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Inleiding  
Dit document beschrijft de ethische gedragscode zoals die van kracht is binnen de vereniging 

Universeel Soefisme Assen. 

De in dit document beschreven ethische gedragscode is van kracht voor alle leden van de vereniging 

Universeel Soefisme Assen in hun rol als leraar of student, zoals hieronder gedefinieerd. 

Definities  
Het woord LERAAR wordt in deze gedragscode gebruikt voor eenieder die in een officiële 

hoedanigheid in de vereniging Universeel Soefisme Assen functioneert, daaronder begrepen: 

inwijders, (bege)leiders van Soefi-activiteiten en bestuurders. 

Het woord STUDENT wordt in deze gedragscode gebruikt zowel voor ingewijden/mureeds alsook 

voor degenen die esoterische en/of exoterische activiteiten volgen en welke direct of indirect door of 

vanwege de vereniging Universeel Soefisme Assen zijn of worden georganiseerd. 

De belangrijkste vormen van onethisch gedrag zijn: 

1. Pesten 

2. Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie 

3. Agressie, waaronder beledigingen, bedreigingen en gewelddadig gedrag.  

Procedure 
Het bestuur benoemt, als bij haar een klacht binnenkomt, een klachtencommissie, die bestaat uit 

tenminste drie personen (hierna te noemen klachtencommissie).  

Naast deze klachtencommissie, die bestaat uit leden van de vereniging Universeel Soefisme Assen, 

kan de vereniging een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. 

Eenieder die een klacht wil indienen doet hiervoor een beroep op een van de bestuursleden. Het 

betreffende bestuurslid meldt het bestuur dat hij een klacht heeft ontvangen, zonder de namen van de 

betreffende personen te benoemen. Het bestuur benoemt een klachtencommissie, waarbij het 

bestuurslid dat op de hoogte is van de klacht er zorg voor draagt dat geen van de leden van de 

klachtencommissie partij is bij de ingediende klacht. In principe wordt het bestuurslid die de klacht 

heeft ontvangen ook benoemd in de klachtencommissie. Na benoeming van de klachtencommissie 

gaat deze aan de slag. 

Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie 
De klachtencommissie staat altijd aan de kant van de klager en neemt deze altijd serieus. De perceptie 

van de klager is leidend.  

De klachtencommissie heeft de volgende taken. 

1. Opvang en begeleiding van personen die last hebben van ongewenste omgangsvormen 



2. Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en eventuele verwijzing naar 

professionele organisaties; 

3. Advies geven aan het bestuur over het voorkomen van ongewenst gedrag.  

De bevoegdheden van de klachtencommissie zijn: 

1. Gesprekken te voeren, dit zowel met de klager als met andere betrokkenen, dit laatste altijd 

met toestemming van de klager. 

2. Indien noodzakelijk het raadplegen van een externe deskundige. 

3. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur, indien zij bepaalde zaken signaleert 

of patronen herkent. 

4. Zich beroepen op geheimhouding. NB: mocht een zaak bij de rechter komen, dan moet de 

vertrouwenspersoon openheid van zaken geven.  

Functie van het bestuur m.b.t. de ethische gedragscode 
Het bestuur heeft binnen de vereniging Universeel Soefisme Assen onder meer tot taak te waken over 

de ethiek als bedoeld in deze ethische gedragscode. In het kader van deze ethische gedragscode heeft 

zij in het bijzonder de volgende functies: 

1. Te dienen als het orgaan dat kan beslissen of de ethiek in een bepaald geval is geschonden; 

2. Te dienen als adviesorgaan om inwijders, (bege)leiders van Soefi activiteiten en bestuurders te 

adviseren over wat in een bepaald geval als ethisch correct gedrag kan worden beschouwd; 

3. Te dienen als het orgaan dat richtlijnen kan vaststellen en voorschrijven voor inwijders en 

(bege)leiders van Soefi activiteiten en bestuurders.  

Rapporteren van onethisch gedrag 
Alle meldingen van mogelijk onethisch gedrag dienen te worden gerapporteerd aan de 

klachtencommissie. De klachtencommissie kan zo nodig andere personen raadplegen in voorkomende 

gevallen, maar daarbij dient strikte vertrouwelijkheid te allen tijde in acht te worden genomen.  

Onderzoek 
Gerapporteerde meldingen betreffende onethisch gedrag zullen worden onderzocht door de 

klachtencommissie, die haar bevindingen, adviezen en aanbevelingen zal voorleggen aan het bestuur. 

