DE NEDERLANDSE HIZMET
Een beweging in beweging

VISIEDOCUMENT
OVER DIT DOCUMENT
De Hizmet-beweging is in de laatste tien jaar regelmatig in
Nederland onderwerp van discussie geweest, niet alleen in de
media maar ook in politieke en bestuurlijke kringen. Door gebrek
aan kennis en inzicht in de Hizmet-beweging enerzijds en door
desinformatie anderzijds zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Dit
visiedocument wil helderheid verschaffen en gerezen vragen in
afdoende mate beantwoorden. Het geeft inzicht in de
grondhouding, idealen, visie, missie, doelstellingen en structuur
van de Nederlandse Hizmet-beweging.

DISCLAIMER
Dit document is opgesteld door het landelijk Hizmet-overleg, welke het aanspreekpunt van de beweging
vormt in Nederland. De officiële versie van dit document vindt u op www.hizmetbeweging.nl.
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OVER HIZMET
Dienstbaar aan de mensheid
Hizmet betekent dienstbaarheid. Voor een bevlogen en sociaal
betrokken groep mensen in Nederland is ‘hizmet’ niet zomaar een
woord, maar een manier van leven. Vanuit die motivatie
stimuleert de Hizmet-beweging sociale, educatieve en
emancipatoire activiteiten. Sociale binding en persoonlijke en
maatschappelijke ontwikkeling zijn de belangrijkste doelen van
de Hizmet-beweging, die hiermee een duurzame bijdrage wil
leveren aan een betere samenleving.
De Hizmet-beweging is ontstaan in West-Turkije, waar de vooruitstrevende
moslimgeleerde Fethullah Gülen begin jaren zestig zijn visie op de samenleving
begint te ontwikkelen. Gülen moedigde toen al moslims aan zich moreel,
spiritueel en professioneel te ontwikkelen, een plek te vinden in de moderne
maatschappij en vooruitgang te omarmen.
Sindsdien is onderwijs voor de Hizmet-beweging een belangrijk thema.
Onderwijs speelt niet alleen een grote rol in persoonlijke ontwikkeling, maar ook
in de aanpak van hedendaagse problemen in de wereld. Hiernaast zijn dialoog en
liefdadigheid belangrijke elementen in de strijd tegen armoede en verdeeldheid.
Daarom zijn medemenselijkheid en verbinding met de ander belangrijke
speerpunten van de beweging. Hizmet moedigt iedereen aan om hier actief aan
deel te nemen.

VISIE
De Nederlandse Hizmet-beweging streeft naar een democratische en
veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin de universele menselijke
waarden voorop staan, waarin burgers, ongeacht hun afkomst,
levensbeschouwing en levensstijl, zich kunnen ontwikkelen en in vrede, vrijheid
en vertrouwen kunnen samenleven.
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MISSIE
Onze missie is het stimuleren van persoonlijke, spirituele en professionele
ontwikkeling. In samenwerking met anderen willen we bijdragen aan een
inclusieve en vreedzame samenleving.

KERNWAARDEN
De Nederlandse Hizmet-beweging staat voor vrijheid, rechtvaardigheid,
gelijkwaardigheid, betrokkenheid en respect.

DOELSTELLINGEN
In vier stappen
De Nederlandse Hizmet-beweging zet zich in voor de realisatie van de volgende
vier doelen:
1.
2.
3.
4.

Zelfontplooiing;
Verbinding;
Het bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken;
Kennis over Hizmet ontwikkelen en delen.

Deze doelstellingen worden als volgt gerealiseerd:

1. ZELFONTPLOOIING
Hizmet stimuleert een leven lang leren en een bijdrage leveren aan de
samenleving. De beweging vindt educatieve activiteiten belangrijk voor
zelfontplooiing en moedigt het organiseren van leeskringen, seminars, retraites,
excursies en mentoring- en coachingsprojecten aan. Daarnaast draagt Hizmet bij
aan kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

2. VERBINDING
De Hizmet-beweging ziet dialoog als belangrijk instrument voor burgerschap,
samenwerken en samenleven. Hizmet moedigt mensen aan om hun sociale
verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert vrijwilligerswerk.
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3. HET BIJDRAGEN AAN OPLOSSINGEN VAN
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN
Hizmet stimuleert actief burgerschap en verbondenheid met de Nederlandse
samenleving. Daarnaast ondersteunen en organiseren Hizmet-deelnemers
initiatieven op het gebied van dialoog, onderwijs, liefdadigheid en hieraan
gerelateerde activiteiten.

4. KENNIS OVER HIZMET ONTWIKKELEN EN
DELEN
Betrokkenen bij Hizmet bevorderen de bekendheid over het gedachtegoed en de
transparantie van Hizmet in Nederland. Middels verschillende soorten
bijeenkomsten en publicaties ontvangen geïnteresseerden relevante informatie.

