan. Het betekende
onder meer dat iedereen sinds half maart 2020 zoveel mogelijk vanuit

In 2019 is gewerkt aan actualisering van het convenant. Het document
is gereed en de namen van de ondertekenaars zijn bekend, maar
vanwege corona ontbreken de fysieke handtekeningen nog. Het is de
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Meldpunt SMPR blijft dan ook werken aan de doelstellingen:
professioneel handelen, vergroten van bekendheid, kennis delen,
werken aan een veilige kerk (preventie), en werken aan een rechtvaardige kerk.

bedoeling dat de coördinator in 2021 een kennismakingsronde langs
de diverse kerkleiders maakt. Bij die gelegenheid worden dan ook de
handtekeningen gezet.

2.4 Samenstelling IBO

4. Wat is in 2020 bereikt?

Begin 2020 heeft ds. Dorette van Houten in verband met verandering
van werkzaamheden afscheid genomen van het IBO. Haar opvolger is
ds. Sjoerd van der Velde.
De opvolger van Age Kramer, teruggetreden als voorzitter en als
vertegenwoordiger van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, is
Loes Berkhout.

4.1 Algemeen
Voorjaar 2020 werd de vernieuwde website gelanceerd.
Per half mei 2020 werd een nieuwe coördinator aangesteld.
De basistraining ‘Beschadigd Lichaam’ voor nieuwe vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders is gerealiseerd. Andere activiteiten
moesten helaas worden uitgesteld, zoals de studiedag over macht en
een training voor visitatoren die werken binnen de Protestantse Kerk.

De samenstelling van het IBO is per 31 december 2020 als volgt:
• Niek Brunsveld, namens de Protestantse Kerk, tevens
vertrouwenspersoon
• Harm Dane, namens de Protestantse Kerk
• Martje van der Heijden, namens de Lutherse Synode binnen de
Protestantse Kerk
• Heleen Zorgdrager, namens de Protestantse Kerk, vice-voorzitter
• Sjoerd van der Velde, namens de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland
• Loes Berkhout, namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
• Gloria-Jeanne de Meijer, namens de Remonstrantse Broederschap
• Machteld Stam-Timmer, namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
• Christine Welschen, namens de Evangelische Broedergemeente
• Eric-Jan Willekers, namens het Apostolisch Genootschap
• Madelon Comvalius, namens de Zevende-dags Adventisten
• Irma van der Zee, namens het kerkgenootschap van het Leger
des Heils
• Els Deenen, gemeentebegeleider, adviseur
• Sophie Bloemert, coördinator
• Stéphanie Héman, notulist

4.2 Professioneel handelen
4.2.1 De begeleiding
Vijf mensen werden in 2020 in contact gebracht met een vertrouwenspersoon. Daarnaast waren er vier begeleidingen door vertrouwenspersonen, voortgekomen uit eerdere jaren. De gesprekken
met de vertrouwenspersonen leiden ertoe dat melders in staat zijn
stappen te zetten. Welke, dat is voor iedereen verschillend. Het kan
het indienen van een klacht zijn of een stap naar de politie. Of samen
met anderen een gesprek aangaan met degene over wie de melding
gaat. Het kan ook betekenen dat iemand de situatie leert aanvaarden.
Daarnaast kan een vertrouwenspersoon een zitting bij een klachtencommissie helpen voorbereiden en nadien bij de afronding of een
mogelijk hoger beroep de cliënt(e) terzijde staan. Een enkele keer
gaat het gesprek over een vorm van afronding, als de dader in kwestie
is overleden.
In vijf gemeenten is in 2020 een gemeentebegeleiding gestart.
Daarnaast zijn twee gemeentebegeleidingen, in een vorig verslagjaar
ingezet, afgerond. Een van de gemeentebegeleiders blijft standby bij
twee langdurige trajecten.

