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Geacht bestuur, 

 

Al meer dan een jaar hebben wij als gezamenlijke opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer 
veelvuldig voorstellen gedaan en contact gehad met jullie als bestuur van de VMBN inzake het beleid 
rondom het vak van mindfulnesstrainer en de verbetering van de samenwerking tussen de VMBN en 
de opleidingsinstituten. Alle inspanningen, waaronder de instelling van een gezamenlijke werkgroep, 
hebben echter niet geleid tot een inhoudelijk stevige en vruchtbare samenwerkingsrelatie. Wij 
hebben ons geconfronteerd gezien met een bestuur dat traag opereerde, geen heldere koers wist te 
varen ten aanzien van de behoefte aan de wetenschappelijke en vakexpertise van de 
opleidingsinstituten, dat na overleggen regelmatig terugkwam op bereikte overeenstemming, en 
nooit argumenten aandroeg voor een kennelijk in de vereniging levende ‘vermeende 
belangenverstrengeling’ tussen opleidingsinstituten en de vereniging, en deze misvatting daarmee in 
stand hield.  

Wij menen dat er binnen de vereniging sprake is van een bestuurlijke crisis, omdat het bestuur er 
niet in is geslaagd goede werkverhoudingen te scheppen tussen alle geledingen. Ook het vertrek van 
twee bestuursleden waaronder de voorzitter en van leden van diverse commissies lijken daarop te 
wijzen. Terwijl we erkennen dat van beide kanten oprechte pogingen zijn gedaan tot verbetering, 
kunnen en willen wij, juist om het belang van de toekomst van mindfulness in de Nederlandse 
samenleving en een goede positie van het vak van mindfulnesstrainer, niet verder op deze manier.  

Om deze redenen voelen wij, de ondergetekende opleidingsinstituten, ons dan ook genoodzaakt het 
vertrouwen in het bestuur van de VMBN op te zeggen.  

Het gevolg hiervan is dat wij met onmiddellijke ingang al onze werkzaamheden neerleggen in het 
kader van overleggen, werkgroepen, commissies en procedures waarin wij als opleidingsinstituten of 
als vertegenwoordigers daarvan betrokken zijn. 

Omdat de bijdrage van mindfulness aan de Nederlandse samenleving ons aan het hart gaat en het 
vak van mindfulnesstrainer daarbij cruciaal is zullen wij ons als gezamenlijke opleiders (ook de niet-
ondertekenaars) in de komende periode bezinnen hoe wij daaraan een effectieve bijdrage kunnen 
leveren. We zullen hier richting het mindfulnessveld over enige tijd op terugkomen. 
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