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VOORWOORD 

Het Instituut van de Fraters Maristen werd in 1817 opgericht met het doel het welzijn en de 
scholing van arme kinderen te bevorderen. De Fraters Maristen kwamen in 1937 naar Nederland, 
waar zij zich al bijna 80 jaar inzetten voor jonge mensen. Doordat zij de waarden van het 
Evangelie van Jezus Christus en van hun stichter, de heilige Marcellinus Champagnat, hoog in het 
vaandel hebben staan, hebben zij in het leven van vele kinderen een verschil kunnen maken. 
Marcellinus was bekend met het fenomeen seksueel misbruik doordat hij er in zijn jaren als 
stichter en overste van de fraters mee te maken kreeg en er een stevige aanpak voor hanteerde.  

Dit beleidsdocument wil beginselen, richtlijnen en aanbevelingen aanreiken om te garanderen 
dat de fraters in Nederland zich vandaag net zo inzetten voor het educatieve, fysieke en 
geestelijke welzijn van kinderen en jonge mensen als Marcellinus dat in zijn tijd deed. De Fraters 
Maristen zijn betrokken bij het pleiten voor de rechten van kinderen overal ter wereld, en in dit 
document herkennen we het beleid dat overal in het Maristeninstituut wordt ingevoerd en dat 
hiermee wordt gesteund. Doordat het door leden van de clerus gepleegde misbruik en het 
verdoezelen daarvan de afgelopen jaren aan het licht is gekomen, is dit document van belang en 
komt het op een goed moment. Ik ben van mening dat het voor duidelijkheid zal zorgen en een 
leidraad zal vormen voor het werk dat wordt gedaan in Maristenprojecten en het werk dat door 
Fraters Maristen en hun medewerkers in Nederland wordt gedaan. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit beleidsdocument is door de Provinciaal Overste bekrachtigd op  
 

           
Datum:   20 mei 2018              Handtekening: Frater Brendan Geary 
 
============================================================================== 

 



 

Fraters Maristen Nederland: beleid voor veiligheid en bescherming 3 
 

DANKWOORD 
Sinds 2001 houden meerdere hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisaties in Groot-Brittannië en 
Zwitserland en de Britse nationale dienst voor de preventie van kindermishandeling (National Society for 
the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC) zich samen bezig met vraagstukken rond 
kinderbescherming met het doel kennis en ervaringen uit te wisselen en een gezamenlijke aanpak te 
bepalen om kinderen te beschermen. Deze instanties vormen samen de “Keeping Children Safe 
Coalition”, de coalitie voor de veiligheid van minderjarigen. In 2006 produceerde deze coalitie een reeks 
documenten getiteld “Keeping Children Safe – Standards for Child Protection” (richtlijnen voor 
kinderbescherming). Wij willen hier aangeven dat wij bij de ontwikkeling van onze eigen normen voor het 
Instituut van de Fraters Maristen veel gebruik hebben gemaakt van deze publicatie alsook van het beleid 
voor veiligheid en bescherming van de Christelijke Broeders van Ierland. Wij zijn de coalitie en de 
Christelijke Broeders van Ierland dankbaar voor het werk dat zij op dit gebied hebben gedaan en voor het 
ter beschikking stellen van hun publicaties aan alle organisaties die ernaar streven de wereld veiliger te 
maken voor kinderen en jongeren. We hebben ook gebruik gemaakt van en verwezen naar het document 
“Safeguarding Children: Standards and Guidance Document for the Catholic Church in Ireland” en spreken 
graag onze dank uit aan de commissie die het heeft opgesteld, de National Board for Safeguarding 
Children in the Catholic Church. 
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INLEIDING 
Dit document bevat het schriftelijke beleid voor de veiligheid en bescherming van minderjarigen, 
bedoeld voor de Fraters Maristen in Nederland. Het beleid geeft een overzicht van de 
verantwoordelijkheden en het veronderstelde gedrag die wij noodzakelijk achten voor de 
veiligheid en bescherming van minderjarigen voor wie wij de zorg hebben. In het beleid wordt 
met een minderjarige elke persoon jonger dan 18 jaar bedoeld en laten we ons eveneens leiden 
door onze eigen normen en waarden zoals beschreven in dit document. Wij erkennen de 
noodzaak van het hebben van een beleid voor veiligheid en bescherming dat getuigt van de 
waarden en principes van de Fraters Maristen en wij zetten ons ervoor in een veilige en positieve 
omgeving te garanderen waarin minderjarigen voor wie wij de zorg hebben kunnen groeien en 
zich ontwikkelen. Wij erkennen ook het belang van een beleid voor veiligheid en bescherming 
voor jongvolwassenendie zich in een kwetsbare situatie bevinden. Voor situaties waarin sprake 
is van een pastorale relatie  verwijzen wij hier naar het “Reglement R.K. Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag” en de “Gedragscode Pastoraat” zoals die te vinden en te 
downloaden zijn op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl; deze 
documenten zijn door de Nederlandse kerkprovincie vastgesteld voor alle situaties waarin 
mensen met een kerkelijke ambt pastorale betrekkingen hebben met zowel minderjarigen als 
meerderjarigen. Ook de Fraters Maristen in Nederland hebben zich aan dit reglement en 
gedragscode geconformeerd. 
 
DE FRATERS MARISTEN IN NEDERLAND 
 
Er zijn op dit moment onder de verantwoordelijkheid van de Fraters Maristen in Nederland vier 
huizen: NIJMEGEN, HENGELO, DOETINCHEM en GOOR. De Fraters Maristen zijn medeoprichters 
van de projecten Moria en Huis om te Zijn in Nijmegen en steunen die nog steeds. De volgende 
projecten en activiteiten worden ook gesponsord en/of ondersteund door de Fraters Maristen in 
Nederland, maar deze vallen allen onder de verantwoordelijkheid van de zelfstandige stichting 
‘Stichting Leerhuis Westhelling’: 
 

• Een Reis naar Binnen 
• Stiltehuis 
• Huis van Aandacht 
• Bibliodrama 
• Aandachtig op Weg 
• Leerhuis Spiritualiteit 
• Maandelijkse Maristenviering 
• Maristenoverleg 

 
Stichting Leerhuis Westerhelling is verantwoordelijk voor een eigen beleid rondom het 
waarborgen van de veiligheid van minderjarigen en jongvolwassenen. Het staat de stichting vrij 
om gebruik te maken van het onderhavige beleidsdocument.  
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De stappen om minderjarigen voor wie wij de zorg hebben en jongvolwassenen te beschermen 
worden in de onderstaande reeks normen uiteengezet. 
 
Het apostolaatswerk van de Fraters Maristen in Nederland bestaat uit alle mogelijke activiteiten 
die zij ondernemen waarbij minderjarigen en/of jong volwassenen betrokken zijn, waaronder ook 
de reizen naar L’Hermitage, het moederhuis van de Fraters Maristen nabij Saint-Chamond in 
Frankrijk, en alle mogelijke persoonlijke apostolaatsactiviteiten van Fraters Maristen, kandidaat-
fraters of vrijwilligers in Nederland.  
 
