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Soefi Ontmoeting Nederland 

Soeficentrum Regio Utrecht is zelfstandig, maar staat niet op zichzelf. We zijn aangesloten bij een 

netwerk bestaande uit een twaalftal centra, al dan niet verbonden aan de verschillende soefi-

stromingen in Nederland. Het netwerk draagt de naam Soefi Ontmoeting Nederland (SON). Het 

woord ontmoeting verwijst naar in gezamenlijkheid werken aan wederzijdse inhoudelijke 

ondersteuning. Het betekent ook dat we ons daarbij niet baseren op richtlijnen van bestaande 

organisaties, maar inspelen op de behoeften die binnen de verschillende centra leven.  

 

Activiteiten                                                                                     

Er zijn momenteel vier groepen binnen SON actief: 

1. Werkgroep Pad van Ontwikkeling gericht op inhoudelijke verdieping van mensen met een 

verantwoordelijkheid binnen de aangesloten centra. Activiteiten:  

 een boekje ‘10 kernbegrippen van het soefisme’  

 een boekje ‘De reis door het leven, vier paden’,  

 een inspiratiedag in november 2022 

 een cheragstraining  

 een meditatietraining  

2. Podgroep, gericht op uitwisseling in het hier en nu van wat deelnemers bezighoudt 

3. Meditatiegroep, gericht op het met elkaar delen van ervaringen rond meditatie 

4. Werkgroep maatschappelijke ontwikkeling 

 

Organisatie 

Het netwerk opteert voor open ontmoetingen en kent geen “hiërarchische structuur” maar een 

taakverdeling. Niemand heeft de “leiding”. Uitgangspunt is niet aansturing van bovenaf, maar 

samen op zoek zijn, vanuit ons hart en vertrouwen in de Geest van leiding. De ontmoetingen en de 

organisatie van activiteiten vinden plaats op basis van wederzijds vertrouwen en veiligheid. 

 

Het netwerk werkt op basis van kringen: 

 

De binnenkring of coördinatiegroep 

Deze kring bestaat uit vaste vertegenwoordigers van de deelnemende soeficentra en 

soefigroepen. De groep verzorgt de basisorganisatie van het netwerk. Zij kiest uit haar midden elke 

twee jaar twee personen die de werkzaamheden van het netwerk faciliteren. Daartoe behoren het 

voorbereiden en leiden van ontmoetingen, het coördineren van de voortgang en het meten en 

terugkoppelen van de voortgang aan de coördinatiegroep en het vertegenwoordigen van het 

netwerk in externe contacten. De twee facilitators maken hun eigen taakverdeling en kunnen 

ondersteuning vragen van binnen en van buiten de coördinatiegroep. 

 

De middenkring 

Moerieds en ander direct betrokkenen uit de aangesloten centra/platforms.  

 

De buitenkring 

Alle binnen en buiten de aangesloten centra/platforms betrokken soefibelangstellenden. 
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Werkgroepen 

De activiteiten van de coördinatiegroep  worden ondergebracht in “werkgroepen”, ieder met 

eigen doelstellingen en tijdsduur. De leden bestaan uit mensen uit de coördinatiegroep, eventueel 

aangevuld met externe deelnemers.  

 

De werkgroepen acteren niet namens maar vanuit de coördinatiegroep. De leden van 

werkgroepen verrichten hun activiteiten vanuit een eigen verantwoordelijkheid en informeren de 

leden van de coördinatiegroep over hun activiteiten. 

 

Werkwijze: consent beginsel 

Voor de onderlinge gesprekken hanteert het netwerk het Sociocratisch model met als basisregels 

het consent beginsel. 

 

Iedere deelnemer dient aan een voorgenomen besluit zijn of haar “consent” te geven. Dit komt 

neer op een “verklaring van geen bezwaar”. Een deelnemer kan het niet eens zijn met het besluit 

maar om de continuïteit van het proces niet te blokkeren toch het “consent” geven. Het “consent” 

is geen veto recht. Het is het recht op een eigen inbreng en op het beargumenteerd aangeven van 

de grenzen die daarbij worden ervaren.   

Een besluit wordt pas genomen wanneer alle deelnemers hun “consent” hebben gegeven. Wie 

niet verschijnt tijdens de besluitvorming geeft daarmee automatisch het consent. 

Het kiezen van personen gebeurt uitsluitend na een open gesprek in de kring met consent. 

 

 


