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Voorwoord 

 

De stichting Waardenwerk stelt zich ten doel het bevorderen van waardevol werk dat bijdraagt aan een 

meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Daartoe stimuleert het Gezelschap normatief onderzoek 

naar ethische en morele hulpbronnen in professies, organisaties en vrijwillig werk en ondersteunt het de 

ontwikkeling van waardevol werk in concrete praktijken. 

 

Om uitdrukking te geven aan het karakter van de stichtring noemt de stichting zich een ‘Gezelschap’ dat 

werkt met ‘Gezellen’ in de oorspronkelijke betekenis van het woord: betrokkenheid op elkaar binnen een 

verband, gericht op de thema’s van onderzoek en ontwikkeling van praktijken, gedreven door 

ambachtelijkheid en met een normatieve, morele oriëntatie.  

 

Het verslagjaar 2016 kan getypeerd worden als een zeer actief jaar. In dit voorliggende verslag geeft het 

bestuur een overzicht van de verschillende activiteiten die het Gezelschap heeft ontplooid (hoofdstuk 2). 

Voor een goed begrip van de inzet van het Gezelschap geeft hoofdstuk 1 eerst een korte schets van de 

historie met daarbij een karakterisering van het tijdschrift Waardenwerk, dat een enthousiaste redactie 

(geheel op vrijwillige basis!) vanaf 2013 vormgeeft. 

 

Hoofdstuk 3 bevat het financiële verslag van de werkzaamheden van de stichting / het Gezelschap in het 

verslagjaar 2016. Het verslag maakt duidelijk dat het onze inzet is om met weinig middelen veel te 

bereiken. Essentieel is de betrokkenheid en vrijwillige inzet van mensen die zich met het Gezelschap 

verbonden voelen en zich op verschillende manieren inzetten voor haar doelstelling. 
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1. Historie van de stichting Waardenwerk 

 

 

1.1 Start 2013: tijdschrift Waardenwerk 

 

De stichting Waardenwerk is opgericht in 2013 met op dat moment het primaire doel om de uitgave van 

het Tijdschrift voor Humanistiek (Journal of Humanistic Studies) te continueren. Dit doel is gerealiseerd. In 

de afgelopen jaren is het tot ‘Waardenwerk’ omgedoopte tijdschrift viermaal per jaar verschenen. 

 

Karakterisering en inhoud van het tijdschrift: 

 

De uitgave van het tijdschrift Waardenwerk vindt plaats onder auspiciën van de Stichting Waardenwerk. 

 

Het tijdschrift richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden met het oog op 

een rechtvaardiger en duurzamer samenleving. Het tijdschrift richt zich daartoe op drie, onderling 

samenhangende niveaus: het niveau van levenskunst en persoonlijke zingeving, het niveau van werk en 

professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen. 

 

Per jaar worden vier nummers gepubliceerd, waarvan 1 dubbelnummer in de winter. Het tijdschrift streeft 

een mix na van filosofische en wetenschappelijke bijdragen en praktisch gerichte bijdragen.  

 

De redactie bestaat uit wetenschappers die op het snijvlak van (humanistieke) wetenschap en praktijken in 

verschillende maatschappelijke domeinen zorg dragen voor de uitwerking van thema’s. Zij schrijven zelf 

artikelen en beschouwingen, en nodigen auteurs uit wetenschap en praktijk uit om bijdragen te leveren. 

Hoofdredacteur is prof. Harry Kunneman die als voorzitter van de redactie een belangrijke rol vervult 

naar kwaliteit en de netwerken, c.q. relaties met relevante ontwikkelingen en actoren in de Humanistieke 

wetenschap, beroepsopleidingen en lectoraten en uitvoeringspraktijken. 

 

In ieder nummer worden drie tot vijf thema’s behandeld. Voorbeelden van thema’s die de afgelopen jaren 

behandeld zijn: 

Mens en technologie; zinvol ouder worden; filosoferen met kinderen; waardenwerk in de zorg, 

organisaties, onderwijs, psychiatrie, politie, defensie, hulpverlening en vrijwilligerswerk; eindigheid en 

zingeving; waardig strijden en vreedzaam vechten; voedseldemocratie; bio-cultureel pluralisme. 

