
	

        
                  

1 / 7  

 
 

 
Jaarverslag 2017 

 
Externe vertrouwenspersoon 

 
Boeddhistische Unie Nederland 

 
 

VERTROUWELIJK 
 

 
 
                
 
 
 
 
 

 
 Vertrouwelijk 
 Jaarverslag 2017 
 Maart 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

2 / 7 

 
 
 
Dit jaarverslag vertrouwenspersoon is gemaakt in opdracht van Stichting Boeddhistische 
Unie Nederland. 
De samensteller heeft daarbij bijzondere aandacht gehad voor de vertrouwelijkheid van de 
informatie.  
Daarom het dringende verzoek om dit verslag vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te 
bespreken met/beschikbaar te stellen aan bestuur en ledenraad BUN. 
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Jaarverslag externe vertrouwenspersonen  
2017 

 
Inleiding 
In dit jaarverslag worden allereerst de visie, achtergrond en taken van de externe 
vertrouwenspersoon toegelicht. Vervolgens worden de concrete activiteiten beschreven. Dit betreft 
een geanonimiseerde gerapporteerd over de meldingen in 2017 en de overige activiteiten van de 
externe vertrouwenspersoon. De rapportage wordt afgesloten met een aantal conclusies en 
aanbevelingen aan het bestuur van de BUN en haar ledenraad. 
 
 
Visie Vertrouwenspersonen 
Om leden van de bij de BUN aangesloten sangha’s in de gelegenheid te stellen om ongewenst 
gedrag vertrouwelijk te kunnen bespreken met een vertrouwenspersoon, heeft de BUN in 2016 voor 
gekozen om, naast het Onafhankelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap 
(MBG), een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze aanstelling en de inhoudelijke 
afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst m.i.v. januari 2017 en deze wordt 
jaarlijks geëvalueerd en desgewenst verlengd. De aangestelde externe vertrouwenspersoon is 
Chiene Hulst. Zij is partner in het netwerk Externevertrouwenspersonen.nl en sinds 2008 als externe 
vertrouwenspersoon werkzaam voor diverse organisaties. Zij is zelfstandig gevestigd 
bedrijfsmaatschappelijk werker en werkt daarnaast als coach en trainer. Zij is als 
vertrouwenspersoon gecertificeerd door de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).  
 
Zij is bereikbaar via  of mobiel via .  
Deze contact-gegevens zijn beschikbaar via de website van de BUN en diverse websites van BUN-
leden. De rol en taken van de externe vertrouwenspersoon zijn opgenomen in de overeenkomst 
externe vertrouwenspersoon. 
  
De externe vertrouwenspersoon geeft jaarlijks in een jaarverslag een overzicht van de ondernomen 
activiteiten, de gevoerde gesprekken, de aard en frequentie van de klachten en de eventueel 
ondernomen stappen. Ook worden, indien noodzakelijk, aanbevelingen gedaan. Het jaarverslag is 
vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het bestuur en de ledenraad van de BUN. 
 
Taken vertrouwenspersonen 
Er zijn wettelijke en contractuele taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersonen, 
zoals ook vastgelegd in de overeenkomst:  
 

1. De vertrouwenspersoon vangt melder op en bespreekt de gemelde situatie of klacht, verkent 
de mogelijke opties met de melder. 

2. De vertrouwenspersoon verwijst de melder, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, 
naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De 
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht. Zij begeleidt de melder desgewenst bij de verdere procedure en verleent zonodig 
bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

4. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bestuur te 
nemen besluiten inzake ongewenste omgangsvormen. 

5. De vertrouwenspersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die 
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hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene haar taak als 
vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

6. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van haar 
werkzaamheden.  
 