Het bestuur is vervolgens bevoegd te besluiten tot het nemen van eventuele maatregelen en/of 

sancties jegens de betrokkene(n), bijvoorbeeld het ontnemen van bevoegdheden of ontzetting uit de 

functie. 

Ethische normen 
Functieafbakening 

Leraren dienen en helpen studenten door zowel geestelijke leiding te geven als bemoediging en 

inspiratie. 

Leraren zijn alleen bevoegd die geestelijke leiding en oefeningen te geven die in de vereniging 

Universeel Soefisme Assen gebruikelijk zijn en in die functies die zijn goedgekeurd door het bestuur 

van de vereniging Universeel Soefisme Assen. 



Een leraar in de vereniging Universeel Soefisme Assen is zich bewust van het heilig vertrouwen dat 

onlosmakelijk verbonden is met het leiden van de geestelijke ontwikkeling van een ander menselijk 

wezen. Dat vertrouwen gaat gepaard met de verantwoordelijkheid in het respecteren van de volgende 

ethische normen. 

Ethische normen 

1. Leraren zullen studenten geen gedrag voorschrijven of beslissingen voor hen nemen. 

 

2. Leraren zijn niet bevoegd psychotherapie toe te passen in hun officiële functie als leraar. 

 

3. Leraren zullen hun autoriteit of hun machtspositie niet aanwenden om studenten te gebruiken 

voor materiële, emotionele of andere persoonlijke doeleinden. 

 

4. Indien een seksuele relatie ontstaat tussen een leraar en een student dan zal de leraar de student 

aan een andere leraar overdragen. 

 

5. Leraren zullen hun positie niet gebruiken voor geldelijk gewin. 

 

6. Leraren zullen erg voorzichtig zijn niet verzeild te raken in een dubbele relatie tot hun studenten.  

(Te denken valt bijvoorbeeld aan het in dienst nemen als werknemer van een student of hem in 

een zakelijke of professionele relatie te betrekken of in hem investeren voor persoonlijke 

doeleinden.) 

 

7. Een leraar dient er zich bewust van te zijn dat een student een probleem kan hebben dat een ander 

soort van hulp of aanpak vereist dan door hem kan worden geboden. 

(Voorbeelden vanuit het perspectief van de leraar: 

• Een student met een lichamelijk probleem dient te worden geadviseerd een goede medische 

behandeling te ondergaan; 

• Een student met ernstige psychologische problemen, zoals een zware depressie, angsten, 

psychose of persoonlijkheidsstoornissen, dient te worden geadviseerd een bevoegd expert 

(psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker of bevoegde therapeut) te consulteren; 

• Een student met een drugs- of alcoholprobleem dient te worden geadviseerd onder bevoegde 

deskundige leiding een ontwenningskuur te ondergaan eventueel gepaard gaand met opname 

in een daarvoor bevoegd instituut. 

Voorbeelden vanuit het perspectief van de student: 

• Als een student in behandeling is voor een fysiek of een psychisch probleem zal de leraar niet 

proberen de student te ontmoedigen of de behandeling af te raden; 

• Als de student zich ervan bewust is dat hij een belangrijk fysiek of psychisch probleem heeft, 

zal de student de leraar daarvan in kennis stellen. Een leraar mag er voor kiezen aan een 

dergelijke student geen geestelijke training te geven. 

 

8. Als een leraar niet in staat is voor een student effectief te functioneren als geestelijke gids als 

gevolg van persoonlijke conflicten of van andere belangenconflicten, zoals hiervoor geschetst, zal 

de leraar de student overdragen aan een andere leraar. 

Hetzelfde dient te gebeuren als een student een niveau bereikt boven dat van de leraar dan wel 

een fase doormaakt waarbij een andere leraar (tijdelijk) de student beter kan voorthelpen om 

daarmee de student beter in staat te stellen geestelijk verder te groeien.     

 



9. Leraren dienen zich te realiseren dat er perioden in hun leven kunnen zijn dat zij als zodanig niet 

in staat zijn effectief te functioneren ten gevolge van factoren als burn-out, financiële problemen, 

relatieproblemen, of door andere factoren. In zulke perioden dient de leraar advies in te winnen 

bij de betreffende Tak die het aangaat over het verminderen van zijn verantwoordelijkheden of 

verlof te nemen of zich een tijd terug te trekken totdat hij weer in staat is zijn rol als leraar te 

hervatten. 

 

10. Iemand die een retraite, een seminar of een andere esoterische activiteit in de vereniging 

Universeel Soefisme Assen wenst te leiden, dient daartoe vooraf de goedkeuring te hebben van 

het bestuur van de vereniging Universeel Soefisme Assen. 

 