Gastschrijvers uit wetenschap en praktijk geven hun visie op actuele vraagstukken: duurzaamheid, 

mensenrechten, de veranderingen van de verzorgingsstaat, rol en positie van de politie, 

burgerschapsvorming in het onderwijs, discriminatie en dierenrechten. 

 

Het tijdschrift besteedt geregeld aandacht aan wetenschappers en denkers die voor het actuele discours 

over het werken aan een meer humane samenleving van belang zijn, zoals Frans de Waal, Martha 

Nussbaum, Paul Ricoeur, Joep Dohmen, Carol Ryff, Jessica Benjamin, Hans Achterhuis, Anja Machielse, 

Henk Manschot en Harry Kunneman. 

 

Verschillende gastauteurs leveren bijdragen met columns en boekrecensies, onder meer Bas Heijne, 

Doortje Kal, Trudy Dehue, Heleen Rippen, Adri Smaling, Paul van Tongeren 
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De Uitgeverij SWP te Amsterdam verzorgt de uitgave van het tijdschrift en de abonnementen-

administratie. SWP is financieel verantwoordelijk voor het tijdschrift en heeft voor het tijdschrift een eigen 

website ingericht: www.waardenwerk.net. Deze geeft informatie over actuele en voorgaande nummers. Via 

de site kan een abonnement worden aangevraagd alsook eerder geplaatste artikelen worden verkregen. 

 

 

1.2 2013 – 2015: Organisatie, verbreden van activiteiten 

 

In de jaren 2013 en 2014 is een bescheiden organisatie opgezet. Hierbij moet gedacht worden aan 

afspraken over de (vrijwillige) inzet van op de stichting waardenwerk betrokkenen en het opzetten van een 

kleine bureau-organisatie (op basis van uren-vergoeding) die bij het LESI (Lectoraat Sociale Innovaties, 

Utrecht) is ondergebracht 

In 2014 heeft het bestuur gekozen voor het uitbreiden van de activiteiten van de stichting. In 2015 werd 

hieraan gestalte gegeven door het in samenwerking met de stichting Filosofie en psychiatrie 

georganiseerde symposium ‘The Moral Third’ over het werk / gedachtengoed van de belangrijke filosofe 

Jessica Benjamin. Dit door 120 mensen bijgewoonde symposium was mede de inspiratie voor het verder 

verbreden van de activiteiten, zoals dit in het verslagjaar 2016 gestalte heeft gekregen. 

 

  

http://www.waardenwerk.net/
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2. Het verslagjaar 2016 
 

2.1 Richting en positionering 

 

Op 16 maart bespraken 45 betrokken ‘gezellen’ de toekomst van het Gezelschap Waardenwerk. Basis van 

de bespreking vormde een funderende notitie van prof. Harry Kunneman.  

 

In de notitie schets Harry Kunneman de voor de inzet van het Gezelschap bemoedigende 

maatschappelijke context waarin een aantal bewegingen waarneembaar is, die hij tezamen als 

‘Prenaissance’ aanduidt: 

- tal van zoektochten van mensen en organisaties naar antwoorden op verharding, armoede en uitsluiting. 

Deze zoektochten gaan uit van het gehoor geven aan een moreel en ethisch appel in het eigen leven en 

werken; 

- waarmee verbonden zijn persoonlijke, existentiële leerprocessen; 

- plaats vinden ‘aan de randen van’ instituties en organisaties; 

- en waarbij sprake is van ‘liefdevolle’ acceptatie van de complexiteit en het vinden van een richting in 

deze complexiteit, onder meer door een ‘leven naar waarheid’ en het erkennen van het belang om stil te 

staan bij ‘trage vragen’. 

 

De filosofie en de humanistiek vormen de belangrijkste academische disciplines voor de conceptuele en 

praktische uitwerking van Waardenwerk. 

Waardenwerk sluit aan bij de conceptuele, onderzoekmatige en praktische vernieuwingen in het 

perspectief van Normatieve professionalisering, het met name door Harry Kunneman in de afgelopen 

decennia vormgegeven onderzoeksgebied aan de Universiteit voor Humanistiek. 

