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*Het begrip ‘vloeibare tijden’ verwijst naar het werk van de Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman. 
Hij associeert het begrip ‘vloeibaar’ met contexten van voortdurende onzekerheid (werken: Liquid Modernity, 

Liquid Love, Liquid Life, Liquid Fear). Zie ook het werk van Marc Van den Bossche, Vreemde wereld. Zygmunt 

Bauman over samenleven in vloeibare tijden (ASP, 2018)

‘Hun doel is niet om de waarheid te verkondigen, maar 
wel om de lezer te prikkelen om zelf na te denken over de 
maatschappelijke vraagstukken waartegen een verlichte 
samenleving automatisch botst. Vanuit hun persoonlijke 
en professionele ervaringen tonen zij zelf hoe complex 
samenleven kan zijn. Toch komen zij elkaar, ondanks 
hun totaal verschillende achtergrond, tegen in de verlich-
ting. De merkwaardige periode waarover zoveel discussie 
bestaat, werkt voor hen verbindend. Ze willen een poging 
wagen om die verbinding te versterken en te vertalen 
naar de samenleving in haar geheel. Want we zijn ver-
dwaald, verdwaald in verlichting. En dan is er nood aan 
metgezellen die verheldering brengen.’

Thomas Serrien, Voorwoord bij Khalid Benhaddou 
& Patrick Loobuyck, Verdwaald in Verlichting 
(Borgerhoff & Lamberigts, 2019)

‘De geschiedenis bevestigt dat wanneer verschillende 
culturen tot een overeenkomst moeten komen, ze elkaar 
vinden bij humanisme.’

Steven Pinker, Verlichting nu (Uitgeverij Atlas 
Contact, 2018)

‘Ik wil de rijkdom van de humanistische traditie graag 
inzetten om na te denken over maatschappelijke proble-
men. (…) Humanisme staat hier voor een uitdaging die 
bepalend kan zijn voor zijn rol in toekomstige ontwikke-
lingen.’

Hans Alma, De kunst van samenleven. Een pleidooi 
voor een pluralistisch humanisme (VUBPRESS, 2018)

‘Het is dus aan ons om een actueler verhaal voor de 
wereld te creëren.’ 

Yuval Noah Harari, 21 lessen voor de 21ste eeuw 
(Thomas Rap, 2018)

‘Het besef dat we in het zogenaamde antropoceen leven, 
noopt ons ertoe om grondig na te denken over de precieze 
betekenis van het humanisme. Ik ben nooit van mening 
geweest dat humanisme erop neer zou komen dat de mens 
in alles en altijd en overal centraal moet staan. Dat is 
eerder een vorm van antropocentrisme, geen humanisme, 
en dan nog antropocentrisme in een negatieve betekenis.’

(…)

‘Het sociologisch experiment dat nu in meerdere landen 
al decennia aan de gang is, dwingt ons om te expliciteren 
wat we onder vrijzinnig humanisme kunnen verstaan, en 
hoe zich dat concreet vertaalt in individuele levens en in 
het maatschappelijk samenzijn.’

(…)

‘De bronnen die ons inspireren zijn rijk en divers: van de 
Griekse atomisten en epicuristen tot Pico della Mirandola 
en Montaigne, van Spinoza tot Thomas Paine, van Mary 
Wollstonecraft tot Simone de Beauvoir, van Kurt Vonne-
gut tot Stephen Fry. We zijn in zeer goed gezelschap, en 
we zijn met velen. En we doen het helemaal niet slecht, 
wel integendeel. Het minste dat we kunnen zeggen is 
dat we geen haat verspreiden, geen terreurdaden plegen, 
en geen andere mensen of culturen verplichten om onze 
opvattingen over te nemen, zelfs onze kinderen niet. Onze 
basisopvattingen, waarden en idealen hebben geen nood 
aan newspeak of propaganda, noch aan een leger of een 
dictator. Ze zijn intrinsiek waardevol en resoneren uit 
zichzelf met eenieder die gelooft in de mens en de mens-
heid.’

(…)

‘Hoe geweldig is het dat we de zin van ons leven zelf 
mogen en kunnen bepalen. Niet de zin van hét leven, 
maar de zin van ons leven en samenleven. Ik klink – 
en ik ben – vrij optimistisch over de toekomst van het 
vrijzinnig-humanistische gedachtegoed. We hebben de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan 
onze kant, evenals de wetenschappelijke methodes en 
verworvenheden, de basisaspecten van de democratie, de 
positieve emoties en de beste cognitieve aspecten van ons 
hele psychologische palet. Maar ik wil niet zeggen dat de 
eindmeet reeds in zicht is. Ik denk overigens niet dat er 
echt een eindmeet bestaat.’

(…)

‘Ondanks de vele inhoudelijke verschillen die er zijn 
tussen het humanisme en andere levensbeschouwingen, 
en uiteraard tussen alle religies onderling, ben ik er als 
humanist toch fundamenteel van overtuigd dat samen-
werking mogelijk is om fundamentele kwesties zoals het 
probleem van de lege brooddoos aan te pakken en op te 
lossen.’

Johan Braeckman, in Het Vrije Woord (uitgave Hu-
manistisch Verbond), bijzondere editie ter gelegenheid 
van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2019, 21 juni 2019
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1. INLEIDING

In het midden van de huidige beleidsperiode 2016-2020 
werd in het Humanistisch Verbond de tijd rijp geacht voor 
een grondige herprofileringsoperatie, waarvan het meest 
in het oog springende aspect de naamsverandering was en 
een communicatieve ‘make-over’ met een nieuw logo en een 
nieuwe huisstijl. De reden voor de herprofilering was twee-
voudig: zowel een vormelijke als een inhoudelijke vernieu-
wing drong zich op. Vormelijk zochten we terug aansluiting 
bij de oorspronkelijke naam Humanistisch Verbond, die nog 
steeds beter bekend was bij het grote publiek dan het wat 
omslachtige ‘Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging’ en een 
sterk profiel had van levensbeschouwelijke en maatschap-
pelijk vooruitstrevende ontvoogding. Inhoudelijk streefden 
en streven we naar een vernieuwde en eigentijdse invulling 
van het vrijzinnig humanisme en de waarden en principes 
die dat belichaamt. In het beleidsplan 2016-2020 hadden 
we al aangegeven dat, in de woorden van filosoof Floris 
Van den Berg, het humanisme een ‘dynamische levens- en 
wereldbeschouwing (is) die steeds weer gekalibreerd moet 
worden’. Dat beleidsplan gaf daartoe een aantal aanzet-
ten, met onder meer een verhoogde aandacht voor maat-
schappelijke uitdagingen in uiteenlopende domeinen, voor 
verbreding van participatie, voor andere en diverse doel-
groepen enz. Die aanzetten werden opnieuw opgenomen en 
samen met andere vernieuwende accenten krachtig verder 
uitgewerkt in dit nieuwe beleidsplan.

Je zou kunnen stellen dat het Humanistisch Verbond een 
dubbel profiel heeft en daarmee een enigszins bijzondere 
positie inneemt in het sociaal-culturele middenveld. De 
organisatie is gekend als levensbeschouwelijk geïnspireer-
de vereniging die sterk inzet op Verlichtingswaarden als 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit, maar ook (andere, ver-
wante) humanistische principes en rechten zoals universele 
mensenrechten, democratie, vrije meningsuiting, kritisch 
denken, vrij onderzoek, verdraagzaamheid, secularisme, 
duurzaamheid enz., in het algemeen de principes van een 
moderne en democratische liberale rechtsstaat. Anderzijds 
is de concrete werking van de vereniging consequent soci-
aal-cultureel, met een grote diversiteit aan sociaal-cultu-
rele activiteiten, acties en andere initiatieven, die worden 

ontplooid door meer dan 160 actieve afdelingen en duizen-
den leden en vrijwilligers verspreid over heel Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging biedt 
op die manier een unieke verstrengeling van sociaal-cultu-
rele methodiek en dynamiek en van levensbeschouwelijk-fi-
losofisch-ethische agogiek, van praktijk en van (kritische) 
reflectie. 

N.a.v. de visitatie einde 2018 en het kritische verslag met 
een aantal aanbevelingen en verbetersuggesties, heeft het 
Humanistisch Verbond een zeer grondig verbetertraject 
uitgewerkt waarbij de component van de sociaal-culture-
le praktijk op alle vlakken op een hoger, professioneler, 
kwalitatiever niveau werd getild. Het remediëringsrapport, 
de vele nieuw ontwikkelde instrumenten daarbij en de vele 
praktijken opgezet en/of voorbereid in het kader van het 
remediëringstraject, getuigen van de grote inspanningen 
van de vereniging om te voldoen aan de vooropgestelde 
kwaliteitseisen. Gezien de tijdlijn kunnen we stellen dat 
remediëring en beleidsplanning niet alleen parallelle tra-
jecten waren, maar zelfs voor de meeste aspecten naadloos 
in elkaar overliepen, waarbij het beleidsplan in het ver-
lengde ligt van alle acties en visies ontwikkeld in het kader 
van de remediëring. Dat is ook letterlijk het geval: zoals 
verder in het beleidsplan zal worden verduidelijkt, loopt de 
‘Tijdslijn’ van het beleidsplan van 2019 tot 2025 (en verder) 
en vertrekt dus niet pas vanaf 2021. Op die manier wordt 
aanschouwelijk dat enerzijds het remediëringstraject mee 
de basis vormt van het beleidsplan en anderzijds het be-
leidsplan consequent verder bouwt op de goede praktijken, 
instrumenten en visies ontwikkeld voor de remediëring. 

Zoals we hebben beklemtoond in onze inleiding en verant-
woording van het remediëringsrapport, hebben we ernaar 
gestreefd om een grondig, doordacht, consistent en omvat-
tend traject van verbetering op de sporen te zetten, met 
aantoonbare concrete realisaties op korte termijn en een 
gefaseerde planning op langere termijn waarbij remedi-
ering consequent aansluit bij beleidsplanning. Dat zal 
onder meer duidelijk blijken uit de vele verwijzingen in dit 
beleidsplan naar visieteksten en instrumenten ontwikkeld 
in het kader van de remediëring en waarnaar hier geregeld 
verwezen wordt in bijlage. Een constante in zowel remedi-
ering als beleidsplanning is het sterke draagvlak bij onze 

—
I. Inhoudelijk deel

—
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‘basis’, onze afdelingen, vrijwilligers en bestuurders op alle 
niveaus. In beide trajecten werden zo veel mogelijk stake-
holders bij het verhaal betrokken en stonden transparantie 
en (ook bij de remediëring) gemotiveerde betrokkenheid 
voorop. Hoe dat gebeurde, werd omstandig beschreven in 
het remediëringsrapport en wordt eveneens duidelijk toege-
licht in de procesbeschrijving van het beleidsplan. 
We beklemtonen hier nog een keer dat we van het remedi-
eringstraject een in alle opzichten ‘integraal’ project hebben 
gemaakt dat consequent steunde op en verwees naar de 
decretaal verankerde pijlers van het sociaal-culturele 
handelen, waarbij we ons weliswaar richtten op beoorde-
lingselementen van het ‘oude decreet’ en de aanbevelingen 
die daarop betrekking hadden, maar meteen en vooral ook 
op de krachtlijnen van het nieuwe decreet. Op die manier 
werd het remediëringsplan een voorafname op het nieuwe 
beleidsplan, waarbij voor iedere aanbeveling én verbeter-
suggestie meteen werd aangegeven wat de link is met de 
strategische en operationele doelstellingen van het nieuwe 
beleidsplan – doelstellingen die daar trouwens expliciet 
op aansluiten, wat logisch voortvloeit uit de methodiek die 
de doelstellingen via de beleidsuitdagingen linkt aan de 
gegevensanalyse (onder meer gebaseerd op de zelfevalua-
tie en het visitatieverslag; zie verder in het beleidsplan de 
procesbeschrijving en de ‘Leeswijzer’ bij de doelstellingen). 
Dit betekent ook dat de uitwerking van de remediëring 
volledig vervlochten is met de onderliggende logica en de 
visie op sociaal-cultureel werk van het nieuwe decreet, met 
dus bv. veel aandacht voor een zorgvuldig geëxpliciteerde 
visie op de functies en de rollen – visie ook gehanteerd als 
onderliggende drager van andere beoordelingselementen, 
wat onder meer werd verduidelijkt in de behandeling van 
de afdelingswerking en de ontwikkeling van de instrumen-
ten kwaliteitszorg. 
Wat de remediëring betreft, vermelden we hier ten slotte 
nog twee belangrijke constanten: de nadruk op enerzijds 
professionalisering en anderzijds (en daarmee gelinkt) de 
nadruk op integrale kwaliteitszorg. Zoals uitvoerig beschre-
ven in het remediëringsrapport heeft het Humanistisch 
Verbond op het vlak van kwaliteitszorg een quasi revo-
lutionaire omslag gemaakt en van IKZ een hoeksteen en 
(letterlijk, aangezien het over ‘meetbaarheid’ gaat) toets-
steen van de werking gemaakt, op zo goed als alle vlakken. 
In de uitwerking van dit nieuwe beleidsplan wordt die 
lijn consequent doorgetrokken, aangezien het beleidsplan 
volledig is opgebouwd volgens de logica van kwaliteitszorg, 
met voor alle strategische en operationele doelstellingen de 
toepassing van de PDCA-cyclus en de nadruk op evaluatie, 
meetbaarheid/impact en bijsturing. 
In functie van professionalisering en kwaliteitszorg heeft 
het Humanistisch Verbond zich voor zowel remediëring als 
beleidsplanning trouwens professioneel laten begeleiden 
door externe experts, zoals vzw Humano (beleidsplanning 
kwaliteitszorg), ViaLogos (kwaliteitszorg, personeelsbe-
leid), Kristof Snels (communicatie, branding) enz.

Hoewel de strategische en operationele doelstellingen op 
logische wijze voortvloeien uit de gehanteerde methodiek 
en aansluiten bij belangrijke aspecten van het remedi-
eringstraject, is er evenzeer een duidelijke continuïteit 

met de beleidsopties en strategische doelstellingen van het 
vorige beleidsplan. Alle beleidsopties daaruit, met name 
(in verkorte omschrijving) ‘verenigen’, ‘inhoudelijk aan-
bod’, ‘onderwijs en opvoeding’, ‘communicatie’ en ‘groei en 
vernieuwing’, zijn eveneens terug te vinden als doelstelling 
of aandachtspunt in het nieuwe beleidsplan, zij het op een 
andere manier verwerkt en/of geformuleerd. Een belang-
rijk verschil is de consequente formulering in het nieuwe 
beleidsplan in functie van kwaliteitszorgprocessen, waarbij 
de zuiver inhoudelijke elementen – die eveneens vervat zit-
ten in de algemene missie en visie en die verband houden 
met de identiteit, de waarden en principes, de ‘ideologie’, 
de na te streven maatschappelijke veranderingen – terug te 
vinden zijn in de zorgvuldig uitgewerkte visieteksten (alge-
mene visie, functies, rollen, verbreding en verdieping van 
de participatie, innovatie, diversiteit …). Op die manier 
wordt het beleidsplan meer dan voordien een kwalitatief 
werkinstrument dat de uitwerking van de doelstellingen 
met kwalitatieve en/of kwantitatieve indicatoren kan eva-
lueren. Wat ook belangrijk en nieuw is in het beleidsplan, 
is de voortdurende terugkoppeling naar zowel de missie als 
de (grondig uitgewerkte) maatschappelijke contextanalyse 
en waar mogelijk de explicitering van de beoogde impact. 
Gecombineerd met een permanente en expliciete fundering 
van de werking en de praktijken in de decretale matrix van 
functies en rollen, schept het Humanistisch Verbond een 
stevig onderbouwd en kwalitatief ondersteund kader voor 
de uitwerking van zijn sociaal-culturele doelstellingen.

Die doelstellingen worden uiteindelijk gestuurd door 
de ambitie om een hedendaagse visie op humanisme te 
vertalen in een concrete maatschappelijke werking waar-
bij maximaal aandacht wordt besteed aan de uitdagingen 
beschreven in de contextanalyse. In die optiek is het niet 
verwonderlijk dat in toenemende mate wordt ingezet op 
elementen als participatie, diversiteit en samenwerking. 
De zeer bewuste aandacht voor en invulling van de soci-
aal-culturele rollen past evenzeer in die context van actuele 
(samenlevings)problematieken: vanuit een consequent 
kritische en rationeel onderzoekende instelling (kritisch 
denken, vrij onderzoek, rationele analyse) werken aan 
maatschappelijke verbinding en sociale cohesie met het hu-
manistische, Verlichte waardekader als leidraad en instru-
ment, en met vernieuwende, experimentele praktijken die, 
ondersteund door innovatieve partnerschappen, invulling 
geven aan de laborol.

Om de ambities geformuleerd in dit procesmatig stevig 
onderbouwde en mede vanuit het remediëringstraject 
ontwikkelde beleidsplan te kunnen realiseren, zij we uit-
gegaan van een gelijkaardig subsidiebedrag als dat van de 
huidige beleidsperiode, ondanks de extra inspanningen die 
het consequent werken op alle niveaus volgens processen 
en criteria van kwaliteitszorg zullen vergen. Omdat een 
beleidsplan een concrete leidraad en werkinstrument voor 
de hele vereniging is, zullen we tijdens de komende be-
leidsperiode zorg dragen voor een permanente vorming en 
ondersteuning voor onze afdelingen en actieve vrijwilligers 
– de steunpilaren van onze werking – voor alle aspecten 
die daarvoor in aanmerking komen en die om aandacht, 
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explicitering en oefening vragen (wat ook voorzien is in 
de doelstellingen). Zoals aangegeven in de ontwikkelde 
kwaliteitsinstrumenten willen we de vereniging en de 
wijze waarop zij invulling geeft aan haar sociaal-culturele 
opdracht op een ‘kwalitatiever’ en professioneler niveau 
brengen, zowel inhoudelijk als in de uitwerking van de 
sociaal-culturele praktijken, als qua publieksbereik en 
maatschappelijke impact. Op die manier willen we een 
kritisch-positieve factor zijn in de aanpak van samenle-
vings’issues’ en in de praktijk vorm geven aan een eigen-
tijds humanisme zoals dat beschreven en bepleit wordt door 
hedendaagse denkers en opiniemakers uit Vlaanderen (met 
wie we zonder uitzondering samenwerken) en daarbuiten – 
zoals wijlen Etienne Vermeersch, Johan Braeckman, Ludo 
Abicht, Dirk Verhofstadt, Rik Pinxten, Marc Van den Bos-
sche, Jean Paul Van Bendegem, Hans Alma, Floris Van den 
Berg, Patrick Loobuyck of zelfs een vooruitstrevende imam 
als Khalid Benhaddou, maar ook Steven Pinker of Yuval 
Noah Harari. Met dit beleidsplan willen we daar een be-
scheiden, maar bijzonder gemotiveerde steen toe bijdragen 
en het Humanistisch Verbond opnieuw stevig op de kaart 
zetten als vooruitstrevende humanistische voortrekker en 
referentie in het sociaal-culturele middenveld.

Mario Van Essche, voorzitter Humanistisch Verbond

Gert De Nutte, algemeen coördinator Humanistisch Ver-
bond

Opmerking over de bijlagen

Gezien de beperkte limiet van 5 MB voor het uploaden ven het beleidsplan en het gegeven dat heel wat documen-
ten en instrumenten die werden ontwikkeld in het kader van het remediëringstraject ook relevant en/of noodzake-
lijk bleken als ondersteuning van en toelichting bij dit beleidsplan, hebben we ervoor geopteerd om in het bestand 
te werken met hyperlinks. Mocht dit technische problemen opleveren, gelieve dan contact op te nemen met het 
secretariaat van het Humanistisch Verbond, secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32.
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2. HOE KWAM HET BELEIDSPLAN 
TOT STAND? PROCESBESCHRIJ-
VING
Aan het tot stand komen van het beleidsplan ging een lang 
en in alle opzichten participatief proces vooraf. Partici-
patief in de zin dat alle relevante stakeholders betrokken 
werden bij het proces. Het betreft dan naast de professio-
nele medewerkers alle betrokken bestuursorganen van de 
vereniging, met name de raad van bestuur, het dagelijks 
bestuur en de algemene vergadering. Daarnaast was er ook 
feedback vanuit de provinciale bestuursorganen, met onder 
meer de jaarlijkse provinciale algemene vergaderingen, en 
vanuit de afdelingen die betrokken werden via informatie- 
en vormingsmomenten.

Een belangrijk gegeven voor de beleidsplanning was de 
kritische evaluatie in het najaar van 2018 door de visi-
tatiecommissie, waardoor de vereniging een intensief en 
ingrijpend verbetertraject op het getouw zette dat gro-
tendeels parallel liep met de belangrijkste fases van de 
beleidsplanning. Dat remediëringstraject werd uitgebreid 
beschreven en gedocumenteerd in het Remediëringsrapport 
(met talrijke bijlagen) dat hier ook als bijlage kan worden 
geraadpleegd (zie Bijlage 1). Het verhaal van het reme-
diëringstraject hoeft hier niet herhaald te worden, maar 
het heeft een belangrijke impact gehad op het borgen van 
de kwaliteit van het beleidsplanningsproces, onder meer 
omdat we van de beoordelingselementen professionalise-
ring en kwaliteitszorg op alle niveaus speerpunten van de 
werking hebben gemaakt. In de toelichting bij de respec-
tievelijke beoordelingselementen uit het decreet van 2017 
hieronder, wordt waar opportuun en relevant verwezen 
naar het Remediëringsrapport en of de betreffende bijlagen 
daarbij.

Voor de beleidsplanning vertaalde het streven naar pro-
fessionalisering en integrale kwaliteitszorg zich concreet 
ook in een professionele ondersteuning door een externe 
partner, in casu vzw Humano. Hoewel er al een aantal 
voorbereidende handelingen in het beleidsplanningspro-
ces waren uitgevoerd (zoals bepalen van krachtlijnen van 
diverse visieteksten, elementen van gegevensverzameling 
zoals stakeholdersbevragingen enz.), heeft de vereniging 
zich vanaf einde 2018 ingeschakeld in de beleidsplannings-
methodiek ontwikkeld door vzw Humano. Die methodiek 
wordt hieronder kort samengevat, maar wordt uitgebreid 
toegelicht in het document Beleidsplanning voor soci-
aal-culturele volwassenorganisaties (decreet 2017) van vzw 
Humano (Bijlage 2).

Relevant om te vermelden voor de beleidsplanning is het 
gegeven dat het Humanistisch Verbond vanaf medio 2018 
aan een ingrijpende herprofilering heeft gewerkt, met een 
naamsverandering (herinvoering van de nog steeds geken-
de en herkenbare ‘geuzennaam’ Humanistisch Verbond 
i.p.v. Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging), een nieuw 

logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website enz., maar 
eveneens met een vernieuwd inhoudelijk profiel dat ster-
ker aansluit bij en inspeelt op actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen (zoals hieronder beschreven in de maat-
schappelijke contextanalyse; zie ook missie en visie). Dat 
vernieuwde profiel heeft vanzelfsprekend een rechtstreekse 
impact op de beleidsopties en strategische keuzes zoals die 
gestalte krijgen in de strategische en operationele doelstel-
lingen van het beleidsplan.

Het beleidsplanningsteam werd evenwichtig samengesteld 
rekening houdend met de diverse stakeholders: professio-
nele medewerkers (coördinatie, educatieve medewerkers, 
communicatieverantwoordelijke), afgevaardigden van de 
raad van bestuur, afdelingsvrijwilligers, externe experten 
en een verantwoordelijke van vzw Humano. Het kernteam 
werd voor sommige onderdelen van het planningsproces 
(zoals bv. de zelfevaluatie) aangevuld met extra teamleden. 
Het planningsteam werd gemandateerd door de raad van 
bestuur om het beleidsplan uit te werken. De vorderingen 
werden besproken op iedere raad van bestuur (ongeveer 
maandelijks) en de resultaten werden bijgestuurd waar 
dat opportuun werd geacht. De procedure van beleidsplan-
ning en de resultaten werden voorgelegd aan de algemene 
vergadering (december 2018, maart 2019, september 2019). 
De beleidsopties en strategische en operationele doelstellin-
gen werden besproken en goedgekeurd door een bijzondere 
algemene vergadering op 29 september 2019. Een overzicht 
van de formele en voor het beleidsplan relevante bijeen-
komsten van het planningsteam, de raad van bestuur en de 
algemene vergadering wordt opgenomen in bijlage (Bijlage 
3). Verslagen van deze vergaderingen zijn beschikbaar op 
het nationaal secretariaat. Naast deze formele bijeenkom-
sten waren er uiteraard vele bijkomende informele ontmoe-
tingen met diverse werkgroepen (stuurgroep afdelingswer-
king, werkgroep IKZ enz.)

Hieronder volgt een korte synthese van de opeenvolgende 
fases in het beleidsplanningsproces, zoals hierboven aange-
geven uitgebreid beschreven in het document Beleidsplan-
ning voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties:

Fase 1: het beleidsplanningsteam
• samenstelling van het team en werkafspraken
• mandaat van de raad van bestuur
• afspraken over terugkoppeling naar en bijsturing door 

de raad van bestuur

Fase 2: missie en visie uitwerken, rekening houdend met 
de sociaal-culturele functies en rollen
• uitklaren van de missie, rekening houdend met de 

bestaande missie, de herprofileringsoperatie, de maat-
schappelijke contextanalyse en de decretale vereisten

• uitschrijven van de visie ter verduidelijking van de 
missie en met het oog op de gewenste situatie van de 
organisatie op lange termijn

Fase 3: gegevensverzameling
• cultuurmeting: bespreken van de organisatiecultuur in 

functie van het sociaal-culturele model

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_3_-_overzicht_vergaderdata_overlegorganen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_3_-_overzicht_vergaderdata_overlegorganen.pdf
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• evaluatie van het (huidige) beleidsplan: in welke mate 
zijn de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd?

• in kaart brengen van de organisatiedata (afdelingen, 
ledenaantallen, activiteiten …)

• zelfevaluatie op basis van de Humanoscoop © (instru-
ment ontwikkeld door vzw Humano)

• stakeholdersanalyse (interne en externe stakeholders, 
zie verder hieronder)

• maatschappelijke contextanalyse

Fase 4: gegevensanalyse
• in kaart brengen van de verzamelde gegevens uit fase 

3: bepalen van sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen 
(SWOT)

• interpreteren van de in kaart gebrachte gegevens
• formuleren van beleidsuitdagingen
• vertalen van beleidsuitdagingen in beleidsopties

Fase 5: doelstellingen
• formuleren van strategische doelstellingen
• formuleren van operationele doelstellingen (via 

SMART-methode)

Fase 6: strategie
• bepalen van hoofdacties, met telkens aangeven van: 

verantwoordelijke, uitvoerders, tijdsinvestering, budget
• vastleggen van de tijdslijn (vertrekkende van de stra-

tegische doelstellingen, operationele doelstellingen en 
hoofdacties)

• de zakelijke samenvatting met inzet van de medewer-
kers (afstemming medewerkersbeleid op het beleids-
plan) en inzet van de middelen (opmaken financieel 
meerjarenplan)

• afstemming van het beleidsplan op de doelstellingen 
van het decreet (formele voorwaarden, inhoudelijke 
voorwaarden o.m. m.b.t. functies en rollen, kwaliteits-
controle van het beleidsplan: kwam het beleidsplan op 
een kwaliteitsvolle manier tot stand?)

Fase 7: redactie, lay-out, goedkeuring
• evalueren en bijsturen van het beleidsplan
• redactie van het beleidsplan.

Het proces van de totstandkoming van het beleidsplan 
was voor het Humanistisch Verbond een boeiende oefening 
in zelfreflectie en strategische toekomstplanning, waar-
bij optimaal rekening werd gehouden met de vernieuwde 
missie en visie, de recente (2018) herprofileringsoperatie 
van de vereniging, de zeer grondige uitwerking van het 
remediëringstraject volgend op de visitatie in 2018, de 
uitgebreide maatschappelijke contextanalyse en de visie op 
actueel sociaal-cultureel werk zoals die gestalte kreeg in 
het decreet van 2017. De professionele ondersteuning door 
vzw Humano en de keuze voor een breed gedragen proces 
met optimale betrokkenheid van zowel interne als exter-
ne stakeholders stonden daarbij garant voor de realisatie 
van een kwaliteitsvol en toekomstgericht instrument dat 
alle ruimte biedt voor de kwaliteitsgerichte processen en 
instrumenten die werden ontwikkeld en voorbereid in het 
voorbije jaar.
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3. MISSIE EN VISIE

3.1. MISSIE

De hernieuwde missie van het Humanistisch Verbond (pro-
cesbeschrijving: zie Beleidsplanning voor sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties door vzw Humano) luidt als volgt:

Het Humanistisch Verbond is de sociaal-cul-
turele organisatie die mensen verenigt vanuit 
een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld.

We doen dat door het ontwikkelen van lokale 
en bovenlokale activiteiten, acties en initiatie-
ven die vrij onderzoek, kritisch denken, vrije 
meningsuiting en zelfbeschikking benadruk-
ken.

Vanuit de Verlichtingswaarden vrijheid, ge-
lijkheid en solidariteit willen we een toleran-
te, democratische, duurzame en verbindende 
samenleving versterken en helpen realiseren.

Daarbij streven we naar een goed en zinvol le-
ven waarin iedereen zich vrij kan ontplooien.

3.2. VISIE

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organi-
satie die zich voor de uitbouw van haar werking inschrijft 
in het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk van de 
Vlaamse Gemeenschap. Voor de beleidsperiode 2021-2025 
is dat het decreet van 7 juli 2017. Dat betekent dat de 
vereniging voldoet aan de beoordelingselementen van dat 
decreet en haar missie realiseert binnen het kader van die 
decretale criteria. Zoals blijkt uit het beleidsplan voor de 
periode 2021-2025 laten de krachtlijnen van de missie zich 
naadloos linken aan wat vandaag van een sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie verwacht wordt, in casu het opzet-
ten van praktijken die beantwoorden aan de gekozen mix 
van de vier functies gemeenschapsvorming, cultuur, leren 
en maatschappelijke beweging, en die de drie maatschap-
pelijke rollen realiseren, namelijk de verbindende rol, de 
kritische rol en de laboratoriumrol.

De eerste bepaling van de missie bevat drie belangrijke 
aspecten: de plaats van het Humanistisch Verbond binnen 
het sociaal-culturele kader, het verenigen van mensen en 
het vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld dat de vereniging 
en haar leden definieert en bindt. Het sociaal-culturele 
kader werd hierboven geëxpliciteerd. Het aspect ‘verenigen’ 
is essentieel: de organisatie is een ledenvereniging met een 
structuur van lokale afdelingen die mensen samenbren-
gen vanuit een gedeelde visie op mens en maatschappij 
en met als doelstellingen het opzetten van sociaal-cul-
turele praktijken. Verenigen moet hier in zeer brede zin 
geïnterpreteerd worden, zoals duidelijk blijkt uit de visie 

op de functie gemeenschapsvorming. Verenigen betekent 
zowel ‘bonding’ (het verenigen binnen de ‘eigen’ groepen 
en gemeenschappen’) als ‘bridging’ (het interageren en 
verenigen met ook ‘andere’ groepen en gemeenschappen). 
Hoewel de werking dus vertrekt vanuit de eigen gemeen-
schap, zijn de activiteiten en acties bestemd voor het brede 
publiek, precies omdat de humanistische visie op mens en 
samenleving alle burgers aanbelangt en de interventies 
een brede impact beogen. In het beleidsplan 2021-2025 
vertaalt dit zich in strategische doelstelling 1 die zich richt 
op het aanbod (functies, rollen, praktijken, verdieping), 
strategische doelstelling 2 (verbreding en verdieping van de 
participatie), strategische doelstelling 4 (samenwerking) en 
strategische doelstelling 5 (communicatie). Het Humanis-
tisch Verbond is zelf de grootste lidvereniging van wat als 
de vrijzinnig-humanistische gemeenschap kan worden be-
noemd, maar richt zich door de inhoud van het aanbod, de 
samenwerking met vele (externe) partners, de externe com-
municatie gericht op informeren en sensibiliseren van het 
brede publiek en een verbindende attitude (die duidelijk 
blijkt uit de visie op de verbindende en de laboratoriumrol), 
resoluut op alle individuen, groepen en gemeenschappen in 
de samenleving die open staan voor een humanistische le-
vensvisie en de waarden daarin vervat. Waar die humanis-
tische waarden voor staan, wordt bondig aangegeven in de 
derde bepaling van de missie, waarbij meteen moet worden 
opgemerkt dat humanisme ook, in de woorden van filosoof 
Floris van den Berg, een ‘dynamische levens- en wereldbe-
schouwing is die steeds weer gekalibreerd moet worden’. 
Dat is een evidente vaststelling voor een levensvisie die 
zich associeert met vooruitgangsdenken en die ‘gelooft’ in 
de maakbaarheid van mens en samenleving. Het predikaat 
‘vrijzinnig’ verwijst naar de autonomie van het denken en 
handelen dat zich niet laat leiden door dogma’s en vooron-
derstellingen, van religieuze of andere aard. 

De tweede bepaling van de missie verwijst naar de soci-
aal-culturele praktijken die het Humanistisch Verbond 
ontwikkelt en naar de methodieken en belangrijke kern-
waarden die de praktijken definiëren, omkaderen en 
ondersteunen. De ‘lokale en bovenlokale activiteiten, acties 
en initiatieven’ vormen het belangrijkste kernproces van de 
werking. Zij worden ontwikkeld binnen de sociaal-culturele 
matrix van de vier functies en drie rollen zoals die gedefi-
nieerd worden in het decreet en geïnterpreteerd en verdui-
delijkt in de betreffende visieteksten van het Humanistisch 
Verbond. De functies en rollen bepalen ook het kwaliteits-
kader voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de 
activiteiten, zoals dat beschreven wordt in kwaliteitsinstru-
menten voor het nationaal secretariaat van de vereniging 
en het ondersteunen van de afdelingen en de vrijwilligers. 
De thema’s en problematieken die tot voorwerp worden 
gemaakt van de praktijken worden bepaald door de waar-
den en de doelstellingen van de vereniging en de evolutieve 
maatschappelijke context die eveneens sterk richting geeft 
aan de manier waarop de maatschappelijke rollen worden 
ingevuld. Zo focust bv. de laboratoriumrol in de komen-
de beleidsperiode heel sterk op zowel maatschappelijke 
verbinding door in te zetten op (de)polarisatie en samenle-
ven in diversiteit, als op ingrijpende wetenschappelijke en 
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technologische ontwikkelingen met impact op alle aspecten 
van het persoonlijke en maatschappelijke leven – met hier-
bij ook de kritische rol als altijd aanwezige methodiek voor 
de analyse en aanpak van de gethematiseerde maatschap-
pelijke uitdagingen. Hierbij experimenteert het Humanis-
tisch Verbond, binnen de laboratoriumrol, maar ook als 
algemeen aandachtspunt voor de werking, met innovatieve 
praktijken en methodieken, onderbouwd door ondersteu-
nende processen (intervisie, werkgroep, inspiratiedagen) en 
door de nieuw ontwikkelde kwaliteitsinstrumenten.  
Van groot belang hierbij zijn de vermelde methodes en 
waarden. Kritisch denken en vrij onderzoek worden als 
wetenschappelijke onderzoeksmethoden duidelijk omschre-
ven in de visietekst over de kritische rol. Zij vormen de 
basisvoorwaarde om tot geargumenteerde, controleerbare, 
verifieerbare en bekritiseerbare benaderingen van de wer-
kelijkheid te komen en zij zijn op die manier de onmisbare 
instrumenten voor wetenschappelijke, technologische en 
maatschappelijke vooruitgang. Zoals vermeld in de inlei-
ding tot de visietekst (kritische rol), behoort kritisch bur-
gerschap zonder meer tot het DNA van het Humanistisch 
Verbond en van het gemiddelde lid van de vereniging. De 
omschrijving van het decreet op de kritische rol, ‘in vraag 
stellen van waarden, normen, opvattingen, instituties en 
spelregels en de publieke dialoog daarover voeden en voe-
ren’ zou woordelijk deel kunnen uitmaken van de missie. 
Het bekende citaat van wiskundige en wetenschapsfilosoof 
Poincaré indachtig, dat ‘het denken (…) zich nooit (mag) 
onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, 
noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan 
een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitslui-
tend aan de feiten, want zich onderwerpen betekent het 
einde van alle denken’, is niet alleen het motto van de Vrije 
Universiteit Brussel, maar is ook het fundamentele kennis-
theoretische (en in positieve zin ‘sceptische’) uitgangspunt 
van de manier waarop de vrijzinnig humanist omgaat met 
de werkelijkheid. 
Kritisch denken en vrij onderzoek zijn ook rechtstreeks 
gelinkt aan het recht op vrije meningsuiting, een basisrecht 
van de democratische, liberale (in politiek-filosofische zin) 
rechtsstaat. Men kan geen vrij onderzoek beoefenen als de 
resultaten niet bekend mogen zijn, of wanneer gevestigde 
opvattingen niet bekritiseerd kunnen worden. Dat kan 
in sommige gevallen betekenen dat mensen zich beledigd 
kunnen voelen, of bepaalde vormen van onderzoek als 
bedreigend interpreteren. Het is een prijs die we in een 
open, democratische samenleving bepalen voor de garantie 
op (kennis)vooruitgang. Het alternatief is (zelf-)censuur, 
verbodsbepalingen, onderdrukking en vervolging. Ook voor 
vrije meningsuiting geldt evenwel dat er grenzen zijn, zoals 
haatpropaganda, racisme of het oproepen tot geweld, al 
dienen we op te merken dat dergelijke termen zorgvuldig 
en met de nodige omzichtigheid gehanteerd moeten worden 
en niet misbruikt mogen worden om legitieme kritiek in de 
kiem te smoren of te onderdrukken. 
Een belangrijke waarde gelinkt aan de autonomie van het 
vrij, kritisch en rationeel denkende individu is zelfbeschik-
king. Ieder mens heeft het recht om in eer en geweten eigen 
keuzes te maken, uiteraard voor zover die de integriteit 
en de fundamentele rechten van anderen niet schaden. De 

visie van het vrijzinnig humanisme op nog steeds geconte-
steerde ethische thema’s zoals beslissingen bij het levens-
begin en het levenseinde vindt hierin zijn rechtvaardiging 
– uiteraard samen met het ‘lijdenprincipe’ dat stelt dat het 
onnodig toebrengen van leed moreel slecht is en omgekeerd 
het verminderen van leed moreel goed. 
In het beleidsplan krijgt de uitwerking van sociaal-culture-
le praktijken vertrekkend van humanistische uitgangspun-
ten en principes vorm in strategische doelstelling 1 (soci-
aal-culturele aanbod, aangepast aan de visies op functies 
en rollen), strategische doelstelling 3 (afdelingswerk en 
vrijwilligersbeleid), strategische doelstelling 5 (commu-
nicatie) en strategische doelstelling 6 (interne werking, 
waaronder integrale kwaliteitszorg, onder meer gericht op 
een kwalitatieve ondersteuning van de ontwikkelde prak-
tijken). 

Met de derde bepaling van de missie sluit het Humanis-
tisch Verbond expliciet aan bij de doelstelling van het 
decreet, namelijk het versterken en helpen realiseren van 
een tolerante, democratische, duurzame en verbindende 
samenleving. Dat vloeit als vanzelf voort uit de humanisti-
sche waarden en principes die democratie, universele men-
senrechten, verdraagzaamheid en duurzaamheid centraal 
stellen, maar ook de waarden die vaak geassocieerd worden 
met de Verlichting, namelijk vrijheid, gelijkheid en broe-
derlijkheid (of solidariteit). Die cluster van ‘klassieke’, libe-
rale Verlichtingswaarden, vandaag aangevuld met actuele 
aandachtspunten als ecologie, dierenrechten, lgbtq-rechten, 
privacy enz., vormen de drijfveer van de praktijken die 
inzetten op bewustwording en maatschappelijke veran-
dering. Voor het Humanistisch Verbond is een radicale 
kritische analyse (zie kritisch denken, vrij onderzoek, 
kritische rol) vertrekkend van humanistische (Verlichtings)
waarden het beste instrument om te komen tot verbin-
ding, empowerment en een samenleving waarin vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit geen utopische dromen zijn. Zoals 
beschreven in de visietekst over de verbindende rol, toont 
de maatschappelijke contextanalyse pijnlijk duidelijk aan 
waarom dat streven naar verbinding een ijkpunt moet zijn 
voor iedere moderne sociaal-culturele praktijk. Diversiteit, 
polarisatie, ongelijkheid, onverdraagzaamheid, exclusie, 
segregatie: het zijn evenzovele fenomenen die vragen om 
verbindende praktijken. Voor het Humanistisch Verbond 
is die verbindende rol ook een verbindende draad die loopt 
van context en missie en visie(s) naar strategische doelstel-
lingen en de uitwerking van de laboratoriumrol (met focus 
op de samenlevingsproblematiek en (de)polarisatie). Op 
die manier brengt de vereniging in de (sociaal-culturele) 
praktijk wat denkers, publicisten en (ernstige) influencers 
vandaag verwachten van een eigentijds (toegepast) huma-
nisme. VUB-rector Caroline Pauwels verwoordde het als 
volgt in haar rede voor de Karel Poma-lezing 2018, waarin 
zij met nadruk pleitte voor een inclusief humanisme: ‘We 
zullen, denk ik, vooral moeten zoeken naar een modus 
vivendi, naar manieren van vreedzaam leren omgaan met 
verschillen. En ook daarvoor vertrouw ik op de rede, de 
wetenschap, het humanisme en het possibilisme. Verlich-
ting als levenskunst zal ons ook dienen te inspireren tot de 
kunst van het samenleven, van het vreedzaam leven met 
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verschillen. Met anderen in pluraliteit leven is, zoals Han-
nah Arendt het formuleerde, een basisconditie om mens te 
worden (…).’ (Verlichting als levenskunst, een uitgave van 
het Humanistisch Verbond en Uitgeverij ASP, 2018). In het 
sociaal-culturele landschap is het Humanistisch Verbond 
bij uitstek dé organisatie die van in de praktijk gebrachte 
Verlichtingswaarden haar ‘USP’ maakt. Het humanisti-
sche streven naar een goede en ‘harmonieuze’ samenleving 
betekent evenwel geen kritiekloze aanvaarding van om het 
even welke levensvisie of ideologie. Voor vrijzinnig huma-
nisten stopt de tolerantie waar de intolerantie van anderen 
begint. Het uitgangspunt van een succesvolle interculturele 
en interlevensbeschouwelijke dialoog is het consequent se-
culiere samenlevingsmodel dat zich vertaalt in een neutra-
le overheid en in het principe van ‘redelijke accommodatie’ 
op het vlak van bv. religieuze aanwezigheid in de publieke 
ruimte en de dagelijkse leefwereld. Maar zoals gesteld in 
de visietekst over de verbindende rol streeft het Huma-
nistisch Verbond vanuit zijn (radicaal) seculier, democra-
tisch en Verlicht kader naar positieve en maatschappelijk 
verbindende oplossingen, naar een common ground waarin 
mensen zich kunnen vinden in een gedeeld verhaal van hu-
manisme, redelijkheid en toekomstgerichtheid (het pleidooi 
van Steven Pinker in Verlichting nu voor rede, wetenschap, 
humanisme en vooruitgang; of van Patrick Loobuyck en 
Khalid Benhaddou in het recent gepubliceerde Verdwaald 
in Verlichting). Het vernieuwde profiel van het Humanis-
tisch Verbond, waarin (zoals de baseline aangeeft) het ‘vrije 
denken’ (het denken van vrijdenkers) ten dienste staat van 
het ‘samen leven’, toont duidelijk de verbindende ambities 
van het geactualiseerde vrijzinnig humanisme in de vroege 
21ste eeuw. 
Die ambitie vinden we in het beleidsplan 2021-2025 terug 
in strategische doelstelling 1 (het sociaal-culturele aanbod, 
aangepast aan de visies op functies en rollen), strategische 
doelstelling 2 (verbreding en verdieping van de participatie 
en diversiteit), strategische doelstelling 4 (samenwerking), 
strategische doelstelling 5 (communicatie) en strategische 
doelstelling 6 (interne werking, met de aandacht voor in-
tegrale kwaliteitszorg gericht op het kwaliteitsvol, doelge-
richt en impactgedreven opzetten van praktijken). Ook de 
visieteksten over verbreding en verdieping van de partici-
patie en over diversiteit zijn in dit opzicht relevant, net als 
de beschrijving van de laboratoriumrol.

