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Voorwoord
In het verslagjaar 2017 heeft het Gezelschap Waardenwerk op intensieve wijze en in contact met velen
gestalte gegeven aan haar doelstelling: het bevorderen van waardevol werk dat bijdraagt aan een meer
rechtvaardige en duurzame samenleving.
Hoogtepunt was de conferentie ‘Amor Complexitatis’ ter gelegenheid van het afscheid van prof. Harry
Kunneman als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.
In dit jaarverslag zijn ook de andere activiteiten van het Gezelschap Waardenwerk opgenomen:
publicaties, inhoudelijke bijeenkomsten, samenwerkingsverbanden.
Het verslag bevat ook een overzicht van inkomsten en uitgaven van het jaar 2017 en informatie over de
bestuurswerkzaamheden en -samenstelling.

5

1.

Symposia en conferenties

1.1 Horror complexitatis en Amor complexitatis in onderwijspraktijken: een nieuwe stap
Dit symposium werd gehouden in januari 2017 vanuit een samenwerking tussen het Gezelschap
Waardenwerk en het Lectoraat Normatieve professionalisering van prof. Cok Bakker.
Op de bijeenkomst is het kritische complexiteitsdenken in verbinding gebracht met Schön’s onderscheid
tussen hoge gronden en moerassige laaglanden, alsook met Sennett’s analyse van ambachtelijkheid, ten
behoeve van een verder doordenken en concretiseren van deze begrippen in relatie tot normatieve
professionalisering in onderwijspraktijken. Belangrijke voedingsbodem voor het symposium was het door
prof. Bakker en zijn onderzoeksgroep uitgebrachte boek ‘Complexity in Education: from horror to
passion’. De dialogen van en met de ruim 80 aanwezigen werden gevoed door bijdragen van prof. Luc
Stevens, dr. Gaby Jacobs, dr. George Lengkeek en prof. Harry Kunneman.

1.2 Waardenwerk Gezellen-jaardag
De jaarlijkse dag voor en met de Waardenwerk-gezellen heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een
inspirerende traditie!
Op 13 april kwamen ruim 60 gezellen bij elkaar voor een afwisselend programma en informele
ontmoeting. Naast een inspiratie-inleiding van Harry Kunneman was er ‘muzisch commentaar’ (Bart van
Rosmalen & Anouk Saleming); een dialogische oefening o.l.v. Adriaan Bekman; informatie over de
Waardenwerk ontwikkelingen (Eric van der Vet); de Waardenwerk-blues (Harry Kunneman, Bart van
Rosmalen); een muzikaal intermezzo (de saxofoon van Adriaan Bekman) en het gezamenlijk maken van
een collectief gedicht.

1.3 Conferentie Amor complexitatis
Op 5 oktober organiseerde het Gezelschap Waardenwerk in afstemming met de Universiteit voor
Humanistiek de conferentie ‘Amor Complexitatis’ ter gelegenheid van het afscheid van Harry Kunneman
als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. De conferentie bracht 230 denkers en doeners bij
elkaar die verwantschap voelen bij de centrale thema’s van het werk van Harry Kunneman, zoals kritisch
humanisme, normatieve professionalisering, modus drie kennis en het ontwikkelen van moreel kapitaal
alsook het ontwikkelen van deze thema’s via onder meer ‘leerzame wrijvingen’.
Na de openingslezing van prof. Frans Vosman ‘Humanisme radicaliseren. De denkweg van Harry
Kunneman’, bood Harry Kunneman het eerste exemplaar van zijn boek ‘Amor Complexitatis’.
Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Deel II’ aan de rector van de Universiteit voor Humanistiek
prof. Gerty Lensveld-Mulder aan. Na haar inleiding over de betekenis van Harry Kunneman voor de
Universiteit nam de voorzitter van hert Gezelschap Waardenwerk, Eric van der Vet, het door Denise
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Robbesom geschreven boek ‘Harry Kunneman: Werken aan trage vragen’ in ontvangst. Ter afsluiting van
dit plenaire deel was er een filosofisch rollenspel.
Daarna volgeden in twee rondes een twaalftal workshops, verzorgd door een breed scala aan
wetenschappers en professionals uit verschillende praktijken:
(1) prof. Andries Baart en dr. Wouter Kusters, (2) prof. Gert Biesta en dr. Martien Schreurs, (3) prof.
Frederic Vandenberghe en dr. Marc de Leeuw, (4) prof. Hans van Ewijk en dr. Gert Schout, (5) dr.
Fernando Súarez Müller en drs. Marije Klomp, (6) dr. Mieke Moor en dr. Jan Nap, (7) prof. Cok Bakker
en dr. Kees Pieters, (8) dr. Richard Brons en dr. Doortje Kal, (9) prof. Tineke Abma en dr. Gaby Jacobs,
(10) dr. Bart van Rosmalen, (11) prof. Henk Manschot en prof. Michiel Korthals, (12) drs. Arnold van
Elteren en dr. Carmen Schumann.
Zowel de inleiding van prof. Vosman als verslagen van een aantal workshop bijeenkomsten zijn in het
tijdschrift Waardenwerk worden opgenomen (Winternummer 2017 en voorjaarsnummer 2018).
Aansluitend aan de conferentie vond de door de Universiteit voor Humanistiek georganiseerde
afscheidslezing van Harry Kunneman ‘Radicaal humanisme’ plaats in de St. Janskerk. Hierbij waren enkele
honderden belangstellenden aanwezig op uitnodiging van de Universiteit.
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2. Publicaties
2.1 Tijdschrift Waardenwerk
Onder auspiciën van het bestuur van het Gezelschap Waardenwerk realiseerde de redactie de uitgave van
drie nummers, waarvan één dubbelnummer.

Nummer, periode

Thema’s (Voorbeelden. Voor voldingend overzicht en de
artikelen: www.waardenwerk.net)

Nummer 68, voorjaar 2017

Werk als performance; Zingeving in Zorg; Politiek
Burgerschapsonderwijs; Onderzoek Forensische
psychiatrie; Amor complexitatis

Nummer 69, zomer 2017

Euthanasie bij jongeren; Pientere planten;
Boekrecensie ‘Terrasofie’; Werken van de politie
aan vertrouwen; Humanisme en islam; Filosofie
van de waanzin.

Nummer 70 / 71, winter 2017

Radicaal humanisme; Conferentie Amor
Complexitatis; Bildung; Moreel beraad in tbs;
Mindfulness als persoonsgerichte zorg; Precariaat;
Islam en humanisme.

2.2 Boek: ‘Amor Complexitatis. Bouwstenen voor een kritisch humanisme’
Het boek is door Harry Kunneman samengesteld als het tweede deel van zijn ‘Bouwstenen’ op weg naar
een radicaal humanisme. Het boek bevat een groot aantal artikelen van zijn hand, die zijn
ontwikkelingsgang in de afgelopen decennia markeren. In het slotwoord trekt Harry Kunneman enkele
lijnen door naar de manier waarop wij de grote opgaven van deze tijd – duurzaamheid en rechtvaardigheid
– dienen te benaderen. We zouden nog verder ‘voorbij het Dikke-ik’ moeten komen vanuit het besef van
de complexe verwikkelingen waarin wij zowel gevangen zitten als die ons kansen bieden om stappen
vooruit te maken. Hierbij heeft het humanisme een bijzondere taak en opdracht, namelijk onder ogen zien
wat haar aandeel is geweest aan het tot stand komen van een mensbeeld dat ons gevangen hield in
antropocentrisme, verticale moraliteit en ‘overspannen’ autonomie.
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij SWP (Amsterdam) in de reeks Humanistics University Press.
Op de hiervoor genoemde conferentie ontvingen de deelnemers een exemplaar.
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2.3 Boek: ‘Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman’
Op basis van door haar afgenomen interviews met Harry Kunneman schreef Denise Robbesom een boek
waarin deze terugkijkt op zijn wetenschappelijke ontwikkelingsgang. De titel verwijst naar een van de
centrale thema’s in het werk van Harry Kunneman onder meer bij de doordenking van de positie en
opgaven van het humanisme: ‘Humanisme is een zich ontwikkelende reflectie op de kernvragen van het
leven’.
Het boek verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Harry Kunneman als hoogleraar aan de
Universiteit voor Humanistiek en is uitgegeven door ISVW Uitgevers in de reeks ‘De woorden van…’
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3. Samenwerkingen
3.1 Wetenschappelijke netwerken
Het Gezelschap Waardenwerk onderhoudt veel lijnen heeft met wetenschappers in binnen en buitenland
die zich bezig houden met vraagstukken van Complexiteit, normatieve professionalisering, humanisering /
humanistieke wetenschap, enz.
Veel van deze lijnen lopen via Harry Kunneman. Ze lopen ook via de redactie en leden van het
Gezelschap ten behoeve van thema’s en artikelen in het tijdschrift Waardenwerk, bijdragen op symposia,
inleidingen, colleges promotiebegeleidingen en onderzoek.

3.2 Universiteit voor Humanistiek
Met de Universiteit voor Humanistiek is nauw samengewerkt voor het realiseren van de conferentie
‘Amor Complexitatis’ ter gelegenheid van het afscheid van Harry Kunneman als hoogleraar. In de loop
van het verslagjaar was er op verschillende gebieden afstemming en overleg tussen de Universiteit en het
Gezelschap Waardenwerk.