De vertrouwenspersoon staat naast de melder en gaat uit van de melding (beleving en/of 
vermoeden) van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon staat de melder bij en 
beoogt samen met de melder het stoppen van het ongewenste gedrag en het creëren van een 
veilige omgeving. De vertrouwenspersoon is niet gericht op waarheidsvinding. De vertrouwens-
persoon bemiddelt niet formeel tussen de partijen (melder en aangewezen veroorzaker), maar kan 
desgevraagd de melder begeleiden in een gesprek met de (aangewezen) veroorzaker, gericht op 
dialoog en zo mogelijk oplossing van de situatie. 
 
Ledenraad 
De aanstelling van de externe vertrouwenspersoon is geschied met de instemming van de 
ledenraad op voordracht van het bestuur. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor overleg over 
of toelichting op dit jaarverslag bij de ledenraad. 
 
 
Overzicht activiteiten vertrouwenspersonen 
 
Algemeen 
In overleg met het bestuur is afgesproken dat ook leden en/of deelnemers van boeddhistische 
sangha’s die (nog) geen lid zijn van de BUN, toch een beroep mogen doen op de externe 
vertrouwenspersoon van de BUN. Dit omdat de BUN haar verantwoordelijkheid ruim wenst te 
nemen. In 2017 is het eenmaal voorgevallen dat er een melding plaatsvond vanuit een niet-BUN lid.  
 
Meldingen 
In 2017 is de externe vertrouwenspersoon 7 keer benaderd met een melding/klacht. Daarnaast is 
advies uitgebracht m.b.t. beleid en uitvoering inzake ongewenste omgangsvormen. 
In onderstaand overzicht 2017 is een globale uitsplitsing van onderwerpen en de betreffende 
aantallen weergegeven.  
 
2017 
Onderwerp Meldingen M/V Aantal contacten Activiteiten 
     
Seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag 

5 V: 4  
M: 1 

8:  
5x face-to-face, 3x 
telefonisch 
(met alle melders is 
face-to-face intake-
gesprek gevoerd) 

Opvang, advisering en 
begeleiding, en 
verwijzing naar 
relevante instanties 
en/of hulpverlening 

Ongewenste 
omgangsvormen 
(intimidatie/macht) 

2 V: 2 
M: 0 

7: 
5x face-to-face, 2x 
telefonisch 

Opvang, advisering en 
begeleiding 

Totaal 7 V: 6 M:1 15  
 
Toelichting 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Dit onderwerp omvat zaken als (ongewenste) seksuele relaties tussen een leraar en leerling, 
seksueel intimiderend gedrag van een leraar jegens leerling, en seksueel misbruik door een leraar.  
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Ongewenste omgangsvormen 
Dit onderwerp betreft niet-seksuele omgangsvormen die als ongewenst worden ervaren. In alle 
gevallen gaat het om machts-en afhankelijkheidsrelaties waarbinnen de leraar gedrag vertoont dat 
als intimiderend en grensoverschrijdend wordt ervaren. 
 
Verder blijkt er een forse spreiding in de tijd van het moment, de frequentie en de duur van de 
gebeurtenissen die aanleiding gaven tot een melding, en het moment van de melding zelf. Uiteraard 
moet hierin betrokken worden dat de functie van extern vertrouwenspersoon pas ruim een jaar is 
ingesteld en het meldpunt BG ruim twee jaar. Die spreiding loopt van minder dan 1 jaar tot één 
casus van meer dan 15 jaar. In nagenoeg alle gevallen betrof de melding meerdere incidenten in de 
loop van meer dan een jaar. In één geval betrof de melding incidenten toen het slachtoffer nog 
minderjarig was. Bij één melding was de veroorzaker niet meer actief als leraar/begeleider. 
Het thema van ‘actualiteit van een melding’ in de context van grensoverschrijdend gedrag heeft 
meerdere dimensies. Juist waar het een taboe-onderwerp betreft als seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, blijkt het vaak vele jaren te duren, soms zelfs decennia, voordat het slachtoffer zijn/haar 
verhaal kan en durft te doen. In die zin is elke melding ‘actueel’, ook al kan het zaken betreffen die 
lager geleden zijn gebeurd. De paradox die hier geldt is hoe ernstiger het incident, hoe langer het 
vaak duurt voor er een melding plaatsvindt.  
 