3. Het werk van Meldpunt SMPR
Eind 2001 is het werk van de toenmalige stichting SMPR overgedragen aan het Interkerkelijk Samenwerkingsverband SMPR en is
daarmee een verantwoordelijkheid van de aangesloten kerkgenootschappen geworden. Die inzet is sindsdien onverminderd groot
gebleven: werken aan een veilige kerk voor iedereen. Seksueel
misbruik in pastorale en gezagsrelaties is onaanvaardbaar, dat is
en blijft het principe. Meldpunt SMPR biedt een luisterend oor en
geeft assistentie aan mensen die seksueel misbruik ervaren hebben, aan degenen die bij hen betrokken zijn, en aan de betrokken
gemeenten en parochies. Daarnaast is preventie een belangrijke
pijler, en is het belangrijk te blijven stimuleren dat er in plaatselijke gemeenten en parochies wordt gewerkt aan een cultuur van
openheid. Zo kan concreet worden bijgedragen aan het perspectief
dat benadeelden van grensoverschrijdend gedrag zich erkend
weten en hun plek hopelijk weer kunnen innemen in de plaatselijke gemeenschap.

4.2.2 Intervisie en overleg
Een van de vertrouwenspersonen heeft in de loop van 2020 om
persoonlijke redenen afscheid genomen. De andere zes vertrouwenspersonen zijn driemaal in een (digitale) sessie bijeengekomen. Dat geldt
ook voor het netwerk van de vier gemeentebegeleiders. Het gaat dan
om intervisie, uitwisseling van informatie en advisering aan het IBO.
In het voorjaar van 2020 is een tweede druk verschenen van het
(losbladige) handboek voor vertrouwenspersonen Een veilige plek.
Ook is een tweede druk gerealiseerd van het (eveneens losbladige)
handboek voor gemeentebegeleiders Ga er maar aan staan!
Tijdens de begeleidingen is er regelmatig contact tussen de gemeentebegeleiders en de coördinator, en tussen de vertrouwenspersonen
en de coördinator. Gemeentebegeleiders en vertrouwenspersonen
hebben in de regel geen onderling contact over een casus. Dit kan
in de ogen van melders en stuurgroepen afbreuk doen aan hun
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4.3 Vergroten van bekendheid

objectiviteit en betrouwbaarheid. De communicatie verloopt daarom
via de coördinator.
In de begeleidingssituaties zijn, wanneer dat nodig en procedureel toegestaan was, contacten gelegd met professionals uit de dienstenorganisatie
en met colleges en commissies van de betreffende kerkgemeenschappen.
Ten slotte: enkele gemeentebegeleiders zijn in vakantieweken in actie
geweest als vervanger van de coördinator van het Meldpunt.

4.3.1 Presentatie vernieuwde website
De website was aan vernieuwing toe, zowel inhoudelijk als qua
techniek en vormgeving. Met hulp van de dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk en inzet van twee IBO-leden, de webmaster en
coördinator Lenny van den Brink is gewerkt aan de nieuwe opzet. In
april 2020 is de vernieuwde website volgens plan gepresenteerd.
Regelmatig plaatst de webmaster - al jaren een vaste waarde op basis
van vrijwilligheid - nieuwsberichten en ander materiaal.

4.2.3 Training ‘Beschadigd Lichaam’
Als uitwerking van een van de voornemens in het nieuwe beleidsplan
hebben IBO-lid Heleen Zorgdrager en coördinator Lenny van
den Brink een opleiding voor nieuwe gemeentebegeleiders en
vertrouwenspersonen opgezet. Het was de bedoeling om in het
voorjaar van 2020 vier trainingsdagen te houden in Nieuw Hydepark.
Na de eerste trainingsdag zorgden de coronamaatregelen voor
vertraging. In augustus en september was het wel mogelijk live bijeen
te komen. Gastdocenten waren gemeentebegeleider Els Deenen en
Christiane van den Berg-Seiffert, die in 2015 is gepromoveerd op een
onderzoek naar de positie en ervaringen van benadeelden.
In oktober zijn (digitale) afrondende gesprekken gevoerd met de
13 deelnemers, afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen.
Onderwerp van gesprek was een door hen geschreven essay. De deelnemers kregen een certificaat als ze de training ‘met goed gevolg’
afgerond hadden. Meerdere essays zijn - soms in bewerkte vorm snel in te zetten voor het praktische werk, zoals een handreiking voor
communicatie. Vervolgtrainingen, toegespitst op het specifieke werk van
vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders, liepen vertraging op.
Het is belangrijk dat binnen afzienbare tijd de netwerken van
gemeentebegeleiders en vertrouwenspersonenworden worden
uitgebreid met nieuwe medewerkenden.