WERKWIJZE
Actief in heel Nederland
Actief op individueel niveau, overlegplatforms op lokaal, regionaal en landelijk
niveau.
Wat betekent bovenstaande in de praktijk? Iemand die actief is binnen Hizmet
houdt zich, naast de eigen bezigheden en naar eigen wens, ook bezig op de
volgende vlakken:

INDIVIDUEEL NIVEAU
Hizmet stimuleert individuen zichzelf optimaal te ontwikkelen, met als
uitgangspunt medemenselijkheid. Het ideële doel is dat zij vervolgens anderen
praktisch of financieel ondersteunen, met name op het gebied van onderwijs,
armoedebestrijding en dialoog.

OVERLEG
De grondhouding van de Nederlandse Hizmet-beweging wordt in onderling
overleg bepaald in het zogeheten ‘Hizmet-overleg’. Dit vindt plaats op landelijk,
regionaal en lokaal niveau.
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Het landelijk Hizmet-overleg bestaat uit deelnemers van verschillende lokale
overlegplatforms en mensen die maatschappelijk betrokken en actief zijn en hun
sporen hebben verdiend binnen de samenleving. Geregeld worden verschillende
experts uitgenodigd bij het landelijk overleg. Sympathisanten van Hizmet nemen
op persoonlijke titel deel aan deze bijeenkomsten.
Tijdens een landelijk Hizmet-overleg worden niet alleen aan Hizmet gerelateerde
kwesties besproken maar ook belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Zo
nodig wordt het standpunt van Hizmet bepaald. Een lokaal overleg wordt
voorgezeten door mensen die gespecialiseerd zijn in het gedachtegoed van de
Hizmet-beweging en veel ervaring hebben in Hizmet gerelateerde kwesties. Alle
Hizmet-overlegplatforms bepalen hun eigen standpunten. Vastgestelde
standpunten zijn adviserend van aard en hebben geen bindend karakter.

LEESKRINGEN
Tijdens leeskringen worden literaire werken van Gülen en andere auteurs
gezamenlijk gelezen en besproken. Doorgaans worden deze leeskringen
voorgezeten door Hizmet-deskundigen. Vanwege de mate van respect worden
deze personen ook wel aangeduid als abi of abla.
Naast diverse literatuur wordt tijdens deze leeskringen ook met elkaar van
gedachten gewisseld over actualiteiten en andere thema’s. Voor meer diepgang
worden geregeld externe deskundigen uitgenodigd om deel te nemen.

FINANCIERING
De financiering van projecten en activiteiten komt tot stand door donaties en
sponsoring. Hizmet-sympathisanten organiseren op verschillende momenten in
het jaar benefietbijeenkomsten. Maatschappelijk betrokken ondernemers en
anderen die Hizmet een warm hart toedragen, worden uitgenodigd om een
financiële bijdrage te leveren. Sommigen geven vanuit religieuze overtuiging,
anderen vanuit sociale motieven. Het staat iedereen vrij om een periodieke of
een eenmalige bijdrage toe te zeggen.

GELIEERDE ORGANISATIES
Er zijn meerdere organisaties opgericht door mensen uit de Hizmet-beweging.
Aangezien de beweging een netwerk is en geen koepel die uit organisaties
bestaat, zijn er geen ‘Gülen-organisaties’, noch organisaties die door het Hizmetoverleg worden aangestuurd.

WWW.HIZMETBEWEGING.NL

5

Wel kunnen we spreken van organisaties die opgericht zijn door Hizmetsympathisanten, soms ook in samenwerking met anderen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:
•
•
•
•
•
•

Dialooginstelling Platform INS
Onderwijsstichting Cosmicus
Ondernemersvereniging HOGIAF
Educatieve centra Kennisplein
Krant Zaman Vandaag & Zaman Hollanda
Goede doelenorganisatie Time to Help

Door de jaren heen is de samenstelling van de besturen, staf en adviesraden
steeds diverser geworden. De Hizmet-beweging in Nederland zet zich actief in
voor meer diversiteit in haar eigen gelederen, maar ook daarbuiten. Door
diversiteit te omarmen, kunnen wij werken aan een inclusieve en open
samenleving.

TOEKOMST
Ondanks alle bedreigingen, intimidaties en uitsluiting heeft de Hizmet-beweging
haar respectvolle en vreedzame houding in stand weten te houden en haar
verbindende koers in de Nederlandse samenleving weten voort te zetten.
Wij blijven de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken zoeken in dialoog,
onderwijs en liefdadigheid en zullen dit nu en in de toekomst ook blijven
stimuleren.

CONTACT
Voor al uw vragen omtrent de Hizmet-beweging in Nederland kunt u contact opnemen met het officiële
Hizmet-overleg via info@hizmetbeweging.nl. Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook onze website
raadplegen op www.hizmetbeweging.nl.
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