
WAT KAN WEL? WAT KAN NIET?  
 

Als we het hebben over veiligheid op de pioniersplek, hebben we het al snel over ongewenst 
gedrag. Maar wat is ‘ongewenst’ eigenlijk? Wat voor de één echt niet kan, is voor de ander 
acceptabel. Grenzen zijn voor iedereen anders.  
 
Het is belangrijk het gesprek over grenzen te starten. Zo krijg je inzicht in hoe leden van je team 
verschillend tegen grenzen aankijken. Ook zie je dat wat voor jou normaal is, voor een ander 
ongemakkelijk kan zijn.  
 
De volgende stappen kunnen je helpen met elkaar te spreken over grenzen in de persoonlijke 
omgang. In eerste instantie kun je dit gesprek voeren binnen je pioniersteam. Daarna kun je ook in 
een grotere groep het gesprek over deze grenzen starten.  
 

● Deel een blad met onderstaande situaties uit. Vraag de deelnemers per situatie aan te geven 
of het gedrag acceptabel is. Kan het volgens hen wel, niet of is het grijs gebied? (5 minuten) 

 
De situatie We

l 
Grijs Niet 

1. een arm om iemand heen slaan    
2. een kind (9 jaar) wil bij de leidster op schoot zitten    
3. de deelnemers van een pioniersplek hebben de gewoonte elkaar bij 

ontmoeting te omhelzen 
   

4. een jongere geeft de voortrekster van de plek regelmatig een cadeautje    
5. een lieveling hebben/een zwak hebben voor een kind    
6. als pionier privézaken met een bezoeker bespreken    
7. de koster zet op zaterdagmiddag altijd alles voor de koffie klaar samen 

met een meisje met een verstandelijke beperking. Zij vindt het fijn om te 
helpen! 

   

8. de predikant (man, alleenstaand) heeft een goed pastoraal contact met 
een gemeentelid (vrouw, getrouwd) die in scheiding ligt. Ze krijgen een 
intieme relatie.  

   

9. een gemeentelid brengt een oudere dame na de kerkdienst naar huis. Hij 
legt voor het uitstappen zijn hand op haar been 

   

10. een diaken (man) helpt een gemeentelid (vrouw, gescheiden, twee kleine 
kinderen) met het op orde brengen van de computer. Die staat op een 
bureautje in de logeerkamer. 

   

 
● Laat de deelnemers in twee- of drietallen hun ‘scores’ bespreken. Waar zitten ze op één lijn? 

Waar zijn de meningen tegenovergesteld? Wat zijn de grootste dilemma’s? (10 minuten) 
 

● Roep de groep weer bijeen en voer met elkaar het gesprek. Je kunt daar de volgende vragen 
voor gebruiken: 

○ Welke situaties zijn herkenbaar? Welke zijn ingewikkeld?  
○ Waar liggen de meningen in het pioniersteam uiteen? 
○ Welke dilemma’s zijn jullie op de eigen pioniersplek tegengekomen? 
○ Hoe kun je grenzen in de persoonlijke omgang bewaken (en daarmee de veiligheid 

op de pioniersplek)? 
 



Grenzen bewaken 
Naast bewustzijn van deze grenzen is ook het bewaken hiervan belangrijk. Onderstaande richtlijnen 

kunnen in het gesprek richting geven. Zo helpen ze veiligheid te waarborgen. 

 

● De grens ligt waar de ander hem legt. 

● Degene in een afhankelijkheidspositie bepaalt die grens. 

● Grenzen zijn voor iedereen verschillend. 

● Veel mensen kunnen hun grenzen niet aangeven of hebben dat afgeleerd. 

● De persoon ‘waar tegenop gekeken wordt’ is verantwoordelijk voor het bewaken van de 

grenzen. 

● Creëer een klimaat van respect voor grenzen 
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