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Voorwoord
In het verlengde van voorgaande jaren heeft het Gezelschap Waardenwerk ook in 2018 met veel inzet
gestalte gegeven aan haar doelstelling, te weten het bevorderen van waardevol werk dat bijdraagt aan een
meer rechtvaardige en duurzame samenleving.
Belangrijke activiteiten waren de collegereeks van prof. Harry Kunneman (Trouw leven), de bijeenkomst
Ecologisch waardenwerk en de publicatie van het eerste nummer van de Waardenwerk cahier-reeks. In
samenwerking met de Stichting Critical Ethics of Care zijn twee betekenisvolle bijeenkomsten opgezet en
uitgevoerd waarin normatieve professionalisering en zorgethiek elkaar verdiepend hebben ontmoet.
In dit jaarverslag zijn ook de andere activiteiten van het Gezelschap Waardenwerk opgenomen alsmede een
aantal belangrijke maatschappelijke verbindingen.
Het verslag bevat ook een overzicht van inkomsten en uitgaven van het jaar 2018 en informatie over de
bestuurswerkzaamheden en -samenstelling.
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1.

Symposia en conferenties

1.1 Bijeenkomst kerngroep gezellen
Deze bijeenkomst werd gehouden in mei en was door het bestuur van het Gezelschap georganiseerd. Een
veertigtal uitgenodigde gezellen bespraken de koers van het Gezelschap. De aanwezigen kwamen tot de
conclusie dat de pijler ‘duurzaamheid’ meer aandacht zou moeten hebben. Verschillende mogelijkheden
om hieraan gestalte te geven zijn besproken. Besloten werd om de jaarlijkse Gezellendag in het teken van
duurzaamheid te plaatsen en om in het tijdschrift meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke
ontwikkelingen met betrekking tot – onder meer – ethische en praktische vragen rondom verduurzaming
van de samenleving.

1.2 Waardenwerk Gezellen-jaardag
De jaarlijkse dag voor en met de Waardenwerk-gezellen heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een
inspirerende traditie!
In vervolg op de hiervoor genoemde bijeenkomst in mei vond de jaarlijkse Gezellendag plaats in
november met 70 deelnemers op een passende locatie, te weten De Moestuin te Utrecht.
Het thema was Ecologisch waardenwerk. Naast inleidingen van onder meer prof. Henk Manschot en prof.
Harry Kunneman waren er in verschillende rondes acht workshops. Hierin vertelden maatschappelijke
trekkers/ voorbeeldfiguren op inspirerende wijze hoe zij in hun praktijken (architectuur; natuurbehoud;
schone energie; actie en bewustwording van burgers; certificering van verantwoorde bedrijfsvoering;
persoonlijk gedrag) gestalte geven aan verduurzaming.

1.3 Collegereeks Trouw Leven
College-reeks van Harry Kunneman, september 2018- februari 2019 Deze college-reeks is gebaseerd op
concepthoofdstukken uit het derde deel van de trilogie door Harry Kunneman over kritisch humanisme.
Volgens plan zal dat boek in de loop van 2020 verschijnen. Vijfentwintig deelnemers hebben actief

bijgedragen aan het welslagen van het eerste deel van deze reeks in 2018.
1.4 Bijeenkomst Normatieve professionalisering – zorgethiek
In 2016 en 2017 verschenen twee interessante dissertaties van de hand van dr. Mariël Kanne en dr.
Michiel Kolen die onder meer kernvragen van zorgethiek en normatieve professionalisering verdiepend
behandelen.
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Het Gezelschap Waardenwerk en de Stichting Critical Ethics of Care organiseerden op 11 oktober een
bijeenkomst waarin met betrokkenen uit beide organisaties en ‘derden’/ belangstellenden de raakvlakken
tussen Normatieve professionalisering en Critical Ethics of Care dialogisch zijn onderzocht. Pijlers hierbij
waren institutionaliteit; levensbeschouwing en minima moralia.

1.5

Masterclass Normatieve professionalisering

Op 8 november hield de Stichting Critical Ethics of Care haar jaarlijkse Masterclass voor managers en
professionals uit de domeinen zorg, welzijn, onderwijs en overheid. Het centrale thema was Normatieve
professionalisering. Vanuit het gezelschap is een bijdrage geleverd aan de voorbereiding en de uitvoering
van het programma, onder meer door inleidingen en workshops.
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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 72, voorjaar 2018

Preventie van eenzaamheid; organiseren van
veranderingen in het publieke domein; Trialoog
met Kunneman, Habermas en Ricoeur;
Humanisme en spiritualiteit; morele diversiteit.

Nummer 73, zomer 2018

Normatieve professionalisering spelenderwijs;
Neoliberalisme en zorgethiek; Lichamelijkheid;
Utrecht Kinderrechtenstad.

Nummer 74/ 75, winter 2018

Over klimaatcrisis als trauma; Over de
zorgorganisatie Aveleijn; Lichamelijkheid (serie);
GGZ en Social Work; De Macht van het Heilige.

