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Onder een humanistisch raadsman wordt in deze code
"'Terstaaneen man of vrouw, die op grond van zijn of
haar persoonlijke eigenschappen, bekwaamheden en
vaardigheden door of vanwege het Humanistisch Verbond
bevoegd verklaard is humanistisch raadswerk te ver-
j~ichten, Door de aanvaarding van de bevoegdheid ver-
ylicht de raadsman zich te handelen overeenkomstig
(ie regelen van deze beroepscode. Een vrouw in deze
functie wordt (buiten deze code) raadsvrouw genoemd,
Humanistisch raadswerl~ (humanistische geestelijke
verzorging) is een zodanige begeleiding van enkelin-
gen of groepen, dat daardoor in hen krachten geacti-
veerd worden die hen in staat stellen zoveel mogelijk
~elfstandig een levensvisie te vormen, waardoor zij
;;amenhang in hun levenservaring. n kunnen ontdekken en
aldus hun levensproblemen beter kunnen hanteren.
Het humanistische van dit "rerk bestaat daarin dat de
raadsman het verricht op grond van zijn humanistische
overtuiging. Deze overtuiging houdt een mensbeeld in,
waarbij uitsluitend een beroep gedaan wordt op men-
selijke vermogens. Dit mensbeeld is nader omschreven
in de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond.

Haadsman en cliënt
1. De houding van de raadsman ten opzichte van de

cliënt wordt beheerst door de eerbiediging van
diens persoon en de erkenning van diens eigen
verantwoordelijkheid. Bij al hetgeen de begelei-
ding raakt, handelt de raadsman in overleg met de
cliënt, tenzij dwingende redenen zich daartegen
verzetten.

2. De raadsman maakt de cliënt zo spoedig mogelijk
duidelijk op welke wijze, in welke vorm en in
welke mate begeleiding zal worden verleend. In-
dien de raadsman meent zich te moeten onthouden
van de gevraagde begeleiding of de voortzetting
daarvan geeft hij de cliënt rekenschap van zijn



overwegingen, tenzij dwingende redenen zich daar-
tegen verzetten.

3. De raadsman is in ZlJn werk vóór BlIes verant-
woordelijk voor de begeleiding van zijn cliën-
ten. In beginsel is hij beschikbaar voor ieder
die direct of indirect een beroep op hem doet,
binnen de mogelijkheden waarover hij beschikt
en met inachtneming van de in deze code omschre-
ven gedragslijn voor een doeltreffende humanis-
tische begeleiding.

4. Iedere belanghebbende die klachten heeft ten aan-
zien van de taakuitoefening van een raadsman, kan
deze klachten aanhangig maken bij de Commissie
van Overleg, genoemd in artikel 9 van deze code.
Deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel
uit over de voorgelegde klachten, na de bezwaar-
de en de betrokken raadsman te hebben gehoord.
Het oordeel wordt aan beide partijen en aan het
betrokken hoofd van dienst kenbaar gemaakt.
Beide partijen kunnen in beroep gaan bij de be-
voegde organen van het Humanistisch Verbond.

Beroepsgeheim
5. De raadsman lS verplicht tot geheimhouding van al

hetgeen hem in de uitoefening van zijn functie
is toevertrouwd of bekend geworden, tenzij hij
van oordeel is, dat het voorkomen van ernstig on-
heil hem noopt daaromtrent aan de meest gerede
persoon of instantie mededeling te doen. De plicht
tot geheimhouding kan niet alleen door de toestem-
ming van de cliënt worden opgeheven.

6. Bij de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht
van de raadsman genoemd in artikel 5, streeft de
raadsman zoveel mogelijk naar medewerking, of ten-
minste naar medeweten van de cliënt.
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Hij motiveert tegenover hem zoveel mogelijk ZlJn
optreden, tenzij dwingende redenen zich daar-
tegen verzetten.

7. Indien de raadsman door de rechter wordt opgeroe~
pen als getuige, dient hij zijn houding overeen-
komstig het gestelde in artikel 5 te bepalen en
zich zo nodig te beroepen op het in de Nederlandse
wetgeving neergelegde verschoningsrecht van ge-
tuigen.

