
 
 
 
 

GEDRAGSCODE | Docenten & Vrijwilligers                versie sept 2021 

 

In het contact tussen - docenten & vrijwilligers van Stichting Fahm Instituut enerzijds - en deelnemers van 

activiteiten anderzijds, zijn grenzen niet eenduidig. Dit geldt voor docenten, begeleiders, vrijwilligers en iedereen 

die namens Fahm Instituut handelt, hierna genoemd “begeleider”. Met “deelnemer” wordt iedereen bedoelt die 

een deelnemer is geweest van een activiteit van Fahm Instituut en die de betreffende begeleider heeft leren kennen 

vanuit diens functie voor Fahm Instituut. Als platte en egalitaire organisatie ontstaat er geregeld vriendschappelijk 

contact, of kennen deelnemers en begeleiders elkaar via andere kanalen. Tegelijkertijd groeit Fahm Instituut en 

weten we een steeds breder en onbekend publiek te bereiken. Daarom is het belangrijk bewust na te denken over 

afstand en nabijheid tussen begeleiders en deelnemers aan activiteiten van Fahm Instituut. Hierover kunnen nooit 

exacte afspraken worden gemaakt die voor alle begeleiders in alle situaties gelden.  

Dat is maar goed ook, want verdieping, verinnerlijking en verbinding hebben de menselijke maat als voorwaarde 

om te groeien. Er is echter wel een hele duidelijke grens: elke vorm van misbruik (seksueel, fysiek, emotioneel) 

tussen begeleiders onderling en tussen begeleiders en deelnemers bij Fahm Instituut is absoluut ontoelaatbaar. 

Als gedragsregels voor deelnemers gelden de huisregels (zie document in de footer op www.fahminstituut.nl). Voor 

alle begeleiders van Fahm Instituut hebben we daarnaast een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij Stichting 

Fahm Instituut actief bent, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de 

gedragscode kent en naar de gedragscode zult handelen.  

 

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid  

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale of 

fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, 

leerkracht-leerling, trainer-pupil, docent-deelnemer, begeleider-deelnemer etc.); en/of andere handelingen of 

gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Hier vallen expliciet gedragingen onder die als 

seksueel, fysiek- en/of verbaal agressief ervaren kunnen worden, maar ook emotionele dwang en manipulatie zijn 

vormen van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling.  

Grensoverschrijdend gedrag en mishandeling wordt gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor 

en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor bepaalde tijd of permanente uitsluiten van 

vrijwilligerswerk en registratie van het incident. Elke vorm van gedrag - waarvan het bestuur oordeelt dat deze 

vallen onder het Wetboek van Strafrecht - zullen bij politie/justitie worden gemeld.  

 

GEDRAGSCODE  

1. Begeleiders zijn bewust van hun rol binnen een moslim organisatie en islamitisch kennisinstituut, en 

beseffen dat bepaalde gedragingen schadelijk kunnen zijn voor het imago van Fahm Instituut. Het getuigt 

van professionaliteit dat je elkaar als collega’s kunt aanspreken. We hopen op een sfeer waarbij je diverse 

dingen met elkaar kunt bespreken om elkaar scherp te houden.  

2. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waar binnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd 

voelt en bejegent de deelnemer op een wijze die de waardigheid van de deelnemer bewaart en bewaakt. 

3. De begeleider handelt volgens de missie & visie, de Huisregels en het Protocol Sociale Veiligheid van 

Fahm Instituut (allen te lezen in de footer van www.fahminstituut.nl) en neemt in het bijzonder de volgende 

kernwoorden in acht: Niet-voorschrijvend; met respect voor meningsverschil, inspirerend en 

meerstemmig; Inclusief; iedereen is welkom, acceptatie, diversiteit, veilige ruimte; 

Onafhankelijk; in denken, in zijn; Transparantie: zeg wat je doet en doe wat je zegt.  