De vierde bepaling in de missie verwijst naar ‘het goede 
leven’ dat zowel een persoonlijke als een maatschappelijke 
invulling krijgt. Goed leven gaat over kansen tot ont-
plooiing in een veilige en duurzame omgeving die daartoe 
de voorwaarden schept. Goed leven verbindt individuele 
ontwikkeling en spirituele rijkdom (zingeving) met maat-
schappelijk welzijn en vooruitgang. De aandacht hiervoor 
vertaalt zich onder meer in de thema’s en jaarthema’s die 
het brede kader scheppen voor de werking (praktijken en 
communicatie) van het Humanistisch Verbond: humanis-
me, filosofie en ethiek; mensenrechten en herinnering; 
diversiteit; gender; ecologie en duurzaamheid; armoede 
en ongelijkheid; onderwijs en opvoeding; gezondheidszorg; 
wetenschap en technologie (incl. AI en robotica); media en 
communicatie enz. Het komt ook rechtstreeks en onrecht-

streeks aan bod in de invulling van de sociaal-culturele 
functies, met bijzondere aandacht ervoor in de functies 
cultuur en leren (waarin persoonlijke ontplooiing een 
belangrijke plaats inneemt). Goed leven verwijst in de 
brede betekenis van het concept naar wat we een duurzaam 
ontwikkelde levenskwaliteit kunnen noemen. Vanuit zijn 
visie op evolutie, vooruitgang en maakbaarheid, zijn res-
pect voor een kwalitatief hoogstaand leven en zijn bekom-
mernis voor de medemens en voor toekomstige generaties, 
wil de vrijzinnig humanist een duurzame en respectvolle 
visie ontwikkelen op de voorwaarden voor dit leven en de 
omgeving waarin de mens zijn leven uitbouwt. De zorg voor 
milieu, klimaat en biodiversiteit en de bekommernis om de 
ecologische voetafdruk zijn een belangrijk onderdeel van 
die visie en wordt eveneens gethematiseerd in de externe 
en interne werking van de vereniging. De aandacht en zorg 
voor levenskwaliteit in brede zin wordt door de vrijzinnig 
humanist doorgetrokken naar ethisch handelen, op indivi-
dueel en collectief niveau. 
Zinvol leven verwijst uiteraard ook naar zingeving: het 
Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijk geïn-
spireerde organisatie die ervan uitgaat dat de mens en 
alleen de mens zin en betekenis geeft aan zijn bestaan. Het 
vrijzinnig humanisme verdedigt ook godsdienstvrijheid als 
een uitvloeisel van de vrijheid van meningsuiting en is er-
van overtuigd dat een absolute vrijheid van overtuigingen 
en een harmonieus samenleven van culturen en levens-
beschouwingen het best kunnen gedijen in een seculiere 
samenleving, waarin religie en staat gescheiden zijn en 
de overheid zich consequent levensbeschouwelijk neutraal 
opstelt. Het Humanistisch Verbond is voorstander van een 
actief pluralisme en is zelf initiatiefnemer van interlevens-
beschouwelijke en interculturele uitwisseling, dialoog en 
projecten – weliswaar op basis van op verdraagzaamheid en 
wederzijds respect gestoelde spelregels en met de kritische 
distantie eigen aan het vrij onderzoek en het humanisti-
sche kritisch rationalisme –, wat in dit beleidsplan onder 
meer op structurele manier geconcretiseerd wordt in de 
laboratoriumexperimenten. 
Goed en zinvol leven in een context die persoonlijke 
ontplooiing en maatschappelijke emancipatie faciliteert, 
vinden we in het beleidsplan 2021-2025 terug in strategi-
sche doelstelling 1 (sociaal-culturele aanbod aangepast aan 
de visies op functies en rollen), strategische doelstelling 2 
(participatie en diversiteit), strategische doelstelling 4 (sa-
menwerking) en strategische doelstelling 5 (communicatie).

De strategische en operationele doelstellingen van het 
beleidsplan zijn de praktische vertaling van de ambities 
en visies geformuleerd in missie en visie. Uiteindelijk is 
het doel het helpen realiseren van een humane en (dus) 
humanistische samenleving waarin burgers in vrijheid, 
gelijkheid (of gelijkwaardigheid), solidariteit en weder-
zijds begrip en respect en aandacht voor pregnante maat-
schappelijke uitdagingen kunnen samenleven. De visies 
op functies en rollen bieden het sociaal-culturele kader, 
het beleidsplan biedt het programma met meetbare doel-
stellingen opgesteld vanuit een consequent gehanteerde 
visie op kwaliteitszorg. Met deze visie op humanistisch 
geïnspireerde sociaal-culturele praktijken formuleert het 
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Humanistisch Verbond zijn ambitie om uit te groeien tot 
een organisatie die inspirerend en richtinggevend kan zijn 
voor de uitdagingen waarmee burgers en samenleving anno 
2019 en verder worden geconfronteerd.
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4. BESCHRIJVING VAN DE 
ORGANISATIE

Op weg naar 70 jaar humanistische actie – de 

oprichting van het Humanistisch Verbond in 1951

De humanistische vrijdenkersbeweging en de georganiseer-
de vrijzinnigheid vormen belangrijke componenten van de 
Belgische politieke en intellectuele geschiedenis. Georgani-
seerd vrijzinnig humanisme en de vrijdenkersbeweging zijn 
geen naoorlogse uitvindingen. Zij vormen de belichaming 
van een traditie van organisatie en strijd die haar wortels 
heeft in het midden van de 19de eeuw. Een strijd die als 
hoofddoel had het realiseren van de scheiding van kerk en 
staat. Hoewel de Vlaamse Vrijdenkersfederatie aan het ein-
de van de jaren 1930 een veertigtal lidverenigingen telde, 
schoot daar na de Tweede Wereldoorlog niet veel meer van 
over. Toen de Federatie zich in 1951 omvormde tot Vrij-
denkersunie, was het eigenlijk alleen maar de Antwerpse 
afdeling die stelselmatig activiteiten organiseerde, zoals 
het Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Het antiklerikalisme 
en de antigodsdienstigheid van de Vrijdenkersunie was in 
feite een overblijfsel van de 19de eeuw. Intussen was er, 
onder meer onder impuls van de Nederlander Jaap van 
Praag, een andere invulling gegeven aan vrijzinnigheid 
en vrijzinnig humanisme. Voortaan werd de mens en niet 
zozeer het antiklerikalisme centraal gesteld. Het was van-
uit deze benadering, en onder impuls van de ideologische 
bewustwording ten gevolge van de koningskwestie en de 
daarop aansluitende verkiezingsoverwinning van de CVP, 
dat eveneens in 1951 het Humanistisch Verbond werd 
opgericht. Een uittreksel uit de princiepsverklaring van het 
Humanistisch Verbond geeft een beeld van haar uitgangs-
punten:

‘Het Humanistisch Verbond is een vereniging 
van vrije mensen, die onafhankelijk van elke 
politieke en kerkelijke organisatie, een ruime 
verstandhouding nastreeft in een gelukkige, 
harmonische en sociaal evenwichtige samen-
leving. Het Humanistisch Verbond betracht 
erkenning van de waarheid langs de weg 
van het vrij onderzoek. Steunpunten van de 
werking zijn: eerbied voor de menselijke per-
soonlijkheid en waardigheid en erkenning van 
de mens als schepper en drager van morele 
waarden.

Het Humanistisch Verbond wil zijn doel 
bereiken door richtinggevend op te treden 
in ethisch, cultureel, pedagogisch en sociaal 
opzicht.

Daartoe doet het Humanistisch Verbond een 
beroep op alle mensen van goede wil, om in de 
mate van hun mogelijkheden, zowel materiële 
als geestelijke, tot de verwezenlijking van dit 

doel bij te dragen.’

Het is opmerkelijk op welke manier deze princiepsverkla-
ring van bijna 70 jaar geleden aansluit bij de wijze waarop 
de decreetgever anno 2017 invulling geeft aan de doelstel-
lingen van sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een aantal 
cruciale elementen uit deze verklaring vinden we vandaag 
nog terug in de geactualiseerde missie van de vereniging 
(zie hierboven, missie en visie).

De Oudervereniging voor de Moraal (OVM), de leerkrachten 
Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ)

Ten gevolge van het Schoolpact moest er worden nagedacht 
over de precieze invulling van het vak zedenleer en de op-
leiding die de leerkrachten ervan moesten volgen. In maart 
1961 werd door de minister van Onderwijs een specifiek 
leerplan uitgevaardigd voor dit vak, gegeven in de lagere 
scholen. Het vak was verplicht in het rijksonderwijs en vrij 
te kiezen in de gemeentescholen. Onder invloed van in-
specteur zedenleer Richard Van Cauwelaert, en met steun 
van de Antwerpse afdeling van het Humanistisch Verbond, 
werd op 23 juni 1961 de Oudervereniging voor de Moraal 
opgericht. De OVM kende direct succes. In haar doelstel-
lingen riep de OVM op om alle krachten te verenigen die 
begaan waren met de cursus niet-confessionele moraal. 
Haar ambitie bestond erin om de cursus uit te bouwen, de 
leerkrachten te steunen en wantoestanden en misbruiken 
aan te kaarten. Op de Algemene Vergadering van december 
1962 werd een nationaal bestuur aangesteld. De OVM werd 
bovendien gedefinieerd als een werkgroep van het Huma-
nistisch Verbond.

Anno 2019 is de Oudervereniging voor de Moraal geïnte-
greerd in de algemene afdelingswerking van het Humanis-
tisch Verbond. Ze leeft voort in een aantal afdelingen die 
zich onder meer bezig houden met de organisatie van de 
vrijzinnige feesten, groots opgezette momenten van ge-
meenschapsvorming waarbij jaarlijks vele tienduizenden 
volwassenen (ouders, grootouders en familieleden van ‘fees-
telingen’, leerkrachten, vrijwilligers en sympathisanten) en 
jongeren elkaar ontmoeten in een feestelijk gebeuren dat 
wordt opgehangen aan humanistische waarden en princi-
pes van het Verlichtingsdenken.

Het Humanistisch Verbond en de zelfbeschikking 

van het individu

Het Humanistisch Verbond is sedert zijn ontstaan in 1951 
een van de belangrijkste voorvechters geweest van de zelf-
beschikking van elk individu. Als ledenvereniging was het 
altijd al een van de opdrachten het vrijzinnig humanisme, 
en bijgevolg ook de zelfbeschikking, op de maatschappelij-
ke agenda te zetten, zoals het ook beschreven staat in de 
opeenvolgende versies van de missie en visie van de ver-
eniging (in haar diverse verschijningsvormen van Huma-
nistisch Verbond, nadien Humanistisch-Vrijzinnige Ver-
eniging en sedert 2018 opnieuw Humanistisch Verbond). 
De vereniging stond mee op de barricades voor het recht op 
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abortus en euthanasie, thema’s die erg gevoelig liggen en 
ethisch geladen zijn (en die ook anno 2019 nog voor de no-
dige politieke en ethische controverse zorgen). Het vrijzin-
nig humanisme heeft nooit nagelaten ervoor te ijveren dat 
deze thema’s maatschappelijk ingebed geraakten en door 
de politici en het beleid vertaald werden in wetten, zodat 
ze een recht konden worden voor elke burger. Tussen 1999 
en 2007 kreeg ons land er een aantal wetten bij die vrijzin-
nig-humanistisch van inspiratie zijn. De abortuswet kwam 
er al in mei 1990, tussen 1999 en 2007 kwam er de wet die 
het wetenschappelijk onderzoek op embryo’s regelt, de wet 
op de patiëntenrechten, de euthanasiewet, de wet op de 
palliatieve zorgen, het homohuwelijk, een adoptierecht voor 
homoseksuele relaties, een wet op de transseksualiteit. 
Wetten die de zelfbeschikking maximaal in handen leggen 
van het individu. En wat er ook over het ‘ketterse’ België 
gezegd wordt, het is het enige land waar er zo veel ethische 
dilemma’s in wetgevend werk gegoten worden. België is 
samen met Nederland en Luxemburg het enige land met 
een euthanasiewet.

Ook vandaag engageert het Humanistisch Verbond zich 
verder voor ethische dossiers die verband houden met de 
autonomie van het individu. Dat gebeurt door middel van 
informeren, sensibiliseren, vorming, maatschappelijke 
actie en samenwerking met experten en organisaties (zoals 
LEIF).

Het Humanistisch Verbond als sociaal-culturele 

ledenvereniging met levensbeschouwelijke inslag

Het Humanistisch Verbond is in hart en nieren een soci-
aal-culturele organisatie en een ledenvereniging en werd 
ook als zodanig gesubsidieerd van bij het in voege treden 
van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Deze traditie van breed en maatschappelijk uitgebouwd 
en verankerd sociaal-cultureel werk gaat zelfs terug tot 
de vroege 20ste eeuw, toen de Vrijdenkersfederatie reeds 
afdelingen had die zich met activiteiten inzetten voor de re-
alisatie van de scheiding van kerk en staat op lokaal vlak. 
Die traditie werd voortgezet en versterkt in de naoorlogse 
periode van het Humanistisch Verbond en de Ouderver-
eniging voor de Moraal en ook vandaag heeft de vereniging 
een sterk vertakte en actieve sociaal-culturele afdelings-
werking die geïnspireerd wordt door een vrijzinnig-huma-
nistische levensvisie, gebaseerd op Verlichtingswaarden, 
kritisch denken en vrij onderzoek en respect voor de uni-
versele mensenrechten zoals vastgelegd in de betreffende 
verklaringen en verdragen.

De kern van de organisatie zijn de afdelingen en de actieve 
vrijwilligers die sociaal-culturele activiteiten organiseren. 
Het palet aan activiteiten is erg breed (zie ook de uitgebrei-
de visieteksten over de sociaal-culturele functies en rollen) 
en richt zich tot de eigen groepen en gemeenschap (leden 
en niet-leden), maar eveneens tot het brede publiek (met 
andere doelgroepen en gemeenschappen; zie ook de visie-
teksten over gemeenschapsvorming en de verbreding en 

verdieping van de participatie).  
het Humanistisch Verbond heeft anno 2019 zo’n 160 
afdelingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Die 
worden actief (en proactief) ondersteund door het nationaal 
secretariaat en geëngageerde professionele medewerkers, 
voornamelijk door de zgn. provinciale educatieve krachten 
of ‘peks’. Tussen het nationaal secretariaat en de afde-
lingen is er een continue wisselwerking en wederzijdse 
kruisbestuiving van strategieën, ideeën en initiatieven. Dit 
zorgt voor een dynamiek doorheen de organisatie die onder 
meer concreet wordt gestimuleerd door te werken met 
jaarthema’s waarbij er ruimte is voor provinciale en lokale 
voorstellen en invullingen.

Naast het lokale en het nationale niveau is er een pro-
vinciaal tussenniveau. De provinciale geledingen zijn de 
verbinding tussen nationaal en lokaal. De provinciale 
besturen ondersteunen de provinciale educatieve krachten, 
zorgen mede voor informatiedoorstroming en het optima-
liseren van de afdelingswerking. Zij hebben daar ook een 
signaalfunctie. De lokale afdelingen zijn vertegenwoordigd 
in de provinciale besturen en vanuit de provinciale bestu-
ren is er een vertegenwoordiging in de nationale raad van 
bestuur.

Op die manier, via een permanente informatiedoorstro-
ming, uitwisseling en wisselwerking tussen de verschillen-
de niveaus, worden participatie en besluitvorming optimaal 
mogelijk gemaakt doorheen de organisatie. Bovendien is er 
een Stuurgroep Afdelingswerking waarvan onder meer alle 
provinciale educatieve krachten deel uitmaken, die de af-
delingswerking ondersteunt en optimaliseert en mee zorgt 
voor een goede communicatie en permanente feedback.

Het Humanistisch Verbond en de georganiseerde 

vrijzinnigheid in Vlaanderen en Brussel

Het Humanistisch Verbond is in zijn werking een soci-
aal-culturele vereniging pur sang, zoals duidelijk blijkt uit 
onder meer de visieteksten over de sociaal-culturele func-
ties en rollen. Anderzijds wordt de vereniging door velen in 
eerste instantie geassocieerd met het levensbeschouwelijke 
gedachtegoed, wat begrijpelijk is gezien de hierboven kort 
geschetste historiek van de organisatie. We geven hieron-
der kort weer hoe de vereniging zich verhoudt tot de zgn. 
‘georganiseerde vrijzinnigheid’, een begrip dat meestal ge-
bruikt wordt om het geheel van vrijzinnige organisaties en 
verenigingen weer te geven. Dat begrip staat dan tegenover 
de niet-georganiseerde vrijzinnigheid, namelijk de groep 
of gemeenschap van mensen die weliswaar vrijzinnig zijn, 
vrijzinnig-humanistische waarden hanteren en/of zich niet 
(meer) identificeren met een ‘confessionele’ levensbeschou-
wing, maar die anderzijds ook niet expliciet zijn aangeslo-
ten bij een organisatie, vereniging of structuur.

In Vlaanderen en Brussel is deMens.nu/UVV (Unie van 
Vrijzinnige Verenigingen) de koepelorganisatie van een 
aantal vrijzinnige lidverenigingen. UVV is de officië-
le gesprekspartner van de overheid voor de vrijzinnige 
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levensbeschouwing. Deze levensbeschouwing is in Vlaan-
deren grondwettelijk erkend sedert 1993. De organisatie 
deMens.nu ressorteert onder het ministerie van Justitie 
en heeft als opdracht morele dienstverlening. DeMens.
nu overkoepelt momenteel 36 vrijzinnig-humanistisch 
geïnspireerde lidverenigingen (verenigingen die als orga-
nisatie ‘lid’ zijn van UVV), waarvan een aantal eveneens 
sociaal-culturele verenigingen zijn die onder het decreet 
sociaal-cultureel volwassenenwerk en het Departement 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media vallen. Van deze lidver-
enigingen is het Humanistisch Verbond de grootste en 
de meest geprofileerde vrijzinnig-humanistische (en ook 
politiek neutrale) organisatie. Zoals de missie van de ver-
eniging duidelijk stelt in de eerste paragraaf, is het Huma-
nistisch Verbond de enige sociaal-culturele organisatie in 
Vlaanderen en Brussel die de normen en waarden van het 
vrijzinnig-humanistische gedachtegoed expliciet uitdraagt 
en formuleert als de essentie van haar identiteit. Dat bete-
kent concreet dat het Humanistisch Verbond in de praktijk 
dé gemeenschap vormt en vertegenwoordigt van het vrijzin-
nig humanisme als levensbeschouwing. Andere lidvereni-
gingen onder de koepel van deMens.nu/UVV zijn onder 
meer Hujo (Humanistische Jongeren), het Vermeylenfonds, 
het Willemsfonds, Uitstraling Permanente Vorming (UPV, 
verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel), Oudstuden-
tenbond (OSB, eveneens verbonden aan de Vrije Universi-
teit Brussel) enz. 

Gelinkt aan deMens.nu zijn er nog de provinciale Instel-
lingen Morele Dienstverlening (IMD’s). Die bieden onder 
welbepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor 
vrijzinnig-humanistische initiatieven die beantwoorden aan 
de invulling van het begrip ‘morele dienstverlening’.

Het CAL (Centre d’Action Laïque) is de tegenhanger van 
deMens.nu in het Franstalige landsgedeelte. DeMens.nu 
en het CAL ressorteren samen onder de Centrale Vrijzin-
nige Raad (CVR), voluit de Centrale Vrijzinnige Raad der 
niet-confessionele levensbeschouwelijke Gemeenschappen 
van België vzw. De CVR heeft als opdracht de niet-confes-
sionele levensbeschouwelijke gemeenschappen te verte-
genwoordigen in hun betrekkingen met de burgerlijke 
overheid.

Tot zover een summiere ‘foto’ van de georganiseerde vrij-
zinnigheid in Vlaanderen en Brussel. 

Lokale afdelingen, centra, ‘huizen’ van deze organisaties 
zijn de plaatselijke actoren van het vrijzinnig humanisme 
in Vlaanderen en Brussel. Zij organiseren sociaal-culturele 
activiteiten, staan in voor vrijzinnig-humanistische dienst-
verlening en zijn het uithangbord van de humanistische le-
vensbeschouwing in steden, gemeenten, wijken en buurten. 
In ‘huizenvandeMens’ staan de vrijzinnig-humanistische 
consulenten in voor morele dienstverlening (morele bege-
leiding bij levensvragen), organiseren ze gemeenschapsvor-
mende activiteiten en vrijzinnige plechtigheden. 
De lokale afdelingen van het Humanistisch Verbond en an-
dere lidverenigingen van deMens.nu organiseren een breed 
scala aan sociaal-culturele activiteiten in de Vrijzinnige 

Ontmoetingscentra of andere gemeentelijke of stedelijke lo-
caties. De Vrijzinnige Ontmoetingscentra (VOC’s) zijn vaak 
de draaischijf van het ‘lokale vrijzinnige leven’. De soci-
aal-culturele werking van het Humanistisch Verbond en de 
dienstverlenende functie van deMens.nu vullen elkaar aan, 
maar overlappen elkaar in de praktijk soms gedeeltelijk. 
Daarom worden duidelijke onderlinge afspraken gemaakt 
zodat beide organisaties elkaar wederzijds kunnen onder-
steunen en versterken, zowel door strategische samenwer-
king als door concrete samenwerking ‘op het terrein’.

Het Humanistisch Verbond anno 2019 en volgend: 

op weg naar een hedendaagse, professionele en 

kwaliteitsvolle sociaal-culturele organisatie

Anno 2019 is het Humanistisch Verbond een bloeiende 
sociaal-culturele organisatie, met meer dan 170 afdelingen 
en duizenden vrijwilligers en leden (zie ook de kerngege-
vens in Hoofdstuk 9 van het zakelijk deel), die via een sterk 
uitgebouwd communicatieapparaat en een breed palet 
van sociaal-culturele activiteiten een boodschap uitdragen 
van kritisch, maar verbindend humanisme, in een com-
plexe samenleving die bedreigd wordt door uitingen van 
onverdraagzaamheid en standpunten en handelingen die 
indruisen tegen de principes en waarden van het Verlich-
tingsdenken, het humanisme en de democratische liberale 
rechtsstaat. Met het voorliggende beleidsplan als richting-
gevend kader en strategisch houvast heeft de vereniging de 
ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de realisatie 
van een humane en (dus) humanistische samenleving. 
De trajecten die werden ontwikkeld in het kader van het 
remediëringstraject en de totstandkoming van dit beleids-
plan zullen er in belangrijke mate toe bijdragen dat we 
in de komende jaren deze ambitie op een professionele 
en kwaliteitsvolle manier kunnen realiseren. Het nieuwe 
beleidsplan dat vertrekt vanuit een geherformuleerde en 
geactualiseerde missie, een grondige maatschappelijke con-
textanalyse en zorgvuldig doordachte en uitgewerkte visies 
op sociaal-culturele functies en rollen, en dat is ontwikkeld 
en geformuleerd in een logica van consequent toegepaste 
integrale kwaliteitszorg, geeft duidelijk de richting aan 
waarin de vereniging de volgende jaren zal evolueren en 
is tegelijk een instrument om die evolutie permanent te 
evalueren en waar nodig bij te sturen.
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5. VISIE OP SOCIAAL-CULTURELE 
FUNCTIES EN ROLLEN

5.1.VISIE OP FUNCTIEMIX

In de aanloop naar het beleidsplan 2021-2025 en in het 
kader van het remediëringstraject van het Humanistisch 
Verbond volgend op de visitatie van najaar 2018, heeft de 
vereniging de volgende visietekst ontwikkeld over de func-
tiemix zoals omschreven in het decreet sociaal-cultureel 
volwassenenwerk van 2017. Deze tekst werd eveneens op-
genomen in het Remediëringsrapport van november 2019.

Een mix van vier sociaal-culturele functies

Het decreet op het sociaal-culturele volwassenenwerk van 
2017 vraagt sociaal-culturele organisaties een weloverwogen 
keuze te maken van minimaal twee sociaal-culturele func-
ties in overeenstemming met de missie en in functie van de 
doelstellingen die de organisatie wilt bereiken (zie hierbo-
ven). Na bevraging van en in overleg met leden, vrijwilligers 
en andere stakeholders, én na grondige reflectie binnen 
de raad van bestuur en de algemene vergadering, heeft 
het Humanistisch Verbond ervoor geopteerd om ook in de 
komende beleidsperiode (2021-2025) aan de slag te gaan met 
de functiemix van de vier sociaal-culturele functies zoals ge-
definieerd in het decreet: de gemeenschapsvormende functie, 
de cultuurfunctie, de leerfunctie en de maatschappelijke be-
wegingsfunctie. Dit is een positieve en logische keuze die in 
eerste instantie wordt ingegeven door de vaststelling dat de 
vier functies een vereiste zijn om de in de aanloop naar het 
nieuwe beleidsplan geherdefinieerde missie van de vereni-
ging te kunnen realiseren. Daarnaast is er het gegeven dat 
de afdelingen die het kloppende hart zijn van de vereniging 
in de verscheidenheid van hun sociaal-culturele praktij-
ken die functiemix daadwerkelijk ten uitvoer brengen, wat 
duidelijk blijkt uit de rapportering van hun activiteiten. En 
hoewel de denkoefening op meerdere niveaus gemaakt werd 
om in de toekomst niet in te zetten op alle functies (denkoe-
fening onder meer ingegeven door het gegeven dat niet alle 
functies even hoog scoren in alle afdelingen), is toch duide-
lijk gebleken dat het niet langer inzetten op één of enkele 
functies niet in overeenstemming zou zijn met de concrete 
sociaal-culturele praxis van het Humanistisch Verbond en 
bovendien het realiseren van de missie en de doelstellingen 
zou belemmeren of hypothekeren. Dit betekent niet dat alle 
afdelingen en activiteiten een gelijkaardig patroon zullen 
vertonen in de verhouding van de gerealiseerde functies. Bij 
sommige thematische afdelingen of bv. afdelingen die met 
vluchtelingen of nieuwkomers werken, zal de maatschap-
pelijke bewegingsfunctie voorop staan. Bij afdelingen die 
hoofdzakelijk vrijzinnige feesten organiseren (in samenwer-
king met leerkrachten, scholen, ouders en familieleden van 
feestelingen en vele vrijwilligers) zullen de gemeenschaps-
vormende en educatieve functies voorop staan, maar zal bv. 
de cultuurfunctie als ‘ondersteunende’ of ‘instrumentele’ 
functie ook prominent aanwezig zijn.

Uit de uitgebreide visietekst van het Humanistisch Ver-
bond op de vier functies blijkt duidelijk op welke manier ze 
alle hun plaats innemen in de werking van de vereniging 
en in een wisselende mix bijdragen tot het inhoud geven 
aan de drie maatschappelijke rollen.

Gemeenschapsvorming is daarbij een vanzelfsprekende 
kernfunctie, wat meteen al blijkt uit de eerste zin van de 
missie: het Humanistisch Verbond is de sociaal-culturele 
organisatie die mensen verenigt vanuit een vrijzinnig-hu-
manistisch wereldbeeld. In de praktijk is het zo dat de ver-
eniging in Vlaanderen en Brussel dé gemeenschap vormt 
en vertegenwoordigt van het vrijzinnig humanisme als 
levensbeschouwing. Daarnaast profileert het hedendaagse 
Humanistisch Verbond zich sterk als bruggenbouwer naar 
mensen, groepen en gemeenschappen die zich kunnen vin-
den in breed gedefinieerde humanistische waarden, sum-
mier omschreven in de tweede en derde paragraaf van de 
missie. De visietekst maakt duidelijk dat de vereniging via 
de gemeenschapsvormende functie (in samenspraak met 
andere functies) de maatschappelijke rollen realiseert, in 
eerste instantie de verbindende rol: zowel intern als extern 
individuen, groepen en gemeenschappen verbinden vanuit 
vrij onderzoek, kritisch denken en kritisch burgerschap, via 
praktijken gericht op de samenlevingsproblematiek (zie ook 
de laborol samenleving en polarisatie) en actuele maat-
schappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

Ook maatschappelijke beweging is sedert oudsher een 
kernfunctie van het Humanistisch Verbond. Engagement 
en politisering waren immers van bij de oprichting aanwe-
zig als doelstelling en handelingspraktijk, met als aan-
dachtspunten en richtinggevende principes: levensbeschou-
welijke, sociale en culturele emancipatie van het individu, 
het recht op zelfbeschikking, levensbeschouwelijke gelijkbe-
rechtiging, het streven naar een tolerante en pluralistische 
samenleving gebaseerd op de waarden van de Verlichting, 
met pluralistisch onderwijs en pluralistische instellingen 
en ruimte voor vrije meningsuiting en vrij onderzoek als 
methode om tot rationele kennis en inzichten te komen. 
Met die principes als uitgangspunt heeft het Humanistisch 
Verbond er (samen met partners en medestanders in de 
academische, politieke, medische, juridische wereld) over 
een periode van tientallen jaren in belangrijke mate toe bij-
gedragen dat we vandaag leven in een van de meest open, 
tolerante, seculiere en (ethisch) vooruitstrevende samenle-
vingen, en dat via haar sociaal-culturele werking, bijdrage 
tot het onderwijs, maatschappelijk activisme, sociale en 
wetenschappelijke analyse, invloed op politiek en beleid. 
Ook vandaag, in een veranderde samenlevingscontext met 
nieuwe belangrijke uitdagingen (diversiteit, wij-zij-pola-
risering, ontwikkelingen in biotech en infotech, ongelijk-
heid, mensenrechten …), staat diezelfde activistische en 
vaak militante, kritische visie op maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke vraagstukken centraal in de visie en 
werking van de vereniging – zie de missie: vertrekkend van 
humanistische waarden zijn sociaal-culturele interventies 
gericht op het versterken van een open en vrije democrati-
sche samenleving.
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Zowel de cultuurfunctie als de leerfunctie zijn in belang-
rijke mate aanwezig in de praxis van het Humanistisch 
Verbond, als doelstelling enerzijds (inzetten op cultuur als 
zin- en betekenisgevend kader en als geheel van culture-
le producten die betekenis en meerwaarde geven aan de 
samenleving; inzetten op leren als middel tot individuele 
ontplooiing, kritische bewustwording en maatschappelijke 
emancipatie), en als ‘instrument’ anderzijds, met name als 
middel en methodologie tot gemeenschapsvorming en het 
nastreven van verbinding en het bewerkstelligen van maat-
schappelijke verandering. Op welke manieren dit concreet 
wordt ingevuld, wordt verder verduidelijkt in de visie op 
respectievelijk de cultuurfunctie en de leerfunctie. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de functies gemeen-
schapsvorming en maatschappelijke beweging als het ware 
de ‘bedding’ vormen van de werking van het Humanistisch 
Verbond, een soort basso continuo waarbinnen zowel de 
cultuurfunctie als de leerfunctie op diverse manieren een 
belangrijke invulling krijgen, in een wisselend spectrum 
van middel of instrument tot doel op zich.

5.2. VISIE OP FUNCTIES

Ook de (uitgebreide) visie van het Humanistisch Verbond 
op de vier sociaal-culturele functies kreeg vorm in de aan-
loop naar het beleidsplan 2021-2025 en in het kader van 
het remediëringstraject van de vereniging volgend op de 
visitatie van najaar 2018. Deze visietekst werd eveneens 
opgenomen in het Remediëringsrapport ingediend novem-
ber 2019. De krachtlijnen van de visietekst werden in het 
najaar van 2019 ‘gebruikt’ in het remediëringstraject (met 
een concrete ‘vertaalslag’ naar de afdelingswerking) en 
vormen een integraal onderdeel van onder meer de uitge-
schreven visies op kwaliteitszorg en professionalisering. 
Zoals aangegeven in het Remediëringsrapport is de visie 
op de vier sociaal-culturele functies het fundament van de 
beoordelingselementen die vorm geven aan de sociaal-cul-
turele praxis van het Humanistisch Verbond.

De gemeenschapsvormende functie

Gemeenschapsvorming is een vanzelfsprekende kernfunctie 
van het Humanistisch Verbond. Dat was het ten tijde van 
de oprichting van de vereniging in 1951, toen mensen zich 
verenigden om humanistische waarden en een seculiere 
maatschappijvisie uit te dragen en te ijveren voor gelijkbe-
rechtiging van een vrijzinnig-humanistische levensbeschou-
wing. Vandaag vermeldt de (vernieuwde) missie (2019) dat 
het Humanistisch Verbond de sociaal-culturele organisatie 
is die mensen verenigt vanuit een vrijzinnig-humanis-
tisch wereldbeeld. Die humanistische en seculiere visie 
op mens en samenleving is de gedeelde waarde die de 
gemeenschap(pen) en de groepen waarnaar het Humanis-
tisch Verbond zich richt in eerste instantie definieert. Als 
belangrijkste en grootste lidorganisatie én ledenorganisa-
tie van wat men de vrijzinnig-humanistische koepel kan 
noemen (de Unie Vrijzinnige Verenigingen) is het Huma-

nistisch Verbond de enige sociaal-culturele organisatie in 
Vlaanderen en Brussel die de normen en waarden van het 
vrijzinnig-humanistische gedachtegoed expliciet uitdraagt 
en formuleert (missie) als de essentie van haar identiteit. 
Dat betekent concreet dat het Humanistisch Verbond in de 
praktijk dé gemeenschap vormt en vertegenwoordigt van 
het vrijzinnig humanisme als levensbeschouwing. 

Die gemeenschap is divers, veellagig, pluraal, dynamisch 
en vormt in een visuele voorstelling een complex beeld van 
(deels overlappende) groepen, individuen en entiteiten die 
op hun beurt als gemeenschappen kunnen worden be-
schouwd. In eerste instantie zijn er als ‘interne’ groepen de 
afdelingen en bestuursorganen (raden van bestuur, alge-
mene vergaderingen, adviesgroepen), leden en vrijwilligers, 
waarbinnen ook weer diverse doelgroepen worden onder-
scheiden die specifieke activiteiten ontplooien (algemene 
afdelingen, thema-afdelingen, ouder- en leerkrachtenaf-
delingen, jongeren, vrouwen, senioren …). Maar als kern 
van een groot netwerk is het Humanistisch Verbond ook 
initiator of facilitator van activiteiten ontwikkeld in grote 
en diverse samenwerkingsverbanden, met gemeenschappen 
dus die aantoonbaar dezelfde waarden delen, en met exter-
ne groepen. Concrete voorbeelden zijn andere vrijzinnig/
humanistisch geïnspireerde organisaties (binnen en buiten 
de koepelorganisatie), de huizenvandeMens verspreid over 
heel Vlaanderen en Brussel, de Instellingen voor Morele 
Dienstverlening (idem), de Vrijzinnige Ontmoetingscentra 
(idem), onderwijsinstellingen op alle niveaus (officieel en 
pluralistisch onderwijs, hogescholen en universiteiten), 
ouders, leerlingen en leerkrachten niet-confessionele zeden-
leer en de Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-con-
fessionele Zedenleer RIKZ.Z), andere middenveldorganisa-
ties (welzijn, armoede, minderheden, vluchtelingen, lgbtq 
…), culturele instellingen en organisaties (culturele centra, 
musea, erfgoedinstellingen), kunstenaars en kunstenaars-
groepen, ziekenhuizen en zorginstellingen, uitgeverijen 
en boekhandels enz. Dergelijke samenwerkingsverbanden 
zijn veelal structureel en zorgen op die manier voor een 
duurzame interactie tussen groepen en gemeenschappen en 
voor een krachtige en inspirerende gemeenschapsvormende 
werking. De ‘gemeenschap’ die het Humanistisch Verbond 
vormt, bereikt en aanspreekt, is vele malen groter en diver-
ser dan het eigen ledenaantal. Bij uitbreiding is de werking 
van het Humanistisch Verbond ook gemeenschapsvor-
mend naar andere groepen waarmee op herhaalde basis de 
dialoog wordt aangegaan en waarmee activiteiten worden 
ontwikkeld (interculturele en interlevensbeschouwelijke 
dialoog en projecten, participatie aan de Vlaamse Interle-
vensbeschouwelijke Dialoog VILD, participatie aan interle-
vensbeschouwelijk platform Zingeven Verbindt, dialoog met 
islamitische denktank Cirra enz.). In een maatschappelijke 
context gekenmerkt door toenemende diversiteit, onbegrip 
en polarisatie tussen (etnisch-culturele, levensbeschou-
welijke) gemeenschappen en discussies over de seculiere 
rechtsstaat en de plaats van levensbeschouwing in de pu-
blieke ruimte, heeft het Humanistisch Verbond een belang-
rijke taak als kritische facilitator van de dialoog.

De vorming en versterking van interne groepen gebeurt 
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structureel en intensief door de afdelingsbegeleiding (door 
provinciaal werkende educatieve medewerkers, natio-
naal secretariaat), door ondersteuning en waardering van 
vrijwilligers, door verbindende en verdiepende activitei-
ten, door inzet van heel diverse communicatiemiddelen 
(website, nieuwsbrieven, magazines, sociale media …), 
door inzet op participatie van vrijwilligers via de interne 
bestuursorganen, door bevragingen en implementatie van 
kwaliteitszorg enz. 
Interactie tussen groepen en gemeenschappen gebeurt door 
het ontwikkelen van activiteiten met gerichte thema’s (met 
sterke focus op maatschappelijk relevante jaarthema’s en 
via deze thema’s in te zetten op de leerfunctie en de maat-
schappelijke bewegingsfunctie), door intense en structurele 
samenwerkingen, door betrekken van partners en (externe) 
experten in publieke communicatie (via website, magazine, 
nieuwsbrieven, publicaties in cahier- en boekvorm …) enz. 
Dergelijke interactieve processen die ook zorgen voor een 
sterke participatieverbreding worden geïnitieerd, aange-
moedigd en begeleid door het nationaal secretariaat en de 
educatieve medewerkers. 

Vertrekkend vanuit de missie (zinvolle zelfontplooiing, 
verenigen vanuit een humanistisch wereldbeeld, kritische 
analyse en versterken van de samenleving) worden op die 
manier de interventiestrategieën gemeenschapseducatie, 
gemeenschap vormen en gemeenschapsvormgeving inge-
zet, met als beoogde resultaten respectievelijk: ‘ik weet en 
kan meer in mijn rol als burger’, ‘ik voel mij thuishoren 
bij een groep’ en ‘ik draag bij tot de samenleving’. Voor het 
Humanistisch Verbond realiseert de gemeenschapsvor-
mende functie zo ook de maatschappelijke rollen: vanuit 
vrij onderzoek, kritisch denken en kritisch burgerschap 
intern en extern verbinden via praktijken gericht op de 
samenlevingsproblematiek (zie laborol samenleving en 
polarisatie) en actuele maatschappelijke ontwikkelingen en 
uitdagingen (zie onder meer laborol informatietechnologie 
en cybertechnologie).

De cultuurfunctie

Voor het Humanistisch Verbond is cultuur altijd een cen-
traal gegeven geweest, een drager en pijler van de werking 
en de visie, zowel in de ‘nauwe’ betekenis van cultuur als 
kunst (geheel van artistieke uitingen), als en misschien 
wel vooral in de ruime visie op cultuur als sociaal gedeeld 
repertoire van tekens, betekenis en zin dat mensen en 
samenlevingen oriënteert en een bestaansgrond geeft (zie 
‘toelichting’ hierboven). Het Humanistisch Verbond is een 
sociaal-culturele organisatie met een sterke ideologische 
visie die humanistische waarden en normen, zingeving die 
vertrekt vanuit de autonomie en verantwoordelijkheid van 
het individu en betekenisgeving door vrij onderzoek en kri-
tische reflectie als kernwaarden en handelingspraktijken 
voorop zet. Die humanistische visie op mens en samenle-
ving en de sociaal-culturele interventies die de doelstellin-
gen van de missie realiseren, vertrekken vanuit een cultu-
reel (waarden)kader dat historisch kan worden geduid (met 
sterke wortels in de klassieke oudheid, de humanistische 

renaissance, de Verlichting en de moderniteit), dat in het 
heden op een geactualiseerde manier gestalte krijgt in het 
werk van invloedrijke denkers als bv. Yuval Noah Harari 
of Steven Pinker en dat vandaag door het Humanistisch 
Verbond beschouwd wordt als de beste garantie voor het tot 
stand brengen en versterken van een pluralistische, tole-
rante, democratische, en verbindende samenleving (in een 
context waarin die Verlichte maatschappijwaarden volgens 
vele critici en analisten bedreigd worden, door informatie- 
en cybertechnologie, klimaatverandering, technologische 
ontwrichting, nationalisme en identitair tribalisme, religi-
euze onverdraagzaamheid …). De identiteit en de hande-
lingspraktijk van het Humanistisch Verbond wordt gedra-
gen door en is doordesemd van die humanistische ‘cultuur’, 
wat ook duidelijk blijkt uit de publicaties en praxis van 
de vele kritische intellectuelen en activisten die via pro-
grammatie en communicatie mee vorm geven aan inhoud 
en werking van het Humanistisch Verbond (voorbeelden 
legio, alleen al de filosofische, kunstfilosofische en agogi-
sche scholen van de UGent en de Vrije Universiteit Brussel 
leveren hier tientallen namen van denkers en onderzoekers 
die deze cultuur belichamen en uitdragen). 

Naast dit algemene zin- en betekenisgevende kader van 
waaruit de missie vertrekt, is er de concrete aandacht voor 
en toepassing van kunst en cultuur in de dagelijkse prak-
tijk van de vereniging. Hoewel het Humanistisch Verbond 
zich niet in eerste instantie profileert als een ‘cultuurfonds’ 
in de wat nauwere betekenis, hebben kunst en cultuur een 
belangrijk aandeel in de veelsoortige activiteiten van de 
vereniging. Cultuurparticipatie en cultuurreflectie komen 
aan bod in lezingen en debatten, uitstappen en reizen, 
wandelingen, bezoek aan tentoonstellingen en musea, film-
aanbod, theateraanbod, (aperitief)concerten, boekvoorstel-
lingen, (organisatie van) boekenprijzen en andere literaire 
evenementen, creatieve workshops enz. Cultuurconsumptie 
en -productie staat niet op zich en is niet vrijblijvend, maar 
staat in het teken van reflectie, kritiek, (zelf)ontplooiing, 
verdieping, maatschappelijke emancipatie, gemeenschaps-
vorming. Cultuur is zowel doel als middel, verrijkt en ver-
sterkt zowel individu als samenleving en verenigt vanuit 
een wereldbeeld/waardenkader (missie). 
Het Humanistisch Verbond heeft van oudsher een sterke 
reflexieve en kritische woord’cultuur’, die zich uit op heel 
diverse wijzen: niet alleen door de vele publieke en inter-
actieve lezingen en debatten, maar ook door eigen publica-
ties (magazines, cahierreeksen, monografieën) en opnieuw 
nauwe en frequente samenwerkingsverbanden met onder 
meer (onafhankelijke) boekhandels en uitgeverijen (ASP/
VUBPRESS, Polis, Vrijdag, EPO, Houtekiet …). De re-
censierubriek ‘Kritisch lezen’ is een in Vlaanderen uniek 
platform voor literaire en wetenschappelijke non-fictie, met 
veel aandacht voor filosofische, politieke, levensbeschouwe-
lijke, historische en actueel-maatschappelijke publicaties. 