4.3.2 Plaatselijke vertrouwenspersonen
Er zijn geen concrete cijfers beschikbaar, maar er is wel een trend
waarneembaar dat steeds meer plaatselijke gemeenten/parochies
eigen vertrouwenspersonen benoemen. Dit is een goede ontwikkeling
die ertoe bijdraagt dat de drempel om een melding te doen of advies
of hulp te vragen, wordt verlaagd. Deze trend wordt bij het Meldpunt
SMPR merkbaar, aangezien er regelmatig vragen om informatie of
advies worden gesteld. De coördinator heeft het beleid rond veilige
gemeenten binnen de Protestantse Kerk als tweede taak. Ook in die rol
bereiken haar vragen, soms via collega’s in de dienstenorganisatie.
Er kwamen in 2020 - buiten de onder 5. genoemde contacten - naar
schatting 15 vragen van plaatselijke vertrouwenspersonen richting de
coördinator. Zij kan met hen sparren, adviseren of doorverwijzen.

4.4 Kennis delen
4.4.1 Samenwerking van de meldpunten
De coördinatoren van Meldpunt SMPR, SEM (Stichting Evangelisch
Meldpunt) en het Meldpunt Misbruik (van de kleinere confessionele
kerken) hebben ook in dit verslagjaar regelmatig contact met elkaar gehad.
Informatie is uitgewisseld, ervaringen en kennis zijn gedeeld, en soms is
casuïstiek besproken. In 2020 is met name samengewerkt om de website

Tineke Dronkert en Eduard van den Berg-Strijker, die deelnamen aan
de basistraining, schreven op verzoek een impressie voor dit jaarverslag - waarvoor dank!

Seksueel misbruik, het is een begrip dat terecht onbehagen oproept en prikkelt. Lange tijd dachten we dat het in de kerk niet voorkwam.
Het was ook wel zo gemakkelijk om dat te denken, want daarmee bleef ons eigen wereldje veilig overeind. De praktijk is natuurlijk dat
misbruik overal voorkomt, dus ook in onze geloofsgemeenschappen.
Hoe ga je om met signalen die wijzen op seksueel misbruik? Wat roept het bij jezelf op? Naar wie luister je? Is het verhaal van de benadeelde (‘slachtoffer’) werkelijk belangrijker dan ‘het bewaren van de rust’ in je gemeente?
In de afgelopen jaren ben ik op verschillende manieren betrokken geraakt bij vrouwen die langdurig en existentieel schade ondervonden door
seksueel misbruik (binnen en buiten de kerk). Ik was verbijsterd hoe ze aan de kant werden gezet, niet gehoord werden. Het heeft me ervan
overtuigd dat het verhaal en het belang van de benadeelde altijd voorop moet staan. Zij (soms: hij) mag zelf het tempo aangeven waarin er
stappen worden gezet om haar verhaal te vertellen, om de patronen die misbruik toe willen dekken in ons midden aan het licht te brengen.
De opleiding heeft mij vooral duidelijk gemaakt dat wij in de gemeente van Christus nog veel te weinig begrijpen wat er bedoeld wordt met
het zinnetje ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’. Het is bittere noodzaak om in iedere gemeente het thema ‘veiligheid’ aan de orde te stellen.
Het was goed om in de opleiding op een theoretische wijze in de thematiek van misbruik te duiken, maar tegelijkertijd ook van de docentes
op heel praktische wijze te leren hoe diep seksueel misbruik ingrijpt in het leven van mensen, in het leven van de gemeente.
De basisopleiding smaakt naar meer – ik ben heel benieuwd naar wat de vervolgopleiding voor vertrouwenspersonen behelst!

