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“Liefde is de essentie van het bestaan.”

Fethullah Gülen



De Hizmet-beweging is de laatste jaren regelmatig in Nederland en daarbuiten het gespreksonderwerp geweest. Niet alleen in de media, maar ook in 

politieke en bestuurlijke kringen. Er is de afgelopen tijden veel gezegd en geschreven over de Hizmet-beweging door anderen. Met dit visiedocument 

willen wij vanuit onszelf geformuleerd, duidelijk en transparant inzicht geven in wat Hizmet voor ons inhoudt. Dit visiedocument wil helderheid 

verschaffen en de meestgestelde vragen in afdoende mate beantwoorden. Het geeft inzicht in de grondhouding, idealen, visie, missie, kernwaarden, 

doelstellingen, werkwijze, structuur en financiën van de Nederlandse Hizmet-beweging.

Wij hopen hiermee en met onze inspanningen een waardevolle bijdrage te leveren aan een leef baardere wereld vol vrede en rust.

Hoogachtend, 

het landelijk Hizmet-overleg

De Nederlandse Hizmet

E E N  B E W E G I N G  I N  B E W E G I N G

OVER DIT DOCUMENT 
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DISCLAIMER: 
Dit document is opgesteld door het landelijk Hizmet-overleg, dat het 

aanspreekpunt van de beweging vormt in Nederland. De officiële versie 

van dit document vindt u op www.hizmetbeweging.nl
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goed doen  
doet glimlachen!
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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 bepaalde kijk op het 
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 begon 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. Fethullah Gülens uitspraak ‘de mensheid dienen, 
is God dienen’ heeft vele Hizmet-vrijwilligers geïnspireerd 
om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren én 
zich spiritueel te ontwikkelen. Binnen deze opvatting zijn 
maatschappelijk actief zijn en spiritueel geworteld zijn in 
het verlengde van elkaar liggende elementen en kunnen zij 
gezien worden als twee zijden van dezelfde medaille. Ook in 
Nederland werd er gehoor gegeven aan deze boodschap. De 
beweging alhier is met name in de tweede helft van de jaren 
negentig opgekomen. 
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Vanaf de jaren ’80 vestigden zich mensen in Nederland die in 
aanraking waren gekomen met Fethullah Gülen en zich voor 
de Hizmet-beweging wilden inspannen. In eerste instantie 
richtten zij een stichting op waarin meer aandacht voor Koran-
onderwijs was, iets waar toen veel behoefte voor werd gevoeld. 
Tevens was er een gebedsruimte open voor het publiek. Passend 
bij de tijdsgeest van toen was het namelijk normaal dat Turkse 
gastarbeiders en hun kinderen gefocust waren op een terugkeer 
naar Turkije. Toen Gülen in 1991 op bezoek kwam in Nederland 
en dit zag, adviseerde hij iedereen om zich te focussen op 
Nederland en volwaardig participerend burger te worden. De 
integratie in de Nederlandse samenleving was in zijn ogen 
belangrijker. Daarop werd er afgezien van de moskeefunctie en 
werd er alleen nog gefocust op onderwijsondersteuning van 
toen primair Turkse leerlingen. De aantrekkingskracht van de 
beweging destijds was deze focus op educatie en integratie, 
omdat ouders zelf niet de taal machtig waren. Met de tijd zijn 
de activiteiten en populariteit van de beweging toegenomen. 
Daarmee zijn de diverse achtergronden van deelnemers en de 
typen activiteiten ook toegenomen. De focus op het onderwijzen 
van personen is eigenlijk altijd wel gebleven.

Tegen 
verdeeldheid 
dialoog

ONZE 
FOCUS

ONTSTAAN VAN DE 
HIZMET-BEWEGING 
IN NEDERLAND
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Zoals gezegd 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. Hizmet is een 
vreedzame beweging die religieuze, sociale en culturele 
diversiteit omarmt en haalt haar inspiratie uit islamitische 
en universele menselijke waarden. De beweging is gericht op 

het concept van altruïstisch vrijwilligerswerk en legt zich in 
haar activiteiten toe op onderwijs, dialoog en humanitaire 
hulp. 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.

