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Waarom een nieuw beleidsplan? 

De BKSA heeft een beleidsplan voor 2020 en 2021. In 2020 moesten we vanwege Corona  de manier 

aanpassen waarop we uitgangspunten van meditatie en studie overdragen, net zoals in het reguliere 

onderwijs. Daarnaast is per 1 augustus 2020 een volledig nieuw bestuur aangetreden. Genoeg 

aanleiding om als betrokken studenten/vrijwilligers in gesprek te gaan over hoe we in de toekomst 

willen samenwerken. Al deze ontwikkelingen maakt aanpassing van het bestaande beleidsplan aan 

de actualiteit per 2021 noodzakelijk. 

De verwachting is dat eind 2021 de Corona-pandemie voorbij zal zijn. Daarnaast zal in de tweede 

helft van 2021 de gewenste transitie zijn uitgekristalliseerd en ingevoerd. Dat is reden om dit 

beleidsplan te beperken tot één jaar.  

Verbinding  

Als algemeen thema geldt voor 2021: Verbinding. Verbinding zowel intern als extern. In deze tijd 

worden veel mensen meer op zichzelf teruggeworpen, het is belangrijk elkaar zoveel mogelijk te 

helpen en ondersteunen; in gesprek zijn en blijven, luisteren, gelijkwaardigheid creëren, openstaan 

voor en samenwerken met anderen, innerlijke kracht aanspreken en versterken.  

Overgang naar online aanbod 

Zoals eerder gezegd heeft Corona ook gevolgen gehad voor de BKSA. Waar in het verleden het 

zwaartepunt lag op bijeenkomsten in de verschillende centra, was en is dat nog maar heel beperkt 

mogelijk. Dat heeft ertoe geleid dat onze basisactiviteiten (meditatie en studie) vooral dagelijkse 

online activiteiten zijn geworden. 

De verplaatsing van fysieke bijeenkomsten naar online activiteiten heeft naast nadelen ook 

voordelen. Er zijn meer keuzemogelijkheden voor de individuele cursist en student. Fysieke afstand 

doet er minder toe. De verwachting is dat ook na versoepeling van de Corona maatregelen digitale 

activiteiten zullen blijven.  

Niet alleen op nationaal niveau is het digitaal geworden, ook het spirituele hoofdcentrum in India en 

alle zusterorganisaties over de hele wereld hebben een overeenkomstige ontwikkeling doorgemaakt. 

Het is heel gemakkelijk om vanuit Nederland deel te nemen aan programma’s buiten Nederland. Ook 

kunnen daardoor inspirerende senioren van buiten Nederland worden uitgenodigd voor 

programma’s en meditaties. Vanuit Nederland wordt ook deelgenomen aan de organisatie van 

internationale online programma’s. 

Prinsjesdagviering in de Sint Jacobus de Meerderekerk is dit jaar beperkt fysiek en daarnaast digitaal 

doorgegaan. BKSA mocht daar dit jaar de ‘key note speaker’ leveren. Het Vredesmeditatie Uur op de 

markt in Hilversum vond fysiek plaats. (Hele) beperkte fysieke aanwezigheid bij activiteiten in de 

centra was mogelijk.  



Een programma, waarbij mensen vragen kunnen stellen en uitwisselen in de atmosfeer van een 

centrum van de BK geeft andere mogelijkheden dan deelnemen aan een digitale bijeenkomst vanuit 

huis. Daarnaast zijn fysieke activiteiten die we hadden, zoals een stiltewandeling, landelijke 

bijeenkomsten in de centra voor specifieke programma’s, landelijke (meerdaagse) bijeenkomsten in 

conferentiecentra, etc. op dit moment niet mogelijk. Het is nodig om te blijven investeren in (nieuwe 

vormen van) verbinding. Vaak blijkt het mogelijk om ook online ervaringen te creëren met impact. 

Het blijft natuurlijk nodig activiteiten aan te bieden aan mensen die nog niet actief zijn bij ons, maar 

wel een vraag hebben. De tijd vraagt ons ook om mee te bewegen en ons aanbod te blijven 

vernieuwen. Veel mensen zijn meer alleen en hebben aandacht nodig. Aan onze digitale 

zichtbaarheid kan nog veel verbeterd worden. 

Online zichtbaarheid 

De huidige website is gedateerd en biedt te weinig mogelijkheden voor de centra om hun aanbod 

publiek te maken. We zijn  gestart met het ontwerpen van een nieuwe website en een eerste 

inventarisatie van de wensen van de centra over de mogelijkheden van de website heeft 

plaatsgevonden. Naar het visuele ontwerp wordt gekeken. In 2021 zal de nieuwe website worden 

gerealiseerd.  

Daarmee samenhangend zal in 2021 het verouderde systeem van het vastleggen van contacten die 

deelnemen of op de hoogte willen zijn van activiteiten van de BKSA, worden vervangen. In het 

nieuwe systeem is het veel eenvoudiger om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. 

Verder zijn afgelopen maanden de mogelijkheden en voorwaarden uitgewerkt voor het inzetten van 

Facebook op lokaal niveau, waardoor we ook via Facebook het lokale aanbod onder de aandacht 

kunnen brengen van het publiek. 

In 2021 zal bekeken worden of ook andere sociale media zoals Twitter, Instagram en You Tube, 

kunnen worden ingezet.  

Transitie 

De bestuurswisseling in juli 2020 was de aftrap voor een breder gesprek over de manier waarop we 

samen willen mediteren en studeren en hoe we willen samenwerken binnen de BKSA. Dit gesprek 

wordt getrokken door een Transitie Team (TT). In het TT zitten het nieuwe bestuur, het bestaande 

Nationaal Coördinatie Team (NCT) en een aantal andere ervaren vrijwilligers. In het TT zitten ook 

experts in veranderingsprocessen en dit proces wordt vanuit de internationale organisatie 

ondersteund. 

Het TT heeft een enquête uitgezet waar een grote respons op kwam. De resultaten zijn 

gepresenteerd aan betrokkenen en daaropvolgend zijn en worden er bijeenkomsten gepland met 

alle betrokkenen waarin de resultaten verder worden uitgewerkt. Zo willen we komen tot concrete 

plannen voor de toekomst, plannen voor hoe we intern willen delen en samenwerken en hoe we 

aantrekkelijk zijn en blijven voor anderen die ons nog niet kennen. Dit alles moet leiden tot  een 

definitieve invulling van hoe we de BKSA willen coördineren per 1 augustus 2021. 
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