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Onderdelen

Betrokkenen Kwartaal

Inleiding:
In januari is het jaarverslag 2020 – 2021 verschenen.
Ondanks de pandemie hebben deze jaren een aantal
belangrijke initiatieven en mooi gereedschap opgeleverd
om de Beweging van Barmhartigheid in 2022 tot verdere
bloei te brengen. Mits er genoeg ruimte wordt geboden
door de omgang met de pandemie.
Dit jaarplan 2022 heeft de volgende functie: het geeft
richting aan de Beweging van Barmhartigheid en het geeft
onze sponsoren, subsidieverstrekkers, de volgers van de
beweging en onze samenwerkingspartners inzicht. Het is
geen keurslijf, de beweging wil vooral blijven anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen.
Programma
Compassieprijs 2022
Werkgroep
Er ligt een draaiboek 2020 als voorbeeld.
compassieprijs
Vanuit het bestuur bereiden drie leden de uitreiking op 22
april 2022 voor. Hierin wordt samengewerkt met Earth
Charter. De wordt dit jaar uitgereikt aan een (groep)
middelbare scholier(en). Er worden werkstukken ingestuurd
die door een jury worden beoordeeld.
In 2022 start de voorbereiding voor de prijs 2023. Allereerst
door het bepalen van het thema.
De compassieprijs is onderdeel van het
samenwerkingsverband met Even Anders. Deze
samenwerking vergroot onze slagkracht.
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Kunst en Barmhartigheid
Er is een werkgroep rond dit thema. Die heeft in 2019 –
2021 een aantal succesvolle dagen georganiseerd. In 2022
ziet het bestuur graag voortzetting van deze activiteit. Het
thema is opgenomen in het samenwerkingsverband met
Even Anders. Deze samenwerking vergroot onze slagkracht.
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Webdebatten
De Coronacrisis nodigde ons uit tot het organiseren van
webdebatten met bekende politici, auteurs,

Portefeuille –
houder en
werkgroep

wetenschappers, filosofen. Het blijkt een succesformule.
We willen hiervoor de draad weer oppakken in 2022.
Evenals bij communicatie geldt ook hier dat we
aangewezen zijn op vrijwilligers van professioneel niveau.
Het werven daarvan zal een taak zijn voor het bestuur.
Retraite
Eind 2020 stond er een retraite op het programma die
vanwege Corona afgelast werd. In 2022 beoordelen we
opnieuw of we een retraite kunnen organiseren.
Vakantie- en andere concrete activiteiten
De Fraters van Tilburg organiseren jaarlijks
vakantieactiviteiten op het terrein en in het gebouw van
ZIN voor gezinnen met een smalle beurs. De Beweging van
Barmhartigheid beoordeelt in 2022 op welke wijze ze zorg
kan dragen voor continuïteit van deze activiteit. En ook of
het een voorbeeld is voor mogelijk andere activiteiten
waarin barmhartigheid concreet vorm krijgt.
Ambities 2022
Uit de missie van de Beweging van Barmhartigheid:

‘In de maatschappelijke context heeft barmhartigheid een
grote betekenis bij alle indringende vraagstukken van deze tijd,
zoals klimaatverandering, hebzucht, consumeren,
neoliberalisme, globalisering, populisme, opkomend fascisme
en racisme’.

Binnen de Beweging van Barmhartigheid wordt er een grote
urgentie ervaren t.a.v. het uitdragen van het gedachtegoed
van de beweging. Tegelijkertijd is er een bewustzijn over de
beperkte mogelijkheden van de beweging. We kennen
weliswaar veel volgers, maar er zijn relatief weinig mensen
als vrijwilliger actief. Ook prijzen we ons gelukkig met
trouwe en gulle gevers, maar toch zijn er grenzen aan de
financiële mogelijkheden van de beweging.
We kunnen onze ambities niet te hoog stellen. De
sleutelwoorden voor onze ambities in 2022: doen!, op
lokaal niveau contact onderhouden, samenwerken met
geestverwanten, communiceren, elkaar vasthouden,
inspireren en ontmoeten.
Daarnaast willen we aantrekkelijke programma’s
presenteren gerelateerd aan onderwijs, zorg, kunst, het
spirituele leven.
En we willen ons richten op de concrete invulling van de 8
werken van barmhartigheid
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Doelen voor 2022
o Verdere ontwikkeling van communicatie en de media:
website, nieuwsbrief, social media.
o Jongeren bereiken, o.a. door de communicatie daaraan
meer aan te passen.
o Verbreding naar diversiteit van religies en seculiere
groepen
o Versterken van onze netwerkrelaties: Even Anders,
Apostolisch Genootschap, één land, één samenleving.
o Uitbreiden netwerk gemeenten, Universiteiten, (zorg)
organisaties, bedrijven, …..
25 jaar Beweging van Barmhartigheid
Eind 2023 bestaat de beweging 25 jaar. Eind 2022 start het
25e bestaansjaar.
Een mooie aanleiding om aandacht te genereren, om de
beweging weer in het licht te zetten, om een perspectief
voor de komende jaren te formuleren, om het
bestaansrecht te ijken.
In het eerste kwartaal gaat een werkgroep aan de slag om
dit jubileum voor te bereiden. Het bestuur zal hiervoor nog
een opdracht formuleren.

Werkgroep

Een netwerk waarin de Beweging van Barmhartigheid
investeert en participeert
De Beweging van Barmhartigheid stelt zich ten doel om
personen van alle gezindten te bereiken en samen te
brengen in haar programma’s.
Deze diversiteit kan zich ook ontwikkelen in het versterken
en verdiepen van relaties met andere organisaties. In 2021
hebben we dit gerealiseerd door het samengaan met, het
opnemen van het Handvest voor Compassie in de
Beweging.
Concrete invullingen:
Het nieuwe
• Uitbreiding van het comité van aanbeveling
bestuur
(oorspronkelijk vanuit Handvest voor Compassie)
afhankelijk van de volgende vragen: welke uitstraling
beogen we, welke personen passen daarbij, waarvoor
nodigen we hen uit om zitting te nemen in het comité:
gebonden aan een actie, met structureel takenpakket of
als publicitair middel om onze club onder de aandacht
te brengen bij een groter publiek? Het bestuur in
nieuwe samenstelling zal deze vragen beantwoorden in
goed overleg met het comité en na consultatie van de
volgers van de beweging.
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•

We hebben De Vrije Ruimte ingericht. Hierover
schreven we in het jaarplan 2021:

“Ook is er de mogelijkheid om een klankbord in te richten van
mensen, waarmee enkele malen per jaar wordt gesproken (in
de vorm van een bijeenkomst) over voornemens, actuele
thema’s, werkvormen, enz. Niet alleen omdat dit mooie inhoud
op kan leveren, ook om te kijken of de deelnemers aan het
klankbord een actieve rol kunnen/ willen spelen. Of omgekeerd
dat de Beweging van Barmhartigheid een ondersteunende rol
in hun (werk)leven kan vervullen. We gaan hiertoe ‘de vrije
ruimte’ inrichten. In alles gaat het erom: actieve betrokkenheid
van mensen, actieve interesse in mensen

•
•

Voorzitter en
andere leden
van het
bestuur

In 2022 gaan we personen (individueel of van
organisaties) uitnodigen om deel te nemen aan De Vrije
Ruimte om hiermee een platform (community) in te
richten voor mensen van uiteenlopende gezindten.
Mogelijk: ZIN (participeert al), Even Anders (wordt graag
uitgenodigd), Apostolisch genootschap, één land één
samenleving.
De Vrije Ruimte is onderdeel van onze samenwerking
met Even Anders. Dit verhoogt onze mogelijkheden om
De Vrije Ruimte als platform, als medium en als
ideeënmotor te versterken.
Voorzitter
Met Stichting Spiritualiteit Even Anders zijn er afspraken
t.a.v. het gezamenlijk optrekken in een aantal projecten.
Al deze organisaties hebben barmhartigheid/
Portefeuillecompassie/ mededogen expliciet in hun doelstellingen
houders
staan. Er zijn ook organisaties in Nederland, die zich
bewust zijn van de waarde van barmhartigheid in hun
werk: gemeenten, universiteiten, zorgorganisaties,
bedrijven. Voor allen is het denkbaar, dat een platform
waar deze strevingen worden samengebracht, een
inspirerend en ondersteunend initiatief kan zijn. De
Beweging van Barmhartigheid wil actief het initiatief
nemen en ondersteunen.

Ondersteunen van lokale initiatieven/ netwerken
Op lokaal niveau zijn er in Nederland honderden initiatieven
die vanuit barmhartigheid zijn gestart of die het uitdragen
van barmhartigheid tot hun doelstelling rekenen. Daar waar
de Beweging van Barmhartigheid iets toe kan voegen aan
dergelijke initiatieven, zullen we dat naar vermogen gaan
doen.
Voorzitter met
• Van oudsher zijn er regio-kringen verbonden aan de
bestuursleden
beweging. Een aantal zijn actief, andere leiden een
slapend bestaan. We gaan met de betrokkenen kijken
op welke wijze de beweging deze kringen kan
ondersteunen.
Den Bosch
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Tilburg
Utrecht
………
• Er bestaan Steden van Compassie of Compassievolle
Gemeenten. Met deze gemeenten willen we
beoordelen óf en hoe de Beweging van Barmhartigheid
mede inhoud kan geven aan de oriëntatie op
compassie.
Nijmegen
Leiden
Tilburg
Rotterdam
………..
Het versterken van lokale initiatieven/ netwerken is
opgenomen in het samenwerkingsverband met Even
Anders. Deze samenwerking vergroot onze slagkracht. Het
is zaak om er in januari projecten van te maken met een
projectleider (hoeft niet per se een bestuurslid te zijn).
•

•

•
•

Op universiteiten is specifieke aandacht voor
barmhartigheid/ compassie. Bijvoorbeeld is er het
bijzonder hoogleraarschap van Hans Alma op de VU.
Een leerstoel die wordt gefinancierd door het
Apostolisch Genootschap. Als Beweging van
Barmhartigheid leggen we graag verbindingen met deze
en andere ontwikkelingen binnen de academische
wereld.
Onderwijs. De Beweging van Barmhartigheid kent sinds
2021 een werkgroep die zich toelegt op contacten
binnen onderwijsorganisaties. Met ZIN is er een
programma in ontwikkeling over zingeving binnen het
onderwijs.
Zorg. We gaan verder met het programma
‘menslievende zorg’ dat we samen met Nieuw Wij en
Even Anders eind 2019 in gang hebben gezet.
De aarde
In 2021 zijn er contacten ontstaan met Earth Charter.
Het ‘is een integrale visie, een moreel kompas en een
mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige
en vreedzame wereld’. Earth Charter biedt een bijdrage
aan de organisatie van de compassieprijs 2022.

Communicatie.
De Beweging van Barmhartigheid heeft een grote slag
gemaakt in haar communicatiebeleid: de website kent een
professionele kwaliteit, de nieuwsbrief evenzeer. Het
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vergroot de belangstelling voor de Beweging van
Barmhartigheid.
Er is sprake van kwetsbaarheid van het geheel. De website
wordt gedragen door één vrijwilliger. In 2022 willen we snel
een versterking van de redactie realiseren. Hierbij moeten
we ook een beroep doen op vrijwilligers.
Het bestuur in 2022
In een evaluatie over het functioneren in 2021 worden de
volgende aandachtpunten voor het bestuur genoemd: de
visie op de toekomst concreter en eenduidiger formuleren,
opener verantwoording t.a.v. de financiën, actieve
zichtbaarheid van het bestuur in de activiteiten, een stevige
basis voor de communicatie (bijvoorbeeld t.a.v. de
kwetsbaarheid van de website).
Voor het bestuur liggen er de volgende opdrachten:
• Begin 2022 treden, om verschillende legitieme redenen,
de volgende bestuursleden terug: Broer Huitema,
Wilfried Gradus en Carola Mokveld. Gerthe Lamers,
Astrid Gravenbeek en Johan Willemse blijven. Er is nog
een (zevende) bestuurslidmaatschap vacant. Het ziet er
naar uit dat we de vier vacatures snel op kunnen vullen.
• Het bestuur werkt met portefeuilles. Er zijn de formele
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
En er zijn de inhoudelijke: wetenschap & onderwijs,
religie, zorg, cultuur/kunst/literatuur, zingeving in
ondernemerschap/ organisatie, zorg voor de aarde.
Door de wisseling van leden van het bestuur, zullen de
portefeuilles worden herverdeeld.
• Door personele wisseling op de functie bureaumanager
wordt er komend jaar extra aandacht gevraagd op
financiële sturing.
• Komende jaren zal de samenwerking met verwante
organisaties worden geïntensiveerd.
De organisatie in 2022
Met Brigitte van der Heijden hebben we een nieuwe
bureaumanager, die zich in 2022 in moet werken en vorm
gaat geven aan het bureau. In een aparte notitie
omschrijven we hoe het bureau wordt ingericht, functies
worden toebedeeld en taken worden uitgevoerd.
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