
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Bij het Meldpunt bestaat een vacature voor een  
 

Meldpuntfunctionaris (m/v) voor 24 uur per week 
 

Wat gaat u doen?  

• Als Meldpuntfunctionaris ondersteunt u de Klachtencommissie bij de behandeling van meldingen 
en klachten over grensoverschrijdend gedrag in de zin van de Gedragscode Pastoraat.  

• U beantwoordt vragen van klagers over grensoverschrijdend gedrag en verwijst zo nodig door 
naar het Platform Hulpverlening dat bij het Meldpunt is ondergebracht. 

• U voert regelmatig overleg met de psycholoog en met de vertrouwenspersonen die aan het 

Platform Hulpverlening zijn verbonden.  

• U adviseert over ontvangen klachten en meldingen en bewaakt in goede afstemming met de 

voorzitter van de Klachtencommissie het gehele proces van klachtenbehandeling. 

• U bereidt hoorzittingen voor van de Klachtencommissie en hoorzittingen in het kader van de 
Afspraak nagekomen meldingen seksueel misbruik, u doet de verslaglegging van deze zittingen 

en schrijft concept-uitspraken. 

• U bereidt bijeenkomsten voor van vertrouwenspersonen die aan het Meldpunt zijn verbonden 
en bijeenkomsten van leden van de Klachtencommissie en van de Raad van Toezicht.  

• U stelt het jaarverslag van de activiteiten van het Meldpunt op. 
  

Wat dient u te hebben? 

• Een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een juridische opleiding 

• Empathisch vermogen 

• Organiserend en coördinerend vermogen en een proactieve instelling 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en ruime ervaring in verslaglegging 

• Ervaring met klachten- en geschillenbehandeling en/of slachtofferhulp is een pré 

 

Wat dient u te zijn? 

• Wij zoeken een medewerker die integer, accuraat, discreet en stressbestendig is. 

• U bent in staat om met een hoge mate van zelfstandigheid te werken. 

• U bent praktiserend rooms-katholiek met een levensstaat overeenkomstig de leer van de Kerk. 
 

Wat bieden wij u? 
De Meldpuntfunctionaris heeft een spilfunctie binnen de Rooms-Katholieke Kerk op het gebied van 
behandeling van klachten van grensoverschrijdend gedrag. Het betreft een zelfstandige, 

 
Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een gezamenlijk 

initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van 
de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Het Meldpunt behandelt 
vragen, meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen 

de Rooms-Katholieke Kerk en heeft een verwijsfunctie naar 
professionele hulpverlening. Het Meldpunt is gevestigd te Utrecht.  

 



afwisselende en uitdagende functie waarbij u zowel directe contacten met melders hebt als met alle 
geledingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De werkgeversrol voor deze functie is ondergebracht 

bij het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland (SRKK).  
Wij bieden u in de aanvang een tijdelijk contract aan voor 24 uur per week voor de duur van één jaar, 

met de bedoeling om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract.  
Uw salaris bedraagt gebaseerd op een 40-urige werkweek - afhankelijk van opleiding, kennis en 
ervaring – tenminste € 3.830,- en ten hoogste € 5.354,- bruto per maand. Secundaire 

arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op het Rechtspositiereglement van het SRKK. 
 
Hoe solliciteert u? 

U kunt uw motivatiebrief met uw cv vóór 17 maart 2023 per mail sturen naar sollicitatie@rkk.nl.  
Nadere inlichtingen over deze functie kunnen telefonisch worden verkregen bij (mw. mr. J. Doe, tel. 

073 – 692 13 21) en eveneens per mail bij sollicitatie@rkk.nl. 
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