8. De raadsman verzamelt omtrent persoon en omstan-
digheden van de cli~nt slechts gegevens, voor zo--
ver dat in het belang is van de begeleiding. Hij
wisselt dergelijke gegevens slechts met andere
personen of instanties uit, voor zover dat in het
belang van de cli~nt is, dan wel in het belang van
wetenschappelijk onderzoek en indien geheimhou-
ding van persoonlijke gegevens ook bij de ontvan-
gers voldoende gewaarborgd is. Hij handelt in deze
gevallen echter niet zonder toestemming van de
cli~nt, behoudens de in artikel 1 bedoelde uitzon-
deringen.

Raadsman en taakuitoefeninc
9. De Commissie van Overleg bewaakt in voortdurende

samenspraak met de raadslieden de ide~le aspecten
van het beroep overeenkomstig de bepalingen van
deze code. De raadslieden van elk werkveld van de
humanistische geestelijke verzorging kiezen jaar-
lijks uit hun midden een lid van de commissie.

10. De houding van de raadsman ten aanzien van colle-
ga's dient gebaseerd te zijn op de solidariteit
die onder beroepsgenoten past. Hij zal loyaal met
hen samenwerken en inzichten en ervaringen uitwis-
selen en zonodig toetsen aan de gemeenschappelijke
taakopvatting. Hij zal op overeenkomstige wijze
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samenwerken met medewerkers van de geestelijke
verzorglng.

11. Een raadsman zal in het bijzonder solidair zijn
met een collega die in moeilijkheden geraakt of
dreigt te geraken tengevolge van zijn beroepsuit-
oefening overeenkomstig deze code en hem naar ver-
mogen steunen in zijn moeilijkheden.

12. De raadsman dient in het belang van de cliënt
open te staan voor samenwerking met vertegenwoor-
digers van andere disciplines, met begrip voor
eigen aard en waarde van hun bemoeienissen en on-
der eerbiediging van hun verantwoordelijkheden;
zulks onverminderd zijn vrijheid om eigen verant-
woordelijkheid op zijn wijze te verwerkelijken.

13. De raadsman is gehouden het mogelijke te doen tot
instandhouding en ontwikkeling van zijn vakbe-
kwaamheid. Hij streeft er naar zijn functie zo
deskundig en verantwoord mogelijk uit te oefenen
en vermijdt datgene waardoor het aanzien van het
beroep wordt geschaad. Voor zover zijn mogelijk-
heden en omstandigheden het toelaten, werkt hij
mede aan de opleiding van raadslieden met name
door begeleiding van stagiaires die daartoe door
de opleidingsinstanties worden voorgedragen en
van beginnende collega's.

,4. Indien een raadsman in de uitoefening van zlJn
beroep stuit op vermijdbare omstandigheden die
het welzijn van zijn cliënt schaden en waarvan
een doeltreffende verandering de taak van de raads-
man te buiten gaat, vestigt hij in overleg met
zijn hoofd van dienst en eventueel samen met col-
lega's te bestemder plaatse de aandacht op deze
omstandigheden.
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Werkverband
15. De raadsman, werkzaam in het kader van of vanweg'~

het Humanistisch Verbond dient zijn gedrag te la-
ten bepalen door kritische loyaliteit ten opzich-
te van dat Verbond. Hij draagt op zijn wijze bij
tot vervulling van de taak op het gebied van de
geestelijke verzorging die het Verbond zich stelt.

16. Een raadsman vanwege het Humanistisch Verbond
werkzaam in andere verbanden, d.ient zijn houding:
mede te laten bepalen door de bereidheid tot kri-
tische samenwerking in dat werkverband.
Hierbij zal het belang en het zelfbestemmings-
recht van de cli~nt voorop moeten staan.

17. Een raadsman vanwege het Humanistisch Verbond
werkzaam in anderp verbanden, is voor de organis~-
torische en huishoudelijke gang van zaken verant-
woording schuldig aan het bevoegd gezag van dat
werkverband, voor zijn taakopvatting en -uitvoe-
ring blijft hij onverminderd verantwoordelijk
tegenover het Humanistisch Verbond.