Ook het bewaren van cultuur met focus op vrijzinnig huma-
nisme is een structureel aandachtspunt voor het Huma-
nistisch Verbond. Het betreft hier zowel de eigen werking 
en traditie als bij uitbreiding het geheel van het humanis-
tische erfgoed in Vlaanderen. De vereniging werkt hier-
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voor via een samenwerkingsprotocol nauw samen met het 
Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (Vrije 
Universiteit Brussel), dat als erkend cultureel archief het 
documentair en immaterieel erfgoed van het vrijzinnig hu-
manisme in Vlaanderen en Brussel van na 1950 borgt. De 
samenwerking concretiseert zich via materiaaluitwisseling, 
opzetten van tentoonstellingen en projecten, workshops 
(voor leden en afdelingen: erfgoed- en herinneringseduca-
tie, leren over/door geschiedenis, omgaan met bronnen …), 
publicaties, studiedagen enz. Het Humanistisch Verbond 
heeft ook aandacht voor specifiek literair erfgoed, met 
projecten over vrijzinnige auteurs (bv. Gerard Walschap 
of Hubert Lampo) maar ook over humanistische klassieke 
teksten en schrijvers. 

Zoals kunstfilosoof en cultureel agoog Willem Elias schrijft, 
bestaat er wellicht niet zoiets als ‘vrijzinnige kunst’. Maar 
hij ziet wel een duidelijke parallel tussen de methodiek van 
het vrije denken en de kracht, werking en finaliteit van het 
muzische. Het vrijzinnig humanisme wil immers ‘men-
sen kansen bieden om zich te ontwikkelen in hun cogni-
tief-emotionele, ethische en esthetische dimensies via ago-
gische vaardigheden binnen het sociaal-culturele veld’. De 
uitgangspunten van het vrijzinnig humanisme zijn dezelfde 
als die van de vrije en authentieke kunstenaar: ‘vrijheid 
van denken en handelen, uitdrukking van lichamelijkheid, 
radicale kritiek en relativeringsvermogen, zelfbeschikking, 
rechten van de mens, gelijkwaardigheid, respect voor de 
diversiteit aan levensverhalen, inclusiviteit, dialoog, solida-
riteit, wereldburgerschap en democratie’ (Willem Elias in 
LL-Exit, catalogus bij de kunsthappening n.a.v. het vertrek 
van het Humanistisch Verbond uit het Karel Cuypers-
huis). Met die gedeelde uitgangspunten hoeft het niet te 
verwonderen dat ook kunst in de specifieke betekenis van 
(delen, deelnemen, zelfs creëren van) artistieke uitingen en 
artefacten een belangrijke functie vervult in het realiseren 
van de missie van het Humanistisch Verbond (symbo-
lisch zijn hier bv. de creatie van het beeldhouwwerk en de 
tweejaarlijkse originele lithografieën/zeefdrukken voor de 
Prijs Vrijzinnig Humanisme). In De kunst van samenleven. 
Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme gebruikt 
en interpreteert Hans Alma de iconische sculptuur Cloud 
Gate van Anish Kapoor als allegorie voor een hedendaags, 
reflexief, zelfkritisch maar vooral verbindend humanisme, 
een krachtig voorbeeld van de manier waarop experimen-
tele kunst in de openbare ruimte uitnodigt tot kritische 
reflectie en een emancipatorische en verbindende rol kan 
vervullen. 

Het belang voor het Humanistisch Verbond van cultuur als 
drager van waarden en normen en richtinggevend maat-
schappelijk repertoire van tekens, betekenis en zin, komt 
ook sterk naar voren in de interculturele en interlevens-
beschouwelijke aandacht en werking (via leerkrachten en 
scholen, vrijzinnige feestwerking, interlevensbeschouwelij-
ke dialoog en projecten, inzetten op samenlevingsproblema-
tiek via emancipatorische activiteiten gericht op bridging). 
De superdiverse samenleving biedt hier een uitdaging om 
via principes van redelijkheid, wederkerigheid en gezond 
verstand (Patrick Loobuyck) maar ook vanuit een kritische 

en seculiere maatschappijvisie de dialoog én het debat aan 
te gaan, op zoek te gaan naar een common ground, maar 
ook de discussie scherpstellen waar Verlichte en secu-
liere principes en democratische verworvenheden in het 
gedrang komen. ‘Cultuur’ wordt hier een algemeen kader 
waarbinnen de vereniging de drie maatschappelijke rollen 
kan realiseren (zie ook de visietekst over de laborol en de 
samenlevingsproblematiek).

De brede waaier van activiteiten, projecten, acties en 
communicatieve interventies van zowel de afdelingen als 
het nationaal secretariaat van het Humanistisch Verbond 
hebben (vaak als element van de functiemix) betrekking 
op zowel materiële als immateriële cultuur en illustreren 
de diverse sociaal-culturele interventiestrategieën van de 
cultuurfunctie: deelnemen aan cultuur (consumptie, zie 
voorbeelden hierboven), deelhebben aan cultuur (productie, 
zie voorbeelden hierboven: ondersteunen van deelnemers 
bij het veruitwendigen van waarden, normen, symbolen, 
culturele artefacten …) en faciliteren van cultuurkritiek 
(uitnodigen tot kritische reflectie vanuit vrijzinnig-huma-
nistisch perspectief, een kernpunt in de missie). Leden 
en deelnemers maken kennis met cultuur, dragen bij tot 
cultuur en gaan kritisch om met cultuur (de samenleving), 
met de krijtlijnen van de missie als richtinggevend kader.

De leerfunctie

Het Humanistisch Verbond is weliswaar geen vormingsin-
stelling, maar ‘leren’ behoort (ook historisch) tot het kern-
DNA van de vereniging. Die werd immers opgericht als 
sterk emancipatorische organisatie, gericht op individuele 
ontplooiing (ethisch, wetenschappelijk en sociaal, vertrek-
kend van principes als vrij onderzoek, rationeel denken, 
ethische zelfbeschikking, maatschappelijke solidariteit) 
en maatschappelijke verandering (levensbeschouwelij-
ke ontvoogding en gelijkberechtiging, politiek, juridisch, 
educatief, medisch, ethisch, cultureel …). Die aandacht 
voor en focus op kennis, educatie en inzicht als motor voor 
maatschappelijke verandering en vooruitgang, komt ook 
vandaag nog duidelijk tot uiting in de werking (activiteiten, 
communicatieaanbod) van het Humanistisch Verbond (zie 
bv. ook de brochure Etalage met een actueel aanbod van ac-
tiviteiten die aansluiten bij hedendaagse problematieken): 
de sterke lezingen-, debat-, gespreks- en discussiecultuur 
van de vereniging illustreert dit overduidelijk. Leren heeft 
dan hoofdzakelijk betrekking op informele educatie (hoewel 
gerichte workshops en cursussen ook deel uitmaken van 
het aanbod, ook in het kader van professionalisering en 
kwaliteitszorg), maar is veel sterker dan incidenteel: er is 
een gericht en weloverwogen educatief aanbod en er zijn 
evenzeer gerichte en expliciete vragen van leden en deelne-
mers. Inhoud en thema’s bestrijken het hele maatschappe-
lijke veld, met telkens bijzondere aandacht voor uitgelichte 
grote jaarthema’s en voor de krijtlijnen uitgetekend door de 
missie: krachtige thema’s zijn (zie Etalage) levensbeschou-
wing en filosofie, de seculiere samenleving, armoede en 
ongelijkheid, diversiteit, ecologie en duurzaamheid, gender, 
gezondheidszorg, mensenrechten en herinnering, onder-
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wijs en opvoeding, wetenschap en technologie, informatie 
en communicatie. Leren gebeurt niet (alleen) individueel, 
maar als sociale praktijk via sociale participatie, in interac-
tie met andere individuen en in de context van groepen en 
gemeenschappen (leren is sociaal-cultureel gemeenschaps-
vormend, zie verder leeromgevingen). Leren, het overbren-
gen en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes, 
is een cultureel gegeven, waarbij cultuur ook verwijst naar 
het betekenis- en zingevend geheel van waarden en normen 
die de identiteit van het Humanistisch Verbond schragen 
(zie visietekst cultuurfunctie): leren vertrekt vanuit het 
kader en de uitgangspunten van de missie (vrij onderzoek, 
kritisch denken, vrije meningsuiting, zelfbeschikking, Ver-
lichtingswaarden) en gebeurt in functie van het versterken 
en verdiepen van die waarden in een vrije en open samen-
leving. Leren voor het Humanistisch Verbond is fundamen-
teel kritisch, stelt denkkaders in vraag met als doelstelling 
voortschrijdend inzicht en maatschappelijke vooruitgang en 
is op die manier ingebed in het emancipatorische gedachte-
goed.

Bij het Humanistisch Verbond situeert leren zich in heel 
diverse leeromgevingen die uitnodigen tot (intellectue-
le, sociale, socialiserende) interactie, ontmoeting, dia-
loog, reflectie, verbreding en verdieping van participatie. 
Leeromgevingen zijn: lokale (gemeentelijke of provinciale) 
zalen en (cultuur)centra/gemeenschapscentra, Vrijzinnige 
Ontmoetingscentra en huizenvandeMens, culturele loca-
ties, scholen, hogescholen en universiteiten, bibliotheken, 
boekhandels, musea en expositieruimtes, filmzalen en 
-huizen, cafés, particuliere ontmoetingsplaatsen (zoals de 
Corridor van filosoof Johan Braeckman, filosofiehuis Het 
zoekend hert …), het nationale secretariaat (met ont-
moetingsruimte), diverse openbare plaatsen, de publieke 
openbare ruimte (straten, pleinen, parken, sportlocaties, 
speelpleinen), natuurlijke omgevingen enz. Maar evengoed: 
publicaties (Het Vrije Woord, Etalage, eigen cahiers en 
monografieën, brochures, pamfletten, lokale tijdschriften), 
nieuwsbrieven, de website (informatie en opinie, podcasts 
en films), sociale media enz. Thematische en inhoudelijke 
groepen creëren ook krachtige leercontexten (Atheïstisch 
Platform, denktank Kwintessens). Dat geldt ook voor de 
(bestuurs)structuren, geledingen en reflectiegroepen van 
de eigen organisatie, die op dat vlak ook altijd een lerende 
organisatie is (groepsleren, sociale dynamiek onderhevig 
aan verandering, bijsturing, verbetering): afdelingsbestuur, 
provinciaal bestuur, raad van bestuur, algemene vergade-
ring, inhoudelijk congres.

Leren gebeurt niet alleen binnen de ‘eigen’ groep of ge-
meenschap, maar ook samen met andere groepen en 
gemeenschappen: via de vele samenwerkingsverbanden 
met andere organisaties (zie ook visie gemeenschapsvor-
ming, met (externe) experten allerhande (professionelen, 
academici, ervaringsdeskundigen, journalisten, auteurs, 
veldwerkers …), met andere levensbeschouwingen (in-
terlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking) en 
etnisch-culturele groepen (diversiteitstafels, nieuwko-
mersorganisaties, vluchtelingenorganisaties, verbin-
dende en participatieverbredende activiteiten zoals 

lichtwandelingen, nieuwkomersonthaal, Tafels van vre-
de). Hierbij is leren een wederzijds, pluriform, interactief 
proces: vertrekkend vanuit een humanistisch wereldbeeld 
en humanistische premissen en met de methodiek van vrij 
onderzoek en kritisch denken worden gedeelde maatschap-
pelijke vraagstukken onderzocht om te begrijpen en waar 
mogelijk te veranderen en verbeteren.

De aandacht voor educatie in een wat specifiekere zin (op-
voeding en onderwijs) blijkt ook uit de heel nauwe verbon-
denheid met diverse ‘schoolse’ contexten. Sedert de op-
richting is het Humanistisch Verbond (onder meer ook via 
de Oudervereniging voor de Moraal) van nabij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling, de organisatie en de kwali-
teitszorg van het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ). 
Dat is ook vandaag nog het geval, met een sterke vertegen-
woordiging in het beheersorgaan van het vak (de RIKZ.Z, 
Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg NCZ) en nauwe 
banden met vele leerkrachten. Afdelingen van het Hu-
manistisch Verbond (voormalige ouderafdelingen en zgn. 
feestcomités) organiseren de vrijzinnige overgangsfeesten, 
het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd, en bereiken 
zo vele tienduizenden familieleden en sympathisanten. 
Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en bij 
uitbreiding het officieel onderwijs in Vlaanderen en Brussel 
is een vaste partner van de vereniging voor diverse acti-
viteiten en producten (publicaties) die in brede zin onder-
wijsgerelateerd zijn en nauw aansluiten bij de leerfunctie. 
Ook met het hoger onderwijs werkt het Humanistisch 
Verbond intensief samen, opnieuw en gezien de aard van 
de interventies, de samenwerkende partners en de locaties, 
voor activiteiten die (onder meer) ressorteren onder de 
leerfunctie (informeren, sensibiliseren, kennisoverdracht, 
zelfontplooiing, kritische analyse, vrij onderzoek). Partners 
zijn hier o.m. Hogeschool Gent, Erasmushogeschool, AP 
Hogeschool, Hogeschool PXL, Vrije Universiteit Brussel, 
UGent, Universiteit Antwerpen. Als partner in informele 
of niet-formele educatie vermelden we hier verder nog de 
vormingsinstellingen met wie het Humanistisch Verbond 
geregeld samenwerkt.

Leden, vrijwilligers, afdelingen, participanten aan activi-
teiten van het Humanistisch Verbond zijn sterk gefocust op 
de leerfunctie. Leren heeft als doel zinvolle ontplooiing van 
het individu én maatschappelijke emancipatie en vooruit-
gang. Leren wordt gefaciliteerd via heel diverse en sterke 
leeromgevingen en gebeurt in interactie met anderen, 
groepen en gemeenschappen. Leren realiseert de maat-
schappelijke rollen, met de missie als onderliggend kader: 
in gemeenschap leren verenigt en verbindt, de methode is 
in essentie het vrij onderzoek en het kritisch denken en de 
laborol sluit voor de beleidsperiode 2021-2025 naadloos aan 
bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en problema-
tieken, met name gemeenschapsvormend en verbindend 
handelen door te werken rond toenemende polarisering en 
kritisch nadenken en activiteiten ontplooien op het vlak 
van informatie- en cybertechnologie.
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De maatschappelijke bewegingsfunctie

Engagement en politisering waren van bij de oprichting 
aanwezig als doelstelling en handelingspraktijk van het 
Humanistisch Verbond, met als aandachtspunten en rich-
tinggevende principes: levensbeschouwelijke, sociale en 
culturele emancipatie van het individu, het recht op zelf-
beschikking, levensbeschouwelijke gelijkberechtiging, het 
streven naar een tolerante en pluralistische samenleving 
gebaseerd op de waarden van de Verlichting, met plura-
listisch onderwijs en pluralistische instellingen en ruimte 
voor vrije meningsuiting en vrij onderzoek als methode om 
tot rationele kennis en inzichten te komen. Met die princi-
pes als uitgangspunt heeft het Humanistisch Verbond er 
(samen met partners en medestanders in de academische, 
politieke, medische, juridische wereld) over een periode van 
tientallen jaren in belangrijke mate toe bijgedragen dat we 
vandaag leven in een van de meest open, tolerante, seculie-
re en (ethisch) vooruitstrevende samenlevingen, en dat via 
haar sociaal-culturele werking, bijdrage tot het onderwijs, 
maatschappelijk activisme, sociale en wetenschappelijke 
analyse, invloed op politiek en beleid. De directe en indi-
recte invloed van de vereniging en van individuele leden 
van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap op bv. de 
totstandkoming van wetgeving op het vlak van zwanger- 
schapsonderbreking, patiëntenrechten, palliatieve zorg, eu-
thanasie of homohuwelijk, kan moeilijk worden overschat.

Ook vandaag, in een veranderde samenlevingscontext met 
nieuwe belangrijke uitdagingen (diversiteit, wij-zij-polari-
sering, ontwikkelingen in biotech en infotech, ongelijkheid, 
mensenrechten …), staat diezelfde activistische en vaak 
militante, kritische visie op maatschappelijke en levensbe-
schouwelijke vraagstukken centraal in de visie en werking 
van het Humanistisch Verbond – zie de missie: vertrekkend 
van humanistische waarden zijn sociaal-culturele interven-
ties gericht op het versterken van een open en vrije demo-
cratische samenleving. Dit blijkt alleen al uit de thema’s en 
jaarthema’s die centraal staan in het aanbod en de werking 
(zie Etalage, zie ook de visie op de leerfunctie): humanisme, 
religie en secularisme, bio-ethiek, opvoeding en onderwijs, 
armoede en ongelijkheid, wetenschap en technologie, infor-
matie en media, mensenrechten en herinnering, ecologie en 
duurzaamheid, diversiteit (incl. vluchtelingen en asielzoe-
kers), gender (lgbtq) enz. Al deze problematieken komen 
via heel diverse werkvormen en strategieën aan bod in de 
werking (activiteiten, acties, communicatie, producten), in 
de diverse omgevingen beschreven in de visie op de leer-
functie (zie hierboven).

Activiteiten, acties, initiatieven en projecten illustreren de 
drie sociaal-culturele interventiestrategieën versterken, be-
trekken, veranderen, die bovendien rechtstreeks aansluiten 
bij de missie: individuele ontplooiing, kennisverwerving, 
bewustwording (empowerment); verenigen in groepen en 
gemeenschappen, verbreden van participatie (publieks-
werking, bridging), publieke communicatie en opiniëring 
(engagement); informeren, sensibiliseren, strategisch 
communiceren, publieke acties en campagnes, betrekken 
van belangengroepen, opzetten samenwerkingsverbanden, 

ontwikkelen van innoverende praktijken (zie laborol) … 
(sociale verandering). Bij al deze strategieën is er een dui-
delijke link met in eerste instantie de leerfunctie (zie visie 
op leerfunctie), maar ook met de gemeenschapsvormende 
functie en (als instrumentele methodiek) de cultuurfunctie. 
En ook hier (zie ook de andere functies) is voor het Huma-
nistisch Verbond het gegeven van intensieve samenwerking 
van groot belang, in het versterken van kennis, bereik en 
impact. Frequent organiseert de vereniging activiteiten 
waarbij ze een inspirerende en coördinerende ‘hub’-functie 
vervult en waarbij kenniscentra, gespecialiseerde orga-
nisaties, ervaringsdeskundigen, experten de interventie 
versterken. Aansluitend bij ontwikkelingen in het mid-
denveld, voorziet de vernieuwde visie op afdelingswer-
king van de vereniging overigens ook flexibele structurele 
samenwerkingsmogelijkheden met al dan niet kleinschalige 
en/of tijdelijke lokale projecten, burgerinitiatieven enz., 
uiteraard voor zover die aansluiten bij de eigen missie en 
visie. Daartoe behoren ook voor het Humanistisch Verbond 
vernieuwende samenwerkingsprojecten, samenwerking met 
een vzw die nieuwkomers onthaalt en begeleidt, samen-
werking met asielcentra, lokale interlevensbeschouwelijke 
projecten, vluchtelingenprojecten enz.

In functie van het realiseren van de doelstellingen (missie) 
werkt het Humanistisch Verbond via een van de invullin-
gen van de laborol aan een innovatief samenlevingsproject 
over het tegengaan en overstijgen van polarisering. In sa-
menwerking met Kazerne Dossin wordt een breed train-de-
trainer-project opgezet met afdelingsvrijwilligers, met de 
bedoeling om nadien ook in de lokale context de dialoog en 
de discussie aan te gaan met andersdenkenden en andere 
gemeenschappen. Verbindend werken is hier de finaliteit, 
maar vertrekkend van de eigen humanistische identiteit en 
de kritische analyse en reflectie die daar deel van uitmaakt 
– met verwijzing naar het werk van Chantal Mouffe zou je 
het agonistisch verbinden kunnen noemen, volgens haar 
de essentie van de politieke democratie (politisering). In 
een tweede, eveneens breed opgezet laboproject onderzoe-
ken we opnieuw in samenwerking met externe partners op 
kritische wijze en via diverse en originele werkvormen het 
belang en de impact van moderne infotech (informatietech-
nologie, cybertechnologie, artificiële intelligentie, de macht 
van algoritmen, robotica, transhumanisme, fake news, 
privacy …) op heel uiteenlopende disciplines en sectoren 
van de samenleving: technisch, wetenschappelijk, me-
disch, ethisch, juridisch, educatief, politiek. Ook hier is de 
bedoeling informeren, sensibiliseren, kritisch reflecteren, 
aanzetten tot (kritisch) handelen, politiseren.

Een belangrijk element in het realiseren van de maat-
schappelijke bewegingsfunctie is de communicatiestrate-
gie van het Humanistisch Verbond. Naast de ‘klassieke’ 
communicatiemiddelen zoals magazines (het thematische 
landelijke magazine en diverse regionale en lokale tijd-
schriften), flyers en brochures, nieuwsbrieven enz., is de 
nieuwe (2018) website naast een bron van informatie en 
verbinding/gemeenschapsvorming ook een inhoudelijk 
en interactief platform voor verspreiding van analyse en 
opinie, via blogs, vlogs, essays, podcasts, films (storytelling: 
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ook persoonlijke en collectieve verhalen en getuigenissen) 
enz. Dat gebeurt onder de noemer van Het Vrije Woord 
(merknaam van magazine en voormalige radio-uitzen-
dingen) en van de humanistische denktank Kwintessens. 
Uiteraard wordt hieraan gekoppeld sterk ingezet op sociale 
media om ook bredere, jongere of professionele doelgroepen 
te bereiken. Verder wordt waar mogelijk een beroep gedaan 
op publieke media (Knack, VRT, de kwaliteitskranten) om 
informatie en opinies te verspreiden. Ook publicaties in 
boekvorm maken deel uit van de mediamix: eigen uitga-
ven en reeksen gepubliceerd in samenwerking met pro-
fessioneel uitgeverijen (CAVA-monografieën en -readers, 
Cahierreeks van de denktank Kwintessens …). Met dit 
uitgebreide en gevarieerde communicatiepakket (waar-
van elementen ook verspreid en gedeeld worden via onze 
samenwerkingspartners) bereiken we een breed en divers 
publiek en versterken we de hierboven genoemde interven-
tiestrategieën. 

In Verlichting als levenskunst (2018, een uitgave van het 
Humanistisch Verbond en Uitgeverij ASP/VUBPRESS) 
pleit Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit 
Brussel, voor een hedendaagse invulling van de Verlich-
ting, die we moeten blijven beschouwen als een onvoltooid 
(nooit voltooid) project: Verlichting als een open en inclusie-
ve levenshouding die altijd onder constructie is en waarin 
we ons laten leiden door rede, wetenschap, humanisme en 
possibilisme. Vanuit die levenshouding en met het devies 
sapere aude kunnen we als mens en samenleving kritisch, 
maar met vertrouwen naar de wereld kijken en actief werk 
maken van vreedzaam samenleven met verschillen, in ‘rea-
listische utopieën’. Een positieve visie die nauw aansluit bij 
de missie van het Humanistisch Verbond en op voluntaris-
tische wijze vertolkt waarvoor de vereniging zich in woord 
en daad wil engageren.

5.3. VISIE OP ROLLEN

De verbindende rol

De verbindende rol zoals omschreven in het decreet en de 
toelichting is een vanzelfsprekend uitgangspunt in de visie 
en werking van het Humanistisch Verbond. Dat blijkt me-
teen al uit de missie (zie Hoofdstuk 3.1.) waarin ‘verenigen’ 
en ‘verbinden’ (‘verbindende samenleving’) expliciet worden 
vermeld. Die sterke focus op verenigen in nauwere en 
verbinden in bredere betekenis komt ook uitvoerig aan bod 
in de visieteksten over de functie gemeenschapsvorming 
(zie Hoofdstuk 5.2.), over verbreding en verdieping van de 
participatie (visietekst als bijlage bij het Remediëringsrap-
port, hier ook toegevoegd in Bijlage 4) en de visietekst over 
diversiteit (eveneens als bijlage bij het Remediëringsrap-
port, en hier ook toegevoegd als Bijlage 5, samen met het 
Charter diversiteit in Bijlage 6). Het lijkt niet opportuun 
om die uitgebreide visieteksten hier te hernemen, maar we 
synthetiseren hier enkele krachtlijnen en vullen die verder 
aan. 
 

Gemeenschapsvorming

Zoals gesteld in de visietekst is gemeenschapsvorming ook 
vanuit historisch standpunt een kernfunctie van het Huma-
nistisch Verbond. Anno 219, bijna 70 jaar na de oprichting, 
vermeldt de (vernieuwde) missie dat het Humanistisch 
Verbond de sociaal-culturele organisatie is die mensen 
verenigt vanuit een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld. 
Die humanistische en seculiere visie op mens en samen-
leving is de gedeelde waarde die de gemeenschap(pen) en 
de groepen waarnaar het Humanistisch Verbond zich richt 
in eerste instantie definieert. Als belangrijkste en grootste 
lidorganisatie én ledenorganisatie van wat men de vrijzin-
nig-humanistische koepel kan noemen (de Unie Vrijzin-
nige Verenigingen) is het Humanistisch Verbond de enige 
sociaal-culturele organisatie in Vlaanderen en Brussel die 
de normen en waarden van het vrijzinnig-humanistische 
gedachtegoed expliciet uitdraagt en formuleert (missie) als 
de essentie van haar identiteit. Dat betekent concreet dat 
het Humanistisch Verbond in de praktijk dé gemeenschap 
vormt en vertegenwoordigt van het vrijzinnig humanisme 
als levensbeschouwing. 

Die gemeenschap is divers, veellagig, pluraal, dynamisch 
en vormt in een visuele voorstelling een complex beeld 
van (deels overlappende) groepen, individuen en entitei-
ten die op hun beurt als gemeenschappen kunnen worden 
beschouwd. Naast de ‘interne’ groepen is het Humanistisch 
Verbond als kern van een groot netwerk vooral initiator of 
facilitator van activiteiten ontwikkeld in grote en diverse 
samenwerkingsverbanden, met gemeenschappen dus die 
aantoonbaar dezelfde waarden delen, en met externe groe-
pen. Concrete voorbeelden werden vermeld in de visietekst. 
Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn veelal structu-
reel en zorgen op die manier voor een duurzame interactie 
tussen groepen en gemeenschappen en voor een krachtige 
en inspirerende gemeenschapsvormende en verbindende 
werking. De groep van burgers die het Humanistisch Ver-
bond vormt, bereikt en aanspreekt, is dan ook vele malen 
groter en diverser dan het eigen ledenaantal. Bij uitbreiding 
is de werking van het Humanistisch Verbond ook verbin-
dend naar andere groepen waarmee op herhaalde basis de 
dialoog wordt aangegaan en waarmee activiteiten worden 
ontwikkeld (interculturele en interlevensbeschouwelijke 
dialoog en projecten, participatie aan de Vlaamse Interle-
vensbeschouwelijke Dialoog VILD, participatie aan interle-
vensbeschouwelijk platform Zingeven Verbindt, dialoog met 
islamitische denktank Cirra enz.). In een maatschappelijke 
context gekenmerkt door toenemende diversiteit, onbegrip 
en polarisatie tussen (etnisch-culturele, levensbeschouwelij-
ke) gemeenschappen en discussies over de seculiere rechts-
staat en de plaats van levensbeschouwing in de publieke 
ruimte, heeft het Humanistisch Verbond op die manier een 
belangrijke taak als kritische facilitator van de dialoog.

De vorming en versterking van interne groepen gebeurt 
structureel en intensief door de afdelingsbegeleiding (door 
provinciaal werkende educatieve medewerkers, natio-
naal secretariaat), door ondersteuning en waardering van 
vrijwilligers, door verbindende en verdiepende activitei-

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_4_-_visie_op_verbreding_en_verdieping_van_de_participatie.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_5_-_diversiteit_in_het_humanistisch_verbond_-_visie_en_werking.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_6_-_charter_diversiteit.pdf
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ten, door inzet van heel diverse communicatiemiddelen 
(website, nieuwsbrieven, magazines, sociale media …), 
door inzet op participatie van vrijwilligers via de interne 
bestuursorganen, door bevragingen en implementatie van 
kwaliteitszorg enz. 
Interactie tussen groepen en gemeenschappen gebeurt door 
het ontwikkelen van activiteiten met gerichte thema’s (met 
sterke focus op maatschappelijk relevante jaarthema’s en 
via deze thema’s in te zetten op de leerfunctie en de maat-
schappelijke bewegingsfunctie), door intense en structurele 
samenwerkingen, door betrekken van partners en (externe) 
experten in publieke communicatie (via website, magazine, 
nieuwsbrieven, publicaties in cahier- en boekvorm …) enz. 
Dergelijke interactieve processen die ook zorgen voor een 
sterke participatieverbreding worden geïnitieerd, aange-
moedigd en begeleid door het nationaal secretariaat en de 
educatieve medewerkers. 

Verbreding en verdieping van de participatie

Het verbreden en verdiepen van de participatie was al een 
duidelijk en welomschreven aandachtspunt in het vorige 
beleidsplan (2016-2020) van het Humanistisch Verbond. In 
de visietekst van 2019 wordt in dit verband verwezen naar 
toenmalige strategische doelstellingen 1.3 en 1.4 (onder 
de beleidsoptie ‘verenigen’) waarin expliciet sprake was 
van het bereiken en onderling verbinden van diverse (doel)
groepen in de context van een snel evoluerende samen-
leving (zie visietekst). Deze lijn wordt doorgetrokken en 
versterkt in het nieuwe beleidsplan (2021-2025), met name 
in de tweede strategische doelstelling: ‘Tegen het einde 
van de beleidsperiode heeft het Humanistisch Verbond zijn 
visie op verbreding en verdieping van de participatie en op 
diversiteit in de praktijk gerealiseerd’. Daarnaast komen 
verbreding en verdieping van de participatie en de focus 
op diversiteit ook aan bod in de strategische doelstellingen 
gewijd aan samenwerking en communicatie.

Zoals op diverse plaatsen wordt beklemtoond, ontplooit 
het Humanistisch Verbond een brede waaier aan activi-
teiten en acties die zich zowel richten op de onderscheiden 
groepen binnen de eigen gemeenschap, als op externe 
individuen, groepen en gemeenschappen (voor voorbeelden, 
zie de respectievelijke visieteksten). De aandacht voor een 
brede publiekswerking (met in functie van de thema’s ook 
een gerichte focus op externe groepen), voor herhaalde en 
structurele samenwerking en voor een steeds toenemende 
diversificatie, is er zowel op het landelijke (en eerder stra-
tegisch opererende) niveau, als op het lokale en bovenlo-
kale niveau: afdelingen werken onderling samen, maken 
verbindingen met andere lokale verenigingen en afdelingen 
van andere organisaties, ontplooien een werking in vrij-
zinnige centra die als lokale ontmoetingsplaats fungeren, 
zijn vertegenwoordigd in lokale cultuurraden en andere 
overlegorganen, werken samen met vormingsinstellingen 
(vaak met Vormingplus als partner), spelen in op lokale 
(burger)initiatieven, gaan aan de slag met jaarthema’s als 
verbindende kaders enz.

In de visietekst over participatie werd gewezen op het 

grote belang van een intensieve en in meerdere opzichten 
verbindende communicatie. Het krachtig uitgebouwde com-
municatieapparaat van het Humanistisch Verbond (dat nog 
wordt versterkt en verder geprofessionaliseerd in de nieu-
we beleidsperiode, zie de betreffende strategische doelstel-
ling) is zowel gericht op de eigen werking als op het brede 
publiek. In de publiekscommunicatie ligt de focus op een 
kritische analyse van diverse samenlevingsproblematieken 
vanuit een (radicaal) seculier, democratisch en Verlicht 
kader, maar met als positieve doelstelling de zoektocht 
naar positieve en maatschappelijk verbindende oplossin-
gen, naar een common ground waarin mensen zich kunnen 
vinden in een gedeeld verhaal van humanisme, redelijkheid 
en toekomstgerichtheid (het pleidooi van Steven Pinker 
in Verlichting nu voor rede, wetenschap, humanisme en 
vooruitgang; of van Patrick Loobuyck en Khalid Benhaddou 
in het recent gepubliceerde Verdwaald in Verlichting). Het 
vernieuwde profiel van het Humanistisch Verbond, waarin 
(zoals de baseline aangeeft) het ‘vrije denken’ (het denken 
van vrijdenkers) ten dienste staat van het ‘samen leven’ 
toont duidelijk de centrale plaats aan van die verbindende 
rol in de ambities van het geactualiseerde vrijzinnig huma-
nisme in de 21ste eeuw.

Diversiteit

De hedendaagse visie van het Humanistisch Verbond op 
de betekenis van de verbindende rol en de manier waarop 
die concreet wordt waargemaakt, komt misschien nergens 
beter tot uiting dan in de grondig uitgewerkte visietekst 
over diversiteit (waarvan de in het najaar van 2019 ge-
actualiseerde versie als bijlage werd toegevoegd aan het 
Remediëringsrapport; zie Bijlage 5). Gezien de omvang van 
de tekst is herhaling hier niet opportuun, maar we citeren 
hier wel even de paragraaf ‘Wij, zij, samen’ die ingaat op 
maatschappelijk verbinden:

‘De aandacht voor diversiteit en intercultura-
liteit doorheen onze werking vertaalde zich de 
voorbije jaren steeds meer naar activiteiten en 
projecten met een sterke focus op samenwer-
king met diverse partners en het bereiken van 
een bredere en diverse doelgroep. Daarmee 
willen we ‘het leren óver diversiteit’ en de 
kleine of korte ontmoeting met ‘de ander’ over-
stijgen. We werken permanent aan de verbre-
ding en verdieping van ons netwerk en gaan 
daarbij op zoek naar duurzame en structurele 
samenwerkingsverbanden. 

We ontwikkelen in toenemende mate prak-
tijken waarin mensen met diverse achter-
gronden ook echt samen dingen kunnen doen, 
met mekaar in gesprek gaan en elkaar leren 
kennen. We hebben aandacht voor verschillen-
de referentiekaders en willen andere mensen 
en groepen de kans geven om hun visie of hun 
verhaal te delen. We bouwen bruggen naar 
andere groepen en maken samen verhaal door 
de link te leggen met wat vandaag leeft. Het 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_5_-_diversiteit_in_het_humanistisch_verbond_-_visie_en_werking.pdf
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kan gaan over leuke en gezellige activiteiten 
zoals samen koken, eten of samen een solida-
riteitsactie op touw zetten. Maar evengoed een 
pittig debat waarin op een kritische manier 
dilemma’s, tegenstellingen en conflicten aan 
de orde worden gesteld. Daarmee creëren we 
ruimte waarin mensen, op voet van gelijkheid 
en met wederzijds respect, van mening kun-
nen verschillen en scheppen we de mogelijk-
heid om verschil tot uiting te brengen.’

De visie tekst beschrijft ook kort enkele recente en repre-
sentatieve praktijken die verduidelijken hoe een aantal van 
onze afdelingen en vrijwilligers op lokaal niveau ‘verbin-
dend’ aan de slag gaan (en vooral ook experimenteren).

Rollen, functies en integrale kwaliteitszorg

In de Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, 
volgens principes van integrale kwaliteitszorg (zie Bijlage 
7), ontwikkeld in functie van de remediëring, wordt het 
proces ‘ontwerpen, uitvoeren en leren van activiteiten’ 
beschreven met behulp van een typologie gebaseerd op de 
sociaal-culturele functies en rollen. In een handige matrix 
worden functies en rollen met elkaar in verband gebracht 
en verduidelijkt met een aantal richtinggevende meetpun-
ten. Zo krijgen onze vrijwilligers een concreet ondersteu-
ningsinstrument dat hen helpt om een activiteit te kop-
pelen aan en te plaatsen in het decretale sociaal-culturele 
kader. Het is meteen ook een handig hulpmiddel voor de 
evaluatie en registratie van de activiteit. Maar bovendien 
stimuleert de typologie het nadenken over en fijnstellen 
van de maatschappelijke doelstelling en de gewenste im-
pact van de activiteit en bevordert het aldus ook de focus op 
de verwezenlijking van de drie rollen.

Doelstellingen

De verbindende rol is expliciet (en soms impliciet) in be-
langrijke mate aanwezig in de doelstellingen geformuleerd 
in het beleidsplan (samen met de andere rollen en de func-
ties als onderliggend sociaal-cultureel kader): expliciet in 
Strategische doelstelling 1 (aanbod aangepast aan de res-
pectievelijke visies), expliciet in Strategische doelstelling 
2 (participatie en diversiteit), onderliggend in Strategische 
doelstelling 3 (ondersteuning afdelingen en vrijwilligers, 
zie IKZ), expliciet in Strategische doelstelling 4 (samenwer-
kingen, eveneens gericht op verbinding), onderliggend in 
Strategische doelstelling 5 (communicatie, zie hierboven), 
en impliciet in Strategische doelstelling 6 (interne werking, 
waaronder goed bestuur, organisatiestructuur, IKZ).

Laboratoriumrol

De verbindende rol komt ook in belangrijke mate aan bod 
in de laboratoriumrol, met name in de focus daarin op de 
problematiek van samenleven in diversiteit en van toene-
mende polarisatie. Beide aan elkaar gelinkte maatschappe-
lijke ‘knelpunten’ worden in die labo-experimenten gethe-
matiseerd en ‘gepolitiseerd’, met een sterkere ‘verbinding’ 

tussen individuen, groepen en gemeenschappen als doel-
stelling (zie verder hieronder visietekst laboratoriumrol).

De verbindende rol: (van) maatschappelijke context, (over) 
missie, visie, doelstellingen, (naar) labo

De maatschappelijke contextanalyse toont pijnlijk duide-
lijk aan waarom de verbindende rol een ijkpunt moet zijn 
voor iedere moderne sociaal-culturele praktijk. Diversiteit, 
polarisatie, ongelijkheid, onverdraagzaamheid, exclusie, se-
gregatie: evenzovele fenomenen die vragen om verbindende 
praktijken. Voor het Humanistisch Verbond is die verbin-
dende rol ook een verbindende draad die loopt van context 
en missie en visie(s) naar strategische doelstellingen en de 
uitwerking van de laboratoriumrol. Op die manier brengt 
de vereniging ook in de (sociaal-culturele) praktijk wat 
denkers, publicisten en (ernstige) influencers vandaag 
verwachten van een eigentijds humanisme. VUB-rector Ca-
roline Pauwels verwoordde het als volgt in haar rede voor 
de Karel Poma-lezing 2018, waarin zij met nadruk pleitte 
voor een inclusief humanisme: ‘We zullen, denk ik, vooral 
moeten zoeken naar een modus vivendi, naar manieren van 
vreedzaam leren omgaan met verschillen. En ook daarvoor 
vertrouw ik op de rede, de wetenschap, het humanisme 
en het possibilisme. Verlichting als levenskunst zal ons 
ook dienen te inspireren tot de kunst van het samenleven, 
van het vreedzaam leven met verschillen. Met anderen in 
pluraliteit leven is, zoals Hannah Arendt het formuleerde, 
een basisconditie om mens te worden (…).’ (Verlichting als 
levenskunst, een uitgave van het Humanistisch Verbond en 
Uitgeverij ASP, 2018). Verbindend handelen als basiscon-
ditie om mens te worden: een inspirerende premisse, vooral 
als ze via concrete praktijken kan bijdragen tot het duur-
zaam versterken van een democratische samenleving.

De kritische rol

Kritisch denken en vrij onderzoek in een sociaal-culturele 
context

Kritisch burgerschap behoort zonder meer tot het DNA 
van het Humanistisch Verbond en van het gemiddelde lid 
van de vereniging. De omschrijving van het decreet op de 
kritische rol zou woordelijk deel kunnen uitmaken van 
de missie. Het bekende citaat van wiskundige en weten-
schapsfilosoof Poincaré indachtig, dat ‘het denken(…) zich 
nooit (mag) onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan 
een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, 
noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar 
uitsluitend aan de feiten, want zich onderwerpen betekent 
het einde van alle denken’, is niet alleen het motto van de 
Vrije Universiteit Brussel, maar is ook het uitgangspunt 
van de manier waarop de vrijzinnig humanist omgaat 
met de werkelijkheid. De wetenschapsfilosofische grond 
van dat kritisch denken (die niet onbelangrijk is, aange-
zien bv. Steven Pinker rede en wetenschap beschouwt als 
pijlers van humanisme en Verlichting) wordt door filosoof 
Johan Braeckman in een notendop als volgt omschreven en 
meteen ook gekoppeld aan het principe van vrij onderzoek, 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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eveneens een kernprincipe van onze missie:

‘(…) Dat (mensen) in staat zijn tot rationeel nadenken, wat 
onder meer inhoudt dat we informatie kunnen wikken en 
wegen op haar kwaliteit, dat we verbanden kunnen leggen, 
patronen kunnen zien en verworven kennis gebruiken op 
problemen op te lossen, valt moeilijk te betwisten. Het 
is een van onze meest opvallende en distinctieve eigen-
schappen en we hebben er bijzonder veel aan te danken. 
Zonder rationaliteit, geen wetenschap, geen geneeskunde 
noch technologie, tenminste niet zoals we die de voorbije 
eeuwen ontwikkelden. Onze levenskwaliteit is er dankzij 
de zeventiende-eeuwse wetenschappelijke revolutie en de 
industriële en medische revoluties die daaruit voortkwa-
men, in grote mate op vooruitgegaan. Humanisten zijn in 
die zin rationalisten: ze zijn ervan overtuigd dat we dankzij 
de rede tot meer betrouwbare inzichten komen over onszelf 
en de werkelijkheid. Alternatieve manieren om tot ken-
nis te komen, zoals die voortkomt uit bijvoorbeeld louter 
intuïtieve, dogmatische of religieus geïnspireerde pogingen, 
zijn aantoonbaar minder betrouwbaar. Dat wil niet zeggen 
dat andere kennistradities niet waardevol kunnen zijn. De 
wetenschappelijke methodes brengen ons immers kennis 
bij over datgene wat men empirisch kan bestuderen, en 
oriënteren ons op zichzelf niet richting positieve waarden of 
een hoogstaande ethiek. Maar humanisten zijn ervan over-
tuigd dat de wetenschappen de beste garantie bieden om 
de best mogelijke kennis te verkrijgen over de mens en de 
realiteit. Zodoende zijn zij ook essentieel in het realiseren 
van ethische doelstellingen. 