UITGANGSPRINCIPES 
 
Ons beleid voor veiligheid en bescherming getuigt van de Evangelische waarden vrijheid, 
rechtvaardigheid en respect voor alle jongeren. Het steunt onze achterliggende overtuiging dat 
de rechten van alle jongeren bevorderd en beschermd moeten worden, dat alle jongeren gelijk 
behandeld moeten worden vanuit liefde en respect en dat hun menselijke waardigheid nooit mag 
worden aangetast. Jonegerenbehoren in elke samenleving tot de meest kwetsbare groep; ze 
vormen een gemakkelijk slachtoffer voor uitbuiting en misbruik. Als wij de zorg voor hen hebben, 
staat hun veiligheid, evenals die van elke persoon in een kwetsbare situatie, altijd voorop. 
 
De principes die ten grondslag liggen aan deze normen dienen altijd te worden nageleefd, omdat 
deze normen de beste manier zijn om jongeren te beschermen. 
 

1. Geen enkele norm kan absolute bescherming bieden, maar het naleven van deze 
normen reduceert de kans op misbruik of uitbuiting tot een minimum en bevordert een 
prettige en veilige omgeving waarbij je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect 
behandelt. 
 
2. Door de implementatie van deze normen beogen de Fraters Maristen dat  het voor 
iedereen die namens de Fraters Maristen handelt duidelijk is hoe hij/zij zich dient te 
gedragen bij jongeren wat te doen in geval van bezorgdheid over de veiligheid van welke 
persoon dan ook. 
 
3. Door de implementatie van deze normen geven de Fraters Maristen duidelijk aan dat 
de veiligheid van jongeren van het grootste belang voor hen is. Met behulp van de 
normen streven zij naar best practice op dit vlak (dat wil zeggen een werkwijze die in de 
praktijk succesvol blijkt en daarom als richtlijn geldt) en zullen zij mogelijke misbruikers 
ervan afhouden aangesteld te worden door of betrokken te zijn bij de Fraters Maristen. 

 
DEFINITIE VAN MISBRUIK 
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Er zijn vier hoofdcategorieën van kindermisbruik*, namelijk fysieke mishandeling, seksueel 
misbruik, psychische mishandeling en verwaarlozing. 
 

1. Fysieke mishandeling:  Elke handeling waarmee een minderjarige lichamelijk pijn wordt 
gedaan alsook het niet ingrijpen om een minderjarige te beschermen. 

2. Seksueel misbruik:  Een minderjarige dwingen of verleiden tot deelname aan seksuele 
handelingen.1 

3. Psychische mishandeling:  Een minderjarige in psychisch opzicht aanhoudend slecht 
behandelen. 

4. Verwaarlozing:  Elke vorm van verzuim of nalatigheid waardoor een minderjarige 
aanzienlijk geschaad of in zijn ontwikkeling gehinderd wordt. 

 

                                                             
* Noot van de vertaler: Het Engelse woord “abuse” dekt zowel de lading van “misbruik” als van “mishandeling”. In 
dit document gebruik ik het woord “misbruik” voor beide betekenissen, tenzij er expliciet sprake is van lichamelijke 
en/of psychische mishandeling (geweld). Zie ook de verklarende woordenlijst.  
 
1 De Fraters Maristen laten zich omtrent de definitie van seksueel misbruik leiden door de definitie die wordt 
gehanteerd in de gedragscode Pastoraat van het Nederlandse Kerkprovincie van de RK.  
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Norm 1:  Een schriftelijk (kinder)beschermingsbeleid hebben 
Met het voorhanden zijn van dit schriftelijke (kinder)beschermingsbeleid wordt voldaan aan deze 
norm. Doordat de Fraters Maristen Nederland een schriftelijk beleid hebben, kunnen zij hetgeen 
zij eisen en verwachten gemakkelijker communiceren naar iedereen die namens hen met 
jongeren werkt. Het is van toepassing op elk apostolaatswerk in Nederland waar direct of indirect 
met kinderen (d.w.z. elke persoon jonger dan 18 jaar) en/of jongvolwassenen ( in de leeftijd van 
18 tot 25 jaar) wordt gewerkt. 
 
 
WAARBORG 
Om te garanderen dat dit beleid formeel is goedgekeurd, bespreekt het bestuur van de 
Congregatie Fraters Maristen Nederland (C.F.M.N.) de ingebruikneming ervan en keurt het de 
ingebruikneming ervan goed. Het document is voorzien van de handtekening van de Frater 
Provinciaal Overste, waarmee hij bevestigt dat hij het goedkeurt als beleid voor de Fraters 
Maristen in Nederland. 
 
Een exemplaar van dit beleid wordt geleverd aan de Algemeen Overste om te bevestigen dat de 
Fraters Maristen in Nederland diens instructie hebben opgevolgd, namelijk dat elk deel van het 
Instituut een schriftelijk kinderbeschermingsbeleid moet hebben. 
 
Elke frater in Nederland dient van dit beleid voor Nederland op de hoogte te worden gebracht 
en een exemplaar te krijgen, en het beleid dient te worden gepromoot in alle Maristenprojecten 
in Nederland die te maken hebben met kinderen en jongvolwassenen. 
 
Alle fraters en kandidaat-fraters dienen het beleid na te leven, evenals medewerkers van de 
fraters en vrijwilligers – er zijn geen uitzonderingen2. 
 
Dit beleid wordt elke drie jaar opnieuw bekeken door het bestuur van de C.F.M.N.. Eventuele 
noodzakelijke aanpassingen worden gedaan in geval van wettelijke veranderingen in Nederland 
of beleidsmatige veranderingen zoals aanbevolen door de  
 
 Konferentie Nederlandse Religieuzen (K.N.R.) of de katholieke Kerk in Nederland. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                             
2 Het is belangrijk dat de fraters beseffen dat dit beleid niet alleen van toepassing is op hun functie in het 
apostolaatswerk maar ook op hun relaties met vrienden en familie. 
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Norm 2:  Letsel bij kinderen voorkomen 
 
In dit beleid worden procedures aangegeven om de kans dat kinderen door mensen in een 
vertrouwenspositie worden misbruikt tot een minimum te reduceren.  
 
Hoewel het onmogelijk is om de veiligheid van de kinderen en jongvolwassenen die wij onder 
onze hoede hebben absoluut te garanderen, worden door middel van dit beleid alle mogelijke 
maatregelen genomen om zulke gevaren te minimaliseren. 
 
Het (kinder)beschermingsbeleid is eveneens van toepassing op Maristenprojecten in Nederland 
met uitzondering van de projecten die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Leerhuis 
Westerhelling vallen. 
 
Ten behoeve van de uitvoering van het (kinder)beschermingsbeleid benoemt het bestuur van de 
C.F.M.N. samen met de Provinciaal Overste een “gedelegeerde voor veiligheid en bescherming” 
en benoemt of garandeert de beschikbaarheid van een “adviescommissie voor veiligheid en 
bescherming” voor de Fraters Maristen en hun apostolaatsprojecten in Nederland. Dit kan in 
samenwerking met een ander religieus instituut worden gedaan dan wel met met Stichting 
Leerhuis Westerhelling.  
 
