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ACHTERGROND 

Onze kapelgemeenschap verkreeg een Space for Grace-project ``Filosofenfontein HEVERLEE op nieuwe 

wegen’’ dat begin 2021 van start ging.  Geloofsgemeenschappen die geselecteerd worden om deel te 

nemen aan Space for Grace, worden uitgenodigd om expliciet werk te maken van een cultuur van 

veiligheid. Hoe dit best gebeurt,  staat vermeld op de Space for Grace website: 

https://www.spaceforgrace.be/over-het-project/safeguarding-policy. Dit willen we zoveel mogelijk 

navolgen in zoverre dit op onze gemeenschap van toepassing is. 

INTEGRITEITSBELEID voor FILOSOFENFONTEIN 

Als geloofsgemeenschap willen  wij dat een cultuur van fysieke en psychische veiligheid gegarandeerd 

is. De lichamelijke en mentale integriteit van iedere betrokkene – vrijwilliger, vrijgestelde, deelnemer, 

minderjarig of meerderjarig – moet ten allen tijde verzekerd zijn.  

Daarom willen we een beleid uitwerken, dat gekend en gedragen is door ieder lid. Meer specifiek willen 
we hierbij de gedragscode van de Belgische Kerk onderschrijven en een vertrouwenspersoon aanduiden 
voor onze gemeenschap. 

In de gedragscode van de Belgische kerk worden elf concrete leef- en werkregels naar voor geschoven. 
Deze regels gaan over de omgang met minderjarigen, maar ze zijn evenzeer belangrijk in andere 
contexten zoals  het werken met (kwetsbare) volwassenen. 

1. Bejegen hen met eerbied, beluister hen en betrek hen bij beslissingen die hen aanbelangen. 
2. Wees een voorbeeld en bied houvast zonder bezitterig of belerend te doen. 
3. Werk aan transparante en correcte omgangsvormen. 
4. Zorg voor een cultuur van openheid waarin ze hun vragen en zorgen kunnen verwoorden. 
5. Maak hen bewust van wat wel en niet aanvaardbaar is. 
6. Vermijd netelige situaties die tot verdachtmaking of beschuldiging kunnen leiden. 
7. Weet dat onschuldige gedragingen (zoals een kind of jongere omarmen) anders kunnen worden 

geïnterpreteerd dan je bedoelt. 
8. Vermijd situaties waarin iemand zich met kinderen of jongeren afzondert, of activiteiten opzet 

waarbij derden niet kunnen meekijken. 
9. Organiseer pastorale activiteiten met kinderen en jongeren in een daartoe gepaste omgeving en op 

gepaste tijden. 
10. Voorkom elk gebruik van geweld, seksuele zinspelingen, provocerende gebaren of beeldmateriaal 

dat kinderen of jongeren in hun menselijke waardigheid kan kwetsen. 
11. Bevoordeel bepaalde kinderen of jongeren niet met geschenken, geld, aandacht of genegenheid. 

Als gemeenschap willen we datzelfde respect nastreven en behoeden. Daarom willen we dezelfde 

beleidslijnen volgen die de kerkelijke overheid uitstippelt. Meer specifiek vragen we onze gemeenschap  

bovenstaande aanbevelingen te volgen.   

https://www.spaceforgrace.be/over-het-project/safeguarding-policy
https://www.kerknet.be/sites/default/files/19%2006%2024%20Gedragscode%20voor%20wie%20werkt%20in%20de%20kerk%20N.pdf


We hebben geen weet van enige vorm van misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Iedere persoon kan 

dat wel anders aanvoelen. Wij moeten er ook rekening mee houden dat bij jongere generaties de 

gevoeligheden anders liggen. Daarom willen we dat iedere kapelganger zich  minstens bewust is van 

deze problematiek die in de praktijk verder reikt dan seksueel misbruik. 

Voor eventuele klachten in dit verband, bezwaren of welke bezorgdheid ook vragen we om de zaak 

vooreerst uit te praten met de betrokkene zelf. Indien dit gesprek geen uitkomst biedt, kan u zich 

wenden tot onze vertrouwenspersoon Dr. Hendrik Van Moorter (te bereiken via email : 

hendrik.moorter@gmail.com). Elke klacht wordt anoniem behandeld. In overleg met de kerngroep 

zullen de nodige maatregelen genomen worden om de veiligheid en het respect van iedere kapelganger 

te garanderen.  
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