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Vastgesteld door het bestuur op 26 januari 2021 
 
 
Visie op het samengaan van Stg. Handvest voor Compassie en de Beweging 
van Barmhartigheid  
 
Ruim een jaar zijn de Stichting Handvest voor Compassie Nederland (HvCNL) en de Beweging 
van Barmhartigheid (BvB) met elkaar in gesprek. Aanvankelijk met het doel de 
samenwerking onderling én met andere organisaties te versterken. De gesprekken leverden 
een vertrouwdheid op, die grond was voor het HvCNL om aan het bestuur van de BvB het 
voorstel te doen om verder te gaan dan samenwerking, een voorstel tot samengáán. Dit viel 
onmiddellijk in goede aarde bij de BvB.  
Dit visiedocument is het resultaat van besprekingen die de besturen van beide organisaties 
in gezamenlijk overleg op 21 oktober 2020 en 13 november 2020 met elkaar hebben 
gevoerd.  
Er is in deze bijeenkomsten bevestigd dat de beide stichtingen samen verder willen gaan in 
een constructie waarbij de activiteiten, de intellectuele eigendommen en de financiële 
middelen van het HvCNL worden ondergebracht bij de BvB. 
Communicatie over dit initiatief tot samen optrekken en over onze toekomstige activiteiten 
is een belangrijk blijvend aandachtspunt evenals de taal die we spreken. Vragen als ‘hoe 
kunnen we onze taal effectief inzetten’, ‘hoe willen we ons afficheren’ en ‘hoe bereiken we 
jongeren’ zullen moeten worden beantwoord. We kiezen ervoor om de begrippen 
‘compassie’, ‘barmhartigheid’ en ‘mededogen’ voorlopig parallel en flexibel (afhankelijk van 
de doelgroep) te gebruiken en in een later stadium te bespreken op welke wijze zij in onze 
communicatie een rol kunnen blijven spelen.     
De besturen beschouwen het verbinden van de beide stichtingen als een goede 
ontwikkeling. Het versterkt de zeggings- en daadkracht en nodigt uit tot het aangaan van 
meer samenwerkingsverbanden met gelijkgezinde organisaties.   
 
Missie en visie van beide organisaties kennen sterke overeenkomsten en liggen in elkaars 
verlengde: 
x Compassie ligt ten grondslag aan alle levensbeschouwelijke tradities    
x Barmhartigheid is essentieel voor menselijke relaties en een volwaardig mens-zijn. Het 

maakt de relaties tussen mensen hartelijk, veerkrachtig, liefdevol, gul, solidair, 
respectvol, sportief en creatief. 

x Compassie en barmhartigheid zijn de weg naar menswording en onmisbaar voor de 
totstandkoming van een rechtvaardige en duurzame economie en een vreedzame 
wereldgemeenschap. 

x Elementen uit de missie van HvC: ‘aandacht voor kracht en waarde van compassie in 
persoonlijke levens / samenleving – aandacht geven aan daden van compassie / 
inspireren van mensen – mensen samenbrengen’ liggen in de lijn van de driedeling ‘zien 
– bewogen worden – in beweging komen’ van de BvB.  
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Beide organisaties hebben de afgelopen periode gereflecteerd op hun activiteiten en hun 
impact op de samenleving. En bij beide is er een behoefte aan meer zichtbaarheid, een 
sterkere betrokkenheid op maatschappelijke ontwikkelingen en een grotere wervende 
energie.  
Recentelijk werd dit o.a. vormgegeven door de oproep aan het kabinet over de 500 
vluchtelingen (initiatief HvC) en door het webdebat (BvB).  
 
Elementen die we terug willen zien in de gezamenlijke visie: 
x Begrippen als compassie, barmhartigheid en mededogen alledaagser maken en dichtbij 

brengen. Mensen de mogelijkheid bieden om er zich mee te kunnen verbinden als iets 
dat bij hun leven hoort. Laten zien dat compassie niet onbereikbaar, vaag, stoffig, 
ouderwets, kerkelijk of plechtig is.  

x Het verhaal moet niet alleen gaan over het persoonlijke perspectief op compassie. 
Compassie is een relationeel begrip dat tot bloei komt door de gerichtheid op en de 
wisselwerking met de ander. We willen nog een stap verderzetten door compassie 
nadrukkelijk te plaatsen binnen de maatschappelijke context en te koppelen aan de 
indringende vraagstukken van deze tijd. Deze vraagstukken moeten we zelf actief 
bepalen, bijvoorbeeld: klimaat, hebzucht, consumeren, neoliberalisme, globalisering, 
populisme, opkomend fascisme en racisme. Compassie is een tijdloze waarde, maar 
krijgt kleur en betekenis in de context van de actualiteit. 

x We willen de cirkel van compassie vergroten. Barmhartigheid, compassie en mededogen 
beschouwen we als kloppend hart van álle levensbeschouwelijke tradities. Compassie is 
universeel menselijk, van alle tijden en het doorsnijdt grenzen van ras, sociale afkomst, 
geaardheid en geloofsovertuiging. Het is de zoektocht naar wat mensen bindt en niet 
wat hen scheidt. Hierbij gaat het niet alleen om de relatie tussen mensen onderling maar 
ook om die van de mens tot de natuur. 
 

Samengevat willen we ons bij een samengaan richten op de drie volgende terreinen: 
1. Persoonlijke ontwikkeling en groei 
2. De relatie met de ander en de wereld om ons heen 
3. Zorg voor onze aarde 
 
Er is sprake van een sterke complementariteit tussen beide organisaties: 
Handvest voor Compassie: duidelijk profiel door de Compassieprijs, een netwerk bij 
gemeentes, een netwerk binnen de universitaire wereld, een internationale verbinding, een 
comité van aanbeveling met bekende namen, bestuursleden met persoonlijke netwerken, 
sterk in communiceren (bijvoorbeeld kwaliteit van de website) en een stabiele groep 
vrijwilligers.  
Beweging van Barmhartigheid: veel vaste volgers, een concreet programma-aanbod, 
structurele financiering, een bureau, verbinding met ZIN, een stabiele groep vrijwilligers. 
 
Stappen die gezet zullen worden: 
x Handvest Voor Compassie wordt een onderdeel van de Beweging van Barmhartigheid, 

o.a. in de vorm van een te onderscheiden programma.  
x HvCNL en BvB gaan samen verder met als doel het vormen van een vernieuwde 

organisatie. 
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x Het bestuur van BvB wordt uitgebreid met bestuursleden van HvCNL. Met deze formele 
stap ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel van de Beweging. 

x HvCNL en BvB willen zich blijven oriënteren op verwante organisaties. In de BvB wordt 
gesproken om te komen tot een compassion-community.  

x In HvCNL is er een goed contact met Hans Alma, hoogleraar Religieus Humanisme en 
Compassie aan de VU. De wens leeft om in samenwerking met haar te komen tot een 
compassie-programma op universiteiten (naar voorbeeld in de VS) en wellicht voor het 
VO. Gezamenlijk kunnen we meer gewicht in de schaal leggen. 

x We formuleren een gemeenschappelijke visie op de rol van het bestuur. 
x Communicatieve, secretariële en administratieve functies van beide organisaties worden 

samengebracht in het bureau van de Beweging van Barmhartigheid.  
x Een werkgroep gaat kritisch kijken naar alle media die worden aangewend voor 

communicatie met de volgers en de omgeving: websites, nieuwsbrieven, social media, 
enz. De leden van de werkgroep zijn al bekend. 

x De werkgroep werkt aan een nieuwe aparte website voor beide organisaties en stelt 
criteria op voor toegangs-, schrijf-, en plaatsingsrechten. 

x We stellen een redactie samen voor de media-communicatie. 
x Een andere werkgroep zal (in nauwe samenwerking met de werkgroep communicatie) 

zich richten op fondsenwerving en sponsoring. 
x We werken een jaarplan voor 2021 uit. 
x We herwaarderen de samenwerkingsrelaties met anderen met als ambitie om die te 

verstevigen, te verdiepen en uit te breiden. 
x We streven naar het opzetten van een digitaal (betaald) platform van aanbieders van 

symposia, cursussen, lezingen, therapieën, etc. waar compassie of barmhartigheid de 
kernwaarden zijn. 

x We nemen het initiatief tot het maken van een ‘digitale agora’. 

 

Vastgesteld in het gezamenlijk digitaal overleg tussen besturen BvB en HvCNL  
op 26 januari 2021. 
 

Johan Willemse 

 

Gerthe Lamers 

 

 

 

 