Ondanks het vermogen van de mens tot rationeel denken, 
blijven we niettemin kwetsbaar voor zeer uiteenlopende 
vormen van irrationaliteit. In de 21e eeuw, ook in landen 
waar wetenschap centraal staat in het onderwijs, blijven 
pseudowetenschappen, kwakzalverijen, absurde complot-
theorieën, diverse vormen van bijgeloof, en dergelijke 
meer, in brede kring populair. Zogenaamd fake news, 
propaganda en andere vormen van desinformatie, hoewel 
van alle tijden, zijn door het internet en de sociale media 
nu misschien wijder verspreid dan vroeger. Wie niet over 
de basisvaardigheden beschikt die onder de noemer van 
Kritisch Denken (critical thinking) vallen, loopt een veel 
groter risico om geloof te hechten aan pseudowetenschap-
pen, fake news e.d. Hoewel humanisten vertrouwen hebben 
in de mogelijkheden die het rationele denken ons biedt, zijn 
zij niet blind voor onze cognitieve kwetsbaarheid. Daarom 
bevelen ze onderricht aan in Kritisch Denken. Dat bete-
kent dat er volop moet ingezet worden op leerstrategieën 
die jongeren en volwassenen leren hoe men feit van fictie 
kan onderscheiden; propaganda van betrouwbaar nieuws; 
wetenschap van pseudowetenschap enzovoort. Kritisch 
Denken houdt niet enkel in dat men de (voorlopige) eind-
producten kent van de wetenschappen, maar dat men 
ook inziet hoe de kennis tot stand is gekomen. Bovendien 
moeten we ook een besef aanleren omtrent de cognitieve 
valkuilen waarin we dreigen terecht te komen precies door 
de manier waarop ons brein informatie verwerkt. Psycholo-
gen en andere wetenschappers hebben de voorbije decennia 
diverse van die valkuilen blootgelegd (bv. Daniel Kahne-

man). We weten steeds beter wat bijvoorbeeld drogredenen 
zijn, hoe ze ontstaan en waarom we ze aannemelijk vinden. 
Het belang van dit alles kan moeilijk worden overschat. 
Centrale humanistische waarden, maar ook de funda-
menten van de democratie en de mensenrechten, kunnen 
ondergraven worden door pseudowetenschappen, complot-
theorieën, propaganda en andere vormen van fake news. 
De Franse Verlichtingsfilosoof Voltaire zei ooit: ‘Wie je in 
het absurde kan doen geloven, kan je ook wreedheden laten 
begaan’. Het is misschien overdreven sterk gesteld, maar 
Voltaire had ongetwijfeld een punt. Als eigentijdse herfor-
mulering stellen we voor: ‘Wie de elementaire aspecten van 
Kritisch Denken niet onder de knie heeft, is kwetsbaar om 
aan irrationele opvattingen geloof te hechten en immoreel 
gedrag te vertonen’.

Van fundamenteel belang hierbij is de vrijheid van on-
derzoek, een kernwaarde voor humanisten. Men kan geen 
betrouwbare kennis verwerven als datgene waarover men 
ze verkrijgen wil, niet vrij kan worden onderzocht. Vanzelf-
sprekend zijn er bepaalde ethische grenzen, denk bijvoor-
beeld aan medische en andere experimenten op mensen en 
dieren, maar verder moet de mogelijkheid tot vrij, onafhan-
kelijk en ongebonden onderzoek zoveel mogelijk gegaran-
deerd worden. Dat betekent meteen ook dat dat het recht 
op vrije meningsuiting maximaal geldig moet zijn. Men 
kan geen vrij onderzoek beoefenen als de resultaten niet 
bekend mogen zijn, of wanneer gevestigde opvattingen niet 
bekritiseerd kunnen worden. Dat kan in sommige gevallen 
betekenen dat mensen zich beledigd kunnen voelen, of be-
paalde vormen van onderzoek als bedreigend interpreteren. 
Het is een prijs die we in een open, democratische samen-
leving bepalen voor de garantie op kennisvooruitgang; een 
vorm van vooruitgang waar op lange termijn iedereen baat 
kan bij hebben. Het botsen van ideeën en meningen kan 
soms onaangenaam zijn, maar is noodzakelijk om tot betere 
kennis te komen. Het alternatief is (zelf-)censuur, ver-
bodsbepalingen, onderdrukking en vervolging. Dit alles is 
geheel in strijd met onze democratische kernwaarden. Ook 
hier geldt evenwel dat er grenzen zijn, zoals haatpropagan-
da, racisme of het oproepen tot geweld, al dienen we op te 
merken dat dergelijke termen zorgvuldig en met de nodige 
omzichtigheid gebruikt moeten worden. (Soms worden ze 
ingeroepen en in die zin misbruikt om legitieme kritiek in 
de kiem te smoren of te onderdrukken.)’

Kritisch denken en vrij onderzoek vormen dan ook een rode 
draad in de sociaal-culturele praktijken van het Huma-
nistisch Verbond en worden consequent toegepast op alle 
maatschappelijke domeinen en thema’s die het voorwerp 
zijn van onze werking. Dat blijkt zowel uit de keuze van de 
thema’s (en jaarthema’s) zelf, als uit de keuze van spre-
kers, experten, auteurs, geïnterviewden enz. We kunnen 
hier o.m. verwijzen naar het activiteitenaanbod in onze 
brochure Etalage, maar ook naar onze vele publicaties in 
diverse formats (magazine, artikels, blogs, vlogs, podcasts, 
posts op sociale media, cahiers en boeken …) die zonder 
uitzondering blijk geven van die kritische waardering en 
stellingname tegenover ‘de heersende cultuur en samenle-
ving’. ‘Kritiek’ is hier voor alle duidelijkheid geen negatief 
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gegeven: het gaat om het kritisch beoordelen en toetsen van 
maatschappelijke fenomenen met behulp van een waarden-
kader dat democratie, mensenrechten, tolerantie, vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit voorop stelt, met de bedoeling om 
aan te klagen wat in strijd is met of afbreuk doet aan die 
waarden en om waar mogelijk oplossingen voor te stellen 
voor verbetering.

Rollen, functies en integrale kwaliteitszorg

Naar de kritische rol wordt ook verwezen in de visietekst 
over de sociaal-culturele functies, met name in de functies 
cultuur, leren en maatschappelijke beweging. Zoals reeds 
vermeld wordt de link tussen functies en rollen geëxpli-
citeerd in het kwaliteitsinstrument Handleiding voor het 
ondersteunen van afdelingen, volgens principes van integra-
le kwaliteitszorg (zie Bijlage 7), ontwikkeld in functie van 
de remediëring. Daarin wordt met name het proces ‘ont-
werpen, uitvoeren en leren van activiteiten’ beschreven met 
behulp van een typologie gebaseerd op de sociaal-culturele 
functies en rollen. In een handige matrix worden functies 
en rollen met elkaar in verband gebracht en verduidelijkt 
met een aantal richtinggevende meetpunten. Zo krijgen 
onze vrijwilligers een concreet ondersteuningsinstrument 
dat hen helpt om een activiteit te koppelen aan en te plaat-
sen in het decretale sociaal-culturele kader. Het is meteen 
ook een handig hulpmiddel voor de evaluatie en registratie 
van de activiteit. Maar bovendien stimuleert de typologie 
het nadenken over en fijnstellen van de maatschappelijke 
doelstelling en de gewenste impact van de activiteit en 
bevordert het aldus ook de focus op de verwezenlijking van 
de drie rollen. Aansluitend hierbij is het bv. evident dat de 
‘experimenten’ die worden beschreven in het kader van de 
laboratoriumrol evenzeer de kritische rol realiseren (zoals 
dat eigenlijk geldt voor zowat alle inhoudelijke activiteiten 
en acties van de vereniging).

Doelstellingen

De kritische rol komt samen met de andere rollen expliciet 
bod in Strategische doelstelling 1 (aanbod) en impliciet in 
Strategische doelstellingen 4 (samenwerking) en 5 (commu-
nicatie).

Denktank en een hedendaags humanisme

Ook in de humanistische denktank Kwintessens, in samen-
werking met filosoof Johan Braeckman opgericht in 2018 
in het kader van de herprofilering van de vereniging, heeft 
de kritische rol een prominente plaats in de werking. De 
opdracht van de denktank bestaat er immers in om te on-
derzoeken wat een humanistische analyse van en visie op 
(de maakbare) mens en samenleving vandaag kan bijdra-
gen tot maatschappelijke verandering en verbetering – de 
denktank heeft met die missie trouwens ook een functie in 
de laboratoriumrol en sluit op die manier aan bij de dyna-
mische en ‘vloeibare’ kijk op het humanisme van de 21ste 
eeuw, zoals dat gestalte krijgt in die laboratoriumrol en bij 
uitbreiding in de filosofie van dit beleidsplan (zie verder de 
visietekst over de laborol).

De laboratoriumrol (laborol)

De laboratoriumrol als inhoudelijk en structureel gegeven

In de visietekst van het Humanistisch Verbond over 
innovatie als principe en vernieuwende praktijken in de 
concrete werking (bijlage bij het Remediëringsrapport en 
hier ook toegevoegd als Bijlage 8) werd in de algemene 
inleiding duidelijk gemaakt op welke manier vernieuwend 
en vooruitstrevend denken en handelen deel uitmaakt van 
de identiteit van een humanistische organisatie die ‘ge-
looft’ in en sterk inzet op de maakbaarheid van mens en 
samenleving. Humanisme kan immers, zoals filosoof Floris 
van den Berg stelt in Beter weten. Filosofie van het ecohu-
manisme, niet anders zijn dan een dynamische levens- en 
wereldbeschouwing die permanent moet worden herijkt. 
Hoewel de basisprincipes die enigszins generaliserend en 
simplificerend als ‘Verlichtingswaarden’ worden bestem-
peld, algemeen gekend zijn en vandaag deel uitmaken van 
de set van waarden en normen van een moderne seculiere 
samenleving, is het essentieel dat voortdurend wordt nage-
dacht over de plaats en de invulling van wat een relevante 
humanistische visie en praktijk kan zijn in een bijzonder 
snel evoluerende wereld. Een dergelijke illustratie van vrij 
onderzoek en kritische (zelf)reflectie als humanistische 
kernprincipes is immers van primordiaal belang voor een 
ideologisch geïnspireerde organisatie die de vinger aan de 
pols wilt houden van én impact wilt hebben op maatschap-
pelijke ontwikkelingen en de manier waarop burgers een 
invulling willen geven aan een goed en zinvol leven. In de 
visietekst verwezen we ook naar het inspirerende werk 
De kunst van samenleven. Een pleidooi voor een pluralis-
tisch humanisme van Hans Alma. Daarin verwoordt zij de 
opdracht van een hedendaags humanisme als volgt: ‘In de 
westerse cultuurgeschiedenis heeft humanisme een belang-
rijke bijdrage geleverd aan een wereldbeeld dat de mens 
centraal stelt en dat aan menselijk ingrijpen in de natuur 
een nieuwe dynamiek heeft gegeven. We zijn een tijdperk 
ingetreden dat als antropoceen wordt aangeduid vanwege 
de verregaande invloed van de mens op onder andere atmo-
sfeer en biosfeer. Migratie en klimaatverandering zijn daar 
gevolgen van. Wat kan humanisme in deze situatie beteke-
nen? Ik pleit voor een grondige herbezinning die de mens 
tot partner maakt van andere levensvormen (…).’ Kortom, 
een vrijzinnig-humanistische organisatie zal zich anno 
2020 anders moeten profileren en anders moeten handelen 
dan in de (lange) periode waarin verzuiling en levensbe-
schouwelijke strijd het klimaat van de polis bepaalden, en 
moet dus volop inspelen op een veranderde context waarin 
superdiversiteit, ecologie en duurzaamheid, sociale onge-
lijkheid, zorg en welzijn, ingrijpende wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling (biotechnologie, cybertechno-
logie, artificiële intelligentie) … hoog op de agenda staan. 
De laboratoriumrol zoals die inhoudelijk en qua methodiek 
gestalte krijgt in de volgende beleidsperiode, zal op deze 
visie en ontwikkelingen inspelen.

In de visietekst op innovatie wordt vanzelfsprekend ook 
ingegaan op nieuwsoortige en vernieuwende activiteiten 
en methodieken waarmee de vereniging en haar afdelingen 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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vrij recent zijn beginnen experimenteren – voor de concrete 
voorbeelden verwijzen we graag naar de visietekst. Daarbij 
gaat het niet alleen over inhoud of incidenteel vernieuwen-
de methodieken, maar evenzeer over structurele vernieu-
wingen of ‘experimenten’, zoals vernieuwing van afdelings-
werking (het loslaten van het ‘klassieke’ afdelingsmodel), 
het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden (o.m. 
in het kader van de jaarthemawerking), het betrekken 
van andere doelgroepen, het buiten de comfortzone van de 
‘klassieke’ afdelingswerking en traditionele handelings- en 
leeromgevingen treden, intergenerationeel en interlevens-
beschouwelijk werken, samenwerking met nieuwkomers-
organisaties en asielcentra, betrekken van ‘nieuwe’ en 
‘andere’ vrijwilligers enz.

In functie van het remediëringstraject werden bijkomen-
de initiatieven ontwikkeld om die innovatieve praktijken 
structureel te omkaderen en ondersteunen: een landelijke 
innovatiedag met workshops en presentaties van goede 
praktijken, de oprichting van een stuurgroep innovatie 
(een praktijkgerichte ‘denktank’/inspiratiegroep en inter-
visiegroep, met interne stakeholders en externe experts), 
het werken met ‘proeftuinafdelingen’ die een inspirerende 
rol kunnen opnemen, het maken van een draaiboek met 
voorbeelden en methodieken op basis van goede praktijken 
(mee opgenomen in de Handleiding voor het ondersteunen 
van afdelingen, volgens principes van integrale kwaliteits-
zorg) enz. Dit alles wordt als structurele omkadering mee-
genomen in de manier waarop de laboratoriumrol concreet 
gestalte krijgt in de nieuwe beleidsperiode.

In de doelstellingen van het beleidsplan is ook de laborato-
riumrol expliciet (en vaak impliciet) aanwezig (samen met 
de andere rollen en de functies als onderliggend sociaal-cul-
tureel kader). Expliciet in Operationele doelstelling 1.2. 
(onder de strategische doelstelling van de cluster ‘aanbod’) 
die verwijst naar de resultaten van de impactmeting van de 
twee experimenten (zie verder hieronder) in het kader van 
de laborol. Omdat de laborol zoals hierboven aangegeven 
evenwel als structureel innovatief gegeven ook raakt aan 
(vele) andere beoordelingselementen, zijn er ook duidelijke 
linken met doelstellingen en visieteksten die betrekking 
hebben op participatie, innovatie, diversiteit, samenwer-
king en vrijwilligerswerking. Bovendien komt de laborol 
vanzelfsprekend ook (expliciet) aan bod in de visie op de 
vier functies (met voor de hand liggende aandachtspunten 
en strategische keuzes als verbreding van doelgroepen, 
nieuwe en alternatieve leeromgevingen, brede visie op een 
‘humanistische’ cultuur, vernieuwende werking gericht op 
maatschappelijke verandering).

Vanuit dit onderliggende (structurele) kader zoomen we 
hieronder in op twee ‘experimenten’ die in de nieuwe be-
leidsperiode meer expliciet gestalte geven aan de laborato-
riumrol. Ze kunnen worden beschouwd als langlopende (de 
volledige beleidsperiode) ‘jaar’thema’s die werden gekozen 
omwille van hun grote maatschappelijke relevantie, actua-
liteitswaarde of zelfs urgentie en vernieuwende/revolutio-
naire gehalte en impact. Beide vertrekken vanuit pregnan-
te vaststellingen uit de maatschappelijke contextanalyse 

en vertalen de missie in concrete doelstellingen met als uit-
gangspunt het lerend onderzoeken van én het zoeken naar 
antwoorden op belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

De samenlevingsproblematiek en polarisatie

Het eerste project waarvan het Humanistisch Verbond 
in de nieuwe beleidsperiode een speerpunt wil maken in 
zijn werking, houdt verband met een van de belangrijkste 
uitdagingen van de wereld van vandaag, met name het 
samenleven in een almaar diverser en complexer wor-
dende maatschappij met problematieken als integratie, 
migratie en polarisatie die vandaag ook met stip de poli-
tieke (en ideologische) agenda’s bepalen. Moraal filosoof 
en politiek filosoof Patrick Loobuyck verwoordt de pro-
blematiek en bekommernis als volgt in Samenleven met 
gezond verstand, een van de vele publicaties waarin hij 
pleit voor redelijkheid en gezond verstand om een con-
sensus te vinden die het harmonieus samenleven in een 
democratische rechtsstaat mogelijk maakt en behoedt voor 
‘illiberale’ ontsporingen: ‘De zenuwen staan gespannen in 
onze maatschappij en de samenlevingsdebatten zijn vaak 
eerder fel dan redelijk. Dat helpt ons niet vooruit. Inte-
gendeel. Een aantal elementaire uitgangspunten die onze 
samenleving schragen, dreigen ondergesneeuwd te raken 
en dat voedt de morele paniek. Het is mijn overtuiging dat 
de maatschappelijke rust veel te winnen heeft wanneer 
we duidelijker verwoorden op grond waarvan we hier met 
elkaar samenleven. Er is behoefte aan een breed gedragen 
consensus, waar alle burgers in al hun diversiteit zich in 
kunnen vinden.’ Die consensus, zo schrijft Loobuyck nog, 
‘draait om de politieke en maatschappelijke invulling van 
de drie belangrijke Verlichtingswaarden: vrijheid, gelijk-
heid en solidariteit’. Om redelijkheid, wederkerigheid en 
gezond verstand meer ruimte te geven, pleit Loobuyck 
ervoor om 1) ‘over het muurtje te kijken’ en naar elkaar te 
luisteren; en 2) de ‘gemeenschappelijke grond’ te verduide-
lijken die de deelnemers aan het debat bij elkaar houdt. De 
geschiedenis en de ervaring leren evenwel dat redelijkheid 
en wederkerigheid geen evidenties zijn: ze vergen inzet, 
engagement en waakzaamheid en de menselijke capaciteit 
ertoe moet geactiveerd en getriggerd worden. Mensen, zo 
schrijft Loobuyck, ‘krijgen die wederkerigheid liefst al van 
jongs af aan aangeleerd, uitgelegd en voorgeleefd. Dat is 
een uitdaging en een opdracht voor de hele samenleving. 
Het gezin, de media, de bedrijfswereld, het onderwijs, het 
middenveld, de cultuursector, de religies en de politiek, ze 
kunnen allemaal een steentje bijdragen.’ Het is bijna een 
evidentie dat in deze cruciale opdracht een plaats is voor-
behouden voor het Humanistisch Verbond, als sociaal-cul-
turele middenveldorganisatie met levensbeschouwelijke 
achtergrond (en veel ervaring met diverse aspecten van 
‘verzuiling’, levensbeschouwelijke verschillen met ethische 
en politieke impact enz.), maar ook sterke banden met het 
brede onderwijsveld, met toegang tot diverse doelgroepen 
en leeftijdscategorieën (inclusief jongeren en hun ouders 
via de cursus NCZ en de vrijzinnige feesten), met een track 
record van interlevensbeschouwlijke en interculturele dia-
loog, en een identiteit gestoeld op Verlichtingswaarden (zo-
als geëxpliciteerd in de missie). ‘De geschiedenis bevestigt’, 
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zo schrijft Steven Pinker in zijn bejubelde werk Verlichting 
nu. Een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en 
vooruitgang, ‘dat wanneer verschillende culturen tot een 
overeenkomst moeten komen, ze elkaar vinden bij huma-
nisme’ (in de oorspronkelijke Engelstalige versie wordt het 
begrip ‘common ground’ gebruikt, precies die ‘breed gedra-
gen consensus’ waarover Loobuyck het heeft). Humanisme 
als verbindende factor dus, en hetzelfde geldt trouwens ook 
voor Verlichting (weliswaar teruggebracht tot de essentie 
van het waardenkader dat daarmee wordt geassocieerd, en 
niet als gerecupereerd en/of nietszeggend containerbegrip). 
In het voorwoord tot het zopas gepubliceerde interview-
boek Verdwaald in Verlichting. Waarover kunnen we het 
nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij? schrijft 
samensteller Tomas Serrien: ‘Toch komen zij (=de geïnter-
viewden: Patrick Loobuyck en imam Khalid Benhaddou) 
elkaar, ondanks hun verschillende achtergrond, tegen in 
de Verlichting. De merkwaardige periode waarover zoveel 
discussie bestaat, werkt voor hen verbindend. Ze willen 
een poging wagen om die verbinding te versterken en te 
vertalen naar de samenleving in haar geheel. Want we zijn 
verdwaald, verdwaald in Verlichting. En dan is er nood aan 
metgezellen die verheldering brengen’. In dit project als 
uitdieping van de laboratoriumrol wil het Humanistisch 
Verbond ook zo’n richtinggevende of faciliterende metgezel 
zijn, geheel aansluitend bij derde paragraaf uit de missie 
die stelt: ‘Vanuit de Verlichtingswaarden vrijheid, gelijk-
heid en solidariteit willen we een tolerante, democratische, 
duurzame en verbindende samenleving versterken en 
helpen realiseren’.

Concreet vullen we dit in eerste instantie in zoals we onze 
‘gewone’ jaarthema’s invullen: met een breed en grondig 
uitgewerkt aanbod aan heel uiteenlopende activiteiten 
(maar ditmaal gespreid over meerdere jaren) en met een 
sterke inhoudelijke en communicatieve omkadering. Dit 
thematisch fundament vormt de algemene achtergrond voor 
een meer experimentele benadering waarin diverse pro-
jecten een plaats krijgen. In de eerste plaats wordt op een 
intensieve manier gewerkt rond het fenomeen ‘polarisatie’ 
waar recent veel om te doen is. Hiervoor werkt het Huma-
nistisch Verbond structureel samen met Christophe Busch, 
tot voor kort algemeen directeur van Kazerne Dossin, die 
daar de voorbije jaren veel expertise rond heeft opgebouwd 
(zie onder meer de onder zijn impuls ontwikkelde website 
wij-zij.be). Hij ligt aan de basis van een nieuw expertise-
centrum, een kennisplatform over burgerschap, integratie 
en stedelijkheid. Het platform wordt een interuniversitair 
project, niet toevallig in samenwerking met de stad Meche-
len die al jaren van samenleven in diversiteit en verbin-
dend werken een speerpunt van haar beleid heeft gemaakt. 
Aan het kennisplatform wordt ook een vormingsinstituut 
gekoppeld dat zal inzetten op training rond polarisatie en 
op alle aspecten van de samenlevingsproblematiek. Kennis-
centrum en vormingsinstituut worden een ijkpunt voor de-
mocratisch burgerschap en de integratieproblematiek, een 
‘hub’ die expertise opbouwt, maar ook uitdraagt naar de sa-
menleving, zowel naar professioneel betrokkenen als naar 
de burger in het algemeen die sowieso betrokken partij is. 
Het is precies in de ‘vertaalslag’ naar het brede publiek dat 

het Humanistisch Verbond als structurele partner vanuit 
het middenveld een boeiende en maatschappelijk relevante 
rol zal spelen, met informele vormingen en andere soci-
aal-culturele activiteiten rond polarisatie en samenleven in 
diversiteit. Er wordt onder meer gewerkt met het principe 
van ‘train de trainer’, waarbij actieve vrijwilligers (vanuit 
de afdelingen) informatie en opleiding krijgen over het 
fenomeen van polarisatie. De basis daarvan is methodiek 
ontwikkeld door Bart Brandsma (zie zijn richtinggevende 
publicatie Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-zij-
denken, 2016), methodiek die bv. ook gebruikt werd binnen 
Kazerne Dossin voor de opleidingstrajecten voor politie-
mensen. Brandsma gaat uit van de vaststelling dat de 
dynamiek van polarisatie universeel is. Hij onderzoekt de 
(vaste) patronen die horen bij zwart-witdenken, de rollen 
die we spelen, de wereldbeelden die ons parten spelen, en 
hij leert ons wat de mogelijkheden zijn om in te grijpen en 
wat de kansen zijn om succesvol (de)polarisatiestrategieën 
op te zetten. Met het Humanistisch Verbond willen we via 
onze afdelingen en vrijwilligerswerking en vertrekkend van 
de opgedane kennis en strategieën lokaal in Vlaanderen 
en Brussel aan de slag gaan om praktijken te ontwikkelen 
die (kunnen) leiden tot dialoog, kennis, begrip, respect 
en verbondenheid. De nieuwe methodieken versterken de 
ervaring die de vereniging heeft opgedaan met onder meer 
de interlevensbeschouwelijke dialoog en geeft een steviger 
fundament aan activiteiten op het vlak van samenleven 
en diversiteit die nu al gebeuren (zoals dialoog- en diver-
siteitstafels, tafels van vrede, interculturele projecten als 
lichtwandelingen, de lokale samenwerkingen met nieuw-
komersorganisaties, de projecten met asielcentra enz.). In 
de sociaal-culturele vertaling van de ontwikkelde kennis 
kan er regionaal en lokaal weer worden samengewerkt 
met diverse partners en actoren, ook in functie van lokale 
contexten en behoeften (die verschillend zullen zijn naarge-
lang de omgeving, met specifieke en divergerende noden in 
grootstedelijke, centrumstedelijke of minder verstedelijkte 
contexten). De uitwerking van dit project wordt begeleid 
en ondersteund door het expertisecentrum, maar uiteraard 
ook door de professionele medewerkers van het Humanisit-
sch Verbond die het traject mee volgen en zelf ondersteu-
ning zullen geven vanuit het kwaliteitskader ontwikkeld 
voor de afdelingswerking (zie ook hierboven en de instru-
menten integrale kwaliteitszorg ontwikkeld voor afdelingen 
en vrijwilligers). Bij dit alles verliezen we uiteraard de 
fundamenteel kritische uitgangspunten van het Humanis-
tisch Verbond niet uit het oog: democratisch burgerschap, 
de principes van de liberale (in politiek-filosofische zin) 
rechtsstaat en een consequent secularisme zijn en blijven 
onze toetsstenen en het is vanuit die principes die de beste 
garantie bieden op goed samenleven in vrijheid, gelijkheid 
en solidariteit, dat we met onze vereniging de verbindende 
dialoog zullen aangaan.

Dit ambitieuze project is niet het enige dat op een vernieu-
wende manier inzet op de samenlevingsproblematiek. In 
het evenzeer ambitieuze en innovatieve programma ‘De 
kunst van samenleven. Contouren van een eigenzinnig en 
eigentijds humanisme’ ontwikkelen psychologe Hans Alma 
en filosoof Marc Van den Bossche een uit urgentie geboren 
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traject dat levensbeschouwelijke armoede wil bestrijden 
vanuit de overtuiging dat we dringend visies op goed 
(samen)leven nodig hebben. Het programma is bij uitstek 
een project dat de vier sociaal-culturele functies en de drie 
rollen realiseert, maar dat door de vernieuwende invals-
hoek en methodiek en de inhoud gericht op samenleven in 
actief pluralistische diversiteit perfect aansluit bij de hier 
beschreven invulling van de laboratoriumrol. Uit de uit-
gebreid uitgeschreven nota van dit project lichten we hier 
enkele krachtlijnen. Om voorbij te kunnen gaan aan wat 
Alma en Van den Bossche beschouwen als levensbeschou-
welijke armoede en in aanvulling op het passieve pluralis-
me van een sterk geseculariseerde samenleving, is er nood 
aan een actief pluralisme. Dat staat voor een ter sprake 
brengen en onderzoeken van wat mensen ten diepste van 
waarde vinden, ook als daarbij verschillen en misschien 
zelfs conflicten naar voren komen. Actief pluralisme geeft 
de voorkeur aan intens gesprek vanuit betrokkenheid op 
waarden boven een harmonie die aan tegenstellingen voor-
bij gaat. De vooronderstellingen, bronnen en ‘frameworks’ 
die ten grondslag liggen aan belangrijke (beleids)keuzes 
moeten gethematiseerd en besproken worden. (…) Levens-
beschouwingen hebben altijd een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de wereld in haar mogelijkheden doen verschijnen 
door middel van verhalen, symbolen, kunst en rituelen. 
Levensbeschouwingen zijn daardoor zowel begrenzend 
(ze sturen onze voorstellingen van een zinvolle wereld) 
als grensontsluitend (ze openen ons voor wat anders en 
misschien zelfs vreemd is). Het Humanistisch Verbond wil 
tegen deze achtergrond zijn verbindende rol realiseren. Het 
is bij uitstek in de positie om de vormgeving van onze se-
culiere samenleving kritisch te doordenken, en in gesprek 
met andersdenkenden en andere gemeenschappen op zoek 
te gaan naar verdiepend gesprek en gezamenlijke actie 
rond gedeelde zorgen. Met het reeds ontwikkelde en nog 
te ontwikkelen handelingskader heeft het mensen veel te 
bieden als het gaat om het persoonlijke zoeken naar zin- en 
waardevol leven. Persoonlijk en maatschappelijk kunnen 
hierbij niet uit elkaar getrokken worden: het toerusten van 
mensen om zich op levensbeschouwelijk gebied te herbron-
nen en hierin bewuste keuzes te maken die inzet kunnen 
zijn van voortgaande dialoog, heeft maatschappelijke waar-
de. Het programma ‘De kunst van samenleven’ zet voluit 
in op het ontwikkelen van relationeel, kritisch en onder-
nemend burgerschap. De laboratoriumrol van het Huma-
nistisch Verbond toont hierin zijn kracht en draagt bij aan 
zowel de gemeenschapsvormende functie, leerfunctie, de 
cultuurfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie. 
Het programma bestaat uit twee onderdelen: 1) Humanisti-
sche vaardigheden voor het omgaan met levensbeschouwe-
lijke diversiteit in de grootstedelijke context en 2) Kunst en 
maatschappij. In 1) worden vaardigheden ontwikkeld om 
op een positieve en constructieve manier om te gaan met de 
diversiteit aan levensbeschouwingen die kosmopolitische 
steden als Brussel hun veelkleurigheid geven. Diversiteit 
is de voorbije tijd in een nagenoeg uitsluitend negatief 
daglicht komen te staan. Polarisering en uitsluiting, zelfs 
vernedering, van grote groepen burgers zetten steeds 
meer de toon. Doelstelling is om vanuit het eigen(zinnige) 
humanistische project bij te dragen aan empowerment van 

bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks de kans krijgen 
eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Het is zeker niet de 
bedoeling dit vanuit een bevoogdende en belerende attitude 
te doen: empowerment legt de nadruk op de eigen kracht 
en capaciteiten van de groepen in kwestie, maar onderkent 
dat zij om uiteenlopende redenen niet de instrumenten heb-
ben in sociale, politieke en technische zin. De activiteiten 
die wij aanbieden zijn gericht op het verwerven van deze 
vaardigheden, hetzij in vormen die rechtstreeks op bur-
gers gericht zijn, hetzij in de bijscholing van vrijwilligers 
die hen begeleiden. Deel 1) behelst a) een vormingsaanbod 
‘Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit’ gericht op 
zowel professionals als vrijwilligers (huidige en toekomsti-
ge vrijwilligers van het Humanistisch Verbond en van an-
dere organisaties en initiatieven die actief zijn vanuit een 
humanistisch wereldbeeld); en b) een luik ‘Skillcity Brussel 
– diversiteitslab’ waarin het doelpubliek zelf centraal staat, 
de stadsbewoners die veelkleurigheid en diversiteit belicha-
men en soms/vaak niet de kans hebben om een waardig en 
betekenisvol leven uit te bouwen (diverse werkvormen, en 
waar mogelijk en opportuun in samenwerking met bestaan-
de initiatieven en partners). Deel 2) behelst opnieuw a) een 
vormingsaanbod over ‘Kunst en maatschappij’ (over de ver-
beeldende, kritische en maatschappelijk relevante kracht 
van kunst; dezelfde doelgroepen); en b) een luik ‘Skillcities 
– verbeeldingslab’ waarin opnieuw het doelpubliek centraal 
staat.  
Ook dit project wordt gespreid over meerdere jaren van de 
beleidsperiode en heeft als centrale doelstelling het faci-
literen van wederzijds begrip tussen individuen, groepen 
en gemeenschappen (de ‘wederkerigheid’ van Patrick 
Loobuyck) en het tegengaan van polarisatieprocessen door 
originele, functiegerichte (leren, kunst, empowerment) en 
verbindende praktijken.

Communicatie, intern maar vooral ook extern, speelt 
vanzelfsprekend een belangrijke rol in de realisatie van de 
‘experimenten’ in het kader van de laboratoriumrol. Naast 
de thematische en projectgerichte communicatie die wordt 
ontwikkeld en verspreid via de diverse mediakanalen van 
het Humanistisch Verbond, staan er ook specifieke pro-
jecten in de steiger die eveneens inspelen op de thematiek 
van samenleven in diversiteit en polarisatie. Twee daarvan 
verdienen hier in het kort bijzondere aandacht. Het eerste 
is een documentair filmproject met als werktitel Tand-
wolf, een reportage over de actuele asielcrisis in Europa. 
Het project wordt gerealiseerd door Ng Sauw Tjhoi en 
Marc Frans en is een maatschappijkritische documentaire 
over vooroordelen, opvang en omgang van mensen met en 
zonder papieren in Europa. In een tweede project worden 
nieuwkomers met journalistieke achtergrond opgeleid en 
gecoacht bij het maken van podcasts, radioreportages en 
videoreportages over thema’s die eveneens verband houden 
met de wereld van culturele en levensbeschouwelijke diver-
siteit in Vlaanderen en Brussel. Dit project wordt ‘uitge-
test’ in 2020 en na positieve evaluatie verder ontwikkeld in 
de komende beleidsperiode.

Het spreekt vanzelf dat er tussen de thematisch gerelateer-
de projecten en methodieken die in dit onderdeel aan bod 
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kwamen ook kruisbestuivingen zullen zijn en bovendien 
ligt het voor de hand dat zich rond de kern van deze actuele 
thematiek die vandaag bij velen vragen oproept en contro-
verses uitlokt nog andere projecten, activiteiten, strategie-
en, methodieken en producten zullen ontwikkelen.

Infotech, biotech, artificiële intelligentie en robotica

Een tweede langlopend ‘experiment’ waarop het Huma-
nistisch Verbond in de komende beleidsperiode inspeelt, 
houdt verband met zeer ingrijpende technologische ontwik-
kelingen die de komende jaren onze maatschappij wellicht 
op revolutionaire wijze zullen veranderen – en volgens 
vele denkers en onderzoekers op mogelijk niet al te lange 
termijn ook de mens zelf (zie bv. invloedrijke publicaties 
van Yuval Noah Harari als Homo Deus of 21 lessen voor 
de 21ste eeuw). Precies omwille van de grote impact op 
mens en maatschappij van ontwikkelingen op het vlak van 
artificiële intelligentie (AI) en daarmee verbonden robotica, 
is het belangrijk dat er vanuit humanistisch perspectief 
gereflecteerd wordt op de gevolgen van evoluties die al lang 
niet meer als futuristisch kunnen worden bestempeld. Over 
die mogelijke gevolgen wordt vandaag driftig gespeculeerd, 
maar de op handen zijnde ‘machtsverschuiving van mensen 
naar algoritmen’ is overduidelijk niet alleen een weten-
schappelijk of technisch verhaal, maar integendeel een 
paradigmashift die raakt aan alle aspecten van het mense-
lijke samenleven. Dit kan dus ongetwijfeld ook een impact 
hebben op ons samenlevingsmodel en op de principes en 
waarden die aan de basis liggen daarvan. ‘Zoals goddelijk 
gezag werd gelegitimeerd door religieuze mythen en men-
selijk gezag gerechtvaardigd door het liberale verhaal’, zo 
schrijft Harari, ‘zo zou de ophanden zijnde technologische 
revolutie wel eens het gezag van big-data-algoritmen kun-
nen vestigen en het hele idee van individuele vrijheid kun-
nen ondermijnen.’ Ook mogelijke politieke gevolgen mogen 
niet worden onderschat, nogmaals Harari: ‘Als algoritmen 
ons zo goed leren kennen, kunnen autocratische regimes 
absolute controle over hun burgers krijgen, zelfs nog meer 
dan in nazi-Duitsland, en verzet tegen zulke regimes zou 
misschien volstrekt onmogelijk zijn (…) De democratie kan 
in haar huidige vorm een fusie tussen biotech en infotech 
niet overleven. Er zal een nieuwe, succesvolle vorm van de-
mocratie verzonnen moeten worden, anders zullen mensen 
straks leven in “digitale dictaturen”.’ Angst is natuurlijk 
een slechte raadgever, en onwetendheid is dat nog meer. 
Daarom willen we met het Humanistisch Verbond uitge-
breid aandacht besteden aan deze ontwikkelingen en we 
sluiten daarbij aan bij het boeiende multi- en interdiscipli-
naire project Homo Roboticus dat geïnitieerd werd door de 
Vrije Universiteit Brussel en in 2019 ook resulteerde in een 
publicatie met dezelfde naam: Home Roboticus. 30 vragen 
en antwoorden over mens, robot & artificiële intelligentie. 
Het project vertrekt vanuit de (Verlichtings)waarden die 
beklemtoond worden in de missie van het Humanistisch 
Verbond: vrijheid, gelijkheid en verbondenheid, de verta-
ling van het ‘radicale humanisme’ dat aan de basis ligt van 
het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening van 
de Vrije Universiteit Brussel. ‘Technologie’, schrijft rector 
Caroline Pauwels in de inleiding tot het boek, ‘heeft het 

vermogen het menselijk leven voortdurend te verbeteren en 
verlengen, maar net zo goed om dat leven bijzonder onaan-
genaam te maken of zelfs te vernietigen. Dat is vandaag 
met de opmars van de robotica niet anders. Vanuit een 
humanistisch perspectief is het daarom zaak om, eerst 
en vooral, goed te begrijpen waarover het precies gaat en 
vervolgens te zoeken naar manieren waarop we die nieu-
we technologie in humanistische zin kunnen aanwenden.’ 
Met het Humanistisch Verbond zullen we in de komende 
beleidsperiode werken aan een sociaal-culturele ‘vertaal-
slag’ van de vele aspecten die in het multidisciplinaire 
onderzoek naar AI en robotica aan bod komen. Robots en 
AI zullen een impact hebben op ons werk, de zorg, het 
huishouden, onze vrije tijd, onderwijs, veiligheid, onder-
nemerschap, recht, fiscaliteit, mobiliteit, privacy, politiek, 
ethiek. Dat doen we op diverse manieren: via lezingen, 
debatten, workshops, enquêtes (met formats die aansluiten 
bij Citizen Science-projecten), kunstprojecten, publicaties. 
We informeren en laten mensen kritisch nadenken over be-
tekenis, impact, mogelijkheden en grenzen. Dat doen we in 
samenwerking met de betrokken vakgroepen van de Vrije 
Universiteit Brussel, de cel wetenschapspopularisering, het 
(nieuwe) VUB Kenniscentrum Data en Maatschappij, het 
VUB AI-expertisecentrum, maar ook met andere partners, 
zoals moraal- en technologiefilosofe Katleen Gabriëls (Uni-
versiteit Maastricht) die zopas het boek Regels voor robots. 
Ethiek in tijden van AI publiceerde en samenwerkt met di-
verse partners in Vlaanderen en Nederland, met communi-
catiewetenschapper Pieter Ballon die (ook praktijkgericht) 
onderzoek doet naar ‘smart cities’ enz. 

Het project AI en robotica dat wordt opgevat als een 
‘langlopend jaarthema’ illustreert de manier waarop het 
Humanistisch Verbond vanuit zijn identiteit en waar-
denkader (missie) een actuele problematiek waarvan de 
betekenis en draagwijdte nog nauwelijks bekend zijn via 
sociaal-culturele interventies tot onderwerp van publiek 
onderzoek, debat en reflectie kan maken en op die manier 
een bijdrage kan leveren tot kennis, begrip en bewustwor-
ding, maar mogelijk ook tot ethische en ‘politieke’ terug-
koppeling naar de betrokken actoren. ‘Onze beschaving’, 
schrijft astrofysicus en ‘Astronomer Royal’ Martin Rees, 
heeft zich ontwikkeld door innovaties die voortvloeiden uit 
wetenschappelijke vooruitgang en het betere begrip van de 
natuur dat daarmee gepaard ging. Wetenschappers zullen 
het gesprek met het grote publiek moeten aangaan en hun 
deskundigheid ten goede moeten aanwenden, zeker nu er 
zoveel op het spel staat.’ Met ‘AI en robotica’ willen we 
werken aan een vruchtbare ‘interface’ tussen geavanceerde 
wetenschap & techniek en dat grote publiek.

Rollen, functies en integrale kwaliteitszorg

Naar de laboratoriumrol wordt ook verwezen in de visie-
tekst over de sociaal-culturele functies (in de vier functies). 
Zoals reeds vermeld wordt de link tussen functies en rollen 
geëxpliciteerd in het kwaliteitsinstrument Handleiding 
voor het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van 
integrale kwaliteitszorg (zie Bijlage 7), ontwikkeld in func-
tie van de remediëring. Daarin wordt met name het proces 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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‘ontwerpen, uitvoeren en leren van activiteiten’ beschreven 
met behulp van een typologie gebaseerd op de sociaal-cul-
turele functies en rollen. In een handige matrix worden 
functies en rollen met elkaar in verband gebracht en 
verduidelijkt met een aantal richtinggevende meetpunten. 
Zo krijgen onze vrijwilligers een concreet ondersteunings-
instrument dat hen helpt om een activiteit te koppelen aan 
en te plaatsen in het decretale sociaal-culturele kader. Het 
is meteen ook een handig hulpmiddel voor de evaluatie en 
registratie van de activiteit. Maar bovendien stimuleert de 
typologie het nadenken over en fijnstellen van de maat-
schappelijke doelstelling en de gewenste impact van de 
activiteit en bevordert het aldus ook de focus op de verwe-
zenlijking van de drie rollen.

Doelstellingen

De laboratoriumrol komt samen met de andere rollen 
expliciet aan bod in Strategische doelstelling 1 (aanbod) en 
impliciet in Strategische doelstellingen 2 (participatie en 
diversiteit), 3 (afdelingen en vrijwilligers), 4 (samenwer-
king), 5 (communicatie) en 6 (interne werking, waaronder 
IKZ).

Denktank en een hedendaags humanisme

In de visietekst over de kritische rol verwezen we al naar 
de betekenis van de humanistische denktank Kwintessens 
voor de laboratoriumrol (zie aldaar). 
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6. GEGEVENSVERZAMELING

6.1. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXTANALYSE

Inleiding

Het Humanistisch Verbond draagt vanuit zijn eigenheid en 
missie bij tot het gemeenschappelijke doel van het soci-
aal-cultureel volwassenenwerk: de emancipatie van mensen 
en groepen, en het versterken van een democratische, duur-
zame, inclusieve en solidaire samenleving. Deze gedeelde 
en door humanistische waarden gedreven missie nodigt uit 
om onze positionering binnen het werkveld en de samen-
leving grondig te doordenken. De brede maatschappelijke 
omgeving verandert bovendien razendsnel, waardoor steeds 
nieuwe uitdagingen ontstaan die om nieuwe oplossingen 
vragen. De complexe realiteit dwingt ons allemaal vanzelf-
sprekendheden en denkkaders continu in vraag te stellen 
en na te denken over hoe we samen willen leven en hoe we 
dat samen leven kunnen vormgeven.

Met de omgevingsanalyse richten we de blik naar buiten 
en gaan we op zoek naar ontwikkelingen, gebeurtenissen, 
kwesties en thema’s waarop we vanuit een vrijzinnig-hu-
manistisch perspectief antwoorden willen bieden. We speu-
ren naar kansen en inspiratie voor nieuwe sociaal-culturele 
praktijken die mensen versterken, op mekaar betrekken 
en in beweging zetten om samen vorm te geven aan een 
duurzame, menswaardige samenleving waarin iedereen 
maximale en gelijke kansen heeft om te leven volgens de 
eigen visie op een goed en zinvol bestaan.