Tineke Dronkert, predikant in de Protestantse Kerk
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Als emeritus predikant/theoloog in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten schreef ik mijn eindwerkstuk onder de werktitel ‘Vergeving
wanneer de pleger en/of de gemeente niet thuis geven …’ Dit sloot aan bij mijn bezigheden in vier gemeenten, bij mijn werk als docent
in de kerkelijke opleiding van de Bond, en bij bestuurlijk werk, zowel lokaal als landelijk. Maar ook sloot dit aan bij ervaringen, opgedaan
met seksueel misbruikten, met ouders van misbruikten, familie van misbruikers, en met gemeenten die hiermee moesten omgaan. En bij
ervaringen, opgedaan aan verhalen over en met collega’s, aan literatuur als Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen (Eitjes/Van Dam), aan
een eigen voordracht over seksueel misbruik, aan mentoraat van een beginnend predikant.
Tijdens de opleiding ben ik meermalen verrast. De groep was gemengd qua deskundigheden, ervaringen, achtergronden. Veel deelnemers
waren geen theoloog. Hun bijdragen maakten het verstaan wanneer sprake is van seksueel misbruik ruimer dan ik me realiseerde. De casussen
in de literatuur leverden behalve herkenning ook nieuw verstaan op. De bijdragen van de docenten raakten aan ecclesiologische gevoeligheden
die er zijn in de diversiteit van kerken en in de eigen achtergrond. Komend uit een Bond met een hoog kruis- en daarom vergevingsgehalte
schreef ik mijn essay over vergeving. Als theologisch begrip te duiden als christelijke, menselijke (on)mogelijkheid. Dat hielp mij om positie in te
nemen in een gemeenschap waar grensoverschrijdend gedrag zich voordoet, en waar ontijdig beroep gedaan wordt op vergeving als goddelijke
genade als unieke betekenis van de dood van de Zoon. Het gaat erom dan allereerst het belang van de misbruikte voor ogen te houden.
Enkele conclusies uit mijn eindwerkstuk:
• Vergeving mag niet worden ingezet als onderdrukkingsmechanisme tot behoud van de lokale gemeente of landelijke kerk. Bij vergeving
heeft de klaagster prioriteit. Haar aanklacht moet worden verstaan als vraag om bevrijding. Uitkomst: vergeven doe je voor jezelf.
• Dat heeft gevolgen voor de overtuiging van kerkelijk betrokkenen. Voor pastoraat, toerusting, vieringen, voor handelingen in de omgeving
van de kerkelijke gemeente. Een voortdurend gesprek over godsbeelden zal dan common sense zijn.
• Maak bespreekbaar dat ook kerkelijke mensen seksuele wezens zijn, met mogelijke ontsporingen.
• (toegevoegd) Kerkmensen moeten alerter zijn op signalen van grensoverschrijdend gedrag. Dit n.a.v. een artikel in Trouw, 28 januari 2021:
‘Hulpverlener laat seksueel geweld liever links liggen.’

Eduard van den Berg-Strijker, emeritus predikant in de Bond van VEG in Nederland

‘Veilige Kerk’ in te richten als portal voor het ontsluiten van beschikbare
informatie. In 2019 heeft Tear zich bij dit initiatief aangesloten, vooral om
te gaan werken aan campagnes die publieke aandacht voor veiligheid - en
dus preventie - in de kerken vragen. In september 2020 is de website
veiligekerk.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Bussum. Daarnaast
zijn voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een stichting en het
samenstellen van een bestuur, zodat fondsen geworven kunnen worden
om de publiekscampagnes te financieren. Ten slotte: waar nodig is er
contact met het rooms-katholieke Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag.

SMPR aangeboden. Dit stond in 2020 op een laag pitje. Begin 2020
verscheen het VPSG- werkschrift Ik ga door - werken aan zingeving na
seksueel misbruik. De inhoud richt zich op schaamte en schuld, voor
veel mensen emoties waarmee ze worstelen.
4.5.2 Webinar over pastorale zorg aan slachtoffers
Op 24 november 2020 organiseerden CHE (Christelijke Hogeschool
Ede), Meldpunt SMPR, Meldpunt Misbruik, VPSG en PThU een webinar
met als thema ‘Over de grens (gaan)’. Wat is belangrijk in de omgang
met mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren? Waar
liggen de grenzen, bij de luisteraar, maar ook bij degene met wie je
praat? Wat is nodig om het verhaal van misbruik aan een hulpverlener
te vertellen? Dit webinar kwam in de plaats van een fysieke studiedag; er waren zo’n honderd deelnemers. Voor 2021 staan weer enkele
digitale bijeenkomsten op het programma.

