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Inleiding
Vooral doordat onze voorzitter, Dr Eric van der Vet, tot onze spijt medio 2019 het voorzitterschap van de
Stichting heeft neergelegd (zie daarvoor paragraaf 4 van dit jaarverslag), heeft de Stichting in 2019 minder
activiteiten kunnen ontplooien dan in voorafgaande jaren. Desalniettemin kijken we met tevredenheid terug
op alle werkzaamheden die in 2019 onder de vlag van de Stichting zijn verricht, in het bijzonder de drie
hoogwaardige nummers van het tijdschrift Waardenwerk die in 2019 zijn verschenen (zie paragraaf 1); het
tweede Cahier Waardenwerk, voortgekomen uit de Lectorengroep Normatieve Professionaliseringen’; en
tenslotte de conferentie die op basis daarvan samen met de HKU is georganiseerd (zie paragraaf 1 & 2). In
2019 zijn ook de banden met een aantal belangrijke partners van de Stichting nauwer aangehaald, met name
met betrekking tot ons tijdschrift (zie hieronder paragraaf 3).
Dit jaarverslag besluit zoals gebruikelijk met een overzicht van inkomsten en uitgaven van het jaar 2019
(paragraaf 5)

Namens het bestuur,
Harry Kunneman
Secretaris/penningmeester
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1.
1.1

Publicaties
Tijdschrift Waardenwerk

In 2019 heeft de redactie van ons tijdschrift net als in voorgaande jaren drie hoogwaardige nummers
verzorgd, waaronder het dubbeldikke winternummer, met bijdragen van onder meer Gert Biesta, Jet
Bussemaker, Wouter Kusters en Hartmut Rosa. Een nader overzicht van de inhoud van de nummers en
samenvattingen van de verschillende bijdragen zijn te vinden op www.waardenwerk.net Abonnees kunnen
hier ook inloggen om pdf’ te downloaden.
In 2019 bestond de redactie van ons tijdschrift uit dr. M. Bolscher, Dr. R. Brons, D. Robbesom (MSc),
em. prof.dr. H. Kunneman, Dr. M de Rooy, Dr. F. Suárez Müller en dr. E. van der Vet.
Op basis van een interne brainstorm heeft de redactie in het voorjaar van 2019 besloten nauwere
samenwerking te zoeken met organisaties en initiatieven die verwante doeleinden nastreven als de
Stichting Waardenwerk. Enerzijds om hen de gelegenheid te bieden via een of meer themadelen in het
tijdschrift de lezers daarvan zicht te bieden op hun denkbeelden en activiteiten; anderzijds om zo de basis
van het tijdschrift te verbreden.
In 2019 is bovendien het vaste thema rond ecologisch waardenwerk uitgebreid met een nieuwe rubriek:
‘de ecologische leestafel’, gecoördineerd door de themaredacteur ecologisch waardenwerk, Dr. Eric van
der Vet. Via deze leestafel wordt aandacht geschonken aan publicaties die van belang zijn voor het verder
ontwikkelen van ecologisch waardenwerk. In de eerste aflevering is ondermeer aandacht besteed aan het
boekje No one is too small to make a difference en aan het recente boek van Bill Mcgibben Has the Human Game
Begun to Play Itself Out.
1.2

Cahiers Waardenwerk

In 2018 is de Stichting in nauwe samenwerking met Uitgeverij SWP begonnen met een nieuwe reeks
kleinere publicaties en essays. In de herfst van 2019 is het tweede cahier waardenwerk verschenen, getiteld
In goed gezelschap, onder redactie van S. Dijkstra, H. Kunneman en B. van Rosmalen. Dit Cahier bevat tien
bijdragen vanuit de Lectorengroep Normatieve Professionalisering, een groep lectoren en oud-lectoren die
sinds 2012 op initiatief van Harry Kunneman een aantal keren per jaar bijeenkomt om ervaringen en
inzichten te delen rond normatieve professionalisering in hun eigen onderwijs, onderzoek en
maatschappelijke activiteiten. Katja Fred heeft bij ieder hoofdstuk een treffende pentekening gemaakt
(ISBN: 9789088509353).
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1.3

Promoties

In januari 2019 is dr. Tom Peetoom op de Universiteit voor Humanistiek gepromoveerd op het boek:
Herbergzame zorg organiseren. Verbeelden, herontwerpen en verdiepen op plekken der moeite (promotor: prof. dr. H.
Kunneman; copromotor: dr. K. Weille). Dit boek steunt in belangrijke mate op het gedachtengoed rond
normatieve professionalisering en waardenwerk, maar voegt daar ook een belangrijke component aan toe,
in de vorm van een eigen visie op de praktische aanwijzingen voor de normatieve professionalisering van
bestuurders en managers. Het is verschenen bij uitg, Eburon, Delft (ISBN 0789463012256).

2.

Colleges en conferenties

2.1

College-reeks van Harry Kunneman, september 2018- februari 2019

In februari 2019 is een college-reeks afgerond gebaseerd op concepthoofdstukken voor het derde deel van
de trilogie over kritisch humanisme van Harry Kunneman. De 23 deelnemers die zich voor deze reeks
hebben ingeschreven, hebben met hun bijzonder aandacht, positieve feedback en kritische suggesties een
belangrijke impuls gegeven aan de voortgang van dit boek.