Al enkele decennia wijzen contextanalyses en toekomst-
verkenningen op dezelfde uitdagingen waar de wereld voor 
staat: bevolkingsgroei, migratie, veranderende wereldver-
houdingen, globalisering, individualisering, technologische 
ontwikkelingen en digitalisering, ecologische risico’s, de 
druk op onze welvaartsstaat … Ontwikkelingen zetten zich 
steeds verder door en doen de samenleving snel en ingrij-
pend evolueren. De toekomstverkenning gericht op 2025, in 
opdracht van o.a. Socius en uitgevoerd door Idea Consult, 
beschreef al in 2013 hoe megaontwikkelingen de motor vor-
men voor veranderingen binnen verschillende maatschap-
pelijke domeinen en welke uitdagingen daaruit voortkomen 
voor het sociaal-culturele werkveld en zijn praktijken. De 
bevindingen zijn vandaag minstens even relevant. Ze vor-
men dan ook opnieuw een belangrijke bron voor de brede 
omgevingsanalyse voor dit beleidsplan. Daarnaast gebrui-
ken we gegevens op basis van literatuuronderzoek, opinië-
rende teksten en krantenartikels, statistische gegevens van 
onder andere Statistiek Vlaanderen, Federaal Planbureau, 
Eurostat en andere wetenschappelijke bronnen. 

Om maatschappelijke ontwikkelingen binnen de brede om-
geving in kaart te brengen, hanteren we het DESTEP-mo-
del als kapstok. DESTEP is een letterwoord en staat voor 
demografische, ecologische, sociale, technologische, economi-

sche en politieke factoren. Het is niet de bedoeling volledig 
te zijn in deze gegevensverzameling. Binnen deze brede 
domeinen maken we een eigen selectie van ontwikkelingen 
die het meest relevant zijn voor onze organisatie. Onder de 
respectievelijke factoren vermelden we de nummers van 
de strategische doelstellingen waarvoor ze relevant zijn. 
Omgekeerd verwijzen we in de doelstellingenkaders in 
Hoofdstuk 9 naar welke uitdagingen uit de contextanalyse 
of welke domeinen het onderliggende maatschappelijke 
kader vormen voor de betreffende strategische doelstelling. 
De maatschappelijke contextanalyse werd samen met de an-
dere elementen van de gegevensverzameling verwerkt in de 
gegevensanalyse (kansen en bedreigingen, zie Bijlage 11).

De hier vermelde trends zijn een verkorte weergave van een 
uitgebreidere contextanalyse: die kan worden geraadpleegd 
in Bijlage 23 (inclusief bibliografische referentielijst).

Demografisch

• Vergrijzing en verzilvering. Vandaag is 1 op 5 
inwoners in Vlaanderen 65-plus. Demografische voor-
uitzichten tonen dat het aandeel 65-plussers in Vlaan-
deren tegen 2027 waarschijnlijk verder oploopt tot 23%. 
De komende decennia zal het aandeel jongeren binnen 
de totale bevolking afnemen, het aandeel 65-plussers 
(vergrijzing) en 80-plussers (verzilvering) neemt toe. 
Door een hoger geboortecijfer en een sterke instroom 
van nieuwkomers is in de grote steden Antwerpen (16%) 
en Gent (17%) het aandeel 65-plussers vandaag relatief 
beperkt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de 
jongste bevolking, in 2018 kwam het aandeel 65-plus-
sers er op 13,1%. 

• De bevolking blijft aangroeien. Op 1 januari 2019 
telde België 11.431.406 geregistreerde inwoners, voor 
het Vlaamse Gewest waren dat er 6.589.069. Daarmee 
kende de Belgische bevolking op een jaar een aangroei 
van 0,49 %, wat in de lijn ligt met de groei van de 
laatste jaren. De bevolkingstoename manifesteert zich 
vooral in de steden en is grotendeels (87,5 %) toe te 
schrijven aan internationale migratie. De Brusselse be-
volking (gemeente Brussel) groeide in de loop van 2018 
met 1,4%. Voor Gent en Antwerpen zijn de groeicijfers 
respectievelijk 0,7% en 0,5%.

• Vlaanderen verstedelijkt en wordt overal diverser 
en gekleurder. Begin 2017 was 20% van de bewoners 
in Vlaanderen van buitenlandse herkomst, in heel 
België was dat aandeel 30%. In de stad Antwerpen was 
in 2017 49,2 % van buitenlandse herkomst, in Gent 
33,17%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging het 
over iets meer dan 7 op de 10 inwoners. Superdiversiteit 
is niet enkel een realiteit in de grote en middelgrote 
steden. Dorpen en randgemeenten verstedelijken mee 
en worden op hun beurt alsmaar diverser. Verschillen 
binnen gemeenschappen worden groter dan verschillen 
tussen gemeenschappen. Ook nieuwkomers hebben erg 
uiteenlopende profielen en verschillen sterk op het vlak 
van bijvoorbeeld opleidingsniveau of levensbeschou-
wing, ook al delen ze eenzelfde land van herkomst, 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_11_-_gegevensanalyse_swot_matrix_met_clusters.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_23_-_maatschappelijke_contextanalyse_(uitgebreide_versie).pdf
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cultuur of taal. Overal zullen er tussen individuele 
mensen alsmaar meer verschillen zijn. Maar ook over-
eenkomsten, want niemand kan gereduceerd worden tot 
één aspect van zijn of haar identiteit. 

• Armoedecijfers stabiel, maar risico wordt breder 
en verschuift naar jongere generaties. In 2018 leef-
de 1 op 10 Vlamingen onder de armoededrempel, voor 
heel België kwam het armoederisico op 16%. Het aantal 
gepensioneerden in aanhoudende armoede is in tien jaar 
tijd bijna gehalveerd, het aantal kinderen en jongeren 
die in armoede leven, is daarentegen bijna verdubbeld. 
Na werklozen (49,4%), lopen eenoudergezinnen – in de 
meeste gevallen gaat het om alleenstaande moeders 
– in ons land het hoogste armoederisico (41,3%). Tot 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen behoren ver-
der migrantenfamilies, nieuwkomers, alleenstaanden, 
laaggeschoolden, langdurig zieken, gepensioneerden 
(die huren), mensen met een beperking en ex-gedeti-
neerden. Er is een sterke toename van werkende armen 
en energiearmoede. De middenklasse is steeds minder 
beschermd tegen armoederisico en de kloof tussen arm 
en rijk wordt groter. 

 → Het Humanistisch Verbond gaat constructief om met 
de diversiteit in onze samenleving. Vanuit een actief 
pluralistische houding zetten we in op samenwer-
king, ontmoeting, debat en dialoog, met en tussen 
mensen en actoren van zowel binnen als buiten de 
georganiseerde vrijzinnigheid. We focussen niet 
alleen op etnisch-culturele diversiteit en hebben ook 
aandacht voor andere diversiteitsthema’s zoals de 
armoedeproblematiek, gelijkheid van mannen en 
vrouwen, holebi’s en transgenders. Onder meer via 
een specifiek aanbod vanuit onze afdelingen ‘Vrijzin-
nige Vrouwen’ is veel aandacht voor de problematiek 
van gelijke vrouwenrechten en gender in het alge-
meen. In ons (informatie)aanbod hebben we structu-
reel veel aandacht voor uiteenlopende kwesties die 
gelinkt zijn aan diversiteit, alsook voor de veelheid 
aan diverse beschouwingen, standpunten en opinies 
over deze thematieken. 

 → We werken verder aan de uitbouw van onze se-
niorenwerking. De Grijze Geuzen zijn de actieve 
senioren van het Humanistisch Verbond, met eigen 
afdelingen en een overkoepelend platform op lan-
delijk niveau dat ijvert voor welzijn en zelfbeschik-
kingsrecht van senioren. Als lid van de Vlaamse 
Ouderenraad verdedigen ze het recht op waardig 
ouder worden, het recht op euthanasie, op aange-
past wonen en alle zaken die voor ouderen van groot 
belang zijn. 

 → Het Humanistisch Verbond wil toegankelijk zijn voor 
zoveel mogelijk mensen en groepen en daarmee hun 
participatie aan sociaal-culturele activiteiten en de 
samenleving bevorderen. We hebben aandacht voor 
mogelijke drempels (fysieke, financiële, informatie-
ve, sociale, culturele, psychologische … ) en werken 
ze in de mate van het mogelijke weg (verminderde 
tarieven voor kansengroepen, aangepaste communi-
catie enz.) 

 → We ontwikkelen een ‘diversiteitstoets’ die we zullen 
hanteren doorheen heel de werking en in al haar 
geledingen: bij de ontwikkeling en vormgeving van 
aanbod, het deelnemers- en doelgroepenbereik, het 
vrijwilligersbeleid, de samenstelling van personeel 
en bestuur, het communicatiebeleid … 

→ Relevante strategische doelstellingen: SD 1, 2, 3, 4, 5, 6

Economisch

• Economische ongelijkheid neemt wereldwijd toe, 
ook in België. In 2018 beschikken de 26 rijkste men-
sen ter wereld over evenveel geld als de armste helft 
van de wereldbevolking. In 2017 ging het nog over een 
groep van 43 mensen. Het frustreert enorm dat grote 
multinationals weinig tot zelfs geen belastingen beta-
len, tegelijk wordt arbeid alsmaar meer belast en zitten 
overheden al jaren in een permanente besparingsmodus. 
Publieke verontwaardiging over extreme ongelijkheid 
wordt gezien als een belangrijke factor in de wereld-
wijde populismegolf, tegelijk voedt het populisme de 
politieke en economische instabiliteit.

• Druk op onze welvaart neemt verder toe. De 
impact van demografische evoluties zoals migratie, 
bevolkingsexpansie en vergrijzing is groot. De druk op 
sociale zekerheid en publieke financiën zal de komende 
decennia verder stijgen. De situatie laat zich steeds 
meer voelen door toenemende overheidsbesparingen, 
het optrekken van de pensioenleeftijd en het afschaffen 
of ontmoedigen van de vervroegde uitstroommogelijkhe-
den.

• Arbeidsmarkt wordt steeds meer globaal, onzeker, 
complex en duaal. Toenemende technologisering, glo-
balisering en digitalisering biedt kansen op nieuwe jobs 
en beroepen, maar er zullen ook veel jobs verdwijnen, 
zowel voor laag- als hooggeschoolden. Er komen meer 
tijdelijke freelance- en microjobs, veelal op zelfstandige 
basis. Actief zijn op de arbeidsmarkt zal steeds meer 
afhangen van digitale competenties en aanpassingsver-
mogen van mensen. 

• Circulaire economie. Meer en meer overheden en be-
drijven stappen mee in de transitie naar een circulaire 
economie die gericht is op de verbetering van de levens-
kwaliteit en het leefmilieu. 

• Glocalisering, sociaal ondernemerschap en zinge-
ving. De internationalisering neemt toe, maar tegelijk 
ook lokalisering. Er is een stijgende behoefte aan grip 
op de wereld om ons heen en aan zelf dingen doen, 
organiseren of maken. Crowdfunding en online deel-
platforms ontstaan vanuit verschillende behoeftes en 
motieven, zoals sociaal ondernemerschap, zingeving of 
omdat mensen ergens bij willen horen.

• Van bezit naar gebruik. Vanuit ecologische en 
economische drijfveren worden spullen en materiaal 
vaker hersteld, hergebruikt, geruild en gedeeld. Vlotte 
toegang tot producten en diensten wordt belangrijker 
dan het bezit ervan. Dat toont ook de populariteit van 
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streamingplatformen als Spotify en Netflix aan. Het ene 
delen is het andere niet. Naast de deeleconomie waarbij 
mensen elkaar gebruik laten maken van alledaagse ge-
bruiksvoorwerpen, is er de felle opmars van ‘platfor-
meconomie’. Platformgiganten als Airbnb, Uber enz. 
dreigen volgens vele observatoren duurzame werkgele-
genheid, de sociale welvaartsstaat en publieke waarden 
te ondergraven. 

• ‘Big data’, de massale verzameling, opslag en analyse 
van gegevens, levert miljardenwinsten op. Ze worden 
ook wel ‘het nieuwe goud’ of de ‘nieuwe olie’ genoemd 
(zie ook bij technologische trends).  

 → Het Humanistisch Verbond heeft aandacht voor 
toegankelijkheid en de participatie van kwetsbare 
mensen en groepen en draagt ook als werkgever bij 
aan gelijke kansen. Bij aanwervingen zijn talenten 
en competenties doorslaggevend. We werken aan een 
inclusieve werkomgeving waar iedereen zichzelf kan 
zijn, gelijke kansen krijgt en de eigen talenten kan 
inzetten en ontwikkelen. 

 → Het Humanistisch Verbond heeft aandacht voor 
technologische ontwikkelingen die een grote impact 
hebben op diverse domeinen van de samenleving en 
die nieuwe sociale, ethische, juridische, pedagogische 
enz. uitdagingen creëren (zie hier ook de invulling 
van de laboratoriumrol in de nieuwe beleidsperiode)

→ Relevante strategische doelstellingen: SD 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sociaal-cultureel

• Keuzevrijheid en zelfbeschikking staan als groot 
goed voorop. Mensen willen hun leven zelf vorm 
kunnen geven en zoeken als individu naar zingeving en 
betekenisvolle ervaringen, los van traditionele, ideologi-
sche of religieuze kaders. De individualiseringstrend zet 
zich evenwel niet bij alle bevolkingsgroepen in hetzelfde 
tempo door. Daarnaast hebben veel nieuwkomers en 
migranten een religieuze of culturele achtergrond die 
het individualisme niet of nauwelijks deelt.

• Het debat over bio-ethische kwesties is springle-
vend. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen vragen 
om wettelijke kaders, of verdere verfijning en aanpas-
singen van bestaande. Denk aan het debat over eutha-
nasie bij dementie en voltooid leven en de discussie over 
de uitbreiding van de abortuswet. Bio-ethische thema’s 
zoals genetische manipulatie, de inzet van artificiële 
intelligentie, biohacking enzovoort, voeden het publieke 
en politiek debat.

• Superdiversiteit, isolement en fragmentatie. De 
samenleving wordt in toenemende mate gekenmerkt 
door een grote heterogeniteit van gemeenschappen en 
individuen die zich op andere manieren gedragen vanuit 
diverse achtergronden, leefstijlen, meningen, waarden 
en normen. Tegelijk plooien mensen en gemeenschap-
pen zich terug op zichzelf uit een drang naar veiligheid 
en geborgenheid. Isolement neemt toe en de fragmenta-

tie van leefwerelden zet verder door.
• De seculariseringstrend zet in ons land verder 

door, op wereldniveau wordt de bevolking religi-
euzer. Vooral in Sub-Saharaans Afrika zal het aantal 
christenen en vooral moslims verder toenemen. Ook bij 
ons zien we een groeiende aanwezigheid van de islam, 
vooral bij jongere generaties en in de steden. Volgens 
Mark Elchardus staat de godsdienstbeleving van een 
minderheid van de moslims (30 tot 40%) op gespan-
nen voet met het secularisme van onze democratische 
rechtstaat. Het komt erop aan dat moslims, net als alle 
andere mensen en groepen, niet op zichzelf terugplooien 
en aansluiting vinden bij de samenleving. De rol van 
bruggenbouwers zoals de vooruitstrevende imam Khalid 
Benhaddou, kan nauwelijks overschat worden.

• Identiteitsdenken en polarisatie. In toenemende 
mate bepalen mensen, groepen en gemeenschappen 
het debat vanuit een aspect van hun identiteit zoals 
etnische achtergrond, religie of gender (bv. rond deko-
lonisatie, religieuze symbolen in de publieke ruimte 
…). Dat kan leiden tot meer bewustzijn over bestaande 
machtsverhoudingen, en voor meer emancipatie van 
mensen en groepen zorgen. Tegelijk klinken discussies 
over identiteit, migratie en religie steeds grimmiger en 
neemt wij-zijdenken toe.

• De Verlichtingswaarden worden breed omarmd, 
maar ook geclaimd en misbruikt. Zowel gelovige 
als niet-gelovige mensen, progressieve en conservatie-
ve partijen … onderschrijven de Verlichtingswaarden. 
Tegelijk worden ze misbruikt door populisten en identi-
taire denkers door waarden als exclusief te zien en een 
manier om nieuwkomers buiten te sluiten en discrimi-
natie te legitimeren.

• De druk op de reeds schaarse beschikbare ruimte 
neemt in Vlaanderen verder toe. Er is een toene-
mend bewustzijn voor de noodzaak van multifunctioneel 
en duurzaam gebruik van ruimtes. Ondanks de gedwon-
gen nabijheid, leven mensen en gemeenschappen naast 
elkaar, elk in hun eigen bubbels. Publiek toegankelijke 
en gedeelde ruimte biedt kansen voor ontmoeting, uit-
wisseling en verbinding.

• Het vertrouwen in de politiek en instituten neemt 
af. Mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door 
traditionele partijen, wat meespeelde in het enorme suc-
ces van uiterst rechts bij de verkiezingen in mei 2019. 

• Meer eenzaamheid, ook bij jonge mensen. Dat voor-
al ouderen met eenzaamheid te maken krijgen, spreken 
onder meer de cijfers van het Nationaal Geluksonder-
zoek (2018) tegen. In de moderne digitale wereld waarin 
iedereen continu met iedereen in verbinding staat, 
ervaren veel (jonge) mensen een gemis aan betekenis-
volle relaties. 

• Andere vormen van verenigen en participatie. 
Levenslang en zuilgebonden lidmaatschap is de voorbije 
jaren afgenomen. In de plaats komen meer flexibele, 
horizontaal georganiseerde en informele vormen van 
engagement. Mensen verenigen zich ad hoc, tijdelijk, 
bottom-up, peer-to-peer, lokaal en buurtgewijs. En-
gagement is sterk geïndividualiseerd, beleving staat 
steeds meer centraal en is vaak gericht op betekenis 



Beleidsplan Humanistisch Verbond 2021-2025 32

creëren, waarde zoeken, concrete interesses, ontmoeting 
of bijdragen tot sociale verandering. Er is toenemende 
aandacht voor het belang van politisering, co-creatie en 
mede-eigenaarschap. Sociale media en (mobiele) digitale 
toepassingen faciliteren, verruimen en versnellen moge-
lijkheden voor verenigen en participeren.

• Verschuivingen op vlak van leren. Het belang van 
gepersonaliseerd, emancipatorisch en informeel leren 
binnen verschillende contexten alsook actieve participa-
tie en samenwerking, blijft toenemen. In tijden van po-
larisering, nepnieuws en feitenvrije discussies, kan het 
belang van kritische vaardigheden nauwelijks overschat 
worden. Bij het opzetten van leerprocessen is er een ver-
schuiving in perspectief: niet de instelling of organisatie 
en de eigen doelstellingen vormen het uitgangspunt, wel 
de ‘leerder’. Daarom is steeds meer sprake van ‘leren’ 
i.p.v. ‘educatie’. 

• Sociale kloof in cultuur- en vrijetijdsparticipatie. 
Participatie aan vrijetijdsactiviteiten als deelnemer of 
vrijwilliger kan mensen en gezinnen in armoede alsook 
andere kwetsbare mensen uit hun sociaal isolement 
halen, hen versterken en (weer) aansluiting doen vinden 
bij de samenleving. Maar de sociale kloof in cultuur- en 
vrijetijdsparticipatie blijft erg groot. Ook bij de nieuwe-
re vormen van verenigen zoals lokale burgerinitiatie-
ven, blijken participanten voornamelijk wit en hoogop-
geleid.

•  Een aantal trends zetten het vrijwilligerswerk steeds 
meer onder druk: de instrumentalisering van vrijwil-
ligerswerk, de overheidsbesparingen; de toename van de 
verplichte tijd (o.a. door verhoging pensioenleeftijd); de 
toegenomen verantwoordingsplicht en eisen vanuit de 
overheid naar verdere professionalisering; digitale on-
geletterdheid; steeds meer (commerciële) actoren doen 
beroep op vrijwilligers; het enorme vrijetijdsaanbod; 
toenemende drukte in de vrije tijd … 

 → Het Humanistisch Verbond is altijd al een van de 
belangrijkste voorvechters geweest van de zelfbe-
schikking van elk individu. We engageren ons verder 
voor ethische dossiers die verband houden met de 
autonomie van het individu door middel van infor-
meren, sensibiliseren, vorming, maatschappelijke 
actie en samenwerking met experten en organisaties 
zoals LEIF.

 → Het Humanistisch Verbond benadert de Verlich-
tingswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
vanuit een actief pluralisme dat verschillen niet wil 
gladstrijken, maar erkent. We verzetten ons expliciet 
tegen de exclusieve benadering ervan. 

 → Vanuit een divers, maar steeds humanistisch per-
spectief willen we mensen degelijk informeren en hen 
daarmee helpen en stimuleren om met een kritische, 
maar open en genuanceerde blik naar de wereld te 
kijken. Onder meer via ons ledenmagazine, publica-
ties, lezingen, debat en dialoogmomenten dragen we 
bij aan een redelijk geluid binnen het maatschappe-
lijk debat dat vandaag sterk gepolariseerd is.

 → We willen ‘het leren óver diversiteit’ en de kleine of 
korte ontmoeting met ‘de ander’ overstijgen. Daartoe 

werken we permanent aan de verbreding en ver-
dieping van ons netwerk en gaan we op zoek naar 
duurzame en structurele samenwerkingsverbanden. 

 → We ontwikkelen in toenemende mate praktijken 
waarin mensen met diverse achtergronden ook echt 
samen dingen kunnen doen, met mekaar in gesprek 
gaan en elkaar leren kennen. We hebben daarbij 
aandacht voor verschillende referentiekaders en wil-
len andere mensen en groepen de kans geven om hun 
visie of hun verhaal te delen. We bouwen bruggen 
naar andere groepen en maken samen verhaal door 
de link te leggen met wat vandaag (bij hen) leeft. Het 
kan gaan over leuke en gezellige activiteiten zoals 
samen koken, eten of samen een solidariteitsactie op 
touw zetten. Maar evengoed een pittig debat waarin 
op een kritische manier dilemma’s, tegenstellingen 
en conflicten aan de orde worden gesteld. 

 → We zetten in op samenwerking met de Vrijzinnige 
Centra in Vlaanderen, onder meer in functie van het 
delen en faciliteren van ruimte voor de ondersteu-
ning en samenwerking met burgerinitiatieven en 
andere lokale praktijken, zoals vandaag bijvoorbeeld 
al structureel in Mechelen gebeurt.

 → We zetten maximaal in op kwaliteitsvolle en in-
spirerende begeleiding en ondersteuning van onze 
‘klassieke’ afdelingen en al onze ‘vaste’ vrijwilligers, 
maar tegelijk maken we ook werk van de evolutie 
naar meer flexibele lokale (samen)werkingen met 
losse vrijwilligers, thematische (buurt)werkingen en 
initiatieven … We ontwikkelen meer activiteiten en 
initiatieven die een meer afgebakend engagement 
vragen en waardoor we ook sneller op maatschap-
pelijke kwesties kunnen inspelen. We zoeken ook 
aansluiting bij andere organisaties, burgerinitiatie-
ven, lokale kwesties en thema’s en zullen meer gaan 
werken mét de context i.p.v. in de context. Hiervoor 
voorzien we ook ondersteuning en vormingstrajecten 
voor onze provinciale educatieve medewerkers, de 
sociaal-culturele werkers ‘op het terrein’, én voor de 
lokale afdelingen en hun vrijwilligers.

 → Het Humanistisch Verbond biedt (kwetsbare) 
mensen mogelijkheden en ruimte voor initiatief, om 
gehoord te worden, hun talenten in te zetten en tot 
het opnemen van eigenaarschap door cocreatie. Dat 
doen we onder meer door samenwerking met nieuw-
komers en burgerinitiatieven zoals in Mechelen en 
met het asielcentrum en zijn bewoners te Broechem. 
We gaan vanaf 2020 ook een samenwerking aan met 
de makers van ‘Radio Babbelonië’, jonge reporters 
met een migratieachtergrond die op zoek zijn naar 
kansen om meer ervaring in de media op te doen (→ 
zie ook de laboratoriumrol).

→ Relevante strategische doelstellingen: SD 1, 2, 3, 4, 5, 6

Technologie en wetenschap

•  We zitten volop in een versnelde technologische en 
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digitale evolutie die de samenleving op een ingrijpen-
de en complexe manier transformeert. Allerlei processen 
worden in toenemende mate geautomatiseerd, steeds 
meer alledaagse dingen en omgevingen worden ‘smart’. 
Er ontstaan nieuwe vormen van connectiviteit: mensen, 
apparaten en systemen staan wereldwijd met mekaar in 
verbinding en wisselen continu gegevens uit. ‘Big data’, 
de massale verzameling, opslag en analyse van gege-
vens, vormen hoe langer hoe meer een van de belang-
rijkste grondstoffen voor de wetenschap, het bedrijfsle-
ven, de economie en de samenleving in haar geheel.

• Enorme kansen, grote uitdagingen. Nieuwe techno-
logieën en toepassingen zullen onze gezondheid en men-
selijke capaciteiten verbeteren en ons leven voor een 
deel aangenamer maken; tegelijk is de ethische discus-
sie onderdeel van de technologische transitie geworden. 

•  Experten vrezen groeiende ongelijkheid door ba-
nenverlies en digitale kloven.

• Digitale geletterdheid en een kritische reflex om 
bewust om te gaan met digitale toepassingen en infor-
matie wordt steeds belangrijker.

•  Er is nood aan meer transparantie over, en sensi-
bilisering rond dataverzameling- en gebruik. Per-
soonlijke gegevens worden massaal verzameld, geana-
lyseerd en verkocht aan eender wie ervoor betaalt. Hoe 
dat gebeurt, door wie, wie ze (ver)koopt, en met welke 
bedoeling is helemaal niet duidelijk. Internationale 
regelgeving schiet nog te kort om ons te beschermen.

• Privacy, autonomie en zelfbeschikking onder 
druk. Algoritmen sturen ons gedrag en beïnvloe-
den beslissingen, bijvoorbeeld door te bepalen welke 
nieuwsberichten, commerciële advertenties en politieke 
boodschappen we te zien krijgen op sociale media. Ook 
overheden, veiligheidsdiensten en verzekeraars gebrui-
ken volop datatechnologie om bijvoorbeeld risicogedrag 
in kaart te brengen en te voorspellen. Als digitale 
technologieën ons manipuleren, viseren en verdelen op 
manieren die wij niet doorhebben of kunnen doorgron-
den, ontstaan onevenwichtige machtsrelaties en boeten 
we in aan privacy, autonomie en zelfbeschikking.

• Robots gaan de wereld niet overnemen, daarover 
zijn de meeste experts het eens. Nogal wat mensen zien 
AI en robots evenwel als een grote bedreiging voor de 
mens. Experten wijzen erop dat AI en de algoritmen op 
zich niet gevaarlijk zijn, wel de automatische besluit-
vorming en mogelijke slechte intenties van wie ze inzet. 
Autonome wapensystemen worden door de meeste ex-
perts dan ook als een enorme bedreiging voor de wereld 
en mensheid gezien. 

•  De initiatiefzin van mensen zal mogelijk minderen 
omdat algoritmen steeds meer voor hen beslissingen 
nemen.

•  Sociale media zorgen voor een betrouwbaarheidsin-
flatie van bronnen en content en werken polarisatie in 
de hand (nepnieuws, filterbubbels enzovoort). Tegelijk 
leiden digitaliseringsprocessen tot een grotere open-
baarheid, toegankelijkheid en uitwisseling van 
informatie met toenemende bewustwording en 
democratisering als gevolg. 

•  Volgens experten verbonden aan het Rathenau Insti-

tuut, moeten de mensenrechten niet alleen worden aan-
gescherpt, maar zijn er ook nieuwe mensenrechten 
nodig zoals ‘het recht om niet gemeten, geanalyseerd of 
beïnvloed te worden’, en ‘het recht te kiezen voor mense-
lijk contact boven robotcontact’.

• Beste en tegelijk slechtste tijden voor de weten-
schap. De wetenschap boekt enorme vooruitgang, en 
uitwisseling van ideeën en informatie over grenzen heen 
ging nooit eerder zo makkelijk. Tegelijk zorgt dezelfde 
technologie ervoor dat een vloedgolf van alternatieve 
feiten, complotdenken en populistisch wantrouwen 
tegen de wetenschap zich in een razend tempo over de 
wereld verspreidt. 

• Fundamenteel en vrij onderzoek staat onder 
druk door nutsdenken en marktlogica. Overheden 
schuiven in groeiende mate de financiering van onder-
zoek door naar de bedrijven. Overal neemt het aandeel 
van gericht en toegepast onderzoek toe, ten koste van 
fundamenteel onderzoek en sociale wetenschappen, die 
veel minder snel resultaat of geld opleveren.  

 → We ontwikkelen praktijken en samenwerkingen 
die inzetten op de valorisatie van (fundamente-
le) wetenschap en technologie, en die tegelijk ook 
mogelijke maatschappelijke uitdagingen en ethische 
kwesties onder de aandacht brengen. Zo werken 
we momenteel aan een initiatief rond de relatie 
tussen de mens, robotica en artificiële intelligentie. 
Dat gebeurt in samenwerking met de bezielers (o.a. 
Bram Vanderborght en Katleen Gabriels) van Homo 
Roboticus (VUB), dat de Jaarprijs Wetenschapscom-
municatie 2019 kreeg (→ zie ook de laboratoriumrol).

 → Wetenschappelijke kennis en inzichten voor een 
breed publiek toegankelijk maken, doen we eveneens 
met ons lezingenaanbod en onze publicaties waarin 
ook veel wetenschappers specifieke thema’s en on-
derwerpen op een laagdrempelige manier toelichten. 
Ook met bv. de jaarlijkse terugkerende en succes-
volle cyclus ‘Wetenschap is TOP!’ mikken we op een 
breed publiek en willen we zo veel mogelijk mensen 
boeien voor wetenschap en het (maatschappelijke) 
belang ervan. 

 → We willen digitale geletterdheid bevorderen bij onze 
medewerkers en vrijwilligers, en inspelen op de 
noodzaak om bewust en kritisch om te kunnen gaan 
met digitale media en technologie. We onderzoeken 
samenwerkingsmogelijkheden voor de ontwikkeling 
van (een aanbod van) workshops rond bijvoorbeeld 
privacy en het internet, open-source …

 → Het Humanistisch Verbond zet digitale technologie 
en sociale media optimaal in voor de eigen (adminis-
tratieve) werking, en zowel de interne als externe 
communicatie. (→ zie verder ook professionalisering 
en integrale kwaliteitszorg). Digitalisering biedt 
ook kansen voor e-learning, we onderzoeken hoe we 
hierop kunnen inzetten. 

→ Relevante strategische doelstellingen: SD 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Ecologisch

• De roep om duurzaam om te gaan met de aarde 
klinkt luider dan ooit. Vele besturen, bedrijven, scho-
len, organisaties en burgers nemen initiatieven richting 
minder uitstoot en een duurzamere levensstijl. Maar 
collectief doet de mens niet genoeg. Met de veranderin-
gen die door de meeste landen in gang worden gezet, 
halen we de kritische deadlines niet.

• Onwetendheid voedt scepsis ten opzichte van 
klimaatverandering. Mensen worden overladen door 
tegenstrijdige berichten en foute informatie. Correcte, 
op wetenschappelijke feiten gebaseerde informatie aan-
bieden en verspreiden, helpt om de vele misvattingen 
over de klimaatkwestie overboord te gooien. Mensen 
moeten beseffen dat oplossingen bestaan, en dat 
ook zij kunnen helpen. Enkel op de gevaren wijzen, 
zorgt voor een gevoel van machteloosheid en werkt 
verlammend. Als mensen een handelingsperspectief 
hebben, kunnen angst en bezorgdheid worden omgezet 
in beweging. Kleine dingen alleen gaan de planeet niet 
redden, collectieve actie kan wél grote impact hebben. 

 → We hanteren in de organisatie en al haar geledingen 
een beleid van duurzaamheid. 

 → We sensibiliseren en informeren mensen over kli-
maat en duurzaamheid via ons informatie- en acti-
viteitenaanbod. We willen mensen binnen en buiten 
onze organisatie inspireren en aanzetten tot bewe-
ging door het bekendmaken van bestaande lokale en 
bovenlokale praktijken van duurzaamheidstransitie 
(en hun aanbod) en door deze te ondersteunen en/of 
erbij aan te sluiten.

→ Relevante strategische doelstellingen: SD 1, 2, 3, 4, 5, 6

Politiek

• Het geopolitieke landschap staat onder hoog-
spanning. Terroristische aanslagen, moslimfundamen-
talisme, de gevolgen van de bankencrisis, ecologische 
risico’s, migratiestromen, het volkomen gedestabiliseer-
de Midden-Oosten en een mondiale machtsverschuiving 
richting China en Rusland, zetten het geopolitieke land-
schap onder hoogspanning. Internationale instellingen 
verzwakken, het draagvlak voor het Europees project 
kalft af – de Brexit is hierin exemplarisch – en binnen 
heel de G20 is een toenemend protectionisme merkbaar. 
Kernwapens lijken prominenter dan ooit in de wereldpo-
litiek aanwezig.

• Polarisering, autoritarisme en radicaal rechts 
populisme. Wereldwijd zien we een sterke opkomst 
van radicaal rechts populisme, identitaire bewegingen 
en autoritaire machten. Wetenschappelijk onderbouwde 
en genuanceerde analyses doen in het politieke debat 
alsmaar minder ter zake. Dogmatische politici polarise-
ren doelbewust, verkopen flagrante leugens en reduce-
ren complexe problemen tot een simpel wij-zijverhaal. 

Ze creëren een vijandbeeld dat nieuwkomers, vluchte-
lingen en andere minderheden voorstelt als een acute 
bedreiging en de oorzaak van alle problemen waar de 
samenleving mee worstelt. Overal ligt het streven naar 
waarheid onder vuur en staan democratische waarden 
en processen van verantwoording onder druk; zoals 
parlementair debat, juridische toetsing of kritische 
bevraging door de media. De kritische stem van journa-
listen, wetenschappers, activisten, dissidenten … komt 
wereldwijd steeds meer onder vuur te staan. 

• De wereld wordt steeds minder democratisch en 
vrij. In verschillende landen zijn via democratische weg 
autoritaire leiders aan de macht kunnen komen. Extre-
me ongelijkheid, die ondertussen ook goed voelbaar is 
bij middenklassers, wordt als een belangrijke oorzaak 
van de radicaal rechtse populismegolf gezien. Volgens 
experten voelen mensen zich niet meer vertegenwoor-
digd door de gevestigde partijen. Door een gebrek aan 
uitgesproken ideologieën en politieke projecten zijn ze 
allemaal op elkaar gaan lijken, klinkt het. Tegelijk ko-
men er geen antwoorden op de grote maatschappelijke 
uitdagingen als migratie, ongelijkheid enz. Daarnaast 
worden in de media en het politieke debat radicaal 
rechtse frames gewoon overgenomen. Populisme-expert 
Cas Mudde spreekt over de ‘totale mainstreaming van 
radicaalrechts’. Hierdoor worden steeds meer demo-
cratieën van binnenuit aangevallen en uitgehold. De 
radicaal rechts-populistische golf binnen Europa heeft 
ons land bij de verkiezingen op 26 mei 2019 evenmin 
ontzien. 

• Oprukkende mondiale beweging tegen seksue-
le rechten en verworvenheden. In Europa vinden 
rechts-populistische en religieuze, voornamelijk conser-
vatief christelijke partijen, elkaar in een gezamenlijke 
strijd tegen gelijke rechten in naam van het herstellen 
van ‘traditionele gezinswaarden’. Ze blokkeren de agen-
da van het Europees Parlement zodat onderwerpen als 
seksuele rechten niet op de agenda komen. De regering 
Trump doet bij de VN hetzelfde: daarbij vormen ze 
een coalitie met moslimlanden zoals Saudi-Arabië, het 
Vaticaan en andere conservatieve krachten waaronder 
Rusland, Brazilië, Polen en Hongarije. Samen binden ze 
zich tegen gendergelijkheid, abortus, homorechten, seks 
voor het huwelijk en zelfs het gebruik van voorbehoed-
middelen.

• Mensen zonder godsdienst worden steeds harder 
bestraft. België behoort tot de veiligste landen voor 
atheïsten en vrijdenkers. Maar in vele landen worden 
mensen zonder godsdienst steeds harder bestraft. 69 
landen handhaven en verscherpen de wetten inzake 
godslastering en afvalligheid, in 12 landen (waarvan 
2 ‘nieuwe’) riskeer je zelfs de doodstraf. Tegelijk blijkt 
dat het ook in de veiligste landen sociaal soms moeilijk 
is voor mensen om een religie te verlaten, zoals bij-
voorbeeld de Jehova’s getuigen of de islam, en voelen 
niet-godsdienstige vluchtelingen zich niet veilig in 
asielzoekerscentra.

• Tegenbeweging en protest. Door democratisering 
van de media kan iedereen mythes verspreiden, maar 
tegelijk kunnen we ook makkelijker en sneller reageren 
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op leugens en tegenbeweging organiseren. Die tegen-
beweging komt vandaag volop op gang. Wereldwijd 
komen (ook) in onvrije en repressieve regimes steeds 
meer mensen op de been die verandering en sociale 
rechtvaardigheid eisen in hun land en zien we revolutio-
naire straatprotesten zoals in Irak, Libanon, Iran, Hong 
Kong, Chili en Ecuador. 

• Burgerparticipatie en terugtrekkende overheid. 
Ook bij ons organiseren burgers zich collectief met de 
hulp van sociale media, via lokale initiatieven, protest-
acties, petities enz. Naast hun rol als kiezer worden 
mensen mondiger en willen ze de samenleving mee 
vorm geven van onderuit. Op lokaal vlak ontstaan nieu-
we vormen van burgerparticipatie en samenwerkingen 
met lokale besturen. Tegelijk hebben we te maken met 
een overheid die al een tijd in besparingsmodus zit, zich 
steeds meer terugtrekt en in toenemende mate beroep 
doet op de zelfredzaamheid van burgers.  

 → Het Humanistisch Verbond is waakzaam voor pola-
riserende krachten die breuklijnen tussen mensen 
en groepen verdiepen en een bedreiging vormen voor 
verworven rechten en vrijheden. We willen ons na-
drukkelijk profileren in het maatschappelijk debat, 
met thema’s en opinies die aansluiten bij een vrijzin-
nig-humanistische visie op mens en maatschappij. 
We verdedigen de universele mensenrechten, demo-
cratische waarden en (vaak lang bevochten) verwor-
venheden en verbinden ons daartoe met mensen, 
groepen, verenigingen, organisaties, onderwijs en 
alle andere actoren binnen de samenleving die deze 
waarden delen en onderschrijven. 

 → We streven naar een samenleving die voldoende 
ruimte voor verschil toelaat en diversiteit niet 
vanzelf als bedreiging ziet; een samenleving waarin 
mensen kritiek kunnen leveren op aspecten van de 
culturen en verschillende groepen waartoe ze beho-
ren. We creëren ruimte waarin mensen met diverse 
achtergrond en overtuigingen, op voet van gelijkheid 
en met wederzijds respect, van mening kunnen ver-
schillen. Daarmee scheppen we de mogelijkheid om 
verschil tot uiting te brengen, in die verscheidenheid 
is ook de uniciteit en individualiteit van mensen 
gelegen. Wederzijdse betrokkenheid, aanzetten tot 
(zelf)reflectie, het kritisch bewustzijn vergroten en 
het perspectief van mensen verruimen, zijn daarbij 
belangrijker dan snelle en consensusgerichte ant-
woorden op publieke kwesties. 

 → Het Humanistisch Verbond wil mensen met een 
moslimachtergrond die niet meer (zo strikt) geloven 
een platform geven. Dat platform kan ook ‘nieuwe 
ongelovigen’ helpen bij hun zoektocht naar geestge-
noten en bijdragen aan het bespreekbaar maken van 
afvalligheid onder moslims. Ontmoeting en informa-
tie-uitwisseling zullen centraal staan. We onderzoe-
ken momenteel hoe dit platform kan vormkrijgen, 
onder meer ook via uitwisseling en contacten met 
het Humanistisch Verbond Nederland en samenwer-
king met een opiniërend platform als Vrij Links. De 
humanistische denktank Kwintessens – die in 2018 

binnen de schoot van het Humanistisch Verbond 
werd opgericht, met filosoof Johan Braeckman als 
‘trekker’ en bezieler – zal zich in 2020 ook bezighou-
den met deze problematiek. 

 → We sensibiliseren, informeren en ontwikkelen (inter-
actieve) praktijken die mensen wapenen tegen (ei-
gen) denkfouten en drogredenen; die kritisch denken 
bevorderen en bijvoorbeeld mensen doen nadenken 
over de manier waarop democratische basiswaarden 
zich tot elkaar verhouden, over de eigen invulling 
van die waarden en wat dat betekent in relatie tot 
andere mensen en de samenleving in zijn geheel; we 
willen mensen ook bewustmaken van machtsrelaties 
en processen van in- en uitsluiting. Zo ontwikkelen 
we bijvoorbeeld momenteel i.s.m. Christophe Busch, 
een vorming of reeks workshops voor een ruime doel-
groep rond mensenrechten, polarisatie en ethisch 
bewust handelen (→ zie ook de laboratoriumrol).

→ Relevante strategische doelstellingen: SD 1, 2, 3, 4, 5

6.2. STAKEHOLDERSANALYSE

Een belangrijk onderdeel van de gegevensanalyse was de 
stakeholdersbevraging. Die werd net als in de voorberei-
ding van het huidige beleidsplan ruim opgevat. Interne 
stakeholders omvatten professionele medewerkers en vrij-
willigers, in casu bestuurders van de diverse bestuursni-
veaus van de vereniging (algemene vergadering, raad van 
bestuur, dagelijks bestuur, provinciale besturen, afdelings-
besturen) en actieve vrijwilligers. Externe stakeholders 
vormen een uitgebreide lijst van partners, organisaties, 
instanties en instellingen waarmee het Humanistisch 
Verbond structureel of op regelmatige basis samenwerkt 
en individuele personen die geen (of niet noodzakelijk) lid 
zijn van de vereniging, maar wel een rechtstreeks of on-
rechtstreeks belang hebben bij de visie en werking van het 
Humanistisch Verbond. Het betreft concreet een lijst van 
69 organisaties en personen (lijst in Bijlage 9). 

Aan zowel interne en externe stakeholders werden de vol-
gende vragen gesteld:

1. Wat wordt van de organisatie verwacht en beantwoordt 
die organisatie aan deze verwachtingen?

2. Wat moet de organisatie meer doen, indien de midde-
len beschikbaar zijn, en waarom?

3. Wat moet de organisatie minder doen (afbouwen) en 
waarom?

4. Waarom is men wel/niet tevreden over de organisatie?

5. Welke goede raad en goede suggesties voor de toekomst 
kunnen worden meegegeven en waarom?

6. Wat zijn de sterke punten van de organisatie en waarom?

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_9_-_lijst_bevraagde_(externe)_stakeholders.pdf
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7. Wat zijn de zwakke punten van de organisatie en 
waarom?

8. Zijn er ontwikkelingen die kunnen worden aanzien als 
een kans of als een meevaller en waarom?

9. Zijn er ontwikkelingen die kunnen worden aanzien als 
een bedreiging of als een tegenvaller en waarom?

Aan de interne stakeholders, met name de afdelingen en 
hun bestuurders, werd bovendien een uitgebreide vragen-
lijst bezorgd die betrekking had op de beoordelingselemen-
ten uit het decreet van 2003 (de beoordelingselementen 
die de basis vormden van de visitatie najaar 2018), de 
sociaal-culturele functies en algemeen de sterktes, zwaktes, 
uitdagingen en bedreigingen. Deze bevraging werd inge-
geven door de bekommernis om ook de afdelingen nauw te 
betrekken bij de sociaal-culturele methodiek en hen beter 
bewust te maken van de kwaliteitscriteria die vereist wor-
den van een moderne sociaal-culturele organisatie. Deze 
uitgebreide vragenlijst kan worden geraadpleegd in Bijlage 
10.