18. De raadsman staat open voor de vragen en proble-
men van de overige functionarissen in zijn werk-
verband. Hij informeert het bevoegd gezag omtrent
al hetgeen van belang is voor de bepaling van het
beleid door dat gezag. Een en ander geldt uiter-
aard onverminderd zijn eerste verantwoordelijkheid
ten aanzien van de cli~nt.

Slotbepaline
19. Indien een raadsman gegronde redenen heeft om aan

te nemen, dat een collega handelt in strijd met de
regelen van deze code, kan, indien collegiaal
overleg met de betrokkene (zo nodig met inschake-
ling van het betrokken hoofd van dienst) geen op-
lossing Verschaft heeft. ook hier de procedure,
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genoemd ln artikel 4 worden toegepast.

TOELICHTING BEROEPSCODE nUl.IANISTISCHE RAADSLIEDEH

.Alr;emeen

Een beroepscode wordt wenselijk geacht, nu het aantal
vrijwillig en beroepsmatig werkzame humanistische
raadslieden zich gestadig uitbreidt. Zij verschaft ge-
dragsregels voor de functionarissen en dient tevens
om gestalte te geven aan dit - nog nieuwe - beroep.
Als regel wordt een beroepscode opgesteld door de be-
roepsbeoefenaren; in dit geval is het wenselijk ge-
acht, dat te doen in samenwerking met het Humanistiscb
Verbond vanwege het belang dat dit Verbond heeft bij
een goede beroepsuitoefening.

Een beroepscode is geen rechtspositieregeling en ook
geen werkinstructie; deze moeten voor ieder werkveld
en in concreto worden vastgelegd. Bepalingen omtrent
rechten en plichten, disciplinaire verhoudingen, en
concrete taakuitoefening moet men dan ook" niet in een
beroepscode zoeken.
Alleen in de preambule vindt men een enkele alinea
met organisatorische consequenties, die dient om het
beroep enigszins te beschermen.

?reambule

Een raadsman kan alleen door het Humanistisch Verbond
bevoegd verklaard worden raadswerk te verrichten. De
wijze w~arop dit geschiedt is elders nader geregeld.
Het Verbond kan daaraan alle eisen verbinden, die het
nodig acht; zoals eisen van opleiding en training,
aanv~arding van de beginselverklaring, lidmaatschap,
e.d. Daarover hoeft dus in dp beroepscode niets na-
der bepaald te worden; het hoort er ook niet in thuis.
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Deze bepaling heeft enigszins een beschermende wer-
king ten aanzien van het beroep.
Voorts wordt de bedoeling van het raadswerk in alge-
mene termen omschreven, alsmede het mensbeeld dat er
aan ten grondslag ligt.
Over methodieken en de toepasselijkheid van het mens--
beeld in de humanistische begeleiding hoeft in de be-
roepscode niet gesproken te worden.

Raadsman en cliënt
art. 1. De dwingende redenen, waarvan hier sprake is,

laten zich niet tevoren bepalen; een van die
redenen kan zijn het psychische belang van dE
cliënt. De hier te nemen beslissingen vormen
een gewetenszaak voor de raadsman. Wat een
cliënt is wordt niet omschreven: in beginsel
ieder die zich individueel of in groepsver-
band tot de raadsman heeft gewend in de uit-
oefening van diens beroep.

art. 2. Zie de toelichting bij artikel 1.

art. 4. De moeilijkheid is dat een klachtrecht door de
cliënt meestal bezwaarlijk geldend te maken
is, Daarom heeft iedere belanghebbende _
waarbij ook te denken valt aan de naaste om-
geving - het recht klachten in te dienen.
Naast artikel 19 ve~schaft dit artikel daar-
toe een ingang. De te volgen procedure lS
zeer summier aangegeven. Verondersteld is dat
de commissie een bevredigende gang van zaken
zal weten te waarborgen. Wat bevoegde organen
van het Humanistisch Verbond op een bepaald
moment zijn, hangt af van de organisatorische
regelen die het Verbond gesteld heeft. Op het
ogenblik is dat het hoofdbestuur via de taak-
groep Geestelijke Verzorging en Vorming.
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Beroepsgeheim
art. 5. Het beroepsgehéim kan niet onbeperkt gelden,

met name niet als ernstig onheil voor derden
dreigt; ook hier moet de raadsman in geweten
een beslissing nemen. Als zulke omstandighe-
den zich voordoen is de toestemming van de
cliënt wel zeer gewenst, maar diens toestem-
ming is niet voldoende. Men denke aan de
druk waaraan de cliënt kan blootstaan.
Het kan aanbeveling verdienen dat de raads-
man overgaat tot consultatie, waarbij met
name te denken valt aan het hoofd van zijn
dienst, of (indien het de hoofd van dienst be-
treft) aan het hoofdbestuur, Deze consultatie
kan met name gewenst zijn indien de inhoude-
lijke verantwoordelijkheid voor het werk in
het geding is.

