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Voorwoord
Net als veel andere organisaties, hebben de Stichting en het Gezelschap Waardenwerk in het jaar
2020 te kampen gehad met het Corona-virus bij het realiseren van haar doelstelling, te weten het
bevorderen van waardevol werk dat bijdraagt aan een meer rechtvaardige en duurzame
samenleving.
Desalniettemin hebben een aantal van onze activiteiten via online vormen van communicatie en
afstemming toch doorgang kunnen vinden, mede door de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers
en actief betrokken gezellen. Dat geldt in de eerste plaats voor ons tijdschrift Waardenwerk en voor
het nieuwe elektronische archief – waardenwerkdigitaal.nl – dat eind 2020 in nauwe samenwerking
met Uitgeverij SWP gerealiseerd is. Het geldt ook voor de twee werkplaatsen die binnen het
Gezelschap actief zijn en het afgelopen jaar op online afstemming aangewezen zijn geweest en voor
de voorbereiding van twee nieuwe Cahiers Waardenwerk, die naar verwachting in 2021 zullen
verschijnen. Tenslotte geldt dit voor de voorbereiding van de nieuwe leergang ‘Waardenwerk in
de praktijk’, die inmiddels van start is gegaan. Dit jaarverslag biedt zicht op deze verschillende
activiteiten onder de volgende noemers:
1. Symposia en conferenties
2. Publicaties en media
3. Leergang ‘Waardenwerk in de praktijk’
4. Werkplaatsen
5. Samenwerkingsverbanden
6. Organisatie en bestuur
7. Financieel verslag 2020
Als voorzitter van de Stichting Waardenwerk zie ik er naar uit in 2021 - samen met het bestuur en
alle vrijwilligers die het werk van de stichting mogelijk maken – actief bij te dragen aan werk dat
deugt en deugd in alle vormen daarvan die binnen onze Stichting samenkomen.
Namens het bestuur,
Prof. dr. T. Abma, voorzitter
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1. Symposia en conferenties
In het licht van het besmettingsgevaar, zijn de geplande bijeenkomsten en symposia voor 2020
afgelast en doorgeschoven naar 2021.

2. Publicaties en media
2.1 Tijdschrift Waardenwerk
Onder auspiciën van het bestuur van het Gezelschap Waardenwerk realiseerde de redactie van
het tijdschrift met onverminderd enthousiasme de uitgave van vier nummers, waarvan één
dubbelnummer, allen uitgegeven door SWP, Amsterdam.
Nummer, periode

Voorbeelden van thema’s (zie voor alle artikelen
de website: waardenwerkdigitaal.nl

Nummer 80 voorjaar 2020

“Van Fysis naar Bios” en “Ecologisch
waardenwerk”

Nummer 81, zomer 2020

“Bergrede Theunis Piersma” en “Relationeel
begrenzen”

Nummer 82/83 winter 2020

“Technologie en Corona” en “Participatief
onderzoek”

De redactie van het tijdschrift werd in 2020 op vrijwillige basis verzorgd door het volgende,
achtkoppige redactieteam: dr. Antoinette Bolscher, dr. Richard Brons (redactiesecretaris), prof.
dr. (em) Harry Kunneman (voorzitter), Peter Rombouts MCM, dr. Michiel de Ronde, drs. Marcel
de Rooij, dr. Fernando Suárez-Müller en dr. Eric van der Vet.
2.2. Waardenwerk Digitaal
Onder het beheer van en in nauwe samenwerking met Uitgeverij SWP, is eind 2020 een
nieuw digitaal archief online gegaan voor publicaties op het gebied van waardenwerk in ruime zin.
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Op de website waardenwerkdigitaal.nl zijn alle artikelen die in de afgelopen negen jaargangen van
het tijdschrift Waardenwerk verschenen zijn, digitaal toegankelijk gemaakt via een aantal handige
zoektermen en via een algemene zoekfunctie. Het voornemen is dat op termijn alle jaargangen
van het tijdschrift Humanistiek digitaal toegankelijk worden via dit elektronische archief. Tevens
zullen regelmatig andere relevante publicaties worden toegevoegd. Abonnees van ons tijdschrift
hebben gratis toegang tot de database, voor anderen zijn alle artikelen ook los te koop of via een
apart abonnement toegankelijk.
2.3. Cahiers Waardenwerk
De beoogde verschijning van het derde Cahier Waardenwerk in 2020 is uitgesteld naar 2021. Dit
Cahier is getiteld De kracht van Humanistiek en staat onder redactie van Fernando Suárez-Müller en
Joachim Duijndam. Tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek geven in dit boek
een nieuwe impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de
humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele maatschappelijke
vragen.

In de herfst van 2021 zal volgens plan het vierde Cahier Waardenwerk verschijnen, onder
redactie van Antoinette Bolscher en Richard Brons. Daarin blikken 12 onderzoekers terug op de
inzet en bevindingen uit hun proefschriften en de manier waarop zij daarin de theorie en praktijk
van normatieve professionalisering en waardenwerk verder hebben proberen te brengen. Tevens
geven zij vanuit hun eigen beroepspraktijk zicht op de actuele relevantie van hun onderzoek.
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2.4 Website en LinkedIn-pagina
In 2020 heeft onze website een nieuw ontwerp gekregen dat door gebruikers gunstig ontvangen
is (zie www.waardenwerk.nl). Onze website biedt onder meer informatie over de Stichting, het
tijdschrift Waardenwerk en de leergang Waardenwerk in de praktijk. Tevens wordt de website
gebruikt voor het plaatsen van nieuwsberichten vanuit de Stichting en het Gezelschap. Een
belangrijk kanaal voor het delen van nieuws en het signaleren van relevante congressen en
publicaties, is ook de nieuwe Waardenwerk-pagina op LinkedIn. Die is in 2020 van start gegaan
en heeft inmiddels ruim 600 volgers.
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3. Leergang ‘Waardenwerk in de praktijk’
In het verslagjaar is hard gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe leergang vanuit de
Stichting, getiteld ‘Waardenwerk in de praktijk’. Deze leergang is gebaseerd op het gedachtengoed
rond normatieve professionalisering en waardenwerk, zoals dat de afgelopen 20 jaar op de
Universiteit voor Humanistiek en daarbuiten tot ontwikkeling is gekomen, en neergeslagen is in
een groot aantal boeken en dissertaties. In het licht daarvan beoogt deze leergang professionals
uit een breed scala van maatschappelijke domeinen een vocabulaire en een repertoire aan te
reiken dat hen ondersteunt bij de onderzoekende toewending naar de complexiteit van hun eigen
professionele praktijk. Die toewending voert niet alleen naar de trage vragen van het menselijk
bestaan en hun doorwerking in beroepen en organisaties. Hij opent ook de mogelijkheid om in
goed gezelschap gestalte te geven aan ethische en morele leerprocessen met het oog op werk dat
deugt en deugd doet.
Deze leergang zou volgens plan starten in de loop van 2020. Vanwege de Coronaproblematiek is
de start verplaatst naar begin 2021. In januari 2022 gaat volgens plan de 2e editie van deze
leergang van start. Voor nadere informatie zie https://waardenwerk.nl/leergang/
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4. Werkplaatsen
In het kader van het Gezelschap Waardenwerk waren in 2020 twee werkplaatsen actief, waarin
professionals met behulp van het gedachtegoed rond normatieve professionalisering en
waardenwerk kritisch reflecteren op hun eigen werkpraktijk en de mogelijkheden om daarbinnen
werk dat deugt en deugd doet te bevorderen.