 
 
 
 

4. Bij activiteiten kunnen persoonlijke situaties van deelnemers naar boven komen. Het komt geregeld voor 

dat deelnemers deze één op één met een begeleider willen bespreken. Het initiatief tot dit soort 

gesprekken ligt alleen bij deelnemers zelf. De begeleider gaat alleen akkoord als de begeleider zichzelf 

erop kan vertrouwen de gedeelde informatie met uiterste zorg en respect voor privacy te bewaken. Dat 

betekent dat niets van het gesprek met een ander gedeeld wordt. Mocht dit omwille van professionele 

intervisie noodzakelijk zijn, vraagt de begeleider daar nadrukkelijk toestemming voor bij de deelnemer.  

5. De begeleider is te allen tijde bewust van een professionele afstand-nabijheid. Dit geldt ook voor afstand 

en nabijheid in wat je over je eigen privé situatie deelt. Je biedt een luisterend oor voor deelnemers, 

daarin wordt soms veel privéinformatie gedeeld, wees echter te allen tijde bewust van je eigen rol als 

begeleider; dit betekent dat je in je professionele rol uiteraard vriendelijk en toegankelijk bent, maar 

waakzaam bent in het delen van de eigen persoonlijke situatie. Uiteraard kun je persoonlijke voorbeelden 

delen die jouw lesonderwerp ondersteunen, of goed aansluiten bij het verhaal en de persoon achter de 

begeleider laat zien. Crisissituaties, trauma’s of uitgebreide privé-situaties die actueel zijn, tijd en ruimte 

innemen en/of een belasting kunnen vormen voor deelnemers, deel je niet terwijl je een rol hebt namens 

Fahm Instituut. De begeleider is zich te allen tijde bewust namens Fahm Instituut aanwezig te zijn, niet als 

deelnemer of privépersoon.  

6. De begeleider onthoudt zich van elk initiatief tot ongewenste romantische- en seksuele benadering, 

fysiek- en emotioneel misbruik ten opzichte van de deelnemers. Alle ongewenste seksuele handelingen, 

fysiek gewelddadige handelingen en dwingende contacten tussen begeleider en deelnemers zijn onder 

geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.  

7. Fahm Instituut hecht grote waarde aan het toegankelijk zijn van kennis voor alle genders. Daarom vragen 

wij extra zorg voor adab (gedrag) en akhlaaq (ethiek) in alle vormen van sociaal contact.  

8. Indien men op een serieuze manier elkaar beter wil leren kennen (begeleideer-deelnemer, of Fahm 

Instituut vrijwilligers onderling) en wil verkennen of een huwelijk mogelijk is, dient dit ter kennisgeving 

gemeld te worden bij het bestuur. Wij zijn blij voor mensen wanneer ze in elkaar een gelijkwaardig partner 

vinden, ook wanneer dit een deelnemer en een begeleider betreft, maar we vragen wel openheid. Indien 

er sprake is van een verstorende belangen relatie (bijvoorbeeld wanneer getrouwde mensen in het bestuur 

deelnemen, of wanneer de situatie zich voordoet tijdens een lopende cursus tussen een begeleider en 

een deelnemer) dan kan het bestuur bepalen of de functie als begeleider houdbaar is. 

9. De begeleider mag op geen enkele manier een financiële transactie aangaan tijdens begeleidingsuren 

(mits het een Fahm Instituut ‘product’ betreft, of er nadrukkelijk van tevoren overleg over is geweest) noch 

deelnemers om een lening vragen voor activiteiten voor eigen zaak/ activiteiten buiten Fahm Instituut. 

10.  De begeleider heeft de verantwoordelijkheid deelnemers een veilige ruimte te bieden. Indien je als 

begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze Gedragscode, Huisregels of de 

Sociale Veiligheid (zie alle documenten in footer op www.fahminstituut.nl), ben je verplicht het Protocol 

Sociale Veiligheid te doorlopen en melding te maken van de situatie bij het bestuur van Fahm Instituut. 

11. In gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 

bepaalde gedragingen, is het de verantwoordelijkheid van de begeleider om in de geest van de 

gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een bestuurslid naar keuze (man 

en vrouw beschikbaar).  

 
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting Fahm Instituut. Door te tekenen gaat de 

vrijwilliger akkoord met bovenstaande en bevestigt daarmee de gedragscode goed gelezen te hebben 

en hiernaar te handelen; 
 

Naam vrijwilliger:         Datum:      Ondertekening vrijwilliger:  

 

 


