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BOEDDHIST ISCHE UNIE  NEDERLAND
Nieuwsbrief BUN 31/10/2016

Externe vertrouwenspersoon
Amsterdam, 31 oktober 2016

Beste leden,
 
In de ALV van vorige week zaterdag werd gevraagd om een schriftelijke toelichting op
de aanstelling van de externe vertrouwenspersoon, ter ondersteuning van de uitleg
aan jullie eigen achterban.
 
Aanvullend op de PowerPointpresentatie die jullie in aanloop naar de vergadering al
ontvangen hebben leek het ons als bestuur inderdaad goed om het een en ander nog
eens helder op een rijtje te zetten.
 
Er zijn in de afgelopen jaren serieuze klachten van seksueel misbruik naar boven
gekomen en er was binnen de Boeddhistische gemeenschap, op enkele
uitzonderingen na, eigenlijk geen vangnet of manier vastgesteld om daar mee om te
gaan. Er is vorig jaar zowel in de media (NOS, etc.) als in de politiek (Kamervragen)
landelijke aandacht voor geweest.
 
Al snel na de berichtgeving van de NOS kwam er een initiatief voor de oprichting van
een onafhankelijk meldpunt. In november vorig jaar ging het meldpuntbg.nl van start.
Voorafgaand hieraan heeft tussen de initiatiefnemers van het Meldpunt BG en
vertegenwoordigers van de BUN een aantal gesprekken plaatsgevonden. De BUN
heeft steeds benadrukt dat de allereerste prioriteit de opvang van slachtoffers was en
heeft dit initiatief dan ook vanaf het begin met raad en daad ondersteund. Dit is
bekrachtigd door de leden in de ALV van oktober vorig jaar.
 
Voor de BUN is een logische vervolgstap op het tot stand komen van het Meldpunt BG
het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Dat is het concreet maken van
de zorg voor haar leden en hun deelnemers, door het faciliteren van professionele
opvang voor degenen die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen. 
 
Ook vanuit het Meldpunt BG is aangegeven dat zij niet alleen willen kunnen
doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstanties en politie, maar ook naar een
landelijke vertrouwenspersoon. Tijdens de ALV in oktober vorig jaar is daarom
besloten een werkgroep in te stellen om de wenselijkheid en haalbaarheid van een
landelijke vertrouwenspersoon te onderzoeken. Deze werkgroep, bestaande uit een
aantal mensen die zelf ervaring hebben als vertrouwenspersoon, adviseerde
vervolgens om een of meerdere externe vertrouwenspersonen aan te stellen. In de
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ALV van april dit jaar is dit voorstel aangenomen.
 
De rol van een externe vertrouwenspersoon is breder en dieper dan die van een
meldpunt. De externe vertrouwenspersoon biedt de mogelijkheid van persoonlijk
contact en begeleiding (meerdere gesprekken), professionele opvang, zorgvuldige
probleemanalyse, gedegen advisering over vervolgstappen, en ondersteuning bij het
nemen van die stappen. Er wordt met de melder gekeken wat de aard en de ernst van
de melding is, welke hulp er nodig is, of er (herstel-)bemiddeling wenselijk en haalbaar
is, of de ernst van de zaak melding bij het meldpunt of zelfs aangifte bij justitie nodig
maakt, etc. In het algemeen staat de vraag centraal: wat moet er gebeuren na de
melding? En dat is altijd casus-specifiek.
 
De positie van de externe vertrouwenspersoon is nadrukkelijk onafhankelijk, berust op
vertrouwelijkheid en staat buiten de organisaties van de BUN-leden. Dit kan de
drempel voor een melding verlagen, bijvoorbeeld als de betrokken sangha klein is en
een interne vertrouwenspersoon al snel te betrokken zal zijn bij de partijen. 
 
Op uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek van de melder om bemiddeling bij de eigen
organisatie kan de externe vertrouwenspersoon dit begeleiden. Bij voorkeur gebeurt
dit in overleg met de interne vertrouwenspersoon bij de betreffende organisatie, of
iemand die een vergelijkbare rol heeft. De leden worden dan ook hierbij met nadruk
verzocht aan ons door te geven wie in hun organisatie deze rol inneemt, zodat deze
contactpersonen ook bij de externe vertrouwenspersoon bekend zijn. Verder vragen
we de leden de beschikbaarheid van de externe vertrouwenspersoon op de eigen
website te vermelden.
 
De externe vertrouwenspersoon zal jaarlijks rapporteren over haar bevindingen. Dit zal
op zo’n manier gebeuren dat dit nooit te herleiden is naar individuele melders. Het
Meldpunt BG hanteert hetzelfde uitgangspunt. De rapportage zal ook niet te herleiden
zijn tot bepaalde organisaties. Bij te weinig meldingen wordt, anders dan opgave van
het aantal meldingen, niet gerapporteerd. Naarmate meer bekend wordt over de
daadwerkelijke problematiek, kunnen gefundeerde aanbevelingen gedaan worden,
zodat in de toekomst seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap zo
mogelijk wordt voorkomen, dan wel tijdig wordt gesignaleerd en goed wordt
aangepakt.
 
Tijdens de ALV van vorige week bleek dat het thema erg leeft bij de leden van de
BUN. Veel leden hebben in het afgelopen jaar stappen genomen, of zijn er nog mee
bezig, betreffende ethische codes, vertrouwens personen enzovoort. Dit proces is
binnen die organisaties als zeer positief ervaren. Voor zover dat nog niet gebeurd is,
roepen wij ook de andere leden op hiermee aan de slag te gaan.  Ieder lid mag dit
proces natuurlijk naar eigen inzicht doorlopen en eigen beleid ontwikkelen, maar het is
wel belangrijk dat het gebeurt. De BUN biedt een platformfunctie om hierover
ervaringen en inzichten uit te wisselen.
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Als extern vertrouwenspersoon hebben we na een sollicitatieprocedure gekozen voor
Chiene Hulst. Zij is op de ALV voorgesteld aan de leden en heeft daar vragen
beantwoord. Voor wie dit gemist heeft hierbij een link naar een artikel op Boeddhistisch
Dagblad: www.boeddhistischdagblad.nl/nieuws/76142-chiene-hulst-52-extern-
vertrouwenspersoon-bun/.
 
We hebben vooraf de afweging gemaakt voor iemand te kiezen voor iemand die wel
affiniteit met en kennis van het boeddhisme heeft, maar niet aangesloten is bij enige
boeddhistische organisatie. We vinden dat de externe vertrouwenspersoon boven en
buiten de partijen moet staan en we hebben dan ook professionaliteit en
onafhankelijkheid zwaarder laten wegen dan inhoudelijke betrokkenheid.
 
Op advies van de werkgroep hebben we gekozen voor een ervaren
vertrouwenspersoon die vanuit een bestaande praktijk opereert en is aangesloten bij
de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Chiene heeft ons erop
gewezen dat ze tijdelijk niet aan alle eisen voor de certificering voldoet. Ze heeft ons
verzekerd dat dit voor de afgesproken ingangsdatum van 1 januari 2017 wel weer het
geval is.
 
In de komende tijd gaan we aan de slag om de beschikbaarheid van de externe
vertrouwenspersoon op de BUN-website kenbaar te maken. Wij houden jullie op de
hoogte als we meer weten over hoe dingen praktisch gaan lopen. Als er nog vragen
zijn dan houden we ons beschikbaar voor overleg.
 
Namens het bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter
 

Boeddhistische Unie Nederland
Postbus 17286,
1001 JG  Amsterdam

Email secretariaat@boeddhisme.nl

Website boeddhisme.nl
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