4.1. Lectorengroep Normatieve professionalisering
De lectorengroep Normatieve professionalisering is de oudste werkplaats binnen het Gezelschap
Waardenwerk. Deze groep richt zich op de theoretische en praktische uitwerking van vragen
rond Normatieve professionalisering en waardenwerk, zoals die zich aandienen in de eigen
werkpraktijk van de betrokkenen. Deze samenwerking heeft in 2019 geresulteerd in de
gemeenschappelijke publicatie In goed gezelschap, verschenen als Cahier Waardenwerk no. 2 bij
Uitgeverij SWP, onder redactie van Sietske Dijkstra, Harry Kunneman en Bart van Rosmalen. In
dat jaar heeft de groep ook besloten de deelname te openen voor professionals die niet aan een
Hogeschool of Universiteit verbonden zijn.
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4.2. Werkplaats Normatieve professionalisering
In 2020 is op initiatief van Antoinette Bolscher een nieuwe werkplaats van start gegaan,
waarbinnen twaalf onderzoekers samenwerken die de afgelopen vijftien jaar bij Harry Kunneman
zijn gepromoveerd op onderzoek in hun eigen werk vanuit het perspectief van Normatieve
Professionalisering. Uit die samenwerking komt een cahier voort, te verschijnen in 2021, waaraan
zij allen een hoofdstuk bijdragen waarin kerninzichten uit hun dissertaties worden samengevat en
de actualiteit en relevantie daarvan in de huidige maatschappelijke situatie worden geschetst,
mede aan de hand van praktische voorbeelden.
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5. Samenwerkingsverbanden
5.1 Wetenschappelijke netwerken
Mede via het tijdschrift onderhoudt het Gezelschap Waardenwerk vele contacten met
wetenschappers in binnen- en buitenland rond onderwerpen als kritisch complexiteitsdenken,
normatieve professionalisering, duurzaamheid en maatschappelijke rechtvaardigheid.
5.2 Universiteit voor Humanistiek
Het gedachtengoed rond normatieve professionalisering en waardenwerk is mede geworteld in
humanistische tradities, in het bijzonder het kritische humanisme, en in de belangrijkste
onderzoekslijnen die de afgelopen dertig jaar op de Universiteit voor Humanistiek gestalte
hebben gekregen. De ondertitel van het tijdschrift Waardenwerk luidt niet voor niets “Journal of
Humanistic Studies”. In het verslagjaar hebben een aantal docenten en onderzoekers van de
Universiteit actief bijgedragen aan het tijdschrift Waardenwerk, via redactiewerk en inhoudelijke
bijdragen. Hetzelfde geldt voor het derde Cahier Waardenwerk dat in 2021 zal verschijnen onder
de titel De kracht van Humanistiek.
5.3. Lectoraat ‘Kunst en Professionalisering’ HKU
De al langer bestaande samenwerking met het Lectoraat Kunst en Professionalisering van de HKU,
onder leiding van Bart van Rosmalen, is in het verslagjaar geïntensiveerd. Onderzoekers van het
Lectoraat participeren zowel in de redactie van het tijdschrift als in de twee werkplaatsen binnen
het Gezelschap, met als focus het begrip en de praktijk van muzische professionalisering.
Omgekeerd dragen onderzoekers uit het Gezelschap Waardenwerk actief bij aan initiatieven en
manifestaties vanuit dit Lectoraat.
5.4 Humanistische Alliantie
Het Gezelschap Waardenwerk is in 2016 lid geworden van de Humanistische Alliantie. Namens
het Gezelschap heeft de bestuursvoorzitter de on-line jaarvergadering 2020 van de Alliantie
bijgewoond.
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5.5 Uitgeverij SWP
Met Uitgeverij SWP bestaat al vele jaren een nauwe en vruchtbare samenwerking die tot
uitdrukking komt in de uitgave van het tijdschrift Waardenwerk, in de uitgave van de Cahiers
Waardenwerk en in het nieuwe elektronische archief ‘waardenwerkdigitaal.nl’.
5.6 Zorginstelling Aveleijn
Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen,
jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking in Twente en de gemeente
Berkelland, vanuit de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’. De afgelopen
vijf jaar is vanuit onze Stichting langs verschillende lijnen samengewerkt met de zorginstelling,
onder meer via een artikel en een interview met de bestuurder in ons tijdschrift, via bijdragen
vanuit ons Gezelschap aan een interne ‘waardendag’ van Aveleijn, en via deelname van
medewerkers aan de leergang Waardenwerk in de praktijk.

5.7 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. Nivoz en het Gezelschap Waardenwerk stemmen bij gelegenheid informatievoorziening
aan hun ‘doelgroepen’ op elkaar af.
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6. Organisatie en bestuur
6.1 ANBI-status
De stichting Waardenwerk is een door de Belastingdienst erkende ANBI-stichting. Aan de
voorwaarden voor deze status wordt onder meer voldaan door middel van publicatie van het
inhoudelijke en financiële jaarverslag op de site van de stichting.
6.2 Statuten
In het verslagjaar zijn de statuten van de stichting ongewijzigd gebleven.
6.3. Bestuurswerkzaamheden
Het bestuur heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd. Op deze vergaderingen zijn zowel
formele vragen aan de orde gekomen als inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot de wijze
waarop de doelstelling van de Stichting het beste gerealiseerd kan worden. Het werk van het
bestuur werd enthousiast en deskundig ondersteund door Epi Sprée-Mulder.
6.4 Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2020 bestond het bestuur van de Stichting Waardenwerk uit de volgende vijf
leden:
Prof. dr. Tineke Abma (voorzitter)
Dr. mr. Antoinette Bolscher (secretaris)
Prof. dr. (em) Harry Kunneman (penningmeester)
Dr. Mieke Moor (lid)
Dr. Jan Nap (lid)
4.5 Beloningsbeleid bestuursleden
Het bestuurswerk voor de Stichting wordt door de bestuursleden om niet verricht.
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8. Financieel verslag 2020
7.1

Toelichting

De inkomsten en uitgaven van de Stichting hadden in 2020 een bescheiden omvang, mede
doordat een aantal voorgenomen activiteiten noodgedwongen zijn afgelast. Onze belangrijkste
bron van inkomsten bestond in 2020 uit een aantal, zeer welkome, giften. De vermogenspositie
van de Stichting kan al met al nog steeds als precair worden aangeduid. Het bestuur beraadt zich
op mogelijkheden om die de komende jaren te verbeteren. Hieronder de balans per 31 december
2020 en de exploitatierekening over het boekjaar.
7.2

Balans 2020
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7.3

Exploitatierekening 2020
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