Tegen 
armoede  
liefdadigheid

Tegen 
onwetendheid 
onderwijs

Tegen 
verdeeldheid 
dialoog
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Eveneens streeft Hizmet ernaar dat:
- mensenrechten worden beschermd en elke vorm 
van diversiteit die niet in strijd is met fundamentele 
mensenrechten als rijkdom wordt gezien;
- ieder mens naargelang diens vermogen betrokken is 
bij de uitdagingen die de mensheid aangaat;
- mensen van verschillende religies, culturen en 
wereldbeelden in dialoog zijn met en empathie tonen 
voor elkaar;
- mensen bereid zijn om te delen en elkaar te steunen.

De vrijwilligers van de Hizmet-beweging streven naar 
een dergelijke samenleving en werken graag samen met 
individuen en groepen die deze visie delen.

VISIE

VISIE, MISSIE & KERNWAARDEN

De Nederlandse Hizmet-beweging streeft naar een democratische 
en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin de 
universele menselijke waarden vooropstaan, waarin diversiteit 
als rijkdom wordt gezien en burgers, ongeacht hun afkomst, 
levensbeschouwing en levensstijl, zich kunnen ontwikkelen en in 
vrede, vrijheid, harmonie en vertrouwen kunnen samenleven.
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VISIE, MISSIE & KERNWAARDEN

Onze missie is het stimuleren van persoonlijke, spirituele en 
professionele ontwikkeling; dat personen naar hun vermogen 
optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving en in 
samenwerking met anderen willen we bijdragen aan een 
inclusieve en vreedzame samenleving. 

MISSIE
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De twaalf kernwaarden 

van de Nederlandse 

Hizmet-beweging.

KERN-
WAAR-
DEN

De vrijwilligers van de Hizmet-

beweging geloven dat iedereen 

met waardigheid moet worden 

behandeld. Ze respecteren alle 

mensenrechten en vrijheden die 

zijn vastgelegd in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de 

Mens van de Verenigde Naties. 

Sociale rechtvaardigheid en gelijke 

kansen zijn een logisch gevolg van 

gelijkheid tussen mensen.  

1. Respect voor 
de mens en de 
fundamentele 
mensenrechten

2. Respect voor de 
rechtsstaat
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging 

respecteren de democratische 

rechtsstaat. Zij vinden dat niemand boven 

de wet staat en organiseren, binnen de 

kaders van de universele rechtsbeginselen 

en de Nederlandse wetten, activiteiten 

waarbij de menselijke waardigheid in acht 

wordt genomen. Hierbij streven zij ernaar 

om volledig te voldoen aan de normen 

van transparantie en het afleggen van 

verantwoording aan de Nederlandse 

samenleving.
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4. Het versterken van de 
maatschappelijke positie  
van vrouwen
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging zetten 

zich in voor gelijke kansen voor vrouwen en zijn er 

voorstander van dat vrouwen de vrijheid hebben 

om volwaardig deel te kunnen nemen aan alle 

aspecten van de maatschappij, zonder dat zij 

worden gediscrimineerd. Zij streven dit doel na en 

stimuleren dit eveneens met de activiteiten die zij 

organiseren.

3. Vreedzame en  
opbouwende actie
De Hizmet-beweging is een vreedzame 

beweging. Zij wijst het gebruik van geweld 

af. De vrijwilligers van de Hizmet-beweging 

verkiezen positieve en constructieve 

acties. Zij verwerpen door vijandigheid 

gedreven en destructieve acties.
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5. Respect voor diversiteit,  
pluralisme en het heilige
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging zien groeps- en individuele diversiteit 

als rijkdom, zolang deze niet in strijd zijn met de fundamentele mensenrechten. 

Dat wat heilig is binnen de verschillende geloven, godsdiensten en culturen 

kan juist gezien worden als iets wat ons met elkaar kan verbinden en dient 

volgens Hizmet-vrijwilligers niet als reden gebruikt te worden voor conflict. En 

zij spannen zich in om dit te voorkomen.

6. Vrijwillige deelname 
en altruïsme 

Het staat een persoon vrij om vrijwilliger 

te worden binnen de Hizmet-beweging, 

deze te verlaten of deel te nemen aan de 

activiteiten die worden georganiseerd. De 

vrijwilligers van de Hizmet-beweging dragen 

geheel naar eigen wens en vermogen 

bij door middel van vrijwilligerswerk of 

donaties aan projecten die hun waarden in 

praktijk brengen en de ontwikkeling van de 

mensheid ten goede komen.  

KERN-
WAAR-
DEN
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8. Overleg en  
gedeelde wijsheid
De vrijwilligers van de Hizmet-

beweging hechten veel belang aan 

overleg en doen hun voordeel met 

gedeelde wijsheid die het gevolg 

is van overlegmomenten waarbij 

verschillende perspectieven en 

inzichten de revue passeren.

7. Ethische actie
Bij hun activiteiten nemen de vrijwilligers van 

de Hizmet-beweging zowel ethische normen 

als morele principes in acht. Zij houden zich 

aan fundamentele ethische normen zoals 

integriteit, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid. 

Zij zijn van mening dat legitieme en 

rechtmatige doelen moeten worden bereikt 

met legitieme en rechtmatige middelen.
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KERNWAARDEN

9. Actief burgerschap en  
participeren in de maatschappij 
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging beschouwen het als 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deel te nemen 

aan de samenleving en om oplossingen aan te dragen voor  

maatschappelijke problemen. Zij zien zichzelf als een individu binnen 

de familie van de mensheid, zijn gevoelig voor de problemen van de 

mensheid en streven ernaar de mensheid te dienen. ‘De mensheid 

dienen, is God dienen’, aldus Fethullah Gülen.

10. Civiele organisatie 
en onafhankelijkheid
De Hizmet-beweging is een 

maatschappelijke beweging 

en handelt onafhankelijk. Het 

is geen verlengstuk van een 

staat of een politieke entiteit. 

De vrijwilligers van de Hizmet-

beweging benadrukken de 

internalisering van democratische 

waarden, actief burgerschap en 

participatie aan de maatschappij. 

Zij respecteren de politieke 

en levensbeschouwelijke 

opvattingen van elk individu 

binnen de Hizmet-beweging. Zij 

zijn tegen het veranderen van 

religie in een politieke ideologie 

of het gebruik van religie als een 

politiek instrument.
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KERNWAARDEN

11. Milieubewustzijn
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging 

beschouwen de aarde met al haar ecosystemen 

als iets wat schoon nagelaten moet worden aan 

toekomstige generaties. De mens maakt deel uit 

van de natuur. Daarom is het belangrijk om bij te 

dragen aan de bescherming van het milieu.

12. Holistische visie op de 
mensheid (eenheid van de 
geest en het hart)
Mensen zijn zowel materiële als spirituele 

wezens. De vrijwilligers van de Hizmet-

beweging steunen wetenschappelijk 

onderzoek en onderzoeken die worden 

gedaan door middel van de rede waarbij 

tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van 

spirituele disciplines, opdat de mens wordt 

voorzien in de behoeftes die hij heeft in de 

beide dimensies en zich zowel in materieel 

als spiritueel opzicht ontwikkelt. 
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Medische 
missie in 
Uganda
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Hizmet stimuleert mensen om in de 
maatschappij actief te worden, hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
ook een rol te spelen in het bijdragen 
aan de samenleving. Dit doet 
eenieder op de wijze die diegene 
het beste bij zichzelf vindt passen. 
Hoofdzakelijk komt dat in de 
praktijk neer op activiteiten binnen 
de volgende zes domeinen.

HOE WORDEN  
DE KERNWAARDEN VAN DE 
HIZMET-BEWEGING  
IN PRAKTIJK GEBRACHT?

1. HUMANITAIRE HULP EN BIJDRAGE AAN HET WELZIJN VAN 
DE SAMENLEVING
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging beschouwen dienstbaarheid aan 
de mensheid niet alleen als een sociale verantwoordelijkheid maar ook als 
een praktische manier om zich spiritueel te ontwikkelen. Door middel van 
humanitaire hulpacties bieden zij hulp en voedsel aan mensen in moeilijke 
situaties. Dat kan in Nederland van daklozen tot eenzame ouderen zijn. 
Maar ook internationaal gaan bijvoorbeeld artsen via netwerken die door 
vrijwilligers van zorgprofessionals zijn opgezet op medische missies om 
kwetsbare mensen van zorg te voorzien. 
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2.ONDERWIJS
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging zien onderwijs als 
een middel om maatschappelijke ontwikkeling, vrede, gelijke 
kansen en sociale rechtvaardigheid te realiseren. Om dit te 
bereiken, richten zij scholen, studiecentra, weekendscholen 
op, zorgen zij voor studentenhuisvesting, organiseren zij 
cursussen, seminars, naschoolse programma’s en nemen 
zij andere op onderwijs gerichte initiatieven. Educatieve 
programma’s worden opgesteld volgens de normen die worden 
gesteld aan het onderwijscurriculum van Nederland en deze 
omvatten verschillende gebieden, zoals natuurwetenschappen, 
sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, kunst, sport 
en taalonderwijs. Zij stimuleren actief de mensen uit alle 
segmenten van de samenleving om deel te nemen aan hun 
educatieve activiteiten.

3. ACTIVITEITEN GERICHT OP GEESTELIJKE 
VOEDING EN ONTWIKKELING
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging organiseren en 
ondersteunen, binnen de kaders van de kernwaarden van de 
Hizmet-beweging, religieuze, spirituele, sociale en culturele 
activiteiten zoals spirituele bijeenkomsten, seminars, panels 
en mentorprogramma’s die hen helpen zich spiritueel te 
ontwikkelen en hun spirituele behoeftes te vervullen.
 
 

4. KUNST EN CULTUUR
Als universele taal dragen kunst en culturele activiteiten bij 
aan communicatie, vrede en harmonie, zowel binnen als tussen 
gemeenschappen. Ook dragen zij bij aan de ontwikkeling 
en uiting van persoonlijke talenten en capaciteiten. Daarom 
organiseren en ondersteunen de vrijwilligers van de Hizmet-
beweging zowel kunstzinnige activiteiten als taal- en 
cultuurfestivals. 

5. PUBLICATIES
Als middel voor non-formeel onderwijs publiceren de 
vrijwilligers van de Hizmet-beweging online dan wel gedrukte 
publicaties, zoals tijdschriften en boeken die maatschappelijke 
vrede en rust promoten en de eenheid van hart en geest, 
milieubewustzijn en verspreiding van universele menselijke 
waarden stimuleren.

6. DIALOOG EN VREDE IN DE SAMENLEVING
De vrijwilligers van de Hizmet-beweging organiseren 
dialoogactiviteiten tussen mensen van verschillende religies, 
rassen, tradities, culturen en wereldbeelden en activiteiten om 
de maatschappelijke betrokkenheid te versterken. Het doel 
van deze activiteiten is kortgezegd om van dialoog naar samen 
werken en uiteindelijk samen leven te kunnen gaan. Dit gaat 
dus om het creëren van maatschappelijke vrede, het bevorderen 
van wederzijdse kennis, het verbeteren van empathie en de 
bereidheid om anderen te accepteren zoals ze zijn.
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Deze activiteiten kunnen een academisch gehalte 
hebben zoals symposia, panels en seminars. Of 
culturele evenementen betreffen zoals festivals, 
reizen en familiebijeenkomsten. Ook komen 
spirituele bijeenkomsten voor zoals gezamenlijke 
gebeden en iftar-programma’s. En sociale 
verantwoordelijkheidsprojecten in de vorm van 
humanitaire hulpactiviteiten komen ook voor.

Lancering  
Kunst van het 

Samenleven
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De Nederlandse Hizmet-beweging zet zich in voor de 
realisatie van de volgende vier doelen:

1.  zelfontplooiing;
2. verbinding;
3. bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke 
vraagstukken;
4. 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. 

DOELSTELLINGEN
 IN VIER STAPPEN
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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. 

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.
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KUNST  
VAN HET  
SAMEN-
LEVEN

voor de

22 VISIEDOCUMENT



WERKWIJZE
ACTIEF IN HEEL NEDERLAND

Actief op individueel niveau, overlegplatforms op lokaal, regionaal 

en landelijk niveau

Wat betekent het 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.                      

Het landelijk Hizmet-overleg bestaat uit deelnemers van 

verschillende lokale overlegplatforms, 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.
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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. 
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Participatie & 
maatschappelijke 
organisaties
De Hizmet-beweging heeft participatie en emancipatie hoog in 

het vaandel staan. Zij stimuleert en inspireert haar achterban om 

eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit om volwaardig deel te 

nemen aan het maatschappelijk verkeer en om bij te dragen aan 

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Door deze grondhouding zetten veel Hizmet-mensen zich 

(als vrijwilliger) in binnen diverse sectoren zoals onderwijs, 

ondernemerschap, liefdadigheid, kunst en cultuur. Dit gebeurt op 

verschillende manieren: van het aansluiten bij lokale initiatieven 

en helpen uitvoeren van activiteiten tot participatie in besturen. 

En in sommige gevallen richten zij maatschappelijke organisaties 

op.  

 

 

Toekomst
De afgelopen jaren zijn zeer turbulent geweest voor de Hizmet-

beweging. 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. En wij werken graag samen 

met anderen die ditzelfde nastreven.
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Kunst van het 
Samenleven en dialoog 

De enige manier om verdeeldheid 
in de samenleving tegen te 
gaan is door contacten te 

leggen. Vrijwilligers van het 
landelijke platform Kunst van het 

Samenleven leggen contacten 
tussen mensen die elkaar normaal 

gesproken niet zouden spreken. 
Dat gebeurt op allerlei niveaus.

VOOR EEN BETERE 
WERELD

Studentenplatform  
Het studentenplatform zet 
zich breed in, door ook een 
scholieren- en studentenplatform 
te zijn dat begeleiding, advies en 
ondersteuning geeft aan scholieren, 
studenten en het sociaal netwerk 
eromheen, ouders/verzorgers en 
young professionals.
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Milieu-olympiade  
Internationale milieu- en 
wetenschapsolympiade voor 
middelbare scholieren. Hierbij 
draait het om het vinden 
van innovatieve en creatieve 
oplossingen voor mondiale 
milieuproblemen. Scholieren uit 
binnen- en buitenland sturen 
hun projecten met duurzame en 
milieuvriendelijke oplossingen in.

Ondernemersvereniging 
Sociaal verantwoord ondernemen. 
Door ondernemers te stimuleren 
en motiveren om maatschappelijk 
verantwoord en ethisch te 
ondernemen en gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen met 
beleidsbepalers te delen, met als 
uiteindelijke doel het overheidsbeleid 
ten gunste van de aangesloten 
ondernemers te laten uitvoeren.

Vrouwenplatform  
Ons vrouwenplatform is voortgekomen uit een samenwerkingsverband 

tussen zeven lokaal opererende stichtingen. Zij streven naar een 
gelijkwaardige samenleving. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. 

De praktijk wijst echter uit dat gelijke kansen voor iedereen nog niet 
vanzelfsprekend is. Voor een cultuuromslag is het nodig om deze ongelijkheid 

op te heffen. Daarin is een sleutelrol voor de vrouw weggelegd.
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Humanitaire hulp 
Stichting Time to Help Nederland is een humanitaire hulporganisatie, die 
zich wereldwijd inzet voor de verbetering van levensomstandigheden van 
de minderbedeelden in de samenleving bij het overwinnen van ziekten, 
angsten, geweld, armoede en draagt de zorg voor medische centra, 
noodhulpprogramma’s en het organiseren van onderwijsprojecten in 
ontwikkelingslanden. Dit doen zij voor iedereen, ongeacht etnische 
achtergrond, religie en geslacht. Ook in Nederland is Time to Help actief. 

Vluchtelingenhulp 
Griekenland
Helaas gaat het niet overal even 
goed op de wereld als in ons 
land. De toenemende aantallen 
vluchtelingen vergen dat wij hun de 
helpende hand moeten toereiken. 
Daarom gaat er veel hulp vanuit 
Nederland richting Griekenland om 
mensen die hun land zijn ontvlucht 
te steunen.

Eenzaamheid bestrijden
Vier op de tien Nederlanders voelen 
zich eenzaam. Eenzaamheid is helaas 

een groeiend én onzichtbaar probleem 
in ons land. Daarom stimuleren wij 
onze vrijwilligers tijdens meerdere 
gelegenheden ieder jaar om actief  

contact op te zoeken met hun buren en 
eenzame ouderen. Het doel daarbij is 

om middels een eerste contact hopelijk 
langdurige relaties te stimuleren.
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Respect voor 
diversiteit, pluralisme 
en het heilige



www.hizmetbeweging.nl

info@hizmetbeweging.nl

Arlandaweg 92 ,  

1043 EX Amsterdam

+31 (0) 85 301 42 33

Voor  
een betere 
wereld!


