PLAN VAN AANPAK VEILIG JEUGDWERK

Wanneer
Wie

Wat

?
Hoe

Waar
Waarom

Veilig Jeugdwerk…, hoe pak ik dit aan?

Onderdeel 1: Inventarisatie
Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

Brochure en bijlagen Veilig Jeugdwerk (VJW)
Groen licht van de kerkenraad (KR) voor het invoeren van het stappenplan
Een commissie bestaande uit drie à vier personen (vrouwen en mannen IVP,
(jeugd)ouderling, jeugdleider / catecheet, evt. een ouder)
Projectleider, tevens commissielid
Woordvoerder, tevens commissielid
Budget

Stand van zaken?
Inventariseer de huidige stand van zaken van jouw kerk. Wat is er in jouw kerk al bekend over
veiligheid en het stappenplan Veilig Jeugdwerk? Welke stappen uit het VJW heeft jouw kerk
misschien al genomen?

Wat is je opdracht?
Beschrijf kort en bondig de opdracht die je van de KR hebt gekregen. Zijn er stappen in het VJW waar
de kerkenraad nog een keuze in moet maken? Zet die op een rijtje zodat je weet waarmee je als
eerste aan de slag gaat en welke stappen je nog met de KR moet bespreken.
Heb je groen licht voor het hele stappenplan, maak dan een keus in de volgorde en bespreek die met
de KR.

Wie zijn er bij betrokken?
Om het Stappenplan VJW in te kunnen voeren heb je de medewerking van verschillende mensen
nodig: jeugdwerkers, ouders, jongeren, catecheten, pastorale teams, …..
Zet naast de stappen die je gaat zetten wie je daarbij nodig hebt. Maak dit zo concreet mogelijk met
Naam, e-mail en telefoonnummer.

Onderdeel 2: Uitwerking
Activiteitenlijst
Maak het plan van aanpak zo concreet mogelijk. Wie, wanneer, wat, waar, waarom, hoe.

Afspraken
Leg in de activiteitenlijst ook de afspraken vast. Welke afspraken zijn er gemaakt met de KR?
Wanneer koppel je terug?

Communicatieplan
Maak bij de uitwerking gebruik van het communicatieplan ‘Preventie seksueel misbruik’

Onderdeel 3: Evaluatie
Evalueer het Plan van Aanpak en de voortgang ervan regelmatig met elkaar en met de opdrachtgever
(KR) en pas het indien gewenst aan.
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