Communicatieprotocol Veilige Kerk
Communicatie rondom het onderwerp Veilige Kerk vraagt de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We
streven daarbij naar zoveel mogelijk transparantie waarbij het belang van en het respect voor de
wensen van benadeelden en betrokkenen altijd voorop staan.
Algemene informatie is openbaar
Alle informatie over regelingen en procedures die in de vorm van handreikingen, gedragscodes en
notities is vastgelegd is openbaar. Deze documentatie is te vinden op de pagina Veilige Kerk op de
website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en wordt integraal doorgegeven naar alle
parochiewebsites (voor zover zij over zijn naar het nieuwe format). Hierdoor is deze informatie op
alle plekken eenduidig en actueel.
Perscontacten via het Bisschoppelijk Bureau
De OKKN kiest ervoor naar de media transparant te zijn over het onderwerp Veilige Kerk. In
voorkomende gevallen worden de media actief geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld bij de publicatie van
het onderzoeksrapport Seksueel Misbruik in 2018.
De media zoeken wanneer daar aanleiding toe is ook zelf contact. Dit contact richt zich niet alleen op
het landelijk bureau of de bisschoppen, maar kan zich ook richten op pastores, kerkbesturen en
andere bij de OKKN betrokkenen. Om deze contacten goed te laten verlopen is er vanuit het landelijk
bureau een persfunctionaris beschikbaar.
Aan iedereen binnen de kerk wordt dringend gevraagd eerst contact op te nemen met het
Bisschoppelijk Bureau wanneer een vertegenwoordiger van de media in gesprek wil of om informatie
over het onderwerp ‘Veilige Kerk’ vraagt, zodat de persfunctionaris kan worden ingeschakeld.
Woordvoerders
Als woordvoerders van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland treden op de aartsbisschop van
Utrecht en de bisschop van Haarlem. Zij laten zich hierbij ondersteunen door de persfunctionaris. In
voorkomende gevallen kunnen zij de rol van woordvoerder aan een andere functionaris van de kerk
overdragen.
Klachtenprocedures
Een benadeelde kan een klacht wegens seksueel misbruik indienen bij de klachtencommissie
Seksueel Misbruik. De OKKN treed hiermee gedurende de procedure niet naar buiten. Communicatie
over de klachtenprocedure vindt plaats nadat de procedure is afgerond en de klacht gegrond is
verklaard en nadat hierover gesproken is met de benadeelde, de beschuldigde en de
klachtencommissie.
Wanneer de ingediende klacht door anderen dan de OKKN in de publiciteit is gebracht zal de OKKN,
om de procedure niet te frustreren en recht te doen aan de belangen van de benadeelde en de
beschuldigde, slechts bevestigen dat de klacht is ontvangen en in behandeling genomen.
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