De adviescommissie voor veiligheid en bescherming voor de Fraters Maristen in Nederland 
komt bijeen in geval een melding van misbruik intern wordt onderzocht. Deze commissie dient 
onafhankelijk een advies aan het bevoegd gezag uit te brengen omtrent de aannemelijkheid 
van de klacht van seksueel misbruik.  

 
De gedelegeerde voor veiligheid en bescherming voor de Fraters Maristen Nederland: 
 

• wordt geïnformeerd over alle meldingen van kindermisbruik en doet melding aan de 
betreffende instanties; 

• houdt de Provinciaal Overste op de hoogte van de vorderingen in alle gevallen; 
• registreert nauwkeurig alle stappen in de procedure; 
• neemt stappen om, daar waar het aangewezen is, ondersteuning voor het vermeende 

slachtoffer te voorzien/bieden; 
• houdt toezicht op de communicatieprocedure zodat iedereen met een betrokkenheid bij 

Maristencommuniteiten en -apostolaatsprojecten in Nederland bekend is met het 
beschermingsbeleid en gevraagd wordt bij te dragen aan de verdere ontwikkeling 
daarvan; 

• zorgt voor opslag en beheer van alle documentatie met betrekking tot veiligheid en 
bescherming; 

• regelt samen met de Provinciaal Overste steun voor een frater, medewerker, kandidaat-
frater of vrijwilliger die van misbruik wordt verdacht, waar nodig in samenspraak met de 
adviescommissie; 
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• garandeert dat elk Maristenproject in Nederland een exemplaar van het 
beschermingsbeleid heeft, met een meldingsprocedure; 

• regelt voorlichting en/of cursussen om te garanderen dat fraters, medewerkers en 
vrijwilligers in Maristenprojecten in Nederland op de hoogte zijn van de structuren, het 
beleid en de procedures voor veiligheid en bescherming in dat project. 

• Ziet er op toe dat elk apostolaatsproject het beschermingsbeleid van de Fraters Maristen 
in Nederland toepast.  

• Er wordt jaarlijks een verslag uitgebracht met informatie over meldingen, voorlichting en 
cursussen en andere ontwikkelingen. Dit verslag wordt voorgelegd aan de Provinciaal 
Overste van de Fraters Maristen.  

 
WAARBORG 
 
 
Er zijn screeningprocedures voor het aanstellen van medewerkers en vrijwilligers en het 
beoordelen van hun geschiktheid om met jongeren te werken. Deze formulieren dienen door alle 
projecten van de Fraters Maristen in Nederland te worden gebruikt bij het aanstellen van 
medewerkers en vrijwilligers die vanuit hun functie met kinderen en jong volwassenen omgaan 
(zie Bijlage 3: Vertrouwelijk sollicitatieformulier; Vertrouwelijk antecedentenformulier; en 
Vertrouwelijke verklaring, in te vullen door alle medewerkers, inclusief fraters, en vrijwilligers). 
Eventueel kan een Verklaring Omtrent Gedrag van de betrokken persoon worden verlangd. De 
verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie als er geen redenen bekend zijn 
waarom iemand niet geschikt zou worden geacht voor het opgegeven soort (vrijwilligers)werk. 
Hierbij kan gedacht worden aan kinder- en jeugdvakanties/reizen. 
 
Als iemand een verzoek indient om kandidaat voor de Fraters Maristen te worden, moet de 
Provinciale Raad die persoon grondig doorlichten om zijn geschiktheid te beoordelen. In het 
vormingsprogramma dient te worden opgenomen dat de kandidaat bewust wordt gemaakt van 
kwesties rond kinderbescherming en -misbruik en vorming daarover krijgt. Hierbij is voorlichting 
over de gedragscode Pastoraat en het Reglement grensoverschrijdend gedrag RKK inbegrepen.  
 
Elk apostolaatsproject van de Fraters Maristen in Nederland waarin men de zorg heeft voor 
kinderen moet een “coördinator voor veiligheid en bescherming” benoemen, die toeziet op de 
naleving van het (kinder)beschermingsbeleid en de gedelegeerd voor veiligheid en bescherming 
voor Nederland informeert in geval van overschrijding van het beleid. Waar nodig, heeft de 
coördinator een “commissie voor veiligheid en bescherming” om assistentie te bieden.   
 
Het beleid van apostolaatsprojecten moet structuren bevatten om te allen tijde correcte 
supervisie van kinderen die men onder zijn hoede heeft te garanderen. Waar dat van toepassing 
is, worden richtlijnen ingesteld voor dingen zoals het vervoer van kinderen of het maken van 
uitstapjes met hen, en correct gebruik van informatietechnologie (zoals e-mail, digitale camera’s, 
filmpjes, websites, internet) om de kans dat kinderen aan misbruik of uitbuiting worden 
blootgesteld te reduceren. 
=========================================== 
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Norm 3:  Schriftelijke richtlijnen omtrent gedrag tegenover 
kinderen 
 
Onze schriftelijke omgangsnormen maken duidelijk hoe wij graag met elkaar om wensen te gaan 
zodat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in de waarde 
laat en elkaar met respect behandelt. De Fraters Maristen vragen van alle (vrijwillige) 
medewerkers, deelnemers aan de apostolaatsprojecten of andere bezoekers dat zij meewerken 
aan het naleven van deze omgangsnormen. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen 
we in normen verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. Deze gedragscode moet ertoe bijdragen 
dat er minimale gelegenheid voor misbruik is en dat valse beschuldigingen tegen medewerkers 
of andere volwassenen worden voorkomen. Ze zijn van toepassing op alle locaties van de 
apostolaatsprojecten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Fraters Maristen in 
Nederland. 
 
Bijlage 1 omvat een gedetailleerde beschrijving van welk gedrag wordt verwacht, welk gedrag 
ongeoorloofd is, richtlijnen voor vervoer en activiteiten die elders worden ondernomen, en 
voorbeelden van fysiek contact – geoorloofd en ongeoorloofd. 
 
Fysieke straffen (lijfstraffen) of andere vormen van vernederend of krenkend gedrag of 
taalgebruik zijn verboden. Er zijn alternatieve, positieve manieren om het gedrag van kinderen in 
goede banen te leiden, waarbij er geen sprake is van dergelijke vormen van straf. We moeten de 
waardigheid van het kind altijd respecteren. 
 
WAARBORG 
 
Iedereen die met jongeren   
 
werkt, dient van deze richtlijnen op de hoogte te worden gebracht. 
 
Voor beleid dat bij de Fraters Maristen wordt gevoerd: 

• dient er een richtsnoer te zijn voor verwacht en aanvaardbaar gedrag van kinderen 
tegenover andere kinderen; 

• dienen managers en personen met een hogere functie binnen de projecten een cultuur 
te stimuleren waarin het gegarandeerd is dat er naar kinderen wordt geluisterd en dat zij 
worden gerespecteerd als individu. 

 
=========================================== 
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Norm 4:  Kinderbescherming: voorlichting en cursussen 
 
Deze norm voorziet in de vele leermogelijkheden voor fraters en anderen die betrokken zijn bij 
de apostolaatsprojecten van de Fraters Maristen in Nederland. Het zijn ontplooiings- dan wel 
opfrismogelijkheden voor wat betreft de houdingen, vaardigheden en kennis die noodzakelijk 
zijn voor de veiligheid van kinderen jongeren. 
 
De Fraters Maristen in Nederland hebben de plicht te garanderen dat fraters en leken in hun 
apostolaatsprojecten waar met jongeren wordt gewerkt passende voorlichting en cursussen 
krijgen op het vlak van veiligheid en bescherming.  
 
WAARBORG 
 

• De fraters en kandidaat-fraters krijgen vanuit een holistische visie vorming over 
seksualiteit: affectieve, spirituele, psychische en lichamelijke aspecten, en voorlichting 
om op een gezonde wijze celibatair te leven. 

• Iedereen die in een apostolaatswerk van de Fraters Maristen met kinderen werkt, krijgt 
voorlichting of een cursus op het vlak van veiligheid en bescherming. Deze voorlichting 
en cursussen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerde voor veiligheid 
en bescherming van de Fraters Maristen in Nederland. 

 
De volgende documenten kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat aan deze norm wordt 
voldaan: 

• schema en/of programma van voorlichtings-/cursusbijeenkomsten; 
• deelnemers-/aanwezigheidslijsten; 
• documentatie van introductiecursussen; 
• cursusbeoordelingen. 

 
Op het Internet zijn er verschillende programma’s over cursussen en advies te vinden. Hieronder enkele 
websites ter informatie:  

 
www.stopitnow.org 

 
=========================================== 
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Norm 5:  De boodschap uitdragen dat de veiligheid en 
bescherming van jongeren vooropstaat bij de Fraters Maristen 
in Nederland 
 
Beleid en procedures die de Fraters Maristen in Nederland invoeren om de veiligheid van 
kinderen te waarborgen zijn pas effectief als mensen ervan op de hoogte zijn, een bijdrage aan 
de verdere ontwikkeling ervan kunnen leveren en gelegenheid krijgen hun mening te geven over 
de werking ervan.  
 
Voor de apostolaatsprojecten van de Fraters Maristen in Nederland verlaat de gedelegeerde voor 
veiligheid en bescherming zich op het bestuur van de C.F.M.N. om te garanderen dat 
medewerkers en vrijwilligers op de hoogte zijn van de structuren, het beleid en de procedures in 
kwestie. 
 
WAARBORG 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de gedelegeerde voor veiligheid en bescherming van de 
Fraters Maristen in Nederland om goede communicatie op het vlak van veiligheid en 
bescherming te garanderen voor alle apostolaatsprojecten van de Fraters Maristen in Nederland. 
De gedelegeerde voor veiligheid en bescherming voert een interne controle uit betreffende het 
jaar waarover hij/zij verslag uitbrengt aan de Provinciale Raad.  
 
=========================================== 
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Norm 6:  Advies en ondersteuning toegankelijk maken 
 
Kindermisbruik veroorzaakt veel leed en kan moeilijk zijn om mee om te gaan. De Fraters 
Maristen in Nederland en het bestuur van de C.F.M.N. hebben de plicht te garanderen dat advies 
en ondersteuning beschikbaar is om mensen te helpen bij hun aandeel in het beschermen van 
jongeren Voor kinderen en jongvolwassenen moet er een aanspreekpunt zijn waar zij naar toe 
kunnen gaan indien zij zich niet veilig voelen, evenals voor slachtoffers van misbruik uit het 
verleden. Vaak weten zij niet waar ze hulp kunnen krijgen. Zij kunnen zich wenden tot de 
coordinator van het apostolaatsproject waar zij aan deelnemen dan wel tot de “gedelegeerde 
voor veiligheid en bescherming”, die op dit vlak de leiding heeft voor de Fraters Maristen in 
Nederland.  
 
Ook degenen die namens de Fraters Maristen werkzaam zijn bij de apostolaatsprojecten en 
ongewenst gedrag signaleren dan wel vermoedens hebben van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, moeten dit bespreekbaar kunnen maken bij de coördinator van het betreffende 
apostolaatsproject dan wel bij de gedelegeerde voor veiligheid en bescherming Nederland.  
 
De Provinciaal Overste van de Maristenprovincie West- en Midden-Europa garandeert dat de 
gedelegeerde voor veiligheid en bescherming de juiste scholing heeft voor het uitoefenen van 
zijn/haar functie. Daaronder vallen ook de noodzakelijke scholing en ondersteuning bij het 
reageren op beschuldigingen van misbruik, en professionele mediatraining.  
 
WAARBORG 
 
De volgende procedures en ondersteunende structuren worden ingevoerd opdat mensen ervan 
op de hoogte zijn bij wie zij misbruik kunnen melden: 

• De Fraters Maristen in Nederland en het bestuur van de C.F.M.N. maken de naam van de 
gedelegeerde voor veiligheid en bescherming van de Fraters Maristen bekend. 

• Fraters en/of medewerkers met een speciale verantwoordelijkheid voor de veiligheid en 
bescherming van kinderen weten welke specialisten zij kunnen benaderen voor advies, 
ondersteuning en informatie. 

• Op nationaal en/of plaatselijk niveau zijn er contacten met relevante instanties voor de 
veiligheid of het welzijn van kinderen die informatie, ondersteuning en hulp kunnen 
bieden aan kinderen en medewerkers. 

 
=========================================== 
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Norm 7:  Reageren op beschuldigingen en vermoedens van 
kindermisbruik 
 
Aan de hand van heldere procedures en richtsnoeren kan onmiddellijk gereageerd worden als er 
sprake is van bezorgdheid over de veiligheid en het welzijn van een slachtoffer. Bovendien dragen 
zulke procedures en richtsnoeren ertoe bij dat aan eventuele voorwaarden of vereisten op 
pastoraal, juridisch of procedureel vlak wordt voldaan. Derhalve wordt in dit beleid aangegeven 
wat te doen als er misbruik wordt gemeld (ongeacht of het betreffende incident in het heden of 
verleden heeft plaatsgevonden) dan wel er vermoedens zijn van mogelijk misbruik. 
 
Bij het vastleggen van richtlijnen voor het reageren op kindermisbruik garanderen de Fraters 
Maristen in Nederland dat de kinderbeschermingsprocedures toegankelijk zijn voor iedereen die 
betrokken is bij apostolaatsprojecten waarin met jongeren wordt gewerkt en dat ze actief 
gepromoot worden. Er dient rekening te worden gehouden met taalgebruik, verschillende 
communicatiewijzen en het gemak om de betreffende informatie te vinden. 
 
De Meldingsprocedure bij beschuldigingen en/ of vermoeden van kindermisbruik is 
ondergebracht in Bijlage 2. 
 
 
 
Praktisch advies 

Mocht het voorkomen dat een kind aan iemand die het vertrouwt vertelt over misbruik dat heeft 
plaatsgevonden, dan is het van wezenlijk belang dat de betreffende frater, medewerker of 
vrijwilliger daar met gevoel en professionaliteit op reageert. Hieronder staan richtlijnen ten 
behoeve van de persoon aan wie de beschuldiging wordt geuit: 

• Reageer rustig; 
• Luister nauwkeurig en aandachtig; neem het kind serieus; 
• Stel het kind gerust door te zeggen dat het er goed aan heeft gedaan dit aan jou te 

vertellen; 
• Beloof niet dat je iets geheim zult houden; 
• Stel alleen vragen ter verduidelijking; stel geen suggestieve vragen; 
• Neem het relaas nog eens door met het kind om te controleren of je dat wat het heeft 

verteld juist hebt begrepen; 
• Spreek geen mening over de vermeende dader uit; 
• Maak zo snel mogelijk een verslag van het gesprek, met zo veel mogelijk details. Zet 

je handtekening en de datum onder het verslag. (Gebruik het meldformulier van 
Bijlage 2A); 

• Zorg ervoor dat het kind de procedures die gevolgd zullen worden begrijpt; 
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• Geef de informatie door aan de persoon die ervoor in aanmerking komt: degene die 
verantwoordelijk is voor het project in kwestie of de gedelegeerde voor veiligheid en 
bescherming voor Nederland; 

• Probeer niet het probleem zelf af te handelen; 
• Behandel de informatie vertrouwelijk. 

 

Wat te doen als een beschuldiging wordt geuit tegen een frater, medewerker of vrijwilliger? 

Mocht een melding worden gedaan tegen een frater, medewerker of vrijwilliger, dan volgt de 
gedelegeerde voor veiligheid en bescherming voor Nederland de normale meldprocedure en 
brengt hij/zij de zaak onder de aandacht van de Bestuur van de Fraters Maristen 
Nederland/Provinciaal Overste. Er worden stappen genomen om te garanderen dat de veiligheid 
van het kind vooropstaat. Een eerste stap is dat de verdachte persoon uit zijn/haar actieve functie 
in het project wordt verwijderd, wat zou kunnen betekenen dat hij/zij andere taken toegewezen 
krijgt waarbij er geen direct contact met kinderen is of dat hij/zij onder extra toezicht werkt zo 
lang het onderzoek loopt of dat er andere passend geachte maatregelen worden genomen – 
afhankelijk van de ernst van de beschuldiging. 

 
=========================================== 
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Norm 8:  Implementatie van de normen en toezicht op de 
naleving ervan 
 
Zodra het beleid voor veiligheid en bescherming van de Fraters Maristen in Nederland in 
definitieve vorm voorhanden is, wordt het bekend gemaakt aan de fraters en binnen de 
apostolaatsprojecten en activiteiten van de Fraters Maristen in Nederland. Exemplaren van het 
beleid worden gegeven aan het bestuur van de C.F.M.N., degenen die verantwoordelijk zijn voor 
de apostolaatsprojecten en activiteiten van de Fraters Maristen in Nederland en de besturen 
daarvan die wettelijk verantwoordelijk zijn voor zaken op het vlak van veiligheid en bescherming.  
 
Het bestuur van de C.F.M.N. houdt toezicht op de implementatie van het beleid en de 
procedures.  
 
WAARBORG 
 

• Het beleid en de praktijkervaringen worden aan het begin van de ambtstermijn van een 
Provinciaal Overste opnieuw bekeken en aangepast op basis van veranderingen in 
behoeften, wetgeving, begeleiding en praktijkervaringen binnen de Fraters Maristen in 
Nederland. 

• Alle incidenten, beschuldigingen van misbruik en meldingen worden geregistreerd en 
komen onder toezicht. 
 

=========================================== 
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Norm 9:  Bescherming van volwassenen in kwetsbare situaties  
 
De Fraters Maristen in Nederland hebben een zorgplicht tegenover iedereen met wie zij in 
contact komen in het kader van hun apostolaatswerk, iedereen die in hun communiteiten werkt 
of die bezoekt. In dezelfde lijn als hun op minderjarigen gerichte beleid hebben de Fraters 
Maristen een beleid ter bescherming van kwetsbare volwassenen, zoals bijvoorbeeld mensen 
met een beperking, ouderen of mensen uit minderheidsgroepen, en personen die zich in een 
kwetsbare situatie bevinden door een scheve machtsverhouding of ongepast gedrag jegens hen. 
 
Volwassenen kan op dezelfde manier leed worden aangedaan als minderjarigen: fysiek, mentaal, 
seksueel of door verwaarlozing. Als het onder onze aandacht komt dat een volwassene leed is 
aangedaan of als iemand misbruik bij ons meldt, zijn de te volgen procedures in grote lijnen 
dezelfde als die voor minderjarigen: 

 
• Als er geen direct gevaar lijkt te bestaan voor de persoon van wie je weet of vermoedt dat 

hem/haar leed wordt aangedaan (en in elke situatie), dan neem je zo snel mogelijk contact op 
met degene die verantwoordelijk is voor het project of de activiteit of met de gedelegeerde 
voor veiligheid en bescherming voor Nederland. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op 
met het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK indien sprake is van een pastorale relatie. 

 
De volgende principes dienen in gedachten te worden gehouden: 
 
• Alle informatie die over iemand wordt ingewonnen moet met discretie worden behandeld en 

anderen mogen alleen de informatie krijgen die voor hen noodzakelijk is. De persoon die de 
melding doet, moet weten of je voornemens bent de betreffende informatie met iemand 
anders te delen. 

• De wensen van het vermeende slachtoffer dienen te worden gerespecteerd tenzij ze terzijde 
geschoven moeten worden: wat iemand wil, mag de juridische verantwoordelijkheid van de 
Fraters Maristen om in een bepaald geval te handelen of de verantwoordelijkheid van de 
Provinciaal Overste om in te grijpen als de situatie daarom vraagt, niet ondermijnen. 

• Als een individu niet de geestelijke vermogens heeft om te besluiten hoe hij/zij kan voorkomen 
dat hem/haar iets wordt aangedaan, dient er een onafhankelijke pleitbezorger te worden 
gezocht die zijn/haar belangen behartigt tijdens de procedures ter bescherming van 
volwassenen in risicosituaties. 

• Mocht er worden ingegrepen in iemands leven, inclusief maatregelen voor directe 
bescherming en de gevolgen daarvan, dan dient dat zo veel mogelijk aan te sluiten bij de 
wensen, voor zover bekend, van de betreffende persoon, tenzij hij/zij zelf vraagt om een 
andere aanpak. 