De resultaten van de stakeholdersanalyse leverden rele-
vante sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op die 
werden verwerkt in de uitgebreide SWOT-analyse (zie 
Bijlage 11).

6.3. ZELFEVALUATIE

De zelfevaluatie is een belangrijk element van het kwa-
liteitszorgproces van de vereniging. Ze dient in de eerste 
plaats om de zwakke punten in de werking aan te tonen 
met de bedoeling die ook te kunnen verbeteren. De zelfeva-
luatie bespreekt alle facetten van de organisatie en behan-
delt eveneens alle decretale en wettelijke verplichtingen. 
De volgende aspecten komen aan bod: beleid, directie en 
leiding, medewerkers, klantgericht aanbod, processen, 
samenwerking, middelen en financiën, waardering, resul-
taten. De analyse toont de vereniging waaraan prioritair 
moet worden gewerkt om een goed bestuur en beleid te 
realiseren en te voldoen aan de decretale vereisten. De 
resultaten van de zelfevaluatie worden meteen duidelijk 
weergegeven in samenvattende grafieken.

Voor dit beleidsplan werd de zelfevaluatie uitgevoerd 
met behulp van de Humanoscoop©, een kwaliteitsinstru-
ment ontwikkeld door vzw Humano die het Humanistisch 
Verbond begeleidde in het beleidsplanningsproces. Het 
proces staat beschreven in het document Beleidsplanning 
voor sociaal-culturele volwassenorganisaties (Bijlage 2, 
pp. 9-10). Het Humanoscoop©-verslagdocument geeft de 
resultaten van de zelfevaluatie weer in samenvattende 
grafieken en lijst meteen de sterktes en zwaktes verkregen 
uit de zelfevaluatie op in een SWOT-rooster (zie ook verder 
SWOT-analyse).

De ingevulde Humanoscoop© en het Humanoscoop©-ver-
slagdocument met de sterktes en zwaktes kunnen worden 

geraadpleegd in de Bijlagen 12 en 13.

De zelfevaluatie komt opnieuw ter sprake in het zakelijk 
deel van dit beleidsplan.

6.4. EVALUATIE BELEIDSPLAN 2016-2020

Het huidige beleidsplan werd geëvalueerd in functie van de 
uitgebreide SWOT-analyse. Deze evaluatie levert net als 
de zelfevaluatie sterktes en zwaktes op voor de gegevensa-
nalyse. In het document met de uitgebreide SWOT-analyse 
(zie Bijlage 11) is telkens aangegeven wat de herkomst 
(bron) is van de opgelijste sterktes en zwaktes.

6.5. ANALYSE VISITATIEVERSLAG

Het spreekt vanzelf dat een grondige analyse van het 
visitatieverslag een belangrijk element is in de gegevensa-
nalyse en daaruit volgend ook in de formulering van de be-
leidsuitdagingen. De analyse van het visitatieverslag levert 
sterktes, zwaktes en kansen op voor de gegevensanalyse. 
In het document met de uitgebreide SWOT-analyse (zie 
Bijlage 11) is telkens aangegeven wat de herkomst (bron) 
is van de opgelijste sterktes en zwaktes. We verwijzen hier 
ook nog eens expliciet naar het Remediëringsrapport inge-
diend 12/11/2019 (zie Bijlage 1) waarin voor alle beoorde-
lingselementen met een kritische evaluatie duidelijk werd 
aangegeven op welke manier de continuïteit verzekerd 
werd tussen het remediëringstraject voor het betreffende 
beoordelingselement en de strategische en operationele 
doelstellingen (telkens vermeld met het nummer) van het 
beleidsplan. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen we 
hier naar de betreffende passages in het Remediërings-
rapport (telkens onder aparte hoofding ‘Beleidsplan’ per 
beoordelingselement).

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_10_-_bevraging_interne_stakeholders_in_functie_van_het_nieuwe_beleidsplan_2021-2025.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_10_-_bevraging_interne_stakeholders_in_functie_van_het_nieuwe_beleidsplan_2021-2025.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_11_-_gegevensanalyse_swot_matrix_met_clusters.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_12_-_humanoscoop_humanistisch_verbond.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_13_-_verslagdocument_humanoscoop_humanistisch_verbond.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_11_-_gegevensanalyse_swot_matrix_met_clusters.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_11_-_gegevensanalyse_swot_matrix_met_clusters.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
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7. GEGEVENSANALYSE (SWOT-
ANALYSE)

Alle informatie afkomstig uit de diverse onderdelen van de 
gegevensverzameling (maatschappelijke contextanalyse, 
stakeholdersanalyse, zelfevaluatie, evaluatie beleidsplan, 
analyse visitatieverslag), worden samen met de analyses en 
opmerkingen van het beleidsplanningsteam bijeengebracht 
en verwerkt (geclusterd) in de uitgebreide SWOT-analyse. 
Gezien het uitgebreide karakter van het analysedocument 
verwijzen we ernaar in bijlage (Bijlage 11). De matrix is 
opgedeeld in de tabbladen sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen. Per tabblad worden de SWOT-elementen ge-
nummerd en inhoudelijk geclusterd. Bovendien wordt aan-
gegeven uit welk onderdeel van de gegevensverzameling de 
stelling afkomstig is. De clusters worden de structurerende 
elementen van de geformuleerde beleidsuitdagingen (toe-
lichting bij de rechtstreekse link tussen de beleidsuitdagin-
gen en de geclusterde stellingen uit de SWOT-analyse volgt 
hieronder, in het hoofdstuk over de beleidsuitdagingen).

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_11_-_gegevensanalyse_swot_matrix_met_clusters.xlsx
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8. BELEIDSUITDAGINGEN EN 
BELEIDSOPTIES

Inleiding: de methodiek

Vanuit de interpretatie van de gegevensanalyse uit Hoofd-
stuk 7, kunnen de beleidsuitdagingen worden geformu-
leerd. Hoe dit gebeurt, wordt beschreven in het document 
Beleidsplanning voor sociaal-culturele volwassenenorga-
nisaties (Bijlage 2). Kort samengevat verloopt het proces 
als volgt. De gegevensanalyse (SWOT) gaat de geclusterde 
interne sterktes en zwaktes combineren met de relevante 
externe kansen en bedreigingen. Zo wordt minimum één 
grote uitdaging per cluster vastgelegd. De gegevensanalyse 
is op die manier de verbinding van enerzijds de sterktes 
en zwaktes van de vereniging en anderzijds de kansen en 
bedreigingen uit haar omgeving. Hierbij wordt uiteraard 
telkens ook gefocust op de missie en de visie. Het Humanis-
tisch Verbond heeft ervoor geopteerd om de geformuleerde 
beleidsuitdagingen ook te vertalen in concrete beleidsop-
ties, met als bedoeling het in kaart brengen van zo veel mo-
gelijke handelwijzen in antwoord op de beleidsuitdagingen. 
Hieronder volgt het overzicht van de beleidsuitdagingen en 
beleidsopties die resulteerden uit het proces. De beleids-
uitdagingen zijn gestructureerd volgens de clusters uit de 
gegevensanalyse: aanbod, doelgroepen, afdelingen en vrij-
willigers, samenwerking, communicatie, interne werking. 
Per cluster worden telkens de sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen die de basis vormen voor de beleidsuitdaging 
opgelijst. De nummers verwijzen naar de overeenkomstige 
nummers in de SWOT-matrix van de gegevensanalyse (zie 
hierboven).

Beleidsuitdagingen en beleidsopties

Vertrekkende van de hierboven beschreven methodiek, 
kwam het Humanistisch Verbond voor de nieuwe beleidspe-
riode tot de volgende beleidsuitdagingen en beleidsopties.

Cluster: Aanbod

Zwaktes (W):

→ 1 t/m 27 + eventuele andere zoals 41, 44, 58, 59, 60, 
61, 66, 67, 78, 79, 25 t/m 44 (top-down), 85, 86, 92, 96, 
97,103, 105, 107, 108, 110, 111, 139, 143

Sterktes (S):

→ 1 t/m 19, 37, 40 t/m 42, 45, 47,49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 80

Kansen (O):

→ 1 t/m 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35,40, 41 t/m 49, 53, 56, 

57, 59, 60, 65, 68, 71, 73, 74

Bedreigingen (T):

→ 6, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 39, 
40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 
61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 79

Beleidsuitdaging 1

Het Humanistisch Verbond heeft een ruim, kwalitatief 
sterk en waardegedreven aanbod. Het aanbod werkt ver-
bindend en stimulerend. Het Humanistisch Verbond werkt 
met centrale jaarthema’s die positief worden onthaald bij 
de afdelingen. Het aanbod berust op een bewuste en cohe-
rente visie.

Het Humanistisch Verbond werkt het aanbod uit, ver-
diept en verbreedt het zodat het ook nieuwe doelgroepen 
aanspreekt, binnen een vernieuwd sociaal-cultureel veld 
en met innovatieve methodieken die tegemoet komen aan 
geactualiseerde maatschappelijke noden. In essentie komt 
dit neer op het opentrekken en actualiseren van de werking 
en het verbreden van de doelgroepen.

Beleidsopties

1.1 Het bestaande aanbod wordt geëvalueerd op inhoud, 
bereik en impact, de beoogde en bereikte doelgroepen en de 
implementatie van de vier sociaal-culturele functies en de 
drie sociaal-culturele rollen. 

1.2 Het bestaande aanbod wordt aangepast aan de eva-
luatie sub 1.1. Het wordt ter beschikking gesteld aan de 
afdelingen die worden betrokken bij de implementatie en 
de verdere uitwerking.

1.3 Het landelijke en het lokale niveau bepalen samen 
waarom en op welke wijze de opties sub 1.1 en 1.2 worden 
genomen. Er wordt een gezamenlijk beleid ontwikkeld 
waarbij landelijke activiteiten de afdelingen inspireren en 
vice versa.

1.4 Het Humanistisch Verbond investeert in innovatieve 
methodieken en implementeert ze. 

1.5 De resultaten van de experimenten die kaderen in de 
laborol van de organisatie worden gebruikt als bron voor 
nieuwe methodieken en voor het bijsturen van het aanbod.

1.6 Het aanbod wordt afgestemd op nieuwe doelgroepen.

1.7 Het aanbod wordt afgestemd op het gewenste (duidelij-
ke) profiel van de organisatie.

1.8 De opties sub 1.1 t/m 1.7 wordt continu geëvalueerd en 
bijgestuurd.

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
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Cluster: Doelgroepen

Zwaktes (W):

→ 12, 13, 14, 18, 20, 32, 38, 42, 47, 49, 58, 63, 80, 82, 85, 
86, 90, 91, 92, 96, 97, 99 t/m 113, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143

Sterktes (S):

→ 7, 9, 14, 19, 21, 28, 47, 53, 58, 62, 63 t/m 66, 70, 73, 74, 
75, 76, 78, 79, 80

Kansen (O):

→ 2 t/m 16, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 44, 46, 
47, 49, 52, 56, 57, 60, 63, 69, 75

Bedreigingen (T):

→ 2, 4, 5, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
42, 44, 45, 48, 50, 52, 60, 66, 67, 68, 71, 75

Beleidsuitdaging 2

De emancipatorische waarden van het Humanistisch Ver-
bond verplichten de vereniging de deuren open te gooien 
voor een ruim doelpubliek. We bereiken al een vaste doel-
groep van vrijzinnig humanisten. De potentiele doelgroep 
van mensen die onze waarden delen en onderschrijven is 
echter veel groter. We moeten deze doelgroep verder verdie-
pen, verbreden en ook intercultureel vernieuwen.

Beleidsopties

2.1 Het Humanistisch Verbond schrijft een visie uit op 
verdieping en verbreding van de participatie.

2.2 Het Humanistisch Verbond schrijft een visie uit op 
vernieuwing en diversiteit.

2.3 Het Humanistisch Verbond bepaalt welke doelgroepen 
het wilt bereiken.

2.4 Het Humanistisch Verbond bepaalt de strategie om 
deze doelgroepen te bereiken, rekening houdend met de 
leefwereld en de maatschappelijke context van de doelgroe-
pen en de kernwaarden van de organisatie.

2.5 Het Humanistisch Verbond verduidelijkt zijn profiel. 

2.6 Er wordt een werkgroep opgericht over samenleven in 
diversiteit vanuit humanistische waarden.

2.7 Er wordt nagedacht over het lidmaatschap in verhou-
ding tot het verdiepen en verbreden van de participatie.

2.8 De opties sub 2.1 t/m 2.7 worden continu geëvalueerd 
en bijgestuurd.

Cluster: Afdelingen en vrijwilligers

Zwaktes (W):

→ 4 t/m 9, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 27, 28 t/m 49, 62, 63, 98, 
99, 100, 104, 107, 113, 135, 138, 142

Sterktes (S):

→ 3, 9, 14, 20 t/m 28, 39, 44, 68, 69, 72, 81

Kansen (O):

→ 2, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 60, 62, 
63, 64, 69, 75

Bedreigingen (T):

→ 2, 4, 15, 17, 21 t/m 29, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 52, 
57, 68, 71, 73, 76, 78

Beleidsuitdaging 3

Het Humanistisch Verbond beschikt over een ruim netwerk 
aan afdelingen en een grote groep actieve vrijwilligers. 
De vrijwilligers worden actief uitgenodigd tot inspraak en 
participatie. Er is een grote diversiteit in de eigenheid en 
werking van de afdelingen.

De afdelingen worden van nabij opgevolgd en ondersteund 
door de provinciale medewerkers. Het Humanistisch Ver-
bond moet werk maken van de implementatie van de visie 
op afdelingsbegeleiding. De afdelingen moeten van nabij 
worden betrokken, gecoacht en begeleid bij de ontwikke-
ling en toepassing van de actuele visie op sociaal-cultureel 
werk, en bij het werken vanuit de vier functies en de drie 
rollen. Het Humanistisch Verbond stimuleert afdelingen 
om met vernieuwende methodieken te werken aan innova-
tieve processen.

Het Humanistisch Verbond ontwikkelt een strategie 
om de geactualiseerde visie op vrijwilligers toe te pas-
sen en om aansluiting te zoeken bij nieuwe vormen van 
vrijwilligersengagement.

Beleidsopties 

3.1 Onder meer geïnspireerd op het levensfasemodel van 
Joris Piot werkt het Humanistisch Verbond een begelei-
dingsplan uit voor afdelingen en hun vrijwilligers.

3.2 Het Humanistisch Verbond ontwikkelt vernieuwende 
modellen voor lokale werkingen.

3.3 Het Humanistisch Verbond publiceert een brochure 
met de visie en voorbeelden van activiteiten en projecten in 
het kader van de vier sociaal-culturele functies en de drie 
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sociaal-culturele rollen en geeft hierover vormingen.

3.4 Het Humanistisch Verbond ontwikkelt een nieuw regis-
tratiesysteem en geeft hierover vormingen.

3.5 Het Humanistisch Verbond start thematische werk-
groepen en platformen voor de vrijwilligers (diversiteit, 
innovatie, participatie, laborol …).

3.6 Het Humanistisch Verbond ontwikkelt een visie op vrij-
willigersbeleid die ook aansluiting zoekt bij nieuwe vormen 
van vrijwilligersengagement.

3.7 Het Humanistisch Verbond start met een aangepaste 
begeleiding in functie van de nieuwe visie op afdelingsbege-
leiding en lokale of thematische werkingen.

3.8 De opties sub 3.1 t/m 3.7 worden continu geëvalueerd 
en bijgestuurd.

Cluster: Samenwerking

Zwaktes (W):

→ 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 34, 36, 42, 44, 46, 47, 49, 58, 
72, 73, 78, 80, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
120, 134 t/m 143

Sterktes (S):

→ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 19, 23, 63, 66, 70 t/m 81

Kansen (O):

→ 1, 3, 4, 8, 9, 11 t/m 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 
36, 37, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 60, 62, 63, 
66, 69, 72, 74, 75

Bedreigingen (T):

→ 4, 12, 24, 34, 37, 38, 39, 45, 61, 77

Beleidsuitdaging 4

Het Humanistisch Verbond werkt al veelvuldig samen 
met diverse partners binnen en buiten de vrijzinnige 
gemeenschap. Het Humanistisch Verbond gaat bewust op 
zoek naar partners die expertise aanbrengen bij bepaalde 
thema’s. Samenwerking vertrekt vanuit gedeelde waarden 
en met het oog op mede-eigenaarschap en gemeenschaps-
vorming.

Het Humanistisch Verbond moet nog meer inzetten op 
structurele verankering van samenwerking. De vereniging 
moet de lokale werking stimuleren tot samenwerking met 
partners en actoren buiten de vrijzinnige gemeenschap. Di-
versiteit en interculturaliteit als onderdeel van de samenle-
vingsthematiek moeten hierbij sterk aan bod komen.

Beleidsopties

4.1 Het Humanistisch Verbond brengt bestaande samen-
werkingsverbanden op nationaal en lokaal niveau in kaart 
en evalueert ze.

4.2 De huidige externe samenwerkingsverbanden binnen 
de vrijzinnige gemeenschap worden geëvalueerd en geopti-
maliseerd.

4.3 De interne samenwerkingen worden geëvalueerd en 
geoptimaliseerd.

4.4 Het Humanistisch Verbond ontwikkelt een meerja-
renstrategie om vooropgestelde doelstellingen verbonden met 
bepaalde (jaar)thema’s, laborol, sociaal-culturele functies, 
doelpubliek met samenwerkingspartners te verwezenlijken.

4.5 Het Humanistisch Verbond ontwikkelt een leidraad als 
instrument dat lokale afdelingen helpt bij het detecteren 
van relevante samenwerkingspartners.

4.6 Het landelijk secretariaat van het Humanistisch Ver-
bond werkt aan ondersteuning voor de afdelingen in functie 
van samenwerking met diverse partners.

4.7 De opties sub 4.1 t/m 4.6 worden continu geëvalueerd 
en bijgestuurd.

Cluster: Communicatie

Zwaktes (W):

→ 2, 4, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 29, 34, 36, 43, 46, 52, 
55, 58, 62, 63 t/m 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 
113, 124, 127, 130, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142

Sterktes (S):

→ 3, 5, 16, 17, 23, 24, 26, 32, 37 t/m 62, 66, 69, 75, 76

Kansen (O):

→ 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29, 41, 44, 51, 54, 
57, 60, 66, 67, 71, 72

Bedreigingen (T):

→ 3, 9, 12, 18, 30, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 53, 57, 70, 72, 73, 
76, 77, 78, 79

Beleidsuitdaging 5

Het Humanistisch Verbond heeft een fris, modern en ver-
nieuwd profiel dat een eigentijdse invulling geeft aan een 
sterke naam en dat een groot potentieel heeft om een breed 
en divers publiek aan te spreken vanuit de waarden van 
het humanisme.
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Het Humanistisch Verbond moet dit profiel blijvend onder 
de aandacht brengen in de publieke ruimte en communica-
tief versterken als aanspreekpunt van de georganiseerde 
vrijzinnigheid en uithangbord van humanistische waarden. 
Het Humanistisch Verbond moet continu en consequent de 
positie innemen van dé organisatie die het humanisme en 
de Verlichtingswaarden in de samenleving verdedigt.

Het Humanistisch Verbond onderzoekt permanent hoe 
humanistische waarden binnen een snel evoluerende maat-
schappij op een positieve, relevante en wervende manier 
kunnen worden ingevuld. Vertrekkend vanuit de missie 
en visie moeten sociaal-culturele praktijken die waarden 
op een betekenisvolle manier uitdragen en ingang doen 
vinden.

Ook de interne communicatie van het Humanistisch Ver-
bond moet worden aangepast aan het vernieuwde profiel, 
de vernieuwde werking en de geactualiseerde doelstellin-
gen.

Beleidsopties

5.1 Het Humanistisch Verbond evalueert zijn interne en 
externe communicatie en brengt de noden in kaart.

5.2 Het Humanistisch Verbond werkt permanent aan een 
versterking van het publieke profiel en aan het realiseren 
van een grotere impact op de beoogde doelgroepen, het 
brede publiek en de media.

5.3 Het Humanistisch Verbond werkt aan een efficiëntere 
communicatie met de interne stakeholders.

5.4 Op basis van sub 5.1 t/m 5.3 werkt het Humanistisch 
Verbond een communicatieplan uit dat regelmatig wordt 
geëvalueerd en bijgestuurd.

Cluster: Interne werking

Zwaktes (W):

→ 1, 5, 15, 16, 28, 37, 42, 43, 44, 50, 51 t/m 61, 62, 100, 109, 
114, 123, 124 t/m 133

Sterktes (S):

→ 29 t/m 36, 67, 68, 69

Kansen (O):

→ 1, 18, 20, 25, 36, 42, 57, 62, 64, 69, 70, 72, 75

Bedreigingen (T):

→ 5, 25, 26, 29, 33, 39, 79

Beleidsuitdaging 6

Het Humanistisch Verbond vertrekt van de positieve ele-
menten van een organisatie met jarenlange ervaring, een 
sterke verenigings- en vrijwilligerstraditie en een aantoon-
baar emancipatorisch track record. Het Humanistisch Ver-
bond werkt met een vrij klassieke en historisch gegroeide 
organisatiestructuur. 

Het spreekt voor zich dat de zakelijke werking op een 
aantal punten verbeterd en aangepast moet worden. Het 
Humanistisch Verbond moet een visie op goed bestuur 
uitschrijven en implementeren, moet het eigen IKZ-model 
invoeren en toepassen doorheen de hele werking, moet 
werk maken van een aangepast en geprofessionaliseerd 
humanresourcesbeleid, en moet zoeken naar extra financi-
ele bronnen.

Beleidsopties

6.1 Het Humanistisch Verbond moet een visie op goed be-
stuur uitschrijven, steunend op de zelfevaluatie.

6.2 Het Humanistisch Verbond moet de nieuwe visie op 
goed bestuur implementeren.

6.3 Het Humanistisch Verbond moet het eigen IKZ-systeem 
implementeren, met evaluatie en bijsturing aan de hand 
van indicatoren.

6.4 Het Humanistisch Verbond moet een professioneel 
personeelsbeleid permanent implementeren, evalueren en 
bijsturen.

6.5 Het Humanistisch Verbond zoekt naar bijkomende 
financieringsmiddelen.

6.6 De structuur van het Humanistisch Verbond wordt 
aangepast in functie van de doelstellingen en nieuwe uitda-
gingen.
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9. DOELSTELLINGEN

9.1. LEESWIJZER

De beleidsuitdagingen en beleidsopties werden vertaald 
in strategische en operationele doelstellingen, met daar-
aan gekoppeld de ontwikkeling van een strategie om deze 
doelstellingen te organiseren. Het proces en de methodiek 
hiervoor worden in detail beschreven in het document 
Beleidsplanning voor sociaal-culturele volwassenenorgani-
saties (Bijlage 2, pp. 17-23). De strategische doelstellingen 
geven een antwoord op de vraag ‘Wat heeft het Huma-
nistisch Verbond bereikt aan het einde van de nieuwe 
beleidsperiode?’. De operationele doelstellingen geven een 
antwoord op de vraag ‘Wat moet het Humanistisch Ver-
bond bereiken om het gewenste resultaat, geformuleerd in 
de algemene doelstelling, te bereiken?’. Het Humanistisch 
Verbond heeft ervoor gekozen om het doelstellingenkader 
kwaliteitsvol en overzichtelijk te formuleren. De strategi-
sche doelstellingen zijn zo SMART mogelijk geformuleerd 
en worden daarom ook voorzien van een impactindica-
tor die de gewenste maatschappelijke impact weergeeft. 
Operationele doelstellingen worden SMART geformuleerd 
en worden vertaald in een aantal concrete hoofdacties om 
ze meetbaar te maken en de mogelijkheid te scheppen om 
een realistische strategie (verantwoordelijke, uitvoerders, 
periode, budget, resultaatsindicator) te ontwikkelen. Deze 
methodiek vormt de link tussen het inhoudelijke en het za-
kelijke. Een beleidsperiode begint niet abrupt. Daarom zijn 
sommige hoofdacties gesitueerd in 2019/2020. Zij dienen 
ter voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode en zijn ook 
gelinkt aan het remediëringsproces dat uitvoerig beschre-
ven werd in het Remediëringsrapport. Voor hoofdacties 
in 2019 of 2020 werden vanzelfsprekend geen budgetten 
toegekend. Bij de doelstellingen werd telkens met icoontjes 
vermeld welke functies en rollen relevant zijn en/of worden 
gerealiseerd.

Voor de koppeling van het inhoudelijke met het zakelijke is 
het belangrijkste instrument (naast de RADAR van Socius) 
de Tijdslijn (zie Bijlage 14) die eveneens dient als vertaling 
van het beleidsplan naar een werkinstrument voor het be-
stuur en de organisatie. In de Tijdslijn worden mensen en 
financiën gepland voor de beleidsperiode. De Tijdslijn groe-
peert de concrete gegevens vermeld onder de hoofdacties 
van de operationele doelstellingen (zie hierboven). Omdat 
een beleidsperiode wordt voorbereid in functie van het re-
mediëringstraject van de vereniging, start de Tijdslijn dus 
vanaf 2019. Budgetten voor hoofdacties gepland in 2019-
2020, zijn uiteraard niet meegenomen in de berekening van 
de meerjarenbegroting voor het beleidsplan 2021-2025.

We merken nog op dat het aspect ‘communicatie’ weliswaar 
deel uitmaakt van het zakelijk plan, maar omwille van de 
belangrijkheid van communicatie voor de realisatie van de 
missie en de visie van het Humanistisch Verbond werd dit 
ook opgenomen als een aparte strategische doelstelling. 
Hieraan werd trouwens ook al aandacht besteed in het 

remediëringstraject, met name in de visie en acties m.b.t. 
het beoordelingselement verdieping en verbreding van de 
participatie.

Bij de strategische en operationele doelstellingen staan 
telkens icoontjes vermeld: die verwijzen naar de respec-
tievelijke functies en rollen die gerealiseerd worden via de 
betreffende doelstelling. Het betreft de volgende iconen:

 voor de gemeenschapsvormende functie

 voor de cultuurfunctie

 voor de leerfunctie

 voor de maatschappelijke bewegingsfunctie

 voor de verbindende rol

 voor de kritische rol

 voor de laboratoriumrol.

9.2. DOELSTELLINGEN

Opmerking: om herhaling te vermijden, worden de cor-
responderende beleidsuitdagingen en beleidsopties in dit 
onderdeel niet meer vermeld: we verwijzen daarvoor naar 
Hoofdstuk 8. Beleidsuitdagingen en beleidsopties. De num-
mering van de strategische doelstellingen correspondeert 
uiteraard met de nummering van de beleidsuitdagingen.

Overzicht doelstellingen

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1. – AANBOD  
      

Tegen het einde van de beleidsperiode zijn het sociaal-cul-
turele aanbod en de werking van het Humanistisch Ver-
bond volledig aangepast aan de visies op de vier sociaal 
culturele functies, de drie rollen, de verbreding en verdie-
ping van de participatie en de vernieuwende praktijken.

Impactindicator
De mate van aanpassing van het aanbod geëvalueerd aan 
de hand van de meetpunten uit de ‘typologie functies en 
rollen’ beschreven in de Handleiding voor het ondersteunen 
van afdelingen, volgens principes van integrale kwaliteits-
zorg.

Kadering van de doelstelling
Het Humanistisch Verbond wil vanuit de Ver-
lichtingswaarden vrijheid, gelijkheid en solidari-
teit een tolerante, democratische, duurzame en 
verbindende samenleving helpen realiseren en 
versterken. 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_14_-_tijdslijn.xlsx
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Maatschappelijke ontwikkelingen en fenomenen 
als bevolkingsgroei, globalisering, individualise-
ring, klimaatverandering, migratie, technologise-
ring en digitalisering doen de wereld razendsnel 
en ingrijpend evolueren. Onze samenleving wordt 
steeds complexer en meer divers, tegelijk neemt 
wij-zij-denken toe en worden breuklijnen tussen 
mensen en gemeenschappen dieper, ook de kloof 
tussen arm en rijk wordt groter. Polariserende, 
autoritaire en ultraconservatieve krachten zetten 
wereldwijd democratieën, rechten en vrijheden 
onder vuur en zetten het streven naar waarheid 
onder druk. Populisten zetten sociale media 
in als wapen en zorgen ervoor dat een vloed-
golf van alternatieve feiten, complotdenken en 
populistisch wantrouwen tegen de wetenschap 
zich pijlsnel over de wereld verspreidt. Nieuwe 
technologieën hebben een enorme impact op ons 
mens-zijn, algoritmen beïnvloeden steeds meer de 
keuzes die we maken, hoe we met elkaar omgaan 
en hoe we de werkelijkheid ervaren. Digitale en 
technologische ontwikkelingen zullen ons leven 
aangenamer en gezonder maken en bijdragen aan 
oplossingen voor grote maatschappelijke uitda-
gingen, tegelijk komen er veel nieuwe vragen en 
ethische uitdagingen bij. Bio-ethische en andere 
fundamentele kwesties als machtsverhoudingen, 
marktordening, autonomie, zelfbeschikking, 
gelijkheid, vrijheid, veiligheid en burgerrechten 
komen steeds vaker op tafel.

Het Humanistisch Verbond wil mensen verster-
ken, op mekaar betrekken en in beweging zetten 
om samen aan deze uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden. Daarbij ijveren we samen voor 
een menswaardige samenleving waarin iedereen 
maximale en gelijke kansen heeft om te leven vol-
gens de eigen visie op een goed en zinvol bestaan. 
Vanuit onze waardegedreven missie streven we 
naar sociaal-culturele participatie, nemen we 
onze rollen in de samenleving op en vervullen we 
onze maatschappelijke functies. 

Het Humanistisch Verbond heeft visies uitge-
schreven steunend op een maatschappelijke 
contextanalyse een doelgroepenbevraging en de 
missie. De besluiten uit deze analyse vormen de 
basis van de visie op de werking van de vereni-
ging.

Indicator
De graad van realisatie van de operationele doelstellingen 
1.1 en 1.2.

Norm
100%

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1.  
      

Vanaf 2021 voldoet het aanbod van het Humanistisch Ver-
bond aan de uitgeschreven visies op de vier sociaal-culture-
le functies, de drie rollen, de verbreding en verdieping van 
de participatie en de vernieuwende praktijken.

Indicator
Het aantal activiteiten van het aanbod dat voldoet aan het 
toetsingskader van de visies.

Norm
100%

Hoofdactie 1.1.1.
Het uitschrijven van de visies op de vier sociaal-culturele 
functies, de drie rollen, de verbreding en verdieping van de 
participatie en de vernieuwende praktijken.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie, educatieve medewerkers 
Periode: 07/2019-09/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de uitgeschreven visies

Hoofdactie 1.1.2.
Het verduidelijken en concretiseren van de visies in een 
product dat gebruikt wordt door de afdelingen en vrijwilli-
gers.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie, werkgroep IKZ 
Periode: 08/2019-11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het product dat ontwikkeld wordt voor 
de afdelingen en vrijwilligers

Hoofdactie 1.1.3. 
Het ontwikkelde product wordt uitgerold naar alle geledin-
gen van de organisatie samen met de actie in verband met 
de registratie van activiteiten (1.1.5.).

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 10/2019-12/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het aantal activiteiten dat aansluit bij 
de geformuleerde visies

Hoofdactie 1.1.4. 
Het bestaande aanbod wordt geëvalueerd op inhoud, bereik 
en impact, de beoogde en bereikte doelgroepen en de imple-
mentatie van de vier sociaal-culturele functies en de drie 
sociaal-culturele rollen.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers 
Periode: 01/2021-02/2021 
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Budget: 36.000 
Resultaatsindicator: het evaluatierapport

Hoofdactie 1.1.5. 
Het bestaande aanbod wordt aangepast aan de evalua-
tie. Het wordt ter beschikking gesteld aan de afdelingen 
die worden betrokken bij de implementatie en de verdere 
uitwerking. (nationaal: maart-mei, aanpassing aanbod, 
Etalage enz.; afdelingen: mei-oktober)

Verantwoordelijke: coördinatie (nationaal), provinciale 
educatieve medewerkers (lokaal) 
Uitvoerders: educatieve medewerkers en provinciale educa-
tieve medewerkers (nationaal), afdelingen (lokaal) 
Periode: 03/2021-05/2021 (nationaal) / 05/2021-10/2021 
(lokaal) (jaarlijks) 
Budget: 19.200 
Resultaatsindicator: de jaarlijkse nieuwe programmatie en 
registratie

Hoofdactie 1.1.6. 
Het Humanistisch Verbond experimenteert doorlopend met 
minimaal drie innovatieve methodieken.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers en educa-
tieve medewerkers 
Periode: 09/2020 doorlopend tot eind 2024 
Budget: 25.000 
Resultaatsindicator: een beschrijving en evaluatie van de 
vernieuwende methodieken en jaarlijkse terugkoppeling + 
eindevaluatie februari 2024

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2.  
      

Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt het Huma-
nistisch Verbond over de resultaten van de impactmeting 
van de twee experimenten in het kader van de laborol.

Indicator
De uitgeschreven impactmeting

Norm
Het verslag van de impactmeting moet adviezen beschrij-
ven voor vervolgtrajecten en/of -initiatieven.

Hoofdactie 1.2.1.
Het uitschrijven van een protocol voor de experimenten.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, educatieve medewerkers 
Periode: 08/2019-11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het uitgeschreven protocol

Hoofdactie 1.2.2.
Het uitwerken van de twee experimenten steunend op het 
protocol.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 09/2019-06/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de projectbeschrijving

Hoofdactie 1.2.3.
Het uitvoeren van de twee experimenten.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: doorlopend 
Budget: 435.000 
Resultaatsindicator: de voortgangsverslagen (jaarlijks 
maart)

Hoofdactie 1.2.4.
De evaluatie, de impactmeting en de rapportering van de 
resultaten van de twee experimenten.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 03/2024-12/2024 
Budget: zie 1.2.3. 
Resultaatsindicator: het impactrapport

Hoofdactie 1.2.5.
Het uitvoeren van de adviezen zoals geformuleerd in de 
impactmeting.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 01/2025-12/2025 
Budget: zie 1.2.3. 
Resultaatsindicator: de voortgangsverslagen

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3.  
      

Vanaf 2020 voldoen de culturele activiteiten aan minimaal 
15 criteria van de afvinklijst afgeleid uit de visie op de 
cultuurfunctie.

Indicator
Het aantal activiteiten die voldoen aan de minimale crite-
ria.

Norm
100%

Hoofdactie 1.3.1.
De afvinklijst wordt opgesteld op basis van alle elementen 
uit de visie op de cultuurfunctie.

Verantwoordelijke: coördinatie 
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Uitvoerders: educatieve medewerkers 
Periode: 09/2019-11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de afvinklijst

Hoofdactie 1.3.2.
De afvinklijst wordt gecommuniceerd naar de afdelingen, 
toegelicht en toegepast.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers 
Periode: 02/2020 
Budget: 60.000 
Resultaatsindicator: de rapportering van de activiteiten

Hoofdactie 1.3.3.
De activiteiten in het kader van de cultuurfunctie worden 
geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van de gegevens 
die worden verzameld met de afvinklijst.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: maart jaarlijks 2021-2025 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatie van de jaarlijkse rappor-
tering

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.4.  
      

Vanaf 2020 voldoen de leeractiviteiten en leeromgevingen 
aan minimaal 20 criteria van de afvinklijst afgeleid uit de 
visie op de leerfunctie.

Indicator 
Het aantal activiteiten die voldoen aan de minimale crite-
ria.

Norm
100%

Hoofdactie 1.4.1.
De afvinklijst wordt opgesteld op basis van alle elementen 
uit de visie op de leerfunctie.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: educatieve medewerkers 
Periode: 09/2019-11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de afvinklijst

Hoofdactie 1.4.2.
De afvinklijst wordt gecommuniceerd naar de afdelingen, 
toegelicht en toegepast.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers 
Periode: 02/2020 

Budget: 60.000 
Resultaatsindicator: de rapportering van de activiteiten

Hoofdactie 1.4.3. 
De activiteiten in het kader van de leerfunctie worden ge-
evalueerd en bijgestuurd aan de hand van de gegevens die 
worden verzameld met de afvinklijst.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: maart jaarlijks 2021-2025 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatie van de jaarlijkse rappor-
tering

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. – 
DOELGROEPEN       

Tegen het einde van de beleidsperiode heeft het Humanis-
tisch Verbond zijn visie op verbreding en verdieping van de 
participatie en op diversiteit in de praktijk gerealiseerd.

Impactindicator
Een duidelijke aantoonbare evolutie op het vlak van ver-
breding en verdieping van de participatie en diversiteit, 
uitgedrukt in absolute cijfers.

Kadering van de doelstelling
Het Humanistisch Verbond is toegankelijk voor 
zo veel mogelijk mensen en groepen en bevordert 
daarmee hun participatie aan sociaal-culture-
le activiteiten en de samenleving. We bieden 
(kwetsbare) mensen mogelijkheden en ruimte 
voor initiatief, om gehoord te worden, hun talen-
ten in te zetten en tot het opnemen van eigenaar-
schap door cocreatie.

We richten ons in eerste instantie tot onze leden 
en andere mensen en groepen die zich (expliciet) 
tot de ‘vrijzinnig-humanistische gemeenschap’ 
rekenen. Humanistische waarden worden even-
wel breed omarmd en onderschreven, door zowel 
gelovige als niet-gelovige mensen. Alle mensen 
die openstaan voor een humanistische levensvisie 
en de waarden die daarin vervat zijn, behoren 
in principe tot onze (potentiële) doelgroep. Het 
Humanistisch Verbond is een open en inclusieve 
organisatie, onze activiteiten en acties zijn be-
stemd voor het brede publiek, precies omdat het 
humanisme betrokken is op alle mensen en heel 
de samenleving. 

Door groeiende verkleuring en diversiteit, de 
complexe meervoudigheid van identiteiten alsook 
de verbreding van het armoederisico, zijn er in 
onze samenleving op relatief korte tijd veel lagen 
van verschil en ongelijkheid bijgekomen. Tegelijk 
worden we geconfronteerd met toenemende 
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polarisatie en onverdraagzaamheid en een 
verdere fragmentering van leefwerelden. De 
maatschappelijke context dwingt ons om samen 
te leren omgaan met verschil en mensen met 
verschillende achtergronden en leefstijlen, 
op mekaar te betrekken. Participatie aan 
vrijetijdsactiviteiten als deelnemer of vrijwilliger 
kan kwetsbare mensen uit hun sociaal isolement 
halen, hen versterken en (weer) aansluiting 
doen vinden bij de samenleving. Maar de sociale 
kloof in cultuur- en vrijetijdsparticipatie blijft 
erg groot. Ook bij de nieuwere vormen van 
verenigen, zoals lokale burgerinitiatieven en 
andere meer informele netwerken, blijkt dat 
de sociale samenstelling zeer homogeen is. 
Maatschappelijke participatie van kwetsbare 
groepen en minderheden vraagt om permanente 
aandacht en een doordachte aanpak voor meer 
insluiting.

Indicator
De graad van realisatie van de operationele doelstellingen 
2.1 tot 2.2.

Norm
100%

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1.  
      

Vanaf maart 2022 beschikt het Humanistisch Verbond 
jaarlijks over een evaluatieverslag van de realisatie van de 
visie op verbreding en verdieping van de participatie en op 
diversiteit.

Indicator
De jaarlijkse evaluatieverslagen

Norm
Niet van toepassing

Hoofdactie 2.1.1.
Het Humanistisch Verbond schrijft zijn visie op doelgroe-
pen en diversiteit met aandacht voor interculturaliteit en 
kansengroepen.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie, educatieve medewerkers 
Periode: 08/2019-11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de uitgeschreven visie

Hoofdactie 2.1.2.
Het Humanistisch Verbond werkt een strategie uit om de 
beoogde prioritaire doelgroepen te bereiken.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: educatieve medewerkers, provinciale educatie-
ve medewerkers 

Periode: 01/2020-06/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de strategie

Hoofdactie 2.1.3.
Het Humanistisch Verbond zorgt voor een periodieke evalu-
atie en bijsturing van de strategie.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: educatieve medewerkers, provinciale educatie-
ve medewerkers 
Periode: 03/2021 jaarlijks 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de periodieke evaluatie met verbeter-
acties

Hoofdactie 2.1.4.
Het Humanistisch Verbond richt een platform op over sa-
menleven in diversiteit vanuit humanistische waarden.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 03/2020-06/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de samenstelling van en verslaggeving 
over het platform

Hoofdactie 2.1.5.
Het platform onder 2.1.4. biedt vraaggestuurde en aanbod-
gestuurde ondersteuning aan alle geledingen en vrijwilli-
gers.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: platform, educatieve medewerkers, provinciale 
educatieve medewerkers 
Periode: 01/2021-12/2025 
Budget: 12.000 
Resultaatsindicator: de verslagen en actiepunten van het 
platform

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2.  
     

Vanaf 2022 zijn de participatiedrempels (lidgeld, taal, pro-
fiel, communicatie) van de interne werking aangepast aan 
de resultaten van de evaluatie van de strategie op diversi-
teit.

Indicator
Het resultaat van het aantal uitgevoerde verbeteracties

Norm
De participatiegraad van de prioritaire doelgroepen ver-
toont een stijgende trend.

Hoofdactie 2.2.1.
De evaluatieverslagen onder 2.1.3. worden geanalyseerd op 
participatie van de beoogde prioritaire doelgroepen.
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Verantwoordelijke: platform 
Uitvoerders: educatieve medewerkers, provinciale educatie-
ve medewerkers 
Periode: 03/2021-06/2021 
Budget: zie 2.1.5. 
Resultaatsindicator: de analyse met voorstellen

Hoofdactie 2.2.2.
Het Humanistisch Verbond neemt maatregelen om tege-
moet te komen aan de analyse van de evaluatieverslagen 
onder 2.2.1. (lidgeld, promotie, locatie, tijdstip, nfrastruc-
tuur ...).

Verantwoordelijke: platform, coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 09/2021 doorlopend 
Budget: 12.000 
Resultaatsindicator: de genomen maatregelen

Hoofdactie 2.2.3.
De methodiek onder strategische doelstelling 2 wordt perio-
diek geëvalueerd.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 03/2022 jaarlijks  
Budget: / 
Resultaatsindicator: de periodieke evaluatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3. - AFDELINGEN 
EN VRIJWILLIGERS     

Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de visies van 
het Humanistisch Verbond op afdelingsondersteuning en 
op ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers volledig 
toegepast en geoptimaliseerd.

Impactindicator
De mate van toepassing en optimalisering getoetst aan 
de randvoorwaarden ‘ondersteuning van de vrijwilliger’ 
en ‘ondersteuning van afdelingen’ zoals beschreven in de 
Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, volgens 
principes van integrale kwaliteitszorg.

Kadering van de doelstelling
Vrijwilligers vormen de kern van het Humanis-
tisch Verbond. In heel Vlaanderen en Brussel 
organiseren geëngageerde mensen – veelal in 
afdelingsverband – activiteiten die binnen onze 
missie en visie passen. Mensen, zowel leden als 
niet-leden, zijn ook buiten afdelings- of lokaal 
groepsverband als vrijwilliger actief voor onze 
organisatie, tijdelijk of op meer structurele basis. 
Het afdelingswerk is evenwel aan vernieuwing 
toe: we moeten verjongen, meer openheid creëren, 
een breder en divers publiek aantrekken, nieuwe 
creatieve verbindingen aangaan en meer inspelen 

op het profiel van ‘de nieuwe vrijwilliger’. Het 
levenslang en zuilgebonden lidmaatschap is de 
afgelopen jaren overal afgenomen. In de plaats 
van traditionele, meer hiërarchisch georganiseer-
de vormen van deelname of vrijwilligerswerk, 
kiezen steeds meer (jonge) mensen voor flexibele, 
horizontaal georganiseerde en informele vormen 
van engagement en verenigen. Engagement 
is vandaag sterk geïndividualiseerd, beleving 
en zelfontplooiing staan steeds meer centraal. 
Tegelijk willen mensen hun omgeving mee vorm 
kunnen geven, ergens bij horen of kunnen bijdra-
gen aan sociale verandering. Mensen engageren 
zich veelal uit een drang naar zingeving, op basis 
van interesses, overtuigingen, collectieve bele-
venissen en waarden die ze delen met anderen. 
Ze verenigen zich steeds meer ad hoc, tijdelijk, 
bottom-up, peer-to-peer, lokaal en buurtgewijs. 
En dankzij sociale media ook online en zelfs 
wereldwijd. Er is ook toenemende aandacht voor 
het belang van politisering, cocreatie en mede-ei-
genaarschap.