2.2 Boek: ‘Homo Ecologicus’
Dit boek is geschreven door Eric van der Vet, voorzitter van het Gezelschap Waardenwerk en redacteur
van het tijdschrift Waardenwerk. Het boek vormt het eerste nummer van een nieuwe reeks Cahiers
Waardenwerk, uitgegeven door SWP. Volgens plan zullen jaarlijks een of twee delen in deze reeks
verschijnen over actuele thema’s in de theorie en de praktijk van waardenwerk.
In het eerste deel van deze reeks onderzoekt Eric van der Vet de mogelijkheden om de verregaande
degeneratie van ecologische systemen te stoppen en te werken aan herstel. Hij sluit aan bij moderne
filosofen zoals Latour, Manschot en Kunneman die mede vanuit hun kritiek op het antropocentrisme
voor een nieuwe verhouding tot de Aarde en andere levende wezens pleiten.
In aansluiting op hoopgevende initiatieven van duurzaamheidsbewegingen en individuele vernieuwers
werkt Eric van der Vet krachtige richtingwijzers uit voor duurzaam handelen in maatschappelijke en
persoonlijke rollen en posities. Centraal staat het realiseren van ecologische waarden op onze weg van
Homo Economicus naar Homo Ecologicus.
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3. Samenwerkingen
3.1 Wetenschappelijke netwerken
Het Gezelschap Waardenwerk onderhoudt veel lijnen met wetenschappers in binnen en buitenland die
zich bezighouden met vraagstukken van Complexiteit, Normatieve professionalisering, Humanisering/
humanistieke wetenschap, Zorgethiek, Humanisme, enz.
Veel van deze lijnen lopen via prof. 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
In de loop van het verslagjaar was er op verschillende gebieden afstemming en overleg tussen de
Universiteit en het Gezelschap Waardenwerk.
Leden van de staf van de Universiteit hebben op verschillende manieren bijgedragen aan het tijdschrift
Waardenwerk, door redactiewerk en artikelen.

3.3 Humanistische Alliantie
Het Gezelschap Waardenwerk is in 2016 lid geworden van de Humanistische Alliantie. Namens het
Gezelschap heeft de bestuursvoorzitter de jaarvergadering 2018 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.
Met Uitgeverij SWP is nauw samengewerkt bij het vormgeven en publicatie van het boek Homo Ecologicus
dat in het verslagjaar verscheen als het eerste nummer in de nieuwe Waardenwerk cahier-reeks.

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 Zorginstelling Aveleijn
In 2017 en 2018 is vanuit het Gezelschap meegewerkt aan een onderzoek naar en het formuleren van
kernwaarden voor de Zorgorganisatie Aveleijn. Zowel met de bestuurder, stafleden, managers en
uitvoerende professionals is intensief en vruchtbaar samengewerkt. Over dit traject is ook een publicatie
verschenen in het tijdschrift Waardenwerk (no. 74 – 75).

3.7 Nivoz
Het Nivoz richt zich op de kwalitatieve ontwikkeling van onderwijspraktijken door stimulering van
pedagogisch denken, pedagogische reflectie en pedagogische theorievorming. In het verslagjaar zijn tussen
het gezelschap Waardenwerk en het Nivoz verschillende contacten geweest. Er is dit jaar geen specifieke
gezamenlijke activiteit (symposium o.i.d.) georganiseerd. Nivoz en het Gezelschap Waardewerk stemmen
bij gelegenheid informatievoorziening aan hun ‘doelgroepen’ op elkaar af.

3.8 Urgenda
De directeur van Urgenda, Marjan Minnesma, nam op de jaarlijkse Gezellendag ecologisch waardenwerk het
eerste exemplaar van het boek Homo Ecologicus in ontvangst.

3.9 Stichting Critical Ethics of Care
De al langer bestaande banden met bestuur en leden van de Stichting Ethics of Care zijn di jaar verstevigd,
ondermeer via samenwerking rond de najaarsbijeenkomsten over normatieve professionalisering.
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4

Organisatie en bestuur

4.1 ANBI-status
De stichting Waardenwerk is een door de Belastingdienst erkende ANBI-stichting. Aan de voorwaarden
voor deze status wordt voldaan, onder meer door middel van publicatie van het inhoudelijke en finaciele
jaarverslag op de site van de stichting.

4.2 Statuten
In het verslagjaar zijn geen wijziging van de statuten van de stichting doorgevoerd.

4.3. Bestuurswerkzaamheden
Het bestuur heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd. Op deze vergaderingen zijn zowel formele
aspecten als vraagstukken met betrekking tot de wijze waarop de doelstelling van de stichting wordt
gerealiseerd intensief besproken. Met betrekking tot inzet voor/ bij activiteiten, vertegenwoordigingen
naar derden e.d. is een werkzame werkverdeling binnen het met opzet kleine bestuur ontwikkeld.

4.4 Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2018 bestond het bestuur van de stichting Waardenwerk uit:
Dr. Eric van der Vet, voorzitter
Prof. Harry Kunneman, penningmeester
Dr. Jan Nap, lid
Dr. Mieke Moor, lid
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5.

Financieel verslag
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