4.4.2 Aandacht voor de thematiek van SMPR in de aangesloten kerken
In het beleidsplan SMPR 2020-2023 is opgenomen dat de IBO-leden in
hun kerkgenootschap structureel aandacht vragen voor de thema’s die
bij SMPR aan de orde zijn. Daaronder valt het bekend maken en houden
van het meldpunt bij de kerkleden, en het werken aan preventiebeleid.
In 2020 hebben de corona-omstandigheden veel aandacht gevraagd
van plaatselijke kerkbesturen. Mede daardoor is niet gebleken dat de
thematiek van SMPR extra in de belangstelling is gekomen.

4.6 Naar een rechtvaardige kerk
4.6.1 Klachten indienen
Er zijn in 2020 drie klachten door een klachtencommissie/opzichtcollege
behandeld; een van deze drie werd al in 2019 ingediend. De uitspraken
behelsten tweemaal een schorsing voor bepaalde tijd (3 maanden resp.
3 jaar) en een schorsing voor onbepaalde tijd met daarnaast losmaking
van de gemeente. Tevens is een tuchtmaatregel, in 2019 opgelegd, door
het Generaal College voor het Opzicht bevestigd; ook hier gaat het om
schorsing voor onbepaalde tijd en losmaking van de gemeente.

4.5 Naar een veilige kerk: preventie
4.5.1 Nazorg
Nazorg aan slachtoffers en lotgenotencontact gebeurt doorgaans
via themadagen van VPSG, stichting voor advies en ondersteuning
bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Deze
dagen worden via SMPR-kanalen ook aan de contacten van Meldpunt
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5. Meldingen en begeleidingen in 2020
Aantal meldingen, begeleidingen en overige vragen in de periode 2015 - 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe meldingen van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie

9

5

13

12

17

17

Begeleidingen door vertrouwenspersonen

5

5

8

7

13

9

Gemeentebegeleidingen

2

2

1

2

7

5

Ingediende klachten (voor zover bekend bij Meldpunt SMPR)

2

0

1

6

3

3

30

21

25

18

17

17

Overige gerelateerde vragen

Ter toelichting
Vijf mensen zijn in 2020 in contact gebracht met een vertrouwenspersoon; vier begeleidingen door vertrouwenspersonen komen voort uit
eerdere jaren. In vijf situaties is een gemeentebegeleiding gestart. Eén
daarvan komt voort uit een al eerder gemelde situatie.
Enkele van de 17 meldingen van seksueel misbruik zijn anoniem gedaan.
De ‘overige gerelateerde vragen’ zijn divers van aard: over (mogelijk)
grensoverschrijdend gedrag door een gemeentelid of over huiselijk geweld. Ook is contact gezocht in verband met een gerucht of vermoeden
van niet-gewenste situaties met de vraag: hoe te handelen?
Ook komen er regelmatig vragen van plaatselijke vertrouwenspersonen. Fijn dat zij de weg naar de expertise van SMPR weten te vinden.
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Bij de kunstwerken
De kunstwerken op de cover en op pag. 4 van dit jaarverslag zijn van de hand van Sylvia van Delden, van 1998 - 2010 als coördinator verbonden
aan het werk van SMPR. Ze schrijft over haar werk:

‘Mijn werk gaat vaak over de kwetsbaarheid van het leven. Kwetsbaarheid in alle denkbare vormen. Ziekte, dood, angst, een beschadigd
leven. We krijgen er allemaal mee te maken. We moeten ons ertoe zien te verhouden. Maar in die kwetsbaarheid is ook schoonheid. En groei.
In het werk op pag. 4 heb ik de kwetsbaarheid zichtbaar gemaakt in de behandeling van de huid van de ene vrouw en in de gebrokenheid
van de omtreklijn van de andere vrouw. De groei is zichtbaar in de bloemen en natuurlijk in de kleur.
Altijd is er meer dan pijn alleen. Zwakte is kracht.’

De foto’s van de kunstwerken zijn gemaakt door Ritske Velstra.