We zetten maximaal in op kwaliteitsvolle en 
inspirerende begeleiding en ondersteuning van 
onze ‘klassieke’ afdelingen en al onze ‘vaste’ 
vrijwilligers en investeren in de versterking van 
samenwerking tussen afdelingen. Tegelijk maken 
we ook werk van de evolutie naar flexibelere 
lokale (samen)werkingen met losse vrijwilligers, 
thematische (buurt)werkingen en vernieuwende, 
impactgerichte initiatieven. We ontwikkelen ook 
activiteiten en acties die een meer afgebakend 
engagement vragen waarmee we een jongere en 
meer divers samengestelde doelgroep hopen te 
bereiken en bovendien sneller op maatschappelij-
ke kwesties kunnen inspelen. We zoeken aanslui-
ting bij andere organisaties, burgerinitiatieven, 
lokale kwesties en thema’s en zullen meer gaan 
werken mét de context i.p.v. in de context.

Indicator
De graad van realisatie van operationele doelstelling 3.1 
tot 3.3.

Norm
100%

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1.  
    

Vanaf 2020 verloopt de afdelingsondersteuning volledig 
volgens de visie.

Indicator
De graad van toepassing van de visie

Norm
100% 
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Hoofdactie 3.1.1.

Het Humanistisch Verbond schrijft de visie uit over 
afdelingsondersteuning met als tool het levensmodel van 
Piot, de gegevens van de afdelingsbevraging en het eigen 
vernieuwde model van afdelingswerking.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie, educatieve medewerkers, provin-
ciale educatieve medewerkers 
Periode: 08/2019-10/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de uitgeschreven visie

Hoofdactie 3.1.2.
De afdelingen worden gescreend op basis van de visie en 
screenen ook zichzelf.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers 
Periode: 11/2019-12/2021 
Budget: 3.000 
Resultaatsindicator: het verslag van de screening

Hoofdactie 3.1.3.
Het Humanistisch Verbond richt een denkgroep op die de 
afdelingsondersteuning hertekent op basis van een vernieu-
wing van de structuur.

Verantwoordelijke: coördinatie, raad van bestuur 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers 
Periode: 11/2021 permanent 
Budget: 6.000 
Resultaatsindicator: de verslagen van de denkgroep

Hoofdactie 3.1.4.
Het Humanistisch Verbond werkt in samenwerking met de 
afdelingen een remediërings- en ontwikkelingsplan uit.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, vrijwil-
ligers 
Periode: 11/2021 permanent 
Budget: 3.000 
Resultaatsindicator: de remediërings- en ontwikkelingstra-
jecten

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2.  
    

Vanaf 2020 vertoont het ontstaan van nieuwe verenigings-
vormen een stijgende trend.

Indicator 
Het aantal nieuwe verenigingsvormen.

Norm
Niet van toepassing

Hoofdactie 3.2.1.
Het Humanistisch Verbond ontwikkelt vernieuwde mo-
dellen (structuur, begeleiding, ondersteuning) voor lokale 
werkingen en initiatieven.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: educatieve medewerkers, provinciale educatie-
ve medewerkers, vrijwilligers 
Periode: 01/2020-12/2020 
Budget: 3.000 
Resultaatsindicator: een publicatie (2021) met vernieuwde 
modellen en mogelijkheden voor lokale initiatieven

Hoofdactie 3.2.2.
Het Humanistisch Verbond implementeert en activeert de 
nieuwe verenigingsmodellen op het lokale niveau.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, vrijwil-
ligers 
Periode: 01/2021 doorlopend 
Budget: 6.000 
Resultaatsindicator: het verslag van de implementatie

Hoofdactie 3.2.3.
Het Humanistisch Verbond evalueert jaarlijks de ontwik-
keling van nieuwe/aangepaste verenigingsvormen en stuurt 
ze bij.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, provinciale educatieve medewer-
kers, educatieve medewerkers 
Periode: 03/2022 jaarlijks in maart 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de jaarlijkse evaluatieverslagen

Hoofdactie 3.2.4.
Vanaf 2020 start het Humanistisch Verbond met themati-
sche werkgroepen en platformen voor vrijwilligers (diversi-
teit, innovatie, participatie, laborol …).

Verantwoordelijke: coördinatie 
Zie doelstellingen SD 1, 2, 3 
Resultaatsindicator: de samenstelling van de werkgroepen 
en platformen en de werkingsverslagen

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3.  
    

Vanaf 2020 verloopt de ondersteuning en begeleiding van 
vrijwilligers volledig volgens de visie.

Indicator
De graad van de toepassing van de visie.

Norm
100%
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Hoofdactie 3.3.1.
Het Humanistisch Verbond schrijft de visie op vrijwilligers-
beleid uit.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie, educatieve medewerkers, provin-
ciale educatieve medewerkers 
Periode: 08/2019-09/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de uitgeschreven visie op vrijwilligers-
beleid

Hoofdactie 3.3.2.
De vrijwilligers worden begeleid volgens de uitgeschreven 
visie.

Verantwoordelijke: coördinator 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, vrijwil-
ligers 
Periode: vanaf 2020 permanent 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatie door vrijwilligers

Hoofdactie 3.3.3.
Het Humanistisch Verbond organiseert vormingen over 
vrijwilligersbeleid, organiseren van activiteiten volgens 
PDCA, decretale kader, nieuwe verenigingsvormen enz.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerder: educatieve medewerkers, provinciale educatie-
ve medewerkers, coördinatie, experten, vrijwilligers 
Periode: 01/2020 doorlopend 
Budget: 48.000 
Resultaatsindicator: de programmatie en de evaluatie van 
de deelnemers

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4. – 
SAMENWERKING       

Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de samenwer-
kingsverbanden op lokaal en bovenlokaal niveau geoptima-
liseerd.

Impactindicator
Het aantal samenwerkingen gemeten in absolute cijfers en 
de evaluatie van de tevredenheid en gerealiseerde meer-
waarde van de samenwerking door de samenwerkingspart-
ners.

Kadering van de doelstelling
Het Humanistisch Verbond is initiator of faci-
litator van activiteiten ontwikkeld in grote en 
diverse samenwerkingsverbanden. Deze zijn 
veelal structureel en zorgen voor een duurzame 
interactie tussen groepen en gemeenschappen en 
een krachtige en inspirerende gemeenschapsvor-
mende werking. 

Het Humanistisch Verbond wil de kleine of korte 
ontmoeting met ‘de ander’ overstijgen en werkt 
daartoe permanent aan de verbreding en ver-
dieping van zijn netwerk en gaat op zoek naar 
duurzame en structurele samenwerkingsverban-
den vanuit gedeelde waarden en ambities, en 
met het oog op mede-eigenaarschap. We bouwen 
bruggen naar andere groepen en maken samen 
verhaal door de link te leggen met wat vandaag 
bij mensen leeft. Vooral op bovenlokaal niveau 
zijn we initiatiefnemer of structurele partner van 
samenwerkingsverbanden met actoren en organi-
saties buiten de ‘eigen’ gemeenschap. Op lokaal 
niveau zijn er evenwel veel kansen waarop we 
beter willen en kunnen inspelen. Lokale, nieuwe 
en tijdelijke netwerken zoals de vele burginiti-
atieven ontstaan en groeien veelal vanuit een 
engagement om antwoorden te vinden op specifie-
ke maatschappelijke kwesties. Deze informeel en 
horizontaal georganiseerde groepen vormen een 
mobiliserende factor in de samenleving en zorgen 
voor maatschappelijke innovatie en nieuwe vor-
men van gemeenschapsvorming. 

Het Humanistisch Verbond wil zijn verbindende 
rol maximaal opnemen, zijn maatschappelijke 
impact vergroten alsook de eigen doelgroepen en 
hun participatie verbreden en verdiepen. Daarom 
gaan we vanuit onze missie en waarden meer al-
lianties aan met diverse initiatieven, netwerken 
en communities met gedeelde ambities en zetten 
samen in op maatschappelijke uitdagingen: door 
samenwerking, kennis- en expertisedeling, het fa-
ciliteren en delen van ruimte en andere manieren 
van ondersteuning en wederzijdse versterking.

Indicator
De graad van realisatie van operationele doelstellingen 4.1 
en 4.2.

Norm
100%

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.1.  
      

Vanaf 2021 implementeert het Humanistisch Verbond 
het strategisch meerjarenplan voor lokale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden.

Indicator
Het strategisch meerjarenplan

Norm
Niet van toepassing

Hoofdactie 4.1.1.
Het Humanistisch Verbond bepaalt de criteria voor samen-
werking.



Beleidsplan Humanistisch Verbond 2021-2025 50

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers 
Periode: 01/2020-05/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatiecriteria voor samenwer-
king

Hoofdactie 4.1.2.
Het Humanistisch Verbond brengt de samenwerkingsver-
banden in kaart en evalueert ze. 

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 09/2020-12/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatie van de samenwerkings-
verbanden

Hoofdactie 4.1.3.
Op basis van de hoofdacties onder 4.1.1 en 4.1.2 stelt het 
Humanistisch Verbond een strategisch samenwerkingsplan 
op en voert dit uit.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers, vrijwilligers 
Periode: 01/2021 permanent 
Budget: 6.000 
Resultaatsindicator: het strategisch samenwerkingsplan

Hoofdactie 4.1.4.
Het samenwerkingsplan wordt periodiek geëvalueerd en 
bijgestuurd.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, provinciale educatieve medewer-
kers, educatieve medewerkers, vrijwilligers 
Periode: 03/2022 jaarlijks 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het periodieke evaluatieverslag

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.2.  
     

Vanaf 2021 beschikken de afdelingen over een leidraad als 
instrument voor het ontwikkelen van lokale samenwer-
kingsverbanden.

Indicator
Het instrument voor lokale samenwerkingsverbanden

Norm
Niet van toepassing

Hoofdactie 4.2.1.
Het Humanistisch Verbond brengt lokale en interne sa-
menwerkingsverbanden in kaart en evalueert ze.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers, vrijwilligers 
Periode: 09/2020-12/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatie van lokale en interne 
samenwerkingsverbanden

Hoofdactie 4.2.2.
Op basis van de evaluatie onder 4.2.1. en goede praktijken 
op nationaal niveau ontwikkelt het Humanistisch Verbond 
een leidraad als instrument voor de lokale afdelingen.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: provinciale educatieve medewerkers, educatie-
ve medewerkers 
Periode: 01/2021-05/2021 
Budget: 2.400 
Resultaatsindicator: het instrument voor samenwerking op 
lokaal niveau en interne samenwerking

Hoofdactie 4.2.3.
Het Humanistisch Verbond verspreidt het instrument 
onder 4.2.2. en de lokale afdelingen worden ondersteund en 
begeleid bij de ontwikkeling van lokale en interne samen-
werkingsverbanden.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, provinciale educatieve medewer-
kers 
Periode: 06/2021 permanent 
Budget: 6.000 
Resultaatsindicator: verslagen van de ondersteuning en be-
geleiding van lokale en interne samenwerkingsverbanden

Hoofdactie 4.2.4.
Het Humanistisch Verbond evalueert jaarlijks de lokale 
samenwerkingsverbanden en stuurt de methodiek waar 
nodig bij.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, provinciale educatieve medewer-
kers, educatieve medewerkers 
Periode: 03/2022 jaarlijks 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de jaarlijkse evaluatie van de lokale 
samenwerkingsverbanden

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5. – 
COMMUNICATIE       

Tegen het einde van de beleidsperiode is de communicatie 
van het Humanistisch Verbond gestroomlijnd en afgestemd 
en wordt het profiel herkend.

Impactindicator
De herkenbaarheid van het Humanistisch Verbond en zijn 
profiel neemt aantoonbaar toe in verhouding tot de nulme-
ting (streefdoel minimaal 5-10%).
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Kadering van de doelstelling
Het Humanistisch Verbond heeft een vernieuwd, 
modern en fris profiel en hanteert een doordach-
te aanpak van (multimediale) communicatie 
om doelstellingen te realiseren, zijn imago te 
versterken en het blijvend onder de aandacht te 
brengen in de brede samenleving. We profileren 
onszelf als aanspreekpunt van de vrijzinnige 
gemeenschap en als verdediger en uithangbord 
van humanistische waarden. Via toegankelijke 
communicatiemethodieken en -kanalen willen we 
een zo breed en divers mogelijk publiek aanspre-
ken en betrekken, inclusief moeilijker bereikbare 
en/of kwetsbare doelgroepen.

We zetten onze communicatie in voor het vor-
men van gemeenschap, om te sensibiliseren, om 
mensen (het brede publiek) aan te zetten tot 
maatschappelijke actie en beweging, en een eigen 
mening te vormen. We willen bijdragen aan een 
redelijk geluid binnen het maatschappelijk debat 
dat vandaag sterk gepolariseerd is en mensen 
degelijk informeren vanuit een divers en huma-
nistisch perspectief en hen zo stimuleren om met 
een kritische, maar open en genuanceerde blik 
naar de wereld te kijken. We tonen het belang 
van onze missie door de betrokkenheid van onze 
leden, en andere mensen en groepen – ‘onze 
ambassadeurs’ – zichtbaar te maken en hun 
praktijken en opinies in de kijker te zetten. We 
zetten een mix van (moderne) instrumenten in 
om wederzijdse betrokkenheid mogelijk te ma-
ken, onze interne werking te optimaliseren en om 
alle medewerkers, vrijwilligers en lokale groepen 
op mekaar en onze missie te betrekken. Daar-
bij onderschatten we allerminst het belang van 
mondelinge communicatie om mensen te binden 
en activeren.

Indicator
De graad van realisatie van operationele doelstelling 5.1 
tot 5.3.

Norm
100%

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.1.  
      

Vanaf 2021 beschikt het Humanistisch Verbond over een 
algemeen communicatieplan (zowel voor interne als externe 
communicatie).

Indicator
Het communicatieplan

Norm
Het communicatieplan behandelt zowel de interne als de 
externe communicatie.

Hoofdactie 5.1.1.
Het Humanistisch Verbond stelt een externe partner aan 
voor de ontwikkeling van een communicatieplan.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie 
Periode: 01/2020-03/2020 
Budget: 20.000 
Resultaatsindicator: (een) externe deskundige(n)

Hoofdactie 5.1.2.
Op basis van het overleg met de externe deskundige(n) 
bepaalt het Humanistisch Verbond de methodiek en het 
concept voor de opmaak van het communicatieplan.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: deskundige, werkgroep communicatie 
Periode: 04/2020-05/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de beslissing over de methodiek en het 
concept van het communicatieplan

Hoofdactie 5.1.3.
Het communicatieplan wordt uitgeschreven volgens de 
beslissingen van 5.1.2.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: deskundige, werkgroep communicatie 
Periode: 06/2020-12/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het uitgeschreven communicatieplan

Hoofdactie 5.1.4.
Het communicatieplan wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: communicatieverantwoordelijke, werkgroep 
Periode: 01/2021 permanent (evaluatie jaarlijks maart) 
Budget: 204.000 
Resultaatsindicator: de periodieke evaluatie en verslagen

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.2.  
      

Tegen het einde van de beleidsperiode vertoont de herken-
baarheid van het profiel van het Humanistisch Verbond 
een stijgende trend ten opzichte van de nulmeting in 2021.

Indicator
Het verschil tussen de nulmeting in 2021 en de eindmeting 
in 2025

Norm
Een stijgende trend

Hoofdactie 5.2.1.
Het Humanistisch Verbond bepaalt de criteria voor de nul-
meting en voert de nulmeting uit.
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Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: deskundige, communicatiemedewerker 
Periode: 05/2021-09/2021 
Budget: zie 5.1.4. / 5.1.1. 
Resultaatsindicator: de lijst van criteria en de resultaten 
van de nulmeting

Hoofdactie 5.2.2.
Het Humanistisch Verbond bepaalt jaarlijks minimaal vier 
campagnethema’s en de campagnes worden uitgewerkt met 
verschillende multimediale methodieken.

Verantwoordelijke: raad van bestuur, coördinatie 
Uitvoerders: communicatiemedewerker, educatieve mede-
werkers 
Periode: 01/2021 permanent 
Budget: zie 5.1.4. 
Resultaatsindicator: campagnethema’s en tussentijdse 
metingen

Hoofdactie 5.2.3.
Op basis van de evaluatie van de jaarlijkse campagnes be-
paalt het Humanistisch Verbond de programmering en de 
methodieken van het volgende campagnejaar.

Verantwoordelijke: raad van bestuur, coördinatie 
Uitvoerders: communicatiemedewerkers, educatieve mede-
werkers 
Periode: zie 5.2.2. + 03/2022 jaarlijks 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de evaluatieverslagen van de campag-
nes

Hoofdactie 5.2.4.
Op basis van een periodieke multimediale citatencampagne 
maakt het Humanistisch Verbond het profiel herkenbaar. 
(postkaarten, sociale media …)

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: communicatiemedewerker, educatieve mede-
werkers 
Periode: 01/2021 permanent 
Budget: 18.000 
Resultaatsindicator: zie de metingen onder hoofdactie 5.2.2.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6. – INTERNE 
WERKING    

Tegen het einde van de beleidsperiode is de interne wer-
king van het Humanistisch Verbond geoptimaliseerd.

Impactindicator
De evaluatie en perceptie van een aantoonbare optimalise-
ring van de interne werking op basis van een stakeholders-
bevraging in functie van de voorbereiding van het beleids-
plan 2026-2030.

Kadering van de doelstelling
Het Humanistisch Verbond bouwt verder aan een 

sterke kwalitatieve werking en actualisering van 
de organisatiestructuur. De samenleving wordt 
steeds meer divers en complex en gekenmerkt 
door toenemende ongelijkheid. Die diversiteit 
moet beter weerspiegeld worden in onze organi-
satie om een bredere doelgroep aan te spreken en 
om onze eigen blik en werking te verruimen. We 
streven naar een divers samengesteld bestuur op 
het vlak van gender, afkomst, leeftijd, culturele 
achtergrond, seksuele oriëntatie enz. Tegelijk 
maken we werk van een inclusieve, dynamische 
en open organisatiecultuur die zich kenmerkt 
door horizontaliteit, samenwerking en vertrou-
wen, ook naar externe partners toe. 

Qua interne werking legt de vereniging in de 
nieuwe beleidsperiode sterk de nadruk op een 
doorgedreven professionalisering, de toepassing 
van principes van goed bestuur en de implemen-
tatie van integrale kwaliteitszorg op alle niveaus 
en voor alle aspecten van de werking.

Indicator
De graad van realisatie van operationele doelstellingen 6.1 
tot 6.5.

Norm
100%

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.1.  
   

Tegen maart 2021 is de visie op goed bestuur volledig geïm-
plementeerd in de organisatie.

Indicator
De graad van de implementatie van de visie op goed be-
stuur

Norm

Hoofdactie 6.1.1.
Op basis van de elementen van de zelfevaluatie domein 
goed bestuur en beleid ontwikkelt het Humanistisch Ver-
bond een visie op goed bestuur.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: coördinatie 
Periode: 12/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de visie op goed bestuur

Hoofdactie 6.1.2.
De raad van bestuur implementeert de visie op goed be-
stuur.

Verantwoordelijke: voorzitter 
Uitvoerders: raad van bestuur, coördinatie 
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Periode: 01/2020-03/2021 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de afvinklijst met criteria voor goed 
bestuur

Hoofdactie 6.1.3.
De afvinklijst onder hoofdactie 6.1.2. wordt continu opge-
volgd.

Verantwoordelijke: voorzitter 
Uitvoerders: raad van bestuur, coördinatie 
Periode: 03/2021 permanent 
Budget: / 
Resultaatsindicator: afvinklijst

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.2.  
   

Tegen 2025 is de organisatiestructuur van het Humanis-
tisch Verbond vernieuwd.

Indicator
De vernieuwde organisatiestructuur

Norm

Hoofdactie 6.2.1. 
Een projectgroep krijgt een mandaat van de raad van be-
stuur om het veranderingstraject uit te voeren.

Verantwoordelijke: raad van bestuur 
Uitvoerders: dagelijks bestuur 
Periode: 03/2022 
Budget:  / 
Resultaatsindicator: het mandaat van de raad van bestuur

Hoofdactie 6.2.2.
De projectgroep onder 6.2.1. kiest eventueel een externe 
projectbegeleider.

Verantwoordelijke: voorzitter werkgroep 
Uitvoerders: werkgroep 
Periode: 03/2022-04/2022 
Budget: 7.200 
Resultaatsindicator: de samenstelling van de projectgroep

Hoofdactie 6.2.3.
De projectgroep onder 6.2.1. stelt een werkplan op en voert 
dit uit.

Verantwoordelijke: voorzitter werkgroep, dagelijks bestuur 
Uitvoerders: werkgroep 
Periode: 04/2022-03/2023 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het werkplan en voorstel van de pro-
jectgroep

Hoofdactie 6.2.4.
De raad van bestuur legt een voorstel voor aan de algemene 
vergadering van 03/2023.

Verantwoordelijke: voorzitter 
Uitvoerders: raad van bestuur 
Periode: 03/2023 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het voorstel voor de algemene verga-
dering

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.3.  
   

Tegen 12/2022 is het eigen IKZ-systeem geïmplementeerd 
op maat van het Humanistisch Verbond.

Indicator
De graad van toepassing van het IKZ-systeem

Norm
100%

Hoofdactie 6.3.1.
Het uitgeschreven IKZ-systeem wordt aangepast aan de 
zelfevaluatietool.

Verantwoordelijke: coördinator 
Uitvoerders: educatieve medewerkers 
Periode: 11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het aangepaste uitgeschreven IKZ-sys-
teem

Hoofdactie 6.3.2.
Tegen 12/2022 hebben alle onderdelen van het IKZ-systeem 
vorm en inhoud gekregen.

Verantwoordelijke: coördinator 
Uitvoerders: educatieve medewerkers 
Periode: 09/2019-12/2022 
Budget: 6.000 
Resultaatsindicator: de uitgewerkte onderdelen van het 
IKZ-systeem

Hoofdactie 6.3.3.
Vanaf 01/2020 wordt het systeem toegepast.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: professionele medewerkers, vrijwilligers 
Periode: 01/2020 permanent 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de periodieke kwaliteitscontrole 
(maart jaarlijks)
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OPERATIONELE DOELSTELLING 6.4.  
  

Vanaf 09/2019 is het professionele personeelsbeleid perma-
nent geïmplementeerd.

Indicator
De graad van toepassing van het personeelsbeleid.

Norm
100%

Hoofdactie 6.4.1.
Bestaande elementen van het personeelsbeleid worden 
geïnventariseerd en geëvalueerd.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, externe deskundige 
Periode: 08/2019-09/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de geëvalueerde inventaris van het 
personeelsbeleid

Hoofdactie 6.4.2.
Op basis van de evaluatie onder 6.4.1. wordt een perso-
neelsbeleid uitgeschreven met minimaal: een wervings- en 
selectieprocedure, onthaalprocedure, functionerings- en 
evaluatiecyclus, opleidingsplan, persoonlijk ontwikkelings-
plan, retentiebeleid …

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: externe deskundige, coördinatie 
Periode: 08/2019-11/2019 
Budget: / 
Resultaatsindicator: een uitgeschreven professioneel perso-
neelsbeleid

Hoofdactie 6.4.3.
Het personeelsbeleid wordt toegepast en waar nodig bijge-
stuurd.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: professionele medewerkers 
Periode: 01/2020 permanent, jaarlijkse evaluatie vanaf 
03/2021 
Budget: / 
Resultaatsindicator: het bijgestuurde personeelsbeleid, 
jaarlijkse evaluatie vanaf 03/2021

OPERATIONELE DOELSTELLING 6.5. 

Tegen 06/2023 beschikt het Humanistisch Verbond over 
een aantal voorstellen voor een betere fondsenwerving.

Indicator
De lijst met voorstellen

Norm
Niet van toepassing

Hoofdactie 6.5.1.
Het Humanistisch Verbond inventariseert en evalueert de 
huidige alternatieve financiering.

Verantwoordelijke: coördinator 
Uitvoerder: boekhouding, secretariaat 
Periode: 11/2020-12/2020 
Budget: / 
Resultaatsindicator: de inventaris en evaluatie

Hoofdactie 6.5.2.
Op basis van de evaluatie onder 6.5.1. optimaliseert het 
Humanistisch Verbond de huidige financiering en bekijkt 
de mogelijkheden van verdere financiering.

Verantwoordelijke: coördinatie 
Uitvoerders: coördinatie, secretariaat, raad van bestuur 
Periode: 01/2021-03/2021 (optimalisering); 04/2021-01/2023 
(verdere financiering) 
Budget: 18.000 
Resultaatsindicator: een lijst met voorstellen voor verdere 
financiering

Hoofdactie 6.5.3.
De raad van bestuur van het Humanistisch Verbond neemt 
een beslissing over verdere financiering.

Verantwoordelijke: voorzitter 
Uitvoerders: raad van bestuur 
Periode: 03/2023 
Budget: 
Resultaatsindicator: de beslissing(en) van de raad van 
bestuur
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1. GOED BESTUUR

In het kader van het remediëringstraject van het Humanis-
tisch Verbond werd m.b.t. de beoordelingselementen pro-
fessionalisering en professionaliteit en integrale kwaliteits-
zorg een visienota op goed bestuur ontwikkeld. Deze visie 
is het resultaat van een zelfanalyse en een beschrijving van 
de manier waarop het Humanistisch Verbond gedurende 
de beleidsperiode 2021-2025 verder zal groeien op het vlak 
van ‘governance’. Het is een ontwerp van visietekst dat 
verder wordt verfijnd en geconcretiseerd met de raad van 
bestuur van de vereniging.

De visie wordt onderbouwd met een informatieverzameling 
over de sterktes en zwaktes op het vlak van de criteria voor 
goed bestuur. De zelfevaluatie zoals hierboven beschreven 
is hierin een belangrijk element. In de aanloop naar de 
visienota werden de volgende tools gebruikt:

• De Humanoscoop©: een zelfanalyse-instrument dat 
voorbereidende informatie verzamelt in functie van een 
SWOT-analyse (ontwikkeld door vzw Humano en toege-
past door het Humanistisch Verbond in het kader van 
de gegevensanalyse voor dit beleidsplan, zie hierboven)

• Het Bilzen Rapport en de Vlaamse Code voor Cultural 
Governance zoals gepresenteerd door Socius

• De analyse aan de hand van de ‘Bestuursbarometer: 
hoe ver staat jouw organisatie in goed bestuur’ voor 
de cultuursector van het bureau ‘Hefboom: advies en 
financiering’

• De sterktes en zwaktes uit de SWOT-analyse die werd 
uitgevoerd ter voorbereiding van dit beleidsplan.

Het resultaat van deze analyse/informatieverzameling is 
terug te vinden in de bijlage ‘Rapport zelfevaluatie goed 
bestuur’ (Bijlage 15, ook als bijlage gevoegd bij het Remedi-
eringsrapport).

De visienota goed bestuur kan eveneens worden geraad-
pleegd in bijlage (Bijlage 16: dit is een aangepaste versie 
van de uitgebreide visienota die als bijlage werd gevoegd 
bij het Remediëringsrapport).

De implementatie van de visie op goed bestuur werd 
opgenomen in de strategische doelstelling interne wer-
king (Strategische doelstelling 6: Tegen het einde van de 
beleidsperiode is de interne werking van het Humanistisch 
Verbond geoptimaliseerd), meer bepaald geëxpliciteerd in 
Operationele doelstelling 6.1.: Tegen maart 2021 is de visie 
op goed bestuur volledig geïmplementeerd in de organisa-
tie. Concreet zal deze vernieuwing van de visie op en orga-
nisatie van het bestuur worden goedgekeurd op de algeme-
ne vergadering van maart 2021 (vandaar de bepaling van 
die datum in de Tijdslijn).

2. MEDEWERKERSBELEID

2.1. HANDLEIDING PERSONEELSBELEID

In het kader van het remediëringstraject werd m.b.t. het 
beoordelingselement professionalisering en professiona-
liteit een volledig nieuwe handleiding personeelsbeleid 
ontwikkeld, op maat van de sociaal-culturele sector en de 
eigenheid van de vereniging, waarin de persoonlijke ont-
wikkeling van de professionele medewerker centraal staat. 
Voor de uitgebreide handleiding met een toelichting van 
achtergrond en visie en concrete instrumenten voor de di-
verse aspecten van het personeelsbeleid, verwijzen we naar 
de bijlage Handleiding personeelsbeleid voor de sociaal-cul-
turele professional (Bijlage 17). Hieronder volgt een korte 
toelichting bij opzet en methodologie.

De inleiding beschrijft bondig de algemene context van 
de sociaal-culturele sector en het decretale kader en de 
plaats daarin van het Humanistisch Verbond, vertrekkend 
van de missie en de kernprocessen van de organisatie 
en haar werking. Dit is immers de achtergrond voor de 
manier waarop het personeelsbeleid voor de vereniging 
vorm krijgt. Daarna wordt een algemene leidraad geschre-
ven voor de procedure werving, selectie en aanwerving 
van nieuwe medewerkers. Ten slotte wordt gefocust op de 
kern van de ontwikkeling, namelijk de visie op en concrete 
uitwerking van het persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het 
algemene uitgangspunt van de personeelsontwikkeling 

—
II. Zakelijk deel

—

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_15_-_rapport_zelfevaluatie_goed_bestuur_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_16_-_een_visie_op_goed_bestuur_voor_het_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_17_-_handleiding_personeelsbeleid_voor_de_sociaal-culturele_professional.pdf
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is de professional die op een positieve manier kan evolu-
eren en groeien in zijn/haar werk. Het monitoren van de 
persoonlijke ontwikkeling komt dus in de plaats van de 
‘klassieke’ functionerings- en evaluatiegesprekken, hoewel 
elementen daarvan uiteraard een rol (kunnen) spelen in 
de personeelsgesprekken – een evaluatie is bv. voorzien 
in de beginperiode van een aanwerving en kan eveneens 
worden voorzien indien er problemen gedetecteerd worden. 
De concrete aanpak, namelijk de structuur van de ontwik-
keling van het POP met uitgewerkt stappenplan, wordt 
duidelijk beschreven in de handleiding. Als basis van het 
POP wordt gewerkt met functiekaarten voor de onderschei-
den profielen (in casu educatieve medewerkers, provinci-
ale educatieve medewerkers, communicatiemedewerkers, 
secretariaatsmedewerkers, boekhoudkundige medewer-
ker en logistiek medewerker). Een functiekaart vertrekt 
van de eigenheid en het profiel horend bij de functie (zie 
‘knooppunt’, ‘leveranciers en klanten’, ‘functies’ en ‘taken-
clusters’) en zoomt dan in op de vereiste basiscompetenties 
die worden verduidelijkt en geëxpliciteerd met een aan de 
functie aangepast competentiewoordenboek. Een gesprek 
over de basiscompetenties leidt dan tot een score (bepaald 
in consensus op basis van het gesprek) die het vertrekpunt 
kan vormen voor het formuleren van ontwikkeldoelen. Aan 
die ontwikkeldoelen worden ontwikkelmiddelen en een eva-
luatie (na een vastgestelde termijn) gekoppeld, en indien 
opportuun eveneens een remediëring. Ontwikkelmiddelen 
worden dan gekaderd in een VTO-beleid, dat breder en 
diverser wordt ingevuld dan louter formele VTO-acties.

De consequent uitgewerkte procedure van het werken met 
dit persoonlijk ontwikkelplan wordt gestuurd door een 
positieve, groeigerichte benadering van personeelsbeleid, 
een benadering die betrokkenheid, motivatie, creativiteit 
en professionaliteit vooropstelt en aanmoedigt. Voor de 
details van de processen en de concrete tools verwijzen we 
zoals gezegd naar de bijlage. Zoals ook blijkt uit de Tijds-
lijn van het nieuwe beleidsplan werd de procedure najaar 
2019 al in de praktijk gebracht voor een aantal medewer-
kers (met verschillende functies), tot grote tevredenheid 
van alle betrokkenen. Alle medewerkers werden trouwens 
actief betrokken bij het tot stand komen en verfijnen van de 
respectievelijke functiekaarten, het opstellen van de basis-
competenties en de functie- en taakgerelateerde competen-
tiewoordenboeken. 

2.2. HET PERSONEEL VAN HET HUMANISTISCH 
VERBOND

In de Handleiding personeelsbeleid voor de sociaal-culturele 
professional (zie hierboven) worden de verschillende func-
ties van het personeel van het Humanistisch duidelijk in 
kaart gebracht. De respectievelijke functiekaarten beschrij-
ven op vrij exhaustieve wijze de takenclusters en vereiste 
basiscompetenties (inclusief competentiewoordenboek) 
voor de personeelsleden (zie de Handleiding, pp. 32 e.v.). 
Naast de coördinatie (2 personen) bestaat het personeel 
van het Humanistisch Verbond anno 2019 uit de volgende 
medewerkers: secretariaat (3 medewerkers), financiën (1 

medewerker), communicatie (1 medewerker), educatieve 
medewerkers (4 medewerkers), provinciale educatieve me-
dewerkers (6 medewerkers), logistieke en onderhoudsme-
dewerker (1 medewerker). Verdere verduidelijking over het 
personeelsbestand wordt gegeven in het hoofdstuk met de 
kerngegevens van de vereniging (zie hieronder).

De manier waarop de personeelsleden worden ingezet voor 
de realisatie van de doelstellingen van het beleidsplan 
wordt aangegeven bij de beschrijving van de hoofdacties 
onder de doelstellingen (zie Hoofdstuk 8) en wordt zo ook 
gelinkt naar de Tijdslijn. Zo wordt ook op het niveau van 
de doelstellingen geëxpliciteerd hoe het zakelijk plan zich 
verhoudt tot het inhoudelijk plan.

In Hoofdstuk 9 van het zakelijk deel worden verdere con-
crete kerngegevens verstrekt over het personeel.

We voegen hier nog aan toe dat de organisatie als gevolg 
van de negatieve evaluatie in 2018 als ‘goede huisvader’ 
en dus rekening houdend met het sociaal passief, verplicht 
was om het personeel gefaseerd in opzeg te zetten, met als 
einddatum einde 2020. Dit als ‘beschermende maatregel’ en 
uiteraard onder de opschortende voorwaarde van een gun-
stige beoordeling als gevolg van de tweede visitatie in 2019.

2.3. DE VRIJWILLIGERS VAN HET HUMANISTISCH 
VERBOND

Zoals in alle visieteksten wordt geëxpliciteerd, is het Hu-
manistisch Verbond een organisatie die voor de kern van 
haar werking van bij de oprichting tot de dag van vandaag 
gesteund heeft en steunt op het engagement van vrijwilli-
gers. Dat weerspiegelt zich duidelijk in de organisatiestruc-
tuur die de vrijwilliger centraal stelt en betrekt bij het be-
leid, of sterker nog, plaatst in de kern van dat beleid. Alle 
bestuursorganen, de algemene vergadering, de landelijke 
raad van bestuur, de provinciale raden van bestuur, de 
afdelingsbesturen, zijn samengesteld uit vrijwilligers (voor 
de raad van bestuur aangevuld met ‘experten’), wat maakt 
dat de afstand tussen de actieve vrijwilliger en het beleid 
en bestuur van de vereniging eigenlijk onbestaande is.

De gemiddelde vrijwilliger van de vereniging, meestal ook 
een actieve bestuurder in een lokale afdeling, is iemand 
die zich bewust engageert voor het humanistische pro-
ject vanuit een weloverwogen levensbeschouwelijke visie 
en die dat project samen met anderen ‘vertaalt’ in heel 
diverse sociaal-culturele activiteiten. De begeleiding en 
ondersteuning van die vrijwilligers is dan ook afgestemd 
op dat specifieke profiel en is georganiseerd in functie van 
de structuur en de werking van de vereniging (en meer 
specifiek de afdelingen). Het zijn in hoofdzaak de provincia-
le educatieve medewerkers (peks) die dit vrijwilligersbeleid 
‘op het terrein’ gestalte geven, en dat zonder uitzondering 
en tot grote tevredenheid van die afdelingen en provinciale 
besturen al vele jaren doen.

Anderzijds is dat vrijwilligersbeleid ook een evolutief 
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gegeven en wordt er in samenspraak met en aangestuurd 
door het nationale secretariaat gewerkt aan vernieuwing en 
actualisering, via vorming, workshops, overleg, het aanrei-
ken van tools, informatiemomenten, het uitwisselen van 
goede praktijken enz. Dat gebeurt meestal sowieso tijdens 
of aansluitend aan de diverse overleg- en vergaderstructu-
ren, zowel op lokaal als provinciaal niveau. Of via aparte 
kadervormingen over diverse aspecten van vrijwilligersbe-
leid, zoals die het voorbije jaar (2019) werden ingericht in 
het kader van het remediërings- en beleidsplanningstraject.

Tegelijk exploreert de vereniging ook minder traditionele 
of klassieke vormen van vrijwilligerswerk, zoals project-
matige, thematische en tijdelijke engagementen, inzet van 
mensen die buiten de gekende kaders (van bv. afdelings-
structuren) vallen (bv. voor interlevensbeschouwelijke en 
interculturele projecten en activiteiten of voor inhoudelijk 
reflectie- en studiewerk), vrijwilligers die werken in het 
kader van samenwerkingsovereenkomsten en -projecten, 
vrijwilligers-experten die deel uitmaken van een (zeer ac-
tieve en productieve) humanistische denktank enz. Ook bij 
andersoortige opdrachten, zoals redactioneel werk, boek-
recensies, het opzetten van tentoonstellingen enz., worden 
in toenemende mate (nieuwe) vrijwilligers betrokken, die 
niet noodzakelijk leden zijn van de vereniging, maar wel 
affiniteit hebben met de visie en interesse in de werking en 
projecten.

Inspelend op de verbetersuggestie van de visitatiecommis-
sie, maar eveneens als onderdeel van integrale kwaliteits-
zorg en de verder professionalisering van de vereniging, 
werd van de diverse elementen van vrijwilligersbeleid een 
belangrijk aandachtspunt gemaakt in de Handleiding voor 
het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van in-
tegrale kwaliteitszorg. Deze uitgebreide Handleiding werd 
als bijlage bezorgd bij het Remediëringsrapport en werd 
daarin ook verder toegelicht. We verwijzen hier voor meer 
info en verduidelijking dus naar het Remediëringsrapport 
(Bijlage 1) en de Handleiding (Bijlage 7).

Concreet kan het Humanistisch Verbond via de afdelingen 
een beroep doen op een kleine duizend actieve vrijwilligers 
die op regelmatige basis de werking mee vormgeven. Het 
aantal incidentele of tijdelijke vrijwilligers ligt uiteraard 
nog veel hoger.

2.4. ORGANISATIESTRUCTUUR

Zoals hierboven vermeld en kort beschreven (Hoofdstuk 
2.3. Zakelijk deel) is het de vrijwilliger die centraal staat in 
het Humanistisch Verbond. De werking van het ondersteu-
nende en faciliterende nationaal secretariaat is daar volle-
dig op afgestemd en beleid en strategie van de organisatie 
worden mee bepaald en uitgewerkt door de vrijwilligers 
vertegenwoordigd in de diverse bestuursorganen. 

De professionele medewerkers die gestalte geven aan het 
beleid werken in een vlakke, niet-hiërarchische organisa-
tiestructuur, met aandacht voor collegialiteit, eigenaar-

schap en persoonlijke ontwikkeling. De personeelsgroep 
bestaat (december 2019) uit de volgende medewerkers met 
de volgende functies (details zie ook hieronder Hoofdstuk 9. 
Kerngegevens):

• coördinatie: algemeen coördinator en adjunct-coördina-
tor (2 FTE) (Gert De Nutte en Philippe Vlayen)

• secretariaat: drie medewerkers (3 FTE) (Mabel Coenen, 
Nil Paredis, Ingrid Van Eyken) 
financiën: één medewerker (1 FTE) (Ronald Chovau)

• communicatie: één medewerker (1 FTE) (Jessica Van 
Sintruyen)

• (‘nationale’) educatieve medewerkers: vier medewer-
kers (4 FTE) (Anna Goovaerts, Magda Heeffer, Laura 
Michiels, Sien Simoens)

• provinciale educatieve medewerkers: zes medewerkers 
(5 FTE) (Britt Ballings, Tine Dekempe, Dirk Dekempe, 
Monique Sevens, Eva Van Tulden, Brigitte Walraeve)

• logistieke en onderhoudsmedewerker: één medewerker 
(0,5 FTE) (Sandra Saey).

De onderlinge samenwerking tussen de diverse functies 
wordt duidelijk omschreven in de respectievelijke functie-
kaarten (volgens een ‘klant-leverancier’-logica) die opgeno-
men zijn in de Handleiding personeelsbeleid voor de soci-
aal-educatieve professional (zie hierboven en Bijlage 17).

De coördinatie is de ‘liaison’ tussen de personeelsgroep 
en de bestuursorganen en rapporteert aan de raad van 
bestuur. De coördinatie volgt de personeelsleden op in hun 
persoonlijk ontwikkelingstraject, zoals omschreven in de 
Handleiding personeelsbeleid.

3. FINANCIEEL PLAN – LINK 
INHOUDELIJK DEEL EN ZAKELIJK 
DEEL

Voor de meerjarenbegroting verwijzen we naar het ingevul-
de sjabloon, opgeladen in KIOSK.

Voor de toelichting over de link tussen het inhoudelijke en 
het zakelijke deel, verwijzen we (om niet in herhaling te 
vallen) naar de Leeswijzer in het Inhoudelijk plan (Hoofd-
stuk 9.1.). Daarin wordt verduidelijkt hoe inzet van per-
soneel en middelen gekoppeld worden aan de respectieve-
lijke doelstellingen, waarbij alles gegroepeerd wordt in de 
Tijdslijn (zie Bijlage 14). De Tijdslijn maakt daarbij op een 
gesynthetiseerde manier duidelijk welke middelen concreet 
worden gekoppeld aan de doelstellingen en welke inzet 
aan personeel, uitgedrukt in percentage FTE, voorzien 
wordt voor die doelstelling (geconcretiseerd in hoofdacties). 
Dat houdt verband met het gegeven dat hierin een aantal 
grotere, innovatieve en langlopende projecten zijn opge-
nomen (toegelicht in de visietekst over de laborol) en dat 
de uitwerking ook gelinkt is aan de ontwikkeling van de 
grote jaarthema’s die een belangrijke plaats innemen in de 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_17_-_handleiding_personeelsbeleid_voor_de_sociaal-culturele_professional.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_14_-_tijdslijn.xlsx
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werking en programmatie van zowel het nationaal secreta-
riaat als van de afdelingen. De Tijdslijn geeft onderaan nog 
eens een samenvattend overzicht van de grote budgettaire 
pijlers/kostenplaatsen, met name:
• het bedrag voorzien voor sociaal-culturele werking 

gebaseerd op de hoofdacties die invulling geven aan de 
operationele doelstellingen; in dit bedrag is een geraam-
de overheadkost van 20% inbegrepen

• de personeelskost, cumulatief en gemiddeld per jaar 
(met een geraamde toewijzing van personeel aan respec-
tievelijk de werking onder de operationele doelstellin-
gen en de ‘algemene werking’)

• de ‘vaste kosten’, cumulatief en gemiddeld per jaar, met 
korte toelichting

• de werkingskosten/overheadkosten, cumulatief en ge-
middeld per jaar, met korte toelichting.

