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Kerkgenootschap 

VOG-beleid van het NVPJ en de bij het NVPJ aangesloten gemeenten 

Inleiding 
Als Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) willen wij zoveel mogelijk zorgdragen voor een veilige 
omgeving in alle opzichten.  
We realiseren ons terdege dat wij, ondanks inzet en maatregelen, die omgeving nooit voor 100% kunnen garanderen. 
Wel kunnen wij maatregelen nemen om, voor zover dat in ons vermogen ligt, bescherming zo goed mogelijk te 
waarborgen van allen die deelnemen aan Joods leven binnen onze Joodse gemeenten. Binnen de gemeenten is 
weinig machtsongelijkheid. We zijn als het ware elkaars Joodse familie.  
We doen ons best binnen onze gemeenten een omgeving te creëren waarin geen ruimte is voor ongepast gedrag. Wij 
tolereren grensoverschrijdend gedrag niet. Regelmatig wordt geëvalueerd of de maatregelen die wij hebben genomen 
nog adequaat zijn. Indien noodzakelijk worden deze aangepast. 
Bij elk incident wordt volgens protocol gehandeld. 

Preventie 
Binnen het NVPJ hebben wij een Vertrouwenspersoon die voor al onze leden beschikbaar is. 
Bij het aanstellen van beroepskrachten of vrijwilligers wordt de nodige zorgvuldigheid betracht. Er wordt getracht zo 
goed mogelijk  te beoordelen of zij geschikt zijn voor de functie waarnaar wordt gesolliciteerd.. Hierbij is uiteraard 
aandacht voor de omgang met jongeren en andere kwetsbare groepen. 
Eenieder die werkzaamheden binnen een van onze gemeenten of daarmee verbonden instanties verricht, dient de 
Gedragscode van het NVPJ te ondertekenen. Daarnaast voeren wij vooraf een intake gesprek met eenieder. Een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als Verbond kunnen nemen om de kans op 
grensoverschrijdend gedrag binnen ons Kerkgenootschap te verkleinen.
Het beleid in deze van het NVPJ is op de website vermeld. Het bijbehorend protocol wordt bij alle leden bekend 
verondersteld. Het kan te allen tijde door leden opgevraagd worden bij het secretariaat van het NVPJ. 

Nazorg 
Indien grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd, dan is er een Vertrouwenspersoon  beschikbaar met wie het 
incident bespreekbaar kan worden gemaakt. 
Per individueel geval wordt zorgvuldig bekeken welke hulp het meest passend is. 
Er is voor iedereen pastorale (na)zorg beschikbaar waarbij opgemerkt moet worden dat slachtoffer en dader nooit 
zorg ontvangen van dezelfde persoon. 
Binnen het NVPJ hebben wij aandacht voor diegenen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn en 
blijven volwaardig lid en hun zal zo nodig hulp geboden worden om weer een gevoel van veiligheid te bewerkstelligen. 

Communicatie 
Binnen de verschillende gemeenten van het NVPJ wordt gebruik gemaakt van een digitale nieuwsbrief. In het landelijk 
tijdschrift van het NVPJ staan de contactgegevens van de Vertrouwenspersoon vermeld, evenals op de website. 
Gemeenten hebben ook een eigen website. Regelmatig worden de leden gewezen op de mogelijkheid om ongewenst 
gedrag bespreekbaar te maken. De gegevens van de Vertrouwenspersoon worden hierbij duidelijk vermeld. 
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