art. 6. Zie de toelichting bij artikel 1.

art. 1. Men moet niet denken dat het verschonings-
recht voor een functie als de onderhavige
een vanzelfsprekende zaak is. Men zal van ge-
val tot geval de rechter moeten overtuigen
van de noodzaak tot vertrouwelijkheid voor de
uitoefening van de functie en van de juist-
heid daarvan in het aan de orde zijnde geval.

naadsman en taakuitoefening
art. 9. De hier bedoelde commissie dient om ideële

(niet zozeer de inhoudelijke) beroepsaspec-
ten van het raadswerk te behartigen; met name
b.v. de toepassing van de beroepscode. Zij
voorkomt ook dat tegen een raadsman discipli-
naire maatregelen genomen worden zonder dat
daarvoor (behalve door de betrokken hoofd-
raadsman) uit de kring der raadslieden zelf
een advies is uitgebracht (zie ook art. 4 en
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19) .
Zoals men in artikel 4 kan zien, kunnen zo-
wel bezwaarden als raadslieden tegen uitspra-
ken van deze commissie in beroep gaan bij de
bevoegde organen van het Humanistisch Verbond.
Op het ogenblik worden in de humanistische
geestelijke verzorging vier werkvelden onder ..
scheiden: justitie, defensie, zieken- en be-
jaardenhuizen en de plaatselijke geestelijke
verzorglng.

'3.rt.12. Bij vertegenwoordigers van andere discipline~)
is vooral gedacht aan functionarissen op het
gebied van verzorging en verpleging, sociale
dienstverlening, psycho-hygiëne, vorming,
e.d. De raadsman dient te verwijzen indien
zulks gewenst is.

'3.rt.14. De vraag welke omstandigheden vermijdbaar
zijn, laat zich in zijn algemeenheid niet
beantwoorden: steeds zal het kader waarin de
raadsman werkt en zijn onafhankelijkhèid als
raadsman tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Ook de uitdrukking "te bestemder plaatse", is
vaag; allereerst wordt gedacht aan overleg
met personen of instanties, die de ongunstig~
omstandigheden doeltreffend kunnen veranderen.

Werkverband
art. 15. Dit artikel beoogt de beroepshouding van een

humanistisch raadsman ten aanzien van het
Humanistisch Verbond te verduidelijken: zo
nodig kritisch, maar steeds loyaal. Deze hou-
ding is wederzijds in de relatie tussen Huma.-
nistisch Verbond en raadsman.

3.rt. 17. Het Humanistisch Verbond heeft steeds princi ..
pieel en met nadruk op de bres gestaan voor
lK:7. ui tga:ugsI>m:.t, .lat in ài t artikel is vas-c-
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gelegd.
Taakopvatting en taakuitvoering, voor zover
niet van organisatorische aard en huishoude-
lijke aard vallen onder de uitsluitende ver-
antwoordelijkheid van het Humanistisch Verbond.
Dat sluit natuurlijk oprecht overleg niet uit.
Maar de onafhankelijkheid van de raadsman ten
opzichte van de instelling, waarin hij werkt,
dient buiten twijfel te staan.

art. 18.Het bevoegd gezag is niet nader omschreven;
welk gezag in een bepaalde situatie bevoegd
is, hangt af van de organisatorische verhou-
dingen, waarin de raadsman geplaatst is.

art. 19.Deze bepaling wordt gewenst door de raads-
lieden om de gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid voor het werk te benadrukken. Al-
lereerst worden eventuele bezwaren met de
betrokkene besproken; indien dit geen oplos-
sing biedt, met de betrokken hoofd van
dienst. Daarna kan de procedure van artikel
4 in werking treden.
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