De precieze bedragen per kostenplaats zijn in detail terug 
te vinden in de meerjarenbegroting zoals opgeladen in 
KIOSK. Meer informatie over de gevolgde methodiek is 
verder ook te vinden in het document Beleidsplanning voor 
sociaal-culturele volwassenorganisaties van vzw Humano.

Voor het gevraagde subsidiebedrag zijn we gezien de am-
bities voor onze werking uitgegaan van hetzelfde bedrag 
als dat van de huidige beleidsperiode, ondanks het gegeven 
dat we de lat over de hele lijn hoger hebben gelegd, onder 
meer in functie van een doorgedreven professionalise-
ring en consequente toepassing van een IKZ-beleid (zoals 
aangegeven in de betreffende beoordelingselementen en 
zoals uitgebreid beschreven in het Remediëringstraject). 
Voor het bedrag hebben we wel rekening gehouden met de 
vanaf 2020 opgelegde besparing van 6%. In de meerjaren-
begroting werd ook rekening gehouden met fluctuaties in 
de personeelskost (omwille van pensionering van enkele 
personeelsleden in de nieuwe beleidsperiode). Dit betekent 
dat de bedragen bestemd/beschikbaar voor de werking ook 
variëren van jaar tot jaar, waarmee we rekening zullen 
houden in de budgettering voor de respectievelijke jaar-
plannen voor de nieuwe beleidsperiode. Verder werden alle 
financiële gegevens en prognoses grondig besproken met 
en gecontroleerd door onze externe accountant Martine 
Dielman. De voorliggende meerjarenbegroting werd ge-
presenteerd, besproken en goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van 15 december 2019. 
Zoals blijkt uit de begroting en de verdeling van de FTE’s, 
worden vijf personeelsleden betaald met externe middelen 
(niet opgenomen in de begroting aangezien ze buiten het 
subsidiekader vallen). 

4. INFRASTRUCTUUR

De hoofdzetel van het Humanistisch Verbond waar alle me-
dewerkers behalve de provinciale educatieve krachten hun 
standplaats hebben, is gelegen te 2000 Antwerpen, Potten-
brug 4. De kantoren bevinden zich op de gelijkvloerse ver-
dieping en zijn makkelijk toegankelijk, ook voor personen 
met een beperking. De kantoren en infrastructuur voldoen 
aan alle veiligheidsnormen (geattesteerd en ook gecontro-

leerd door de bevoegde diensten van de stad Antwerpen). 
Attesten en verslagen zijn beschikbaar op het nationaal 
secretariaat. Verantwoordelijke en aanspreekpunt hiervoor 
is secretariaatsmedewerker Mabel Coenen die geattesteerd 
preventieadviseur is en eveneens EHBO-verantwoordelijke. 
Het Humanistisch Verbond werkt samen met Mensura, 
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
De medewerkers beschikken over alle middelen om hun 
taken op een professionele, comfortabele en veilige manier 
uit te voeren.

De provinciale educatieve medewerkers (‘peks’) hebben hun 
standplaats in lokale huizenvandeMens (lokale antennes 
van deMens.nu) of lokale Vrijzinnige Centra. De pek van 
de provincie Antwerpen werkt eveneens op de hoofdzetel in 
Antwerpen. 

5. ICT EN KENNISMANAGEMENT

Voor het onderdeel ICT en kennismanagement doet het 
Humanistisch Verbond een beroep op professionele part-
ners, zowel voor alle aspecten van ICT als voor telefonie, 
gegevensopslag, database/CRM, website, beheer van 
printers en copiers, publicaties enz. We vermelden concreet 
de volgende partners met wie de organisatie op structurele 
basis samenwerkt: Fester Solutions (ICT en gegevensopslag 
via server en cloud), Offrea (huidige database), AxoClub 
(nieuwe database/CRM), Telenet (telefonie), Xerox (printers 
en copiers), Adbuddy (website, afdelingswebsites), Cubic 
en Winbooks (boekhouding), EM Group (prikklok), Tim 
Security (alarm), Beopost (frankeren), Vanderpoorten/EPO/
Printdeal (publicaties, drukwerk), ASP/VUBPRESS (uit-
geverij), Charlotte Boeyden en Welmer Keesmaat (lay-out, 
prepress), deMens.nu (GDPR, DPO). 

6. INTEGRALE KWALITEITSZORG

INTEGRALE KWALITEITSZORG ALS HOEKSTEEN EN 
TOETSSTEEN

Volgend op de aanbeveling van de visitatiecommissie heb-
ben we in 2019 beslist om van integrale kwaliteitszorg in 
theorie én praktijk dé toetssteen te maken van alle aspec-
ten van de werking van het Humanistisch Verbond – een 
lijn die dan ook consequent werd doorgetrokken naar dit 
nieuwe beleidsplan. 

Het ontwerp van kwaliteitszorgsysteem dat we in 2018 
op maat van de vereniging hadden ontwikkeld, werd na 
toetsing en evaluatie grondig bijgestuurd en herwerkt, 
met als resultaat een duidelijker afstemming op de soci-
aal-culturele (maatschappelijke en decretale) context, op de 
identiteit, specificiteit en noden van het Humanistisch Ver-
bond en op de vooropgestelde en na te streven toekomstige 
ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in kwaliteitsvoller 
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en correcter maatwerk en een nieuw instrument dat me-
teen de continuïteit verzekerde met het nieuwe beleids-
plan (diverse elementen uit het beleidsplanningstraject 
zoals stakeholdersanalyse, SWOT-analyse of ontwikkeling 
van visieteksten werden trouwens gebruikt als input en 
inspiratie voor de grondige make-over van het instrument). 
Ook het parallelle traject in onze remediëring van 2019 
op het vlak van professionalisering en professionaliteit 
(Beoordelingselement 11 van het vorige decreet) kon op die 
manier worden geïntegreerd in het kwaliteitssyteem. Voor 
toelichting bij de algemene opzet, het onderliggende kader, 
de filosofie van het kwaliteitssysteem, de kernprocessen 
en de randvoorwaarden verwijzen we naar de volledig 
uitgewerkte Handleiding integrale kwaliteitszorg voor 
het nationaal secretariaat Humanistisch Verbond (dat als 
bijlage onderdeel uitmaakte van het Remediëringsrapport 
en dat hier in Bijlage 18 kan worden geraadpleegd). De 
inhoudsopgave maakt meteen duidelijk dat de handleiding 
daadwerkelijk maatwerk is voor een sociaal-culturele 
organisatie met afdelingen, groepen en vrijwilligers en zich 
expliciet richt op de logica van het nieuwe decretale kader 
met de sociaal-culturele functies, rollen en (andere) beoor-
delingselementen. Zoals gesteld in de inleiding probeert 
de Handleiding de complexiteit van een grote vereniging 
met vele dimensies op een beweeglijke manier te vatten. 
Het kwaliteitsinstrument is zelf een work-in-progress dat 
indien opportuun kan worden aangepast om de complexe 
dynamiek van de organisatie beter te ondersteunen. Zonder 
verder in detail te treden (daarvoor verwijzen we naar de 
Handleiding) beklemtonen we hier nog dat de PDCA-cy-
clus op alle niveaus aanwezig is in het instrument, wat 
met name essentieel is voor de benadering van de kern-
processen en de randvoorwaarden, telkens met concrete 
‘meetpunten’ als objectiveerbare maatstaf voor evaluatie 
en bijsturing. Bij de Handleiding werd inmiddels ook een 
Leeswijzer kwaliteitsplanning gemaakt die de timing en 
acties expliciteert voor de periode vanaf najaar 2019 tot 
het einde van de nieuwe beleidsperiode en die indicatoren 
geeft voor de evaluatie en bijsturing van de kwaliteit van 
de kernprocessen en randvoorwaarden (zie Bijlage 19: Kwa-
liteitsplanning IKZ nationaal secretariaat).

INTEGRALE KWALITEITSZORG ALS PRAKTISCHE 
ONDERSTEUNING VAN AFDELINGSWERKING

Om van integrale kwaliteitszorg een echte meerwaarde en 
dus een praktisch hulpmiddel te maken ook in de ‘dage-
lijkse praktijk’ van de afdelings- en groepswerking, hebben 
we er (eveneens in het kader van de remediëring) resoluut 
voor geopteerd om meteen een complementair instrument 
te ontwikkelen op maat van afdelingen, groepen en vrijwil-
ligers, vertrekkend vanuit dezelfde visie en hetzelfde kader 
(sociaal-culturele en decretale context, missie en (toekomst)
visie, krachtlijnen nieuw beleidsplan), maar heel concreet 
vertaald naar en toegespitst op de sociaal-culturele praktij-
ken van de actieve leden/vrijwilligers. De Handleiding voor 
het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van in-
tegrale kwaliteitszorg (als bijlage bij het Remediëringsrap-
port en hier ook in Bijlage 7 raadpleegbaar) biedt een prak-

tische leidraad volgens kwaliteitszorgprincipes voor diverse 
aspecten (processen) verbonden aan afdelingswerking: het 
ontwerpen, uitvoeren en leren van activiteiten (een essen-
tieel kernproces), het ondersteunen van de vrijwilliger, het 
besturen, het ondersteunen van de afdeling (afdelingswerk 
en groepswerk, begeleiding van afdelingen en groepen), 
de functie van de provinciale educatieve kracht (pek) en 
de communicatie vanuit de afdeling. Voor al deze proces-
sen wordt de werking beschreven, worden draaiboeken en 
stroomdiagrammen ontwikkeld en worden concrete tools/
documenten/functiefiches aangeboden die het proces op een 
gebruiksvriendelijke en praktische manier ondersteunen 
en optimaliseren. Waar opportuun worden de processen 
expliciet geënt op het nieuwe decretale kader, waardoor 
afdelingen en actieve vrijwilligers zich moeiteloos kunnen 
inschrijven in de logica van het decreet en de actuele visie 
op methodiek en doelstellingen van het sociaal-culturele 
werk. Dit wordt bv. meteen duidelijk in de verantwoording 
bij het fundamentele kernproces ‘organiseren, uitvoeren 
en leren van activiteiten’: het proces wordt gekoppeld 
aan het civiel perspectief (de missie), de sociaal-culturele 
methodiek, de functies en rollen en het verantwoorden, 
registreren en evalueren in de context van de functies en de 
rollen. Op die manier worden ook de beoordelingselemen-
ten en aandachtspunten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrokken zijn op de afdelingswerking geïntegreerd in het 
kwaliteitsinstrument (functies, afdelingswerking, afde-
lingsbegeleiding, vrijwilligersbeleid, verbreding en verdie-
ping van de participatie, diversiteit, innovatie …). Zo is bv. 
ook het diagnostische model (aangepaste versie van het 
TRS-model van Joris Piot) mee opgenomen in de Handlei-
ding. Ook deze Handleiding voor het ondersteunen van af-
delingen beschouwen we als een work-in-progress, dat niet 
alleen zelf voor verbetering en uitbreiding vatbaar is, maar 
dat bovendien nog wordt aangevuld door bijkomende tools 
(zoals bv. extra documenten voor registratie en remediëring 
aansluitend bij het TRS-model).

Het geheel van de beide instrumenten van kwaliteitszorg 
met aanvullende tools vormt zo een breed fundament voor 
alle middelen, onderdelen, activiteiten en handelingen die 
tot doel hebben de kernprocessen (de missie) van het Hu-
manistisch Verbond te realiseren.

Omdat de Handleiding voor het ondersteunen van afdelin-
gen zo sterk gericht is (en moet zijn) op de concrete afde-
lingspraktijk en we voor een succesvolle implementatie 
ervan streven naar een zo breed mogelijk draagvlak, zijn 
we voor de ontwikkeling ervan uitgegaan van een door-
gedreven participatief proces. Afdelingen, vrijwilligers, 
bestuurders en professionele medewerkers hebben hiervoor 
input en feedback gegeven in een proces waarbij actieve 
afdelingen betrokken werden in het kader van een piloot-
project. De Handleiding zoals ze nu voorligt wordt tot het 
einde van het kalenderjaar 2019 ‘uitgetest’ door afdelingen 
gelijkmatig verspreid over de provincies, en wordt daarna 
(begin 2020) bijgestuurd en aansluitend breed geïmplemen-
teerd. Daarbij worden de jaarlijkse provinciale algemene 
vergaderingen (januari-februari) gebruikt als platform om 
het instrument en het gebruik ervan in de praktijk breed 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_18_-_handleiding_integrale_kwaliteitszorg_voor_het_nationaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_19_-_kwaliteitsplanning_ikz_natonaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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toe te lichten. In het Humanistisch Verbond is er sowie-
so een sterke traditie van participatie (ook aan beleid en 
strategie, aangezien de beleidsorganen bestaan uit de vrij-
willigers), maar we hebben de voorbije maanden kunnen 
vaststellen dat de vele acties, strategieën, instrumenten, 
informatie- en vormingsmomenten enz. die we n.a.v. het 
beleidsplannings- en remediëringstraject hebben opgezet 
en ontwikkeld, de betrokkenheid en motivatie van vele van 
onze actieve leden een stevige duw in de rug hebben gege-
ven. Onze sterke inzet op processen en instrumenten van 
kwaliteitszorg zoals hier beschreven hebben daartoe een 
significante en door de actieve leden ook erg gewaardeerde 
bijdrage geleverd.

INTEGRALE KWALITEITSZORG ALS FUNDAMENT – 
INTEGRALE KWALITEITSZORG IN STRATEGISCHE 
EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Zoals we reeds duidelijk aangaven in het Remediëringsrap-
port werd integrale kwaliteitszorg als beoordelingselement 
niet alleen doorgetrokken naar de nieuwe beleidsperiode, 
maar vormt ze er bovendien een integraal deel en een 
dragend principe van. Het nieuwe beleidsplan is immers 
volledig ontwikkeld volgens een pragmatische visie op kwa-
liteitsdenken waarbij alle doelstellingen en acties worden 
gevat in een PDCA-cyclus, met bijbehorende concrete meet-
punten voor evaluatie en monitoring. Het proces van de tot-
standkoming van het beleidsplan is zelf volledig gebaseerd 
op de principes van kwaliteitszorg en kwaliteitsdenken, 
met onder meer de zelfevaluatie als belangrijk onderdeel 
voor de gegevensanalyse van waaruit de beleidsuitdagin-
gen en beleidsopties werden geformuleerd (zie hierboven 
Hoofdstukken 2 en 6 van het inhoudelijk deel). De Tijdslijn 
maakt duidelijk dat de visie op en processen van kwaliteits-
zorg zoals die werden uitgewerkt en geconcretiseerd, vanaf 
2019 in de praktijk worden gebracht met als doelstelling 
ze volledig operationeel te maken voor het midden van de 
volgende beleidsperiode. Strategische doelstelling 6 ‘Tegen 
het einde van de beleidsperiode is de interne werking van 
het Humanistisch Verbond geoptimaliseerd’ vermeldt als 
een van de operationele doelstellingen (6.3) ‘Tegen 12/2022 
is het eigen IKZ-systeem geïmplementeerd op maat van het 
Humanistisch Verbond’. Andere operationele doelstellingen 
illustreren de volgehouden aandacht voor een integrale 
kwaliteitscultuur op alle niveaus van de vereniging (zoals 
op het vlak van goed bestuur, algemene organisatiestruc-
tuur, personeelsbeleid, financieel beleid …). Zie ook hier 
het document Kwaliteitsplanning IKZ nationaal secretari-
aat (Bijlage 19).

 
7. ZELFEVALUATIE

De zelfevaluatie kwam uitvoerig aan bod in Hoofdstuk 6.3. 
van het inhoudelijk deel. Ze is een belangrijk kwaliteitsin-
strument voor het bepalen van de sterktes en zwaktes van 
de organisatie en ze werd als zodanig verwerkt in de gege-

vensanalyse die mee de basis vormt van het formuleren van 
de beleidsuitdagingen en beleidsopties. Om herhaling te 
vermijden, verwijzen we hier naar het betreffende hoofd-
stuk en de bijbehorende bijlagen (de eigenlijke zelfevaluatie 
via de Humanoscoop©, de SWOT-analyse, de beschrijving 
van het proces in de handleiding Beleidsplanning voor soci-
aal-culturele volwassenenorganisaties van vzw Humano).

8. COMMUNICATIE

Communicatie, zowel intern als extern, is een bijzonder 
belangrijk gegeven in de werking van het Humanistisch 
Verbond. Dat geldt voor beide kernprocessen zoals beschre-
ven in de Handleiding integrale kwaliteitszorg voor het 
nationaal secretariaat: 1) Vanuit de missie, met kritische 
reflectie op mens en maatschappij én kritische zelfreflectie, 
het geactualiseerde vrijzinnig humanisme een evolutieve 
rol laten spelen in de samenleving (externe communica-
tie); en 2) Het ondersteunen en organiseren van lokale, 
bovenlokale en nationale activiteiten, acties en initiatie-
ven (interne én externe communicatie). Het Humanistisch 
Verbond beschikt momenteel al over een sterk uitgebouwd 
communicatieapparaat (dat ook al uitvoerig aan bod kwam 
in het huidige beleidsplan en daarin ook al een aparte stra-
tegische doelstelling was), dat gebruikt maakt van zowat 
alle mogelijke en beschikbare middelen en kanalen (online, 
blogs, nieuwsbrief, print, boekpublicaties, sociale media, 
radio, podcast, film, streaming enz.). Die middelen en kana-
len worden zowel ingezet voor de publiekscommunicatie als 
voor de communicatie naar afdelingen en leden. 

Omwille van het grote belang ervan werd de ‘cluster’ com-
municatie (opnieuw) als aparte strategische doelstelling 
opgenomen in het inhoudelijk deel (Strategische doelstel-
ling 6). In het kader van verdere professionalisering en 
implementatie van integrale kwaliteitszorg is daarbij voor-
zien in de ontwikkeling van een uitgebreid en omvattend 
communicatieplan, dat wordt opgemaakt in samenwerking 
met een externe professionele partner. De Tijdslijn geeft 
het traject aan van ontwikkeling en implementatie. In het 
kader van de remediëring, met name m.b.t. het beoorde-
lingselement verbreding en verdieping van de participatie, 
werd al als concrete denkoefening een eerste aanzet gege-
ven voor de krachtlijnen van dergelijk plan (opgenomen in 
bijlage bij het Remediëringsrapport, zie hier Bijlage 20). De 
nieuwe doelstellingen werden ook voor het luik communi-
catie SMART geformuleerd met indicatoren die de effectivi-
teit van de acties kunnen meten. De Handleiding integrale 
kwaliteitszorg voor het nationaal secretariaat beschrijft 
de processen die (op alle niveaus van de vereniging) van 
communicatie een kwalitatieve, op professionele leest ge-
schoeide randvoorwaarde maken voor het realiseren van de 
missie en de doelstellingen (zie bijlage, pp. 48 e.v.; zie ook 
Bijlage 19, Kwaliteitsplanning IKZ nationaal secretariaat, 
met beschrijving van kritische succesfactoren en indicato-
ren voor de randvoorwaarde communicatie).

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_19_-_kwaliteitsplanning_ikz_natonaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_20_-_aanzet_tot_communicatieplan_humanistisch_verbond_periode_2020-2025.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_19_-_kwaliteitsplanning_ikz_natonaal_secretariaat.pdf
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We vermelden hier ook nog dat het ‘merk’ Het Vrije Woord 
(de naam van het trimesteriële magazine, maar ook van 
de voormalige radio-uitzendingen door derden) binnen het 
Humanistisch Verbond opnieuw wordt uitgebouwd tot een 
media’brand’, met name een breed en publieksgericht plat-
form voor multimediale communicatie (online, print, radio, 
video, sociale media) waarin ook producties van externen 
een plaats krijgen, voor zover die aansluiten bij de missie 
en visie van de vereniging.

Voor de concreet uitgeschreven doelstelling en hoofdacties 
verwijzen we hier verder naar Strategische doelstelling 6 in 
het inhoudelijk deel.

De in 2018 opgestarte herprofilering van de vereniging 
(naam, logo, huisstijl, inhoud en strategie) wordt verder 
uitgewerkt in 2020 en in de nieuwe beleidsperiode, onder-
steund door een nieuwe database/CRM, nieuwe uniforme 
afdelingswebsites en een professioneel ontwikkeld plan 
voor de versterking van het ‘merk’ (branding), een frissere 
en jongere uitstraling en een creatieve strategie voor leden- 
en fondsenwerving. 

9. KERNGEGEVENS

(laatste onderdeel: financiën + personeel; verhouding perso-
neel-werking; vermelding personeel in opzeg)

KERNGEGEVENS FINANCIËN

De kerngegevens en cijfers over de financiën (2017 en 2018) 

2017 2018 Cumulatief

Huisvesting, kantoor, andere interne 
werking, afschrijvingen 282.446,11 22,88% 328.759,76 27,64% 611.205,87 25,22%

Sociaal Cultureel, ‘Operationele 
doelstellingen’ (OD) 122.510,36 9,92% 153.989,32 12,95% 276.499,68 11,41%

Loonkosten 829.432,86 67,19% 706.804,52 59,42% 1.536.237,38 63,38%

Subsidies CJSM, GESCO, Interne 
Staatshervorming, VIA 1.065.133,56 84,77% 1.143.749,28 84,35% 2.208.882,84 84,55%

Compenserende bedragen loonkost 62.570,19 4,98% 91.474,25 6,75% 154.044,44 5,90%

Sociaal Cultureel, ‘Operationele 
doelstellingen’ (OD) 26.071,39 2,07% 21.444,04 1,58% 47.515,43 1,82%

Lidgelden, giften, andere interne werking 102.786,82 8,18% 99.281,94 7,32% 202.068,76 7,73%

werden destijds opgeladen in KIOSK en zijn dus in detail 
raadpleegbaar. Hieronder geven we ter verduidelijking 
nog een keer een beknopt overzicht voor beide jaren en ook 
cumulatief voor beide jaren samen. We hebben de speci-
fieke uitgaven toegewezen aan operationele doelstellingen 
ook even apart weergegeven, verdeeld volgens de grote 
beleidsopties van het huidige beleidsplan. In de overzichts-
grafiekjes zijn duidelijk de verhoudingen weergegeven 
tussen loonkosten, specifieke OD-kosten en andere algeme-
ne werkingskosten. Het aandeel voor de (sociaal-culturele) 
werking is vanzelfsprekend veel groter dan de weergegeven 
OD-kosten, aangezien de ondersteunende werking van het 
nationaal secretariaat (inbegrepen alles wat met communi-
catie te maken heeft, zowel intern als extern) veel ruimer 
én generieker is dan wat rechtstreeks kan worden toegewe-
zen aan een OD van het beleidsplan. 

De samenvattende cijfers geven voor beide werkingsjaren 
een algemeen overzicht van kosten en inkomsten, verdeeld 
over de grote categorieën. Voor de visuele weergave werden 
de aandelen cumulatief voor beide jaren weergegeven. We 
merken nog op dat de kosten voor de herprofileringsopera-
tie in 2018 slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn in de OD’s, 
aangezien het ook en voornamelijk om algemene werking 
en investeringskosten gaat.

Wat de subsidie-enveloppe betreft, merken we nog op dat 
die in deze weergave aanzienlijk groter is dan bij de start 
van de beleidsperiode omwille van de GESCO-middelen 
toegevoegd aan de enveloppe, wat gezien het betrekkelijk 
hoge aandeel voor het Humanistisch Verbond van werkne-
mers in het GESCO-stelsel wel een grote impact heeft op de 
middelenverdeling.

Synoptisch overzicht cijfers 2017 en 2018
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Grafische voorstelling inkomsten en uitgaven 2017/2018

Uitgaven 2017-2018          Inkomsten 2017-2018

Huisvesting, kantoor, andere interne werking, afschrijvingen  Subsidies CJSM, GESCO, Interne Staatshervorming, VIA 

Sociaal Cultureel, ‘Operationele Doelstellingen’ (OD)   Compenserende bedragen loonkost 

Loonkosten       Sociaal Cultureel, ‘Operationele Doelstellingen’ (OD)  

        Lidgelden, giften, andere interne werking

Grafische voorstelling OD’s met beleidsopties 2017/2018

2017 2018 Cumulatief
BELEIDSOPTIE 1 - VERENIGEN 29.311,23 45.206,99 74.518,22 32,54%

BELEIDSOPTIE 2 - INHOUD 41.960,19 32.704,45 74.664,64 32,61%

BELEIDSOPTIE 3 - ONDERWIJS 10.969,53 13.189,46 24.158,99 10,55%

BELEIDSOPTIE 4 - COMMUNICATIE 13.422,74 35.531,93 48.954,67 21,38%

BELEIDSOPTIE 5 - GROEI EN VERNIEUWING 775,28 5.912,45 6.687,73 2,92%

96.438,97 132.545,28 228.984,25

BELEIDSOPTIE 1 - VERENIGEN 

BELEIDSOPTIE 2 - INHOUD 

BELEIDSOPTIE 3 - ONDERWIJS 

BELEIDSOPTIE 4 - COMMUNICATIE 

BELEIDSOPTIE 5 - GROEI EN VERNIEUWING
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KERNGEGEVENS PERSONEEL

In 2018 bestond de personeelsgroep van het Humanistisch Verbond uit de volgende medewerkers (situatie per 31/12/2018):

Naam Voornaam FTE Info Functie

Avonds An 1  Medewerker communicatie (lay-out)

Ballings Britt 1  Provinciaal educatief medewerker Vlaams-Brabant

Chovau Ronald 1  Financieel medewerker

Coenen Mabel 1  Medewerker secretariaat

De Nutte Gert 1 deMens.nu Algemeen coördinator

Dekempe Dirk 1 deMens.nu Provinciaal educatief medewerker West-Vlaanderen

Dekempe Tine 0,4 deMens.nu Provinciaal educatief medewerker Oost-Vlaanderen

Goovaerts Anna 1  Educatief medewerker

Heeffer Magda 1  Educatief medewerker - Ondersteuning Brussel

Michiels Laura 1  Educatief medewerker

Paredis Nil 1  Medewerker secretariaat

Saey Sandra 1  Logistiek en onderhoudsmedewerker

Sevens Monique 1 deMens.Nu Provinciaal educatief medewerker Limburg

Simoens Sien 1 deMens.Nu Educatief medewerker

Siffer Björn 1 politiek verlof Coördinator

Van Eyken Ingrid 0,5 verlof Medewerker secretariaat

Van Sintruyen Jessica 1  Medewerker communicatie

Van Tulden Eva 1  Provinciaal educatief medewerker Antwerpen

Vlayen Philippe 1  Adjunct-coördinator

Walraeve Brigitte 0,5  Medewerker secretariaat (ondersteuning Oost- en West-Vlaanderen)

In 2019 bestond de personeelsgroep van het Humanistisch Verbond uit de volgende medewerkers (situatie per 31/12/2019):

Naam Voornaam FTE Info Functie

Ballings Britt 1  Provinciaal educatief medewerker Vlaams-Brabant

Chovau Ronald 1  Financieel medewerker

Coenen Mabel 1  Medewerker secretariaat

De Nutte Gert 1 deMens.nu Algemeen coördinator

Dekempe Dirk 1 deMens.nu Provinciaal educatief medewerker West-Vlaanderen

Dekempe Tine 0,4 deMens.nu Provinciaal educatief medewerker Oost-Vlaanderen

Goovaerts Anna 1  Educatief medewerker

Heeffer Magda 1  Educatief medewerker - Ondersteuning Brussel

Michiels Laura 1  Educatief medewerker

Paredis Nil 1  Medewerker secretariaat

Saey Sandra 1  Logistiek en onderhoudsmedewerker

Sevens Monique 1 deMens.Nu Provinciaal educatief medewerker Limburg

Simoens Sien 1 deMens.Nu Educatief medewerker

Siffer Björn 1 politiek verlof Coördinator

Van Eyken Ingrid 0,5 verlof Medewerker secretariaat

Van Sintruyen Jessica 1  Medewerker communicatie
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Van Tulden Eva 1  Provinciaal educatief medewerker Antwerpen

Vlayen Philippe 1  Adjunct-coördinator

Walraeve Brigitte 0,5  Medewerker secretariaat (ondersteuning Oost- en West-Vlaanderen)

De medewerkers waar als bijkomende info ‘deMens.nu’ ver-
meld staat, worden vergoed met externe middelen (andere 
dan de subsidie sociaal-cultureel werk).

We merken nog op dat omwille van de remediëringssituatie 
de personeelsleden gefaseerd in opzeg werden gezet, uiter-
aard onder de opschortende voorwaarde van het behoud 
van de subsidies. Omdat deze ‘beschermende maatregel’ 
onmiddellijk en in volledige transparantie werd gecommu-
niceerd en toegelicht volgend op het visitatieverslag van 
november 2018, heeft dit geen negatieve gevolgen gehad 
op de motivering en het engagement van de personeelsle-
den, die integendeel met vereende krachten aan de slag 
zijn gegaan om een doordacht, overtuigend en gezamenlijk 
gedragen remediëringstraject uit te werken. Met één perso-
neelslid, adjunct-coördinator Philippe Vlayen, is overeenge-
komen dat hij in 2020, na afloop van zijn opzegperiode, de 
samenwerking met de vereniging beëindigt.

KERNGEGEVENS WERKING

Voor een overzicht van de werking in de jaren 2018 en 
2019, bezorgen we hieronder de volgende gegevens:

• Het aantal afdelingen einde 2018 en het aantal afdelin-
gen einde 2019 (overzicht per provincie)

• Het aantal betalende leden einde 2018 en einde 2019
• Het aantal doorgegeven activiteiten vanuit de afdelin-

gen in 2018 en een schatting voor 2019
• Een lijst met afdelingen (gegroepeerd per provincie), 

raadpleegbaar in Bijlage 21 (situatie december 2019).

Aantal afdelingen

2018:

Provincie Antwerpen: 49
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 12
Provincie Limburg: 29
Provincie Oost-Vlaanderen: 27
Provincie Vlaams-Brabant: 27
Provincie West-Vlaanderen: 22
Totaal: 166

2019:

Provincie Antwerpen: 51 (3 ‘in oprichting’)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 14 (2 ‘in oprichting’)
Provincie Limburg: 33
Provincie Oost-Vlaanderen: 29 (1 ‘in oprichting’)
Provincie Vlaams-Brabant: 28
Provincie West-Vlaanderen: 22
Totaal: 177

Aantal betalende leden

2018: 7556

2019: 7000 (voorlopig aantal)

Aantal activiteiten

2018: 1225

2019: 1300 (prognose)

Enkele opmerkingen hierbij:

• bij het aantal afdelingen zijn de ‘slapende’ afdelingen 
niet meegerekend. In het kader van de remediëring 
wordt, in samenwerking met de betrokken afdelingen, 
een analyse uitgevoerd van de levensfase volgens een 
aangepaste versie van het model van Joris Piot. Op 
basis van die analyse wordt een langlopend traject 
opgestart om afdelingen die het autonome stadium 
voorbij zijn waar mogelijk te ‘upgraden’. De provinciale 
educatieve medewerkers hebben daarvoor eind 2019 een 
prioriteitenlijst en een voorlopige planning opgemaakt. 
Dit werd mee opgenomen in de Handleiding voor het 
ondersteunen van afdelingen, volgens principes van 
integrale kwaliteitszorg en de bijbehorende tools (zie 
Remediëringsrapport en bijlagen)

• het aantal betalende leden voor 2019 is een approxima-
tief getal, omdat we in 2019 zijn overgeschakeld naar 
een grotendeels digitale communicatie over het lidmaat-
schap en er een aantal leden niet of te laat gereageerd 
hebben

• niet alle activiteiten worden op dezelfde manier gere-
gistreerd en niet alle afdelingen geven systematisch de 
registratie van hun activiteiten door; het reële aantal 
ligt dus nog hoger dan de weergegeven getallen (volgens 
een realistische schatting gemiddeld zo’n 13% hoger); 
ook de activiteiten die worden georganiseerd/geïnitieerd 
door het nationaal secretariaat (vaak grote activitei-
ten met een belangrijk publieksbereik) zijn hierin niet 
inbegrepen (dat zijn er gemiddeld 20 à 30 per jaar); de 
aantallen hier vermeld zijn de aantallen doorgegeven 
aan SISCA

• voor 2019 werd voor het aantal activiteiten een progno-
se gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met een 
stijgende trend (gebaseerd op de evolutie van de vorige 
jaren); in 2020 gebeurt de registratie van de afdelings-
activiteiten trouwens op een andere manier (zoals 
voorzien in de kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld n.a.v. 
de remediëring, zie onder meer de Handleiding voor 
het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_21_-_overzichtslijst_afdelingen_humanistisch_verbond_december_2019.pdf
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integrale kwaliteitszorg, bijlage bij het Remediërings-
rapport, zie Bijlage 7)

• voor 2018 werd ook (in SISCA) aangegeven welke 
functies gerealiseerd werden per activiteit: dat gaf een 
enigszins vertekend beeld omdat slechts 1 functie per 
activiteit werd aangeduid (wat in de praktijk eigenlijk 
niet correct is); vanaf 2020 gebeurt de registratie op 
een andere en kwaliteitsvolle manier, waarbij rekening 
wordt gehouden met de correcte omschrijving van en de 
visie van het Humanistisch Verbond op de vier functies 
en de drie rollen; voor de registratie werd (in het kader 
van de remediëring) najaar 2019 een kwaliteitsinstru-
ment ontwikkeld dat momenteel in pilootfase wordt 
bijgestuurd en dat in 2020 wordt geïmplementeerd (met 
vormingsmomenten voor de afdelingen).

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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1. BEOORDELINGSELEMENTEN INHOUDELIJK DEEL

1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet.

a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie;

Hiervoor verwijzen we naar Hoofdstuk 3 van het inhoudelijk deel (Missie en visie).

b. De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen aan de emancipatie van 
mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving 
door:

1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert;
2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publieke zaak maakt;
3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die daarop een wer-

kend antwoord bieden;

De behandelde samenlevingsvraagstukken, de ambities en de manier waarop ze worden geconcretiseerd, worden 
uitgebreid beschreven in de maatschappelijke contextanalyse, de eigenlijke strategische en operationele doelstellingen 
en de diverse visieteksten. We verwijzen met name naar de volgende teksten en onderdelen van het beleidsplan (die 
gezien de grondige uitwerking daarvan en om onnodige herhaling te vermijden hier niet verder worden herhaald of 
gesynthetiseerd):

1. visietekst sociaal-culturele functies (punt 1, 2 en 3) (zie Hoofdstuk 5 van het inhoudelijk deel);
2. visietekst verbreden en verdiepen van de participatie (punt 1, 2 en 3) (zie Bijlage 4);
3. visietekst innovatie (punt 1, 2 en 3) (zie Bijlage 8);
4. visietekst sociaal-culturele rollen (punt 1, 2 en 3) (zie Hoofdstuk 5 van het inhoudelijk deel);
5. visietekst diversiteit en charter diversiteit (punt 1, 2 en 3) (zie Bijlage 5);
6. algemene missie en visie (punt 1, 2 en 3) (. zie Hoofdstuk 3 van het inhoudelijk deel);
7. maatschappelijke contextanalyse (punt 2) (zie Hoofdstuk 6.1 van het inhoudelijk deel);
8. doelstellingen (punt 1, 2 en 3) (zie Hoofdstuk 9 van het inhoudelijk deel).
 
We vermelden ter explicitering nog dat punt 2 (samenlevingsvraagstukken die uitdagingen vormen en tot publieke 
zaak worden gemaakt) uitvoerig aan bod komt in de maatschappelijke contextanalyse en uiteraard ook in alle hier-
boven vermelde visieteksten. De praktijken (punt 3) staan zowel als algemene methodiek als in de vorm van concrete 
projecten en activiteiten beschreven in, in eerste instantie, de visieteksten over de functies en de rollen (met onder 
meer een uitvoerige beschrijving van ook thematisch uitgewerkte projecten/experimenten voor de laboratoriumrol). In 
de Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van integrale kwaliteitszorg, werden instru-
menten/draaiboeken ontwikkeld die (vertrekkend van het kader van functies en rollen) ondersteuning geven bij het 
op kwalitatieve wijze ontwikkelen van doel- en impactgerichte sociaal-culturele praktijken (‘ontwerpen, uitvoeren, 
evalueren van activiteiten’).

—
III. Beoordelingselementen

—

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_4_-_visie_op_verbreding_en_verdieping_van_de_participatie.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_8_-_het_humanistisch_verbond_en_innovatie_in_het_sociaal-culturele_volwassenenwerk.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_5_-_diversiteit_in_het_humanistisch_verbond_-_visie_en_werking.pdf
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2° De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die 
ze zelf omschreven heeft.  

a. In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de organisatie welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot 
haar missie en visie;

Hiervoor verwijzen we naar Hoofdstuk 6.1. van het inhoudelijk deel. In een inhoudelijk veelzijdige maar kernachtig 
samengevatte contextanalyse beschrijven we welke ontwikkelingen, gebeurtenissen, kwesties en thema’s we vanuit 
onze missie en visie belangwekkend vinden en tot aandachtspunten willen maken voor onze sociaal-culturele praktij-
ken. De analyse is noodzakelijk breed omdat we als humanistische organisatie aandacht hebben voor alle aspecten die 
respectvol, goed, zinvol, duurzaam en menswaardig samenleven bepalen en mogelijk maken. 

b. De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een 
werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;

De maatschappelijke contextanalyse toont in haar selectie van thema’s en aandachtspunten al duidelijk aan welke 
ontwikkelingen het Humanistisch Verbond als uitdaging centraal stelt in de werking: als niet-exhaustieve lijst ver-
melden we hier de grote maatschappelijke, ethische, levensbeschouwelijke, ‘politieke’ (in brede zin, namelijk betrek-
king hebbend op de ‘polis’) thema’s die de vereniging tot centrale jaarthema’s maakt en die deel uitmaken van het 
(permanent geactualiseerde) activiteitenaanbod: humanisme, secularisme, levensbeschouwing, onderwijs, armoede en 
ongelijkheid, diversiteit en samenlevingsproblematiek, ecologie en duurzaamheid, gender, gezondheidszorg, mensen-
rechten, vrij onderzoek en kritisch denken, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen (en hun impact), me-
dia (en waarheid), democratie, zelfbeschikking (en ethische thema’s), het goede leven … Het is de algemene uitdaging 
en doelstelling van het Humanistisch Verbond om deze thema’s te onderzoeken en benaderen vanuit een humanistisch 
perspectief en vanuit die humanistische visie op mens en samenleving mensen te informeren, te sensibiliseren en te 
activeren waar dat wenselijk of vereist is vanuit een emancipatorische en vooruitstrevende instelling en een democra-
tisch en ‘Verlicht’ waardenkader (zie missie en visie). 
Voor de nieuwe beleidsperiode krijgt deze algemene visie en werking bovendien een bijzondere focus in de uitwerking 
van de laboratoriumrol, waarin wordt ingezet op de samenlevingsproblematiek en (de)polarisering enerzijds, en op 
ingrijpende informatietechnologische ontwikkelingen (infotech en biotech) en hun verregaande impact op mens en 
samenleving anderzijds. Daarbij streeft het Humanistisch Verbond niet alleen een grotere kennis en bewustwording 
na, maar ook daadwerkelijke verandering, op individueel niveau, in lokale en bovenlokale contexten (groepen en ge-
meenschappen) en in een bredere publieke context. We verwijzen hier verder naar de visieteksten op functies en rollen 
en naar de strategische en operationele doelstellingen in het inhoudelijk deel (waar ook telkens vermeld wordt welke 
maatschappelijke impact er wordt nagestreefd).

3° De bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen. 

a. De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;

Hiervoor verwijzen we naar de visie op de drie sociaal-culturele rollen in Hoofdstuk 5.3 van het inhoudelijk deel.

b. De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;

Hiervoor verwijzen we naar de visie op de drie sociaal-culturele rollen in Hoofdstuk 5.3 van het inhoudelijk deel.

c. De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;

Hiervoor verwijzen we naar de visie op de drie sociaal-culturele rollen in Hoofdstuk 5.3 van het inhoudelijk deel.

4° De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

a. De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele doelstellingen die 
ze wil realiseren; 
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Hiervoor verwijzen we naar Hoofdstuk 9. Doelstellingen, in het inhoudelijk deel. De manier waarop de doelstellingen 
tot stand zijn gekomen, wordt duidelijk beschreven in Hoofdstuk 2. Procesbeschrijving en de Leeswijzer bij de doel-
stellingen in Hoofdstuk 9.1 van het inhoudelijk deel.

b. De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de actuele maatschappelijke 
context die ze zelf omschreven heeft;

Hiervoor verwijzen we naar de explicitering ‘Kadering van de doelstelling’ in Hoofdstuk 9. Doelstellingen, in het in-
houdelijk deel.

5° De verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting bij de functiemix en 
de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie. 

a. De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze;

Hiervoor verwijzen we naar Hoofdstuk 5. Visie op sociaal-culturele functies en rollen, en meer bepaald Hoofdstuk 5.1. 
Visie op functiemix, in het inhoudelijk deel.

b. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies;

Hiervoor verwijzen we naar Hoofdstuk 5. Visie op sociaal-culturele functies en rollen, en meer bepaald Hoofdstuk 5.1. 
Visie op functiemix, en Hoofdstuk 5.2. Visie op functies, in het inhoudelijk deel.

c. De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren;

 1. Voor de cultuurfunctie:

(I) de visie op cultuur in relatie tot de missie van de 
organisatie;

(II) een verantwoorde toekomstige werkwijze van de 
organisatie om de praktijken op te zetten die erop 
gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, te delen 
en eraan deel te nemen.

(I) De visie op cultuur in relatie tot de missie is uit-
voerig beschreven in de visietekst over de functies 
(zie hierboven, onderdeel Cultuur).

(II) Dit is eveneens uitvoerig beschreven in de visie-
tekst op de cultuurfunctie, zowel qua concepten 
en methodieken als met concrete voorbeelden. Om 
herhaling te vermijden, verwijzen we daarom naar 
de visietekst. Als methodologische ondersteuning 
voor het opzetten van een functiegerichte prak-
tijk vanuit een kader van integrale kwaliteitszorg 
werden voor het opzetten van concrete praktijken 
in de Handleiding voor het ondersteunen van afde-
lingen, volgens principes van integrale kwaliteits-
zorg (bijlage bij Remediëringsrapport) handvaten 
uitgewerkt die ondersteuning bieden voor het ‘ont-
werpen, uitvoeren en leren van activiteiten’, ver-
trekkende van een matrix die de vier functies en de 
drie rollen met elkaar in verbinding brengt. Op die 
manier worden functies en rollen op een bewuste 
manier ingezet bij het ontwikkelen van praktijken 
en kan ook via meetpunten getoetst worden of en 
op welke manier een specifieke functie (of mix van 
functies) wordt gerealiseerd.  
In operationele doelstelling 1.3. (zie Hoofdstuk 9. 
Inhoudelijk deel) wordt expliciet gefocust op en 
verwezen naar de concrete criteria/praktijken zoals 
beschreven in de visie op de cultuurfunctie.
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2. Voor de leerfunctie:

(I) de visie op leren in relatie tot de missie van de 
organisatie;

(II) een verantwoorde toