
Aanbevelingen van de Werkgroep Vertrouwenspersonen 
t.b.v. de ALV van de BUN op 16 april 2016 

 
 
De ALV heeft in haar vergadering van 17 oktober 2015 een 'Werkgroep 
Vertrouwenspersonen' ingesteld met als vraagstelling: “Kom met een onderbouwd en 
haalbaar voorstel om een vertrouwenspersoon of -personen aan te stellen namens de 
BUN.”  
Met betrekking tot de positionering van de vertrouwenspersonen is o.a. overleg geweest 
met het landelijke Meldpunt BG (Meldpunt seksueel misbruik binnen de boeddhistische 
gemeenschap’, www.meldpuntbg.nl).  
De Werkgroep Vertrouwenspersonen, bestaande uit Varamitra, Irène Bakker en Fokje 
Westerling heeft de volgende aanbevelingen: 
 
Positionering van de Vertrouwenspersonen: 
Om inzichtelijk te krijgen hoeveel meldingen er per jaar binnenkomen, kiezen wij ervoor 
om één centraal meldpunt aan te houden. De voorkeur gaat ernaar uit om de 
vertrouwenspersonen van de BUN te koppelen aan het al bestaande landelijke meldpunt. 
Dit wordt dan een 'onafhankelijk meldpunt voor seksueel misbruik binnen de 
boeddhistische gemeenschap'. 
 
Voordelen hiervan zijn dat het Meldpunt BG beschikt over de expertise, de infrastructuur 
en de mensen om dit op een verantwoorde en professionele manier te doen. Op deze 
manier kan er ook meer inzicht komen in de actuele problematiek. Aan de hand van de 
analyses en aanbevelingen van het meldpunt zal de BUN gericht maatregelen kunnen 
nemen. 
 
Een melder kan, als hij/zij daar behoefte aan heeft, worden doorverwezen naar een 
vertrouwenspersoon van de BUN. BUN-vertrouwenspersonen zijn traditie-overstijgend en 
inzetbaar voor de gehele boeddhistische gemeenschap in Nederland. Ze zijn niet 
rechtstreeks benaderbaar voor meldingen. 
 
Gedragscode en Scholing: 
Wij roepen de sangha’s op om: 
• Een eigen gedragscode te ontwikkelen. 
• In het onderricht specifiek aandacht te besteden aan de praktische uitwerking van de 

ethische voorschriften binnen hun gemeenschap, in het bijzonder met betrekking tot 
seksueel gedrag. 

• Nader in te gaan op overig grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, onheuse 
bejegening en op financieel gebied.  

• ‘Best Practices’ via de BUN met elkaar te delen. Wellicht is het mogelijk om op de 
BUN-website hiervoor een pagina beschikbaar te stellen die alleen toegankelijk is voor 
de aangesloten leden. 

• Intercollegiale consultatie: de mogelijkheid te scheppen voor leraren, docenten en 
mentoren om via intercollegiale consultatie in een vertrouwde omgeving feedback en 
advies te krijgen over het eigen functioneren. De BUN zou dit kunnen faciliteren. 

 
Website Meldpunt: 
Van diverse kanten is het verzoek binnengekomen om de website van het landelijk 
meldpunt toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Hierover is overleg geweest met 
het meldpunt en zij zijn al bezig geweest met aanpassingen. 
Tevens doen wij een dringend verzoek aan alle sangha’s om de banner/link van het 
meldpunt op hun eigen website te zetten. Tot op heden hebben maar vier aangesloten 
leden dit gedaan. De banner kan aangevraagd worden via info@meldpuntbg.nl. 
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