 

Waardenwerk wil zich ontwikkelen als een ‘Gezelschap’ waarin mensen een betrokken bijdrage leveren 

vanuit: 

- toewijding aan hun vak en ambachtelijke fascinatie 

- elkaar zorgend en vreedzaam begrenzen, en elkaar ‘muzisch’ inspireren 

- ontwikkelingen ter hand nemen in dialogische afstemming en met ‘leerzame wrijving’  

- om zo werk te doen dat deugt en deugd doet. 

 

Waardenwerk krijgt zo een meervoudige betekenis van enerzijds normatieve professionalisering en 

anderzijds actief bijdragen aan gezelschapsvorming. Mede als basis voor het verder ontwikkelen van 

moreel kapitaal in de samenleving, in aansluiting op mensen, groepen, organisaties en bewegingen die 

streven naar een humane en rechtvaardige wereld. 

 

De volledige notitie is te vinden op de site van het Gezelschap Waardenwerk, www.waardenwerk.nl 

 

 

Het Gezelschap werkt nauw samen met organisaties met gelijkgerichte doelstellingen die werkzaam zijn op 

het snijvlak van onderwijs, onderzoek, opleiden en het ontwikkeling van praktijken met het realiseren van 

‘Goed Werk’ als centraal motief. In de afgelopen jaren is een bijzondere en intensieve samenwerking 

opgebouwd met Stichting LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie) en vele afzonderlijke 

lectoraten en lectoren. 

http://www.waardenwerk.nl/


 

 

8 

 

 

Waardenwerk beschouwt zich een deel van de Humanistieke familie en is in het verslagjaar toegetreden tot 

de Humanistische Alliantie. 

 

Met de Universiteit voor Humanistiek heeft het bestuur van het Gezelschap Waardenwerk gesproken over 

de positionering ten opzichte van elkaar en mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking. Naar 

verwachting zal dit vanaf 2017 verder gestalte krijgen. 

 

In het verslagjaar heeft het bestuur van Waardewerk een aanvraag ingediend voor Anbi-erkenning 

(Algemeen Nut beogende Instelling). Deze aanvraag is in het voorjaar van 2017 gehonoreerd. 

 

 

2.2 Gezelschapsvorming 

 

In het verslagjaar heeft het Gezelschap geïnvesteerd in ‘gezelschapsvorming’. Zij heeft dit gedaan langs 

verschillende lijnen: 

- het betrekken van geïnteresseerden bij de activiteiten, zoals de organisatie van symposia, bijdragen voor 

het tijdschrift Waardenwerk, persoonlijke contacten, inleidingen en dialogen; 

- het maken van aanzetten van ‘werkplaatsen’ waarin op het thema betrokkenen – mede in relatie tot 

concrete praktijken – werken aan thematische verdieping en vormen van normatieve reflectie; 

- het vormgeven van de organisatie en samenwerking tussen bestuur en vrijwilligers als een ‘gezelschap’; 

- realiseren van de ‘Waardenwerkberichten’.  

 

 

2.3 Activiteiten 

 

De activiteiten in het verslagjaar worden samengevat in het onderstaande schema: 

 

Openbare bijeenkomsten 

27 mei Conferentie ‘Vreedzaam vechten en waardig strijden’ 

Waardenwerk, prof. Harry Kunneman, prof. Hans Achterhuis, dr. 

Martin Hetebrij 

9 juni  Dialoogbijeenkomst ‘Racisme in Nederland’ 

Waardenwerk en Universiteit voor Humanistiek, Leerstoelgroep 

Globalisering en Dialoogstudies, met o.m. dr. Caroline Suransky, 

Nancy Jouwe, Guno Jones, Quinsy Gario 

30 juni  Dialoogbijeenkomst 

‘Bezieling. Filosofie van het georganiseerde leven’ 

Waardenwerk, prof, Harry Kunneman, dr. Adriaan Bekman 

1 december Symposium ‘Zijn humanisten slim genoeg om te weten hoe 

slim dieren zijn’ 

Waardenwerk, Prof. Harry Kunneman, prof. Frans de Waal, dr. 