• Bij het creëren van bescherming dient het leven van het vermeende slachtoffer zo veel 
mogelijk te blijven zoals het is, tenzij hij/zij zelf vraagt om een andere aanpak. 
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Bijlage 1: Gedragsnormen voor het werken met minderjarigen 
 
1. Ongeoorloofd gedrag 
 
a. Het gebruik, bezit of onder invloed zijn van drugs in het bijzijn van minderjarigen. 
b. Het gebruik, bezit of onder invloed zijn van alcohol tijdens het toezicht houden op minderjarigen. 
c. Het geven van alcohol of illegale drugs aan minderjarigen of het gebruik ervan toestaan. 
d. Vloeken in het bijzijn van minderjarigen. 
e. Taalgebruik tegenover minderjarigen dat door een neutrale toeschouwer opgevat zou kunnen worden 
als hard, dreigend, intimiderend, kleinerend, vernederend of krenkend. 
f. Het bespreken van seksuele activiteiten met minderjarigen behalve als dat expliciet bij de functie hoort 
en de persoon in kwestie is opgeleid voor het bespreken van zulke aangelegenheden. 
g. Deelname aan seksueel georiënteerde gesprekken met minderjarigen behalve als zulke gesprekken deel 
uitmaken van een legitieme les en discussie voor tieners over kwesties rond menselijke seksualiteit. In 
dergelijke gevallen dient in de lessen de leer van de Kerk over het betreffende onderwerp te worden 
uitgedragen. Als jongeren verdere vragen hebben die door hun leraren niet beantwoord of behandeld 
worden, dienen zij te worden verwezen naar hun ouders of verzorgers voor antwoorden of begeleiding. 
h. Naakt zijn in het bijzijn van minderjarigen. 
i. Het bezit van seksueel georiënteerde of moreel ongepaste materialen of drukwerk (tijdschriften, 
kaarten, videobeelden, films, kleding etc.). 
j. Slapen met minderjarigen in hetzelfde bed, dezelfde slaapzak of kleine tent. 
k. Seksueel contact met minderjarigen. Binnen het kader van dit beleid wordt seksueel contact 
gedefinieerd als vaginale gemeenschap, anale gemeenschap, orale gemeenschap of het aanraken van een 
erogene zone van iemand anders (inclusief, maar niet beperkt tot, dijen, genitaliën, billen, schaamstreek 
of borst) met het doel een van beide personen seksueel te stimuleren of te behagen en/of aanrakingen 
die een neutrale toeschouwer als seksueel georiënteerd zou beschouwen. 
 
2. Buiten het terrein van de organisatie 
 
a. Het is verboden om minderjarigen te vervoeren zonder schriftelijke toestemming van hun ouder of 
verzorger. 
b. Het is verboden om in een voertuig onnodig en/of ongepast lichamelijk contact te hebben met 
minderjarigen. 
c. Minderjarigen dienen direct naar hun bestemming te worden vervoerd. De rit mag niet ongepland 
worden onderbroken. 
d. Het is verboden om minderjarigen te laten overnachten in de woning van een frater of leek die voor de 
organisatie werkt. Verzoeken om een uitzondering te maken moeten twee weken voor de beoogde 
overnachting schriftelijk worden ingediend bij de Provinciaal Overste. 
e. Minderjarigen dienen zich in een andere ruimte om te kleden en/of te douchen dan volwassenen. 
 
3. Lichamelijk contact 
 
a. Het is verboden dat volwassenen met een functie in een apostolaatsorganisatie lichamelijke straf in 
welke vorm dan ook toepassen om gedrag van minderjarigen te corrigeren. Geen enkele vorm van 
lichamelijk straffen is geoorloofd. Dit betreft onder andere een klap of tik geven, knijpen, slaan, of enige 
andere vorm van fysiek geweld als represaille of correctie in geval van ongepast gedrag van minderjarigen. 



 

Fraters Maristen Nederland: beleid voor veiligheid en bescherming 19 
 

b. Gepaste uitingen van genegenheid tussen volwassenen die in een apostolaatsorganisatie werkzaam zijn 
en minderjarigen vormen een positief onderdeel van het leven en werk van de Kerk. De volgende vormen 
van genegenheid gelden als voorbeelden van gepast gedrag voor volwassenen die in een 
apostolaatsorganisatie met minderjarigen werken: 

• knuffel 
• schouderklop 
• handen schudden 
• “high-five” en de handen tegen elkaar slaan 
• verbaal prijzen of complimenteren 
• aanraken van handen, gezicht, schouders en armen van minderjarigen 
• arm om de schouder 
• hand in hand lopen met kleine kinderen 
• naast kleine kinderen zitten 
• knielen of bukken om kleine kinderen te knuffelen 
• elkaars hand vasthouden tijdens gebed 
• aai over de bol, mits dat gepast is in de betreffende cultuur (in bepaalde Aziatische 

gemeenschappen is dat bijvoorbeeld af te raden) 
c. Soms gebruiken volwassenen lichamelijke uitingsvormen van genegenheid om initiatief te nemen tot 
ongepast contact met minderjarigen. Om een zo veilig mogelijke omgeving voor minderjarigen te 
waarborgen, volgen hieronder voorbeelden van uitingen van genegenheid die volwassenen die met 
kinderen werken in een apostolaatsorganisatie niet mogen toepassen. Als volwassenen alleen zijn met 
een kind, mogen zulke uitingen van genegenheid nooit voorkomen. 

• omhelzing of omarming waardoor de minderjarige zich onprettig of angstig voelt 
• kus op de mond 
• kinderen ouder dan vier jaar op schoot nemen 
• billen, borst of genitale zone aanraken 
• genegenheid uiten in afgesloten ruimtes zoals een slaapkamer, kast, personeels- of andere 

privéruimte 
• bij een minderjarige in bed liggen 
• met minderjarigen worstelen of stoeien  
• minderjarigen kietelen 
• elke vorm van massage die een minderjarige aan een volwassene geeft 
• elke vorm van massage die een volwassene aan een minderjarige geeft 
• elke vorm van ongewenste affectie 
• complimenten met betrekking tot lichaamsbouw of lichamelijke ontwikkeling 

 
4. Gedragscode Pastoraat 
 
Naast de gedragscode die de Fraters Maristen Nederland zelf wensen te hanteren, zijn de fraters, 
kandidaat-fraters als ook werknemers gehouden aan de gedragscode Pastoraat indien zij een functie 
bekleden binnen het pastoraat. Voor deze gedragscode wordt verwezen naar 
http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/ 
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Bijlage 2: Meldingsprocedure voor meldingen van misbruik of vermoedens van 
misbruik 
 

1. De coordinator van het apostolaatsproject is het eerste aanspreekpunt voor een melding van misbruik 
dan wel een vermoeden van misbruik. De coordinator vangt de melder op en zorgt voor de eerste 
begeleiding van de melder. De coordinator licht vervolgens de gedelegeerde voor V&B in middels een 
meldingsformulier (bijlage 2a) 
 
2. De gedelegeerde van V&B maakt aan de hand van het daarvoor bedoelde formulier een 
(kinder)beschermingsdossier voor het vastleggen van elke verwijzing waarvoor meerdere stappen 
genomen moeten worden, en van informatie die is ontvangen. Aanvullingen dienen zo snel mogelijk te 
worden opgenomen maar ten minste voor het einde van de dag, en te worden voorzien van tijd, datum 
en handtekening van degene die de tekst opstelt. 
 
3. De gedelegeerde van V&B neemt contact op met de melder en maakt een gespreksverslag hiervan.  
 
4. De gedelegeerde van V&B geeft informatie aan de melder over de mogelijk te volgen procedures, welke 
kunnen zijn: 

a. Strafrechtelijke procedure indien de melding een strafrechtelijk delict betreft; 
b. Klachtenprocedure grensoverschrijdend gedrag RKK indien de gedragscode Pastoraat op 

de melding van toepassing is; 
c. Interne tuchtrechtprocedure in overige gevallen. 

Houd in gedachten dat toestemming van de melder niet altijd vereist is voor het doorsturen van 
informatie aan de autoriteiten. 
 
5. De gedelegeerde voor V&B licht het bevoegd gezag in over de melding, die onverwijld een intern 
onderzoek instelt. Het bevoegd gezag is: 

a. Bestuur Fraters Maristen Nederland en de Provinciale Overste indien het een frater of 
een kandidaat-frater betreft dan wel een apostolaatsproject dat direct onder de 
verantwoordelijkheid en leiding valt van de Fraters Maristen Nederland; 

b. Bestuur van de toekomstige civiele stichting; indien het betreffende apostolaatsproject 
onder de stichting valt en het een deelnemer, een medewerker of vrijwilligers betreft 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. 

6. De gedelegeerde voor V&B ziet erop toe dat er maatregelen ter ondersteuning en bescherming van de 
melder worden getroffen. Het is mogelijk een ondersteunende persoon aan te stellen die de melder 
begeleidt, en professionele therapie aan te bieden. De gedelegeerde voor V&B houdt de melder op de 
hoogte van wat er gebeurt naarmate het onderzoek vordert en houdt dit bij in een overzicht. 
 
7. De gedelegeerde voor V&B informeert de persoon op wie de melding betrekking heeft over de melding, 
tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad. Voor de betrokken persoon zal een 
contactpersoon worden aangewezen. Deze zal de betrokken persoon erop wijzen waar, buiten de 
organisatie, steun verkregen kan worden. 
 
8. Het bevoegd gezag beslist of in het belang van de melder, de persoon waarop de melding betrekking 
heeft hangende het onderzoek op non-actief wordt gesteld.  
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9. Op advies van de gedelegeerde van V&B stelt het bevoegd gezag vast of er een intern onderzoek wordt 
ingesteld of dat de melding voor onderzoek wordt doorgestuurd naar het Meldpunt Grensoverschrijdens 
Gedrag RKK of naar het Openbaar Ministerie.  
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Bijlage 2A Registratieformulier veiligheid en bescherming 

 
1. Melding van de aantijging / het vermoeden 
Datum van de melding:  
Tijd van de melding: 
Hoe is de melding gedaan? (eventuele schriftelijke informatie als bijlage vastgehecht aan dit formulier) 
telefoon     brief     e-mail     persoonlijk 
 
2. Gegevens van degene die de melding doet / het vermoeden meldt 
Naam 
Adres 
Telefoon 
GSM 
E-mail 
Relatie tot kind / vermeend slachtoffer 
 
3. Gegevens van het kind / vermeende slachtoffer 
Naam 
Geboortedatum 
Adres 
Telefoon 
GSM 
Etnische achtergrond 
Taal (is tolk / doventolk nodig) 
Beperking / handicap 
Bijzondere zorgbehoefte 
Parochie / congregatie (waar van toepassing) 
 
4. Gegevens van ouder / verzorger (waar van toepassing) 
Naam 
Adres (in geval anders dan hierboven) 
Telefoon 
GSM 
Is hij / zij op de hoogte van de aantijging / het vermoeden / de klacht?     Ja     Nee 
 
5. Gegevens van de verdachte persoon  
Naam 
Adres 
Telefoon 
GSM 
Relatie tot kind / vermeend slachtoffer (ouder / religieus / leraar etc.) 
Functie in de Kerk / congregatie 
Adres ten tijde van voorval(len) 
Huidig contact met kinderen, voor zover bekend (in schoolbestuur, jeugdactiviteiten etc.) 
Eventuele aanvullende informatie 
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6. Gedetailleerde informatie met betrekking tot het vermoeden / de melding  
(Vermeld data, tijden en locatie(s) van het voorval / de voorvallen, eventuele getuigen; weet het kind dat 
deze melding wordt gedaan?) 
 
7. Actie die is ondernomen 
Is de kwestie doorgegeven aan overheidsautoriteiten?     Ja     Nee 
Zo ja: datum, tijd 
Zo nee: waarom niet? 
Aan wie is de kwestie doorgegeven? 
Naam 
Functie 
Adres 
Telefoon 
E-mail 
Is de kwestie doorgegeven aan iemand binnen de Kerk?     Ja     Nee 
Zo ja: datum, tijd 
Zo nee: waarom niet? 
Aan wie is de kwestie doorgegeven? 
Naam 
Functie 
Adres 
Telefoon 
E-mail 
 
8. Volgende stappen 
Welke stappen zijn afgesproken en door wie toen de kwestie werd doorgegeven aan autoriteiten van de 
Kerk / staat? 
Is er onmiddellijke reden tot bezorgdheid omtrent de veiligheid van het kind? Zo ja, beschrijf die 
hieronder en noteer welke actie is ondernomen en door wie om het probleem aan te pakken. 
 
9. Gegevens omtrent de provinciegedelegeerde voor veiligheid en bescherming 
Datum van versturen formulier naar de Provinciaal Overste 
 
10. Gegevens van de persoon die het formulier heeft ingevuld 
Naam 
Telefoon 
GSM 
E-mail 
Functie in de Kerk 
Parochie / congregatie 
Formulier ingevuld op: datum, tijd 
Handtekening 
(De ontvanger dient een exemplaar / kopie te bewaren op een veilige plek, en een kopie dient te worden 
gestuurd naar de bevoegde medewerker en/of bevoegde instantie, waar van toepassing.) 
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Bijlage 3: Interne Klachtprocedure  

1. Aan de hand van de aard en de inhoud van de klacht van misbruik, bepaalt het bevoegd gezag welke 
klachtprocedure van toepassing is: 

a) Strafrechtelijke procedure indien de klacht een strafrechtelijk delict betreft; De melder kan ook 
los van het bevoegd gezag aangifte doen bij de politie. 

b) Klachtenprocedure grensoverschrijdend gedrag RKK, indien de gedragscode Pastoraat op de 
klacht van toepassing is. Voor de inhoud van de procedure wordt verwezen naar: 
http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/ 

c) Interne klachtenprocedure in de overige gevallen. 
 

2. Het interne onderzoek is gericht op de te nemen maatregelen door de organisatie. Zo nodig zal het 
bevoegd gezag bij het interne onderzoek laten adviseren door de politie. 

3. Het bevoegd gezag stelt een onafhankelijke onderzoeker aan dan wel een klachtencommissie.  

4. De commissie c.q. onderzoeker legt de toedacht van de zaak vast middels een gesprek met de melder. 
Bij dit gesprek kan begeleiding van iemand die de melder vertrouwt wenselijk zijn. De commissie gaat 
zorgvuldig met de belangen van de melder om. 

