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Sat Nam beste leden van onze 3HO, Sikh Dharma en KRI gemeenschap, 

Om vragen te beantwoorden die onlangs gesteld werden, heeft de CRT de sectie met 
veelgestelde vragen op de website uitgebreid. We willen hier graag enkele van de nieuwe 
vragen en antwoorden met u delen. 

Welk proces volgde het CRT voor de selectie van een onafhankelijke onderzoeker? 

Het CRT heeft verschillende opties voor een onderzoeksteam overwogen en verschillende 
interviews uitgevoerd. Het CRT wilde een onpartijdige derde partij die 1) ervaring had met 
het onderzoeken van seksueel wangedrag, wat een moeilijke materie is, 2) een gepaste 
training had in interview- en evaluatievaardigheden, 3) blijk gaf van vermogen om 
vertrouwen te scheppen bij personen die schade melden en bij getuigen, en 4) die zich 
bewust is van de unieke problemen om dergelijke zaken te behandelen in een spiritueel 
gefundeerde setting. 

Het CRT heeft een uitgebreide analyse van mogelijke onderzoekers uitgevoerd en 
constateerde dat er maar weinigen waren die alle relevante ervaring hadden die volgens ons 
essentieel was voor een grondig onderzoek. We concludeerden dat: 

• Rechercheurs, zoals gepensioneerde FBI of andere wetshandhavers, niet geschikt 
waren omdat dit geen strafrechtelijk onderzoek of civiele procesvoering voor een 
rechtbank is. Zij zouden in dit geval niet in staat zijn om getuigenverklaringen of het 
leveren van bewijs af te dwingen. 

• Human resources-onderzoekers hadden wel een ruime ervaring met intimiderende 
situaties in een werkplekomgeving, maar niet met seksueel wangedrag in de context 
van een spirituele gemeenschap. 

• Rechters en advocaten worden vaak gewantrouwd of gevreesd, en dit zou deelname 
aan het onderzoek waarschijnlijk ontmoedigen. 

An Olive Branch was uniek en onderscheidde zich van de meer traditionele onderzoekers. Ze 
voldeden aan onze vier kritieke vereisten en hadden de meest relevante ervaring van alle 
personen en bedrijven die we interviewden. 



 

Wat zijn de kwalificaties en ervaring van An Olive Branch? 

De drie consultants van An Olive Branch die aan dit project werken, zijn allemaal stichtende 
leden, co-directeuren en gecertificeerde mediators. Samen hebben ze 25 organisaties 
geadviseerd en bijgestaan die beschuldigingen van ethisch wangedrag door een spirituele 
leider hebben ervaren. 

An Olive Branch voerde vijf projecten uit voor boeddhistische organisaties. Van de vijf 
projecten waren er twee onafhankelijk onderzoek, waaronder het interviewen van 
studenten die schade meldden, het afnemen van getuigenissen van naasten van hun leraar 
en van getuigen die weerwoord biedden. Bijgevolg heeft An Olive Branch ervaring met het 
onderzoeken van moeilijke zaken die verband houden met seksueel wangedrag waarbij zij 
gebruik maken van hun vaardigheden zoals kritisch luisteren en op een sensitieve manier 
reageren, zowel voor degenen die trauma melden als voor degenen die de verdachte 
verdedigen. 

Alle consultants van An Olive Branch hebben een loopbaan op verschillende gebieden 
waardoor ze goed gekwalificeerd zijn voor het werk dat door de SSSC gevraagd wordt om 
een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Ze hebben een opleiding en ervaring op graduate 
niveau in het verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens - gegevens verkregen 
door interviews, observaties en andere bronnen. 

Als bemiddelaars en facilitators kunnen zij grondig luisteren en gerichte vragen stellen om 
belangrijke details en nuances in wat mensen zeggen te ontrafelen. Hun 
onderzoeksachtergrond stelt hen in staat om vragen te stellen die worden geleid door 
sociaalwetenschappelijke kennis, inzicht en praktijk, terwijl hun vaardigheden en ervaring op 
het gebied van projectmanagement grootschalige onderzoeken ondersteunen. 

Bezoek regelmatig de CRT-website en deel deze met anderen voor nauwkeurige en recente 
informatie waarin we steeds verder op zoek gaan naar de waarheid en samen op weg zijn 
naar begrip en genezing. 
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