2.2.

Symposium ‘In goed gezelschap’

Op 2 oktober 2019 is, in nauwe samenwerking met het Lectoraat Kunst en Professionalisering van de
HKU, vanuit de Stichting een goed besloten symposium georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen
van het tweede Cahier Waardenwerk. De deelnemers begonnen met het bespreken van een passage uit een
van de hoofdstukken in kleine groepjes en het schrijven van een kort commentaar daarop, die in een
tweede ronde onderling besproken werden. Na een muzikaal intermezzo volgden vier korte interviews
met twee auteurs of drie over achtergronden en inzet van hun bijdrage.
Ondanks het feit dat de afsluitende borrel door een misverstand zonder drank bleef, is het merendeel van
de deelnemers geanimeerd blijven napraten over de inhoud van dit geslaagde symposium.
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3.

Samenwerkingsverbanden en Netwerkontwikkeling

Samenwerking met organisaties, groepen en individuen die verwante doelstellingen nastreven is een
belangrijk onderdeel van het beleid van de Stichting.
•

Het Gezelschap Waardenwerk onderhoudt om te beginnen veel lijnen met wetenschappers in
binnen en buitenland die zich bezighouden met vraagstukken rond Kritisch complexiteitsdenken,
Normatieve professionalisering, Humanisering en Zorgethiek. Veel van deze lijnen lopen 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.

•

Met Uitgeverij SWP bestaat al jaren een nauwe en vruchtbare samenwerking. Onder auspiciën van
het bestuur van de stichting wordt de inhoud van het tijdschrift Waardenwerk door een
onafhankelijke redactie bepaald. Het tijdschrift wordt uitgegeven door SWP Books. Deze
uitgeverij draagt het financiële risico, verzorgt de abonnementenadministratie en beheert de site
van het tijdschrift www.waardenwerk.net. De samenwerking met Uitgeverij SWP is verdere
versterkt via de nieuwe reeks Cahiers Waardenwerk, waarvan er inmiddels twee verschenen zijn.

•

In het kader van netwerkontwikkeling vanuit en rond ons tijdschrift is in 2019 met name nauwere
samenwerking gezocht en gevonden met de Stichting Presentie en met de Stichting Critical Ethics
of Care. Ook de al bestaande banden met het lectoraat Kunst en Professionalisering van de HKU
zijn verder versterkt, onder meer resulterend in het gezamenlijk georganiseerde symposium op 2
oktober 2019. Ook de vanouds nauwe, banden met de Universiteit voor Humanistiek zijn in 2019
versterkt, ondermeer via de aandacht die wij in ons tijdschrift hebben besteed aan het 6e lustrum
van de UvH.
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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 formele
voorwaarden voor deze status wordt voldaan, onder meer door middel van publicatie van het inhoudelijke
en financiële 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. Samenstelling van het bestuur
Medio 2020 heeft de voorzitter van de Stichting Waardenwerk, dr. Eric van der Vet, het voorzitterschap
van de Stichting neergelegd. Hij wil zich volledig concentreren op zijn bijdrage als redacteur van het
Tijdschrift Waardenwerk, i.h.b. als themaredacteur van der themaserie ‘ecologisch waardenwerk’
daarbinnen, in het verlengde van de lijnen die hij heeft uitgezet in het eerste Cahier Waardenwerk (SWP,
Amsterdam 2018). Het Bestuur van de Stichting respecteert zijn besluit, in oprechte dank voor alles wat
hij als zeer betrokken en deskundige voorzitter in de beginjaren voor de Stichting op veel gebieden tot
stand heeft gebracht, en is verheugd dat hij zich als redacteur van het Tijdschrift Waardenwerk enthousiast
blijft inzetten voor de doelstellingen van de Stichting.
Het bestuur streeft ernaar om de vacature voor een nieuwe voorzitter die hiermee ontstaan is uiterlijk per
1 januari 2020 te vervullen.
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In de tweede helft van 2019 had het bestuur van de Stichting Waardenwerk zodoende de volgende
samenstelling:
Voorzitter:

vacature

Secretaris/penningmeester

em. prof. dr. H. Kunneman

Lid:

Dr. Mieke Moor

Lid:

Dr. Jan nap
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5.

Financieel Jaarverslag

2.1

Balans per 31 december 2019
31-dec-19

31-dec-18

0
1.030

0
4.385

1.030

4.385

Eigen vermogen
Kapitaal

784

3.716

Kortlopende schulden
Crediteuren

246

669

1.030

4.385

ACTIVA

Liquide middelen
ING 6207443
Triodos 338536574

PASSIVA
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2.2

Exploitatierekening 2019
31-dec-19

Opbrengsten

2.562

Totaal

2.562

Onkostenvergoedingen

2.943

Overige kosten

2.402

Subtotaal
Rentelasten en soortgelijke kosten

Exploitatie overschot 2018

-2.783
149

-2.932
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2.3

Toelichting op de jaarrekening

Opbrengsten
Donaties

2.562

2.562

Kosten

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen

254
254

Onkostenvergoedingen
Vergoedingen vrijwilligers

2.943
2.943

Congressen e.d.
Zaalhuur
Vertaalwerk

1.754
1.028
726

Algemene kosten
Accountant

242
242

Bankkosten
Bankkosten en rente

149
149
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