5. De commissie c.q. onderzoeker hoort de persoon waartegen de klacht is ingediend. Begeleiding van 
de persoon waartegen de klacht is ingediend kan wenselijk zijn. De commissie gaat zorgvuldig met de 
belangen van de melder om. De persoon waartegen de klacht is gericht wordt geinformeerd over de 
verdere verloop van de procedure.  

6. De gesprekken zijn erop gericht de ware toedracht van zaken te achterhalen. Van de gesprekken 
wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat door de geinterviewde personen moet worden goedgekeurd. 

7. De commissie c.q. onderzoeker voert gesprekken met alle betrokken personen. Voor zover dan nog 
niet is gebeurd adviseert de commissie c.q. onderzoeker op basis van de eerste gesprekken het bevoegd 
gezag over de te nemen voorlopige maatregelen voor de melder en voor de persoon waartegen de 
klacht is gericht.  

8. Alle verslagen worden gebundeld en voorzien van advies en worden overhandigd aan het bevoegd 
gezag.  

9. Op basis van het advies van de commissie c.q. onderzoeker neemt het bevoegd gezag een besluit over 
de grondheid van de klacht. Tevens besluit het bevoegd gezag tot het al dan niet nemen van 
maatregelen. De bevindingen van het bevoegd gezag worden schriftelijk gemotiveerd en opgenomen in 
het dossier. Van alle maatregelen die de persoon waartegen de klacht is gericht wordt een afschrift van 
het besluit opgenomen in diens persoonlijk dossier. Dit geldt ook bij eventuele rehabilitatie.  

10. Het bevoegd gezag kan de navolgende maatregelen treffen: 
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a) Indien het bevoegd gezag constateert dat er op grond van het onderzoek geen aanleiding is aan 
te nemen dat misbruik heeft plaatsgevonden, wordt de betrokken persoon die voor de duur van 
het onderzoek op non-actief is gesteld door het bevoegd gezag in ere in diens functie hersteld. 

b) Indien het bevoegd gezag constateert dat er op grond van het onderzoek voldoende aanleiding 
is aan te nemen dat misbruik heeft plaatsgevonden, kan, afhankelijk van de aard en de ernst van 
het misbruik de betrokken persoon: 

• een waarschuwing ontvangen; 
• uit diens functie worden ontheven; 
• inschakelen van politie en justitie; 
• kerkrechtelijke maatregelen indien het een (kandidaat) frater Marist betreft. 

 
11. De bevindingen van het bevoegd gezag worden schriftelijk gemotiveerd en opgenomen in het 

dossier. Het besluit wordt aan alle betrokken partijen bekend gemaakt.  

12. Van alle maatregelen die een lid van de Fraters Maristen,  een medewerker of een vrijwilliger 
betreffen, wordt een afschrift van het besluit opgenomen in het (personeels)dossier van de 
betreffende persoon. Dit geldt ook voor rehabilitatie.  

 



 

 
 

 

Bijlage 4 Sollicitatieformulier, vertrouwelijk 

Betaalde en vrijwillige medewerkers in apostolaatswerken van de Fraters Maristen 
 
Naam project/organisatie 
Achternaam 
Voornaam 
Adres 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
 
Bent u: (gelieve aan te kruisen) 
in loondienst     werkeloos     student     huisvrouw/-man     gepensioneerd     anders 
Recente werkervaring 
Hebt u eerder vrijwilligerswerk gedaan?     Ja     Nee 
Zo ja, nadere gegevens 
Waarom wilt u bij deze instelling (als vrijwilliger) werkzaam zijn? 
Hebt u een opleiding gehad voor het werken met kinderen?     Ja     Nee 
Zo ja, nadere gegevens 
Vrijetijdsbesteding, hobby’s, interesses, activiteiten 
Overige relevante informatie 
 
Ik verklaar dat ik het bovenstaande naar waarheid heb ingevuld en dat ik in staat ben om in deze 
organisatie betaalde arbeid te verrichten of als vrijwilliger actief te zijn. Ik verklaar me bereid om de 
geldende voorwaarden voor deelname te aanvaarden en na te leven en om het beleid van de Fraters 
Maristen te aanvaarden en na te leven. Ik zal een legitimatiebewijs met foto aanleveren en ik zal de 
overheidsvoorschriften voor het werken met kinderen en jongeren naleven. 
 
Handtekening 
Datum 
 
 
 
Overgenomen uit: Our Duty to Care: the Principles of Good Practice for the Protection of Children and 
Young People (Dept. of Health and Children, Dublin, Stationary Office 2001) 
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Referentieformulier, vertrouwelijk 
 
…… heeft te kennen gegeven dat hij / zij belangstelling heeft om te gaan werken op de school / in de 
organisatie …… Hij / Zij heeft u als referentie opgegeven. 
 
De functie houdt in dat er veel contact mogelijk is met kinderen / jongeren, en als een organisatie die het 
welzijn en de veiligheid van kinderen zeer ter harte neemt, willen wij graag weten of u enige reden hebt 
om bezorgd te zijn over de geschiktheid van deze persoon voor het werken met kinderen en/of jongeren. 
Ja     Nee 
 
Als u “ja” hebt geantwoord, zullen wij op vertrouwelijke wijze contact met u opnemen. 
 
Als u dit referentieformulier invult, blijft de inhoud vertrouwelijk en wordt alleen kenbaar gemaakt aan 
de directe leidinggevende van de kandidaat. We stellen het op prijs als u in uw beoordeling van deze 
persoon geheel eerlijk bent. 
 
Hoe lang kent u deze persoon? 
In welke hoedanigheid? 
Eigenschappen van deze persoon waardoor hij / zij volgens u geschikt is voor deze functie. 
Persoonlijkheid van de kandidaat. 
Hebt u bedenkingen over de kandidaat voor wat betreft dit werk? (zo ja, graag toelichten) 
Kruis hier aan hoe u de volgende eigenschappen beoordeelt: 
Slecht     Middelmatig     Goed     Zeer goed     Uitstekend 
Verantwoordelijkheid 
Volwassenheid 
Zelfmotivatie 
Stimulerend vermogen 
Energie 
Betrouwbaarheid 
 
Handtekening 
Datum 
Functie 
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Verklaring 
in te vullen door medewerkers en vrijwilligers  
(vertrouwelijk) 
 
Achternaam 
Voornaam 
Adres 
Telefoon 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Eventuele eerdere adressen in de afgelopen 3 jaar 
Eventuele andere naam waaronder u bekend bent (geweest) 
 
Wordt u op dit moment gerechtelijk vervolgd of is er ooit politieonderzoek naar u gedaan of bent u ooit 
veroordeeld voor een strafbare handeling?     Ja     Nee 
Zo ja, wilt u hieronder de aard en datum / data van de strafbare handeling(en) noteren, de rechtbank die 
de betreffende kwestie behandeld heeft en, waar van toepassing, de verwachte datum van de uitspraak. 
 
Aard van strafbare handeling 
Datum van strafbare handeling 
Rechtbank 
Datum uitspraak 
 
Handtekening 
Datum 
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