 
Overige activiteiten 
 
Advies Bestuur/Ledenraad 
In 2017 is eenmaal schriftelijk advies uitgebracht aan BUN-bestuur en de ledenraad. Dit betrof een 
inventarisatie van vermelding van contactinformatie van zowel het Meldpunt BG als de externe 
vertrouwenspersoon op de websites van BUN-leden. Tevens is daarbij gekeken naar de 
aanwezigheid van ethische codes dan wel klachtenreglementen en -procedures. Tevens zijn 
suggesties gedaan ten aanzien van professionalisering van interne vertrouwensfunctie en de rol en 
positie van leraren in de leraar/leerling-relatie (zie Conclusies en aanbevelingen). 
 
Dharma Advies Raad 
Op uitnodiging van de Dharma Advies Raad heeft de externe vertrouwenspersoon deelgenomen 
aan een bijeenkomst van de DAR. De DAR bestaat uit een tiental leraren van bij de BUN 
aangesloten organisaties. De thema’s zoals hierna benoemd onder ‘Conclusies en aanbevelingen’, 
zijn door de externe vertrouwenspersoon eveneens ingebracht in haar overleg met de Dharma-
adviesraad. 
 
Advisering individuele BUN-leden 
De externe vertrouwenspersoon is in 2017 tweemaal benaderd vanuit BUN-leden met het verzoek 
om advies, zowel inzake concrete casussen van melders, als inzake procedures en beleid. Er blijkt 
behoefte aan inhoudelijk advies en expertise op het gebied van omgaan met situaties van 
ongewenste omgangsvormen, zowel gericht op preventie als op zorgvuldige en effectieve 
afhandeling van meldingen en klachten. 
 
Overleg met MGB 
In de aanloop naar het eerste jaar met een externe vertrouwenspersoon, is er een gezamenlijk 
overleg geweest met medewerkers van het MBG. Daarbij zijn de dienstverlening, de overlap en 
aanvulling daarin, en de trends besproken. In de loop van 2017 heeft het MBG haar telefonische 
meldlijn omgezet in een meldformulier via haar website.  
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Afgezien van het bovengenoemde onderscheid in het onderwerp van de meldingen, blijkt uit alle 
meldingen dat er sprake is van een onderliggende dynamiek van macht en afhankelijkheid. In alle 
gevallen speelt de sangha-leider een centrale rol en blijkt de dynamiek van de afhankelijkheids-
relatie daardoor een grote drempel voor de melder om de als ongewenst ervaren situatie 
bespreekbaar te maken. Tegelijkertijd blijkt vanuit diezelfde situatie een ‘afweer-reflex’ plaats te 
vinden vanuit de context van de sangha-leiding, wat de meld-drempel juist verder verhoogt. Deze 
wederzijds versterkende dynamieken maken dat zowel het intern bespreekbaar maken van 
ongewenste situaties, als het extern melden ervan, veel moed en doorzettingsvermogen van de 
melder vraagt. De in veel gevallen afwezige of onvoldoende uitgewerkte interne meld- en 
klachtprocedures leidt voor alle betrokkenen tot een zoekproces om de ‘juiste’ weg te bewandelen. 
De hoge melddrempel en de grote impact van de gebeurtenissen, maakt dat melders enerzijds 
langere tijd met hun probleem rondlopen en anderzijds dat de problematiek daardoor langduriger 
inwerkt op betrokken melders. Door onder andere deze samenlopende factoren rond een zo 
kwetsbaar thema als ongewenste omgangsvormen, ontstaat in veel gevallen meer psychische en 
emotionele schade dan nodig is. 
Bovengenoemd beeld uit de ervaringen van het afgelopen (en lopende) jaar, bevestigt de relevantie 
van de hieronder benoemde adviezen en interventies. 
 