Norbert Peeters 
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Samen met ‘Foodddock’ te Deventer (www.fooddock.nl) heeft het Gezelschap Waardenwerk in het najaar 

van het verslagjaar een conferentie opgezet: “Ethische inspiratie in de Foodsector”. Ondanks een sterk 

programma wisten we te weinig deelnemers te trekken en heeft dan ook geen doorgang gevonden.  

 

Werkplaatsen den onderzoek 

Werkplaats Kernthema 

Lectoren Normatieve 

professionalisering 

Normatief onderzoek & Waardenwerk 

Organisatie voor 

Maatschappelijke 

Dienstverlening 

Onderzoek normatieve professionalisering & 

Waardenwerk 

Analyse, advies, rapportage, artikel 

Horizontalisering in 

organisaties 

Mede als vervolg op het symposium ‘Bezieling. 

Filosofie van het georganiseerde leven’ in juni 2016. 

Horizon-taal Conceptuele verdieping. Aanzet / verkenning van 

ondersteunen en analyse van praktijken van 

horizontalisering in samenleving. Mogelijk richting 

publicatie(s). 

 

 

Tijdschrift Waardenwerk 

Periode Nummer 

Mei ’16  Voorjaarsnummer 65 

Augustus ’16  Zomernummer 66 

December ’16  Winternummer 67 (Dubbelnummer) 

 

  

http://www.fooddock.nl/
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2.4 Organisatie 

 

Het Gezelschap Waardenwerk is een vrijwilligersorganisatie en werkt zonder winstoogmerk. 

Alle activiteiten en ontwikkelingen worden gerealiseerd vanuit de inzet van mensen en hun betrokkenheid 

op de doelen van de organisatie. 

Een klein ‘organisatieteam’ geeft vorm aan de organisatie en voorwaarden zoals de site, berichtgeving en 

communicatie, financieel beheer, formele documentatie, enz. 

 

Het bestuur van de stichting kan bestaan uit maximaal vijf leden. 

In het verslagjaar hebben zich enkele mutaties voorgedaan binnen het bestuur. 

Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit: 

Dr. Eric van der Vet, voorzitter 

Prof. Harry Kunneman, penningmeester 

Dr. Adriaan Bekman, lid 

 

Het bestuur streeft naar het vervullen van de vacatures in 2017. 

 

In het verslagjaar heeft het bestuur een statutenwijziging voorbereid die in 2017 haar beslag zal krijgen. 

Het betreft een statutaire verheldering van de doelstelling van de stichting en de activiteiten waarmee zij 

haar doel tracht te bereiken. 
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3. Financieel verslag 

       

         3.1 Balans per 31 december 2016 
     

         

     

31-dec-16 
 

31-dec-15 
 

         

         ACTIVA 
        

         

         Liquide middelen 
       NL59 INGB 0006 

2074 43 
   

421 
 

168 
  

 

 

3.1b Balans per 31 december 2016 
    

        

     

31-dec-16 
 

31-dec-15 

        

        Passiva 
       

        

        Eigen vermogen 
      Kapitaal 

    

421 
 

168 
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3.2 Winst- en verliesrekening over 2016 
  

       

     

31-dec-16 
 

       

       Opbrengsten 
   

15.211 
 Totaal 

    

15.211 
 

       Onkostenvergoedingen 
  

1.805 
 Overige kosten 

   

12.925 
 Subtotaal 

    

481 
 

       rentelasten en soortgelijke kosten 
 

228 
 Batig saldo 2016 

   

253 
  

 

 

 

3.3 Toelichting op de jaarrekening 
  

      Opbrengsten 
    Donaties 

    

11.099 

Opbrengst conferenties 
  

4.112 

     

15.211 

      

      Kosten 
     Onkostenvergoedingen 

  

1.805 

reis en vrijwilligersvergoedingen 1.805 
 

      Overige kosten 
   

13.153 

Congressen 
  

5.706 
 Ontwerp en drukkosten 

 
363 

 Inhuur derden 
  

4.162 
 Internet 

   

160 
 Representatiekosten 

 
263 

 Productiekosten film 
 

2.000 
 Postbus-porti 

  

271 
 Bankkosten 

  

228 
  