3.3 Humanistische Alliantie
Het Gezelschap Waardenwerk is in 2016 lid geworden van de Humanistische Alliantie. Namens het
Gezelschap heeft de bestuursvoorzitter de jaarvergadering van de Alliantie bijgewoond.

3.4 Uitgeverij SWP
Met Uitgeverij SWP bestaat al jaren een nauwe en vruchtbare samenwerking. Het onder auspiciën van het
bestuur van Waardenwerk door een onafhankelijke redactie vormgegeven tijdschrift Waardenwerk wordt
op voorbeeldige wijze uitgebracht door SWP. Deze draagt het financiële risico, verzorgt de
abonnementenadministratie n beheert de site van het tijdschrift www.waardenwerk.net.
Uiteraard is met de SWP nauw samengewerkt bij het vormgeven en publicatie van het boek van Harry
Kunneman Amor Complexitatis. Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Deel II.

3.5 Lectorengroep Normatieve professionalisering
De lectorengroep Normatieve professionalisering is een van onze ‘gezelschappen’. De lectorengroep
bestaat al enkele jaren en richt zich op de theoretische en praktische verdere uitwerking van vraagstukken
van Normatieve professionalisering. De lectorengroep kan beschouwd worden als ‘katalysator’ voor
onderzoeken en publicaties van de betrokken lectoren op het gebied van Normatieve professionalisering.
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3.6 NIM
In 2016 en 2017 is vanuit het Gezelschap onderzoek gedaan bij het NIM, organisatie voor
maatschappelijk werk te Nijmegen. Het NIM streeft naar een expliciete en doordachte verbinding tussen
zingeving en maatschappelijk werk. Door middel van observaties, dialogen en enquêtes heeft
onderzoekster Yanaika Zomer verhelderd hoe leiding en medewerkers van het NIM hieraan gestalte
geven. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd en in de organisatie op verschillende passende
manieren besproken. Een verslag van het onderzoek is opgenomen in het tijdschrift Waardenwerk no. 70
/ 71.

3.7 Nivoz
Het Nivoz richt zich op de kwalitatieve ontwikkeling van onderwijspraktijken door stimulering van
pedagogisch denken, pedagogische reflectie en pedagogische theorievorming. Het gezelschap
Waardenwerk heeft nauw samengewerkt met het Nivoz, in het bijzonder prof. Luc Stevens bij het
vormgeven en de uitvoering van het in januari 2017 gehouden mini-symposium Horror complexitatis en Amor
complexitatis in onderwijspraktijken: een nieuwe stap. Nivoz en het Gezelschap Waardewerk stemmen bij
gelegenheid informatievoorziening aan hun ‘doelgroepen’ op elkaar af.

3.8 LESI
De stichting Lesi zorgt voor wetenschappelijke reflectie op sociale interventiepraktijken, maakt de
resultaten daarvan toegankelijk voor de praktijk en stimuleert de wisselwerking tussen theorievorming en
praktijk onder meer door opleidingen, onderzoek en advies
Het Gezelschap Waardenwerk is, in het bijzonder via Harry Kunneman nauw betrokken op de activiteiten
van het Lesi, in het bijzonder opleidingen en masterclasses.

3.9 Stichting Interculturele Schakelingen
De Stichting Interculturele Schakelingen stelt zich ten doel de doordenking van normatieve, ethische
vraagstukken bij het werken van professionals in de internationale instituties (diplomatie,
ontwikkelingssamenwerking, hulpverlening).
In het verslagjaar zijn er contacten geweest tussen het Gezelschap Waardenwerk en de Stichting
Interculturele betrekkingen voor het mogelijk gezamenlijk opzetten van een werkplaats. Als eerste stap is
een bijeenkomst over ethische vraagstukken in relatie tot autonomie belegd in november 2017. Naar
verwachting krijgt de samenwerking tussen beide organisaties in 2018 verder gestalte.
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4

Organisatie en bestuur

4.1 ANBI-status
Na toetsing van de aanvraag heft de Belastingdienst in mei van het verslagjaar een beschikking afgegeven
voor ANBI-erkenning van de stichting Waardenwerk met ingang van 1 januari 2016. De informatie
hierover is – volgens voorschrift – geplaatst op de site van het Gezelschap Waardenwerk.

4.2 Statuten
Per mei 2017 is een kleine wijziging van de statuten aangebracht, mede in verband met de ANBIerkenning.

4.3 Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2017 bestaat het bestuur van de stichting Waardenwerk uit:
Dr. Eric van der Vet, voorzitter
Prof. Harry Kunneman, penningmeester
Dr. Adriaan Bekman, lid
Naar verwachting zal begin 2018 het bestuur worden uitgebreid tot vijf leden.
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3.

Financieel verslag
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