Beleid en procedures inzake melding en klachtafhandeling 
Bij diverse BUN-leden is en wordt gewerkt aan ethische codes en meld- en klachtenprocedures. Uit 
de diverse (concept-)procedures blijken verschillende inzichten over werkwijzen, rollen en 
verantwoordelijkheden van leraren, leerlingen (melder/klager), sangha-leiding/-bestuur, interne 
vertrouwenspersonen en -klachtencommissies en externe vertrouwenspersoon van de BUN. In 
sommige gevallen zijn de procedures zelfs strijdig met het beleid van de BUN. Het verdient 
nadrukkelijk aanbeveling hierover BUN-breed afstemming te plegen en onderling inzichten, ideeën 
en ervaringen uit te wisselen. Ook inbreng van gerichte expertise op het vlak van beleid en 
procedures, alsmede de procesmatige en psychologische aspecten, kan de lopende initiatieven en 
ontwikkelingen en versterken.  
Het bestuur wordt geadviseerd de wenselijkheid te onderzoeken van uniforme kaders voor beleid en 
procedures inzake ongewenste omgangsvormen. Immers, deze problematiek staat los van 
specifieke kenmerken van de sangha’s aangezien het een universeel vraagstuk betreft en sangha’s 
kunnen van elkaars ervaringen leren. 
In elk geval is de aanbeveling om een verplichting in te stellen voor alle leden van de BUN om zelf 
een gedragscode op te stellen en daarbij te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de 
BUN. Deze gedragscode en externe verwijzing dienen ook goed vindbaar op de website van de 
BUN-leden te staan. 
 
Professionalisering interne vertrouwensfunctie 
Op grond van ervaring en concrete vragen vanuit BUN-leden, is het bestuur geadviseerd om 
gelegenheid te creëren voor interne vertrouwenspersonen van de diverse sangha’s om gezamenlijk 
middels training de professionaliteit te vergroten en een onderlinge uitwisseling van ervaringen te 
bevorderen. Dit advies is inmiddels overgenomen door het bestuur en bevestigd in een 
ledenraadvergadering. 
 
Intervisie sangha-leraren 
Gezien het feit dat in de gemelde thematiek telkens de leraar een centrale rol speelt, is geadviseerd 
om structureel gelegenheid voor collegiale intervisie te organiseren voor leraren en begeleiders van 
de aangesloten sangha’s. Het gaat daarbij om het bevorderen van ‘peer-group-counseling’ en 
middels professionele begeleiding van dergelijke intervisiebijeenkomsten, het overdragen van 
kennis en houdingsvaardigheden met betrekking tot de complexe dynamiek van de leraar-leerling 
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relatie binnen de verschillende Boeddhistische contexten. Hiervan kan een preventieve werking 
uitgaan ten aanzien van de problematiek. 
 
Vindbaarheid informatie en contactpersonen 
In de loop van 2017 is zichtbaar aandacht besteed aan de vindbaarheid van zowel interne 
vertrouwenspersonen als de externe vertrouwenspersoon. Dit is echter nog niet bij alle BUN-leden 
in gelijke mate gerealiseerd. Vindbaarheid van relevante informatie is belangrijk voor individuele 
melders en tevens belangrijk met oog op een betrouwbaar en transparant imago van zowel de BUN 
als haar leden.  
 
 
Acties in 2018 
Het bestuur heeft besloten om door de externe vertrouwenspersoon een trainingsdag te laten 
organiseren ten behoeve van de interne vertrouwenspersonen van de diverse sangha’s/BUN-leden. 
Deze training zal in het voorjaar 2018 plaatsvinden. 
 
 
Afsluiting  
De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar om, indien gewenst, dit jaarverslag toe te lichten. 
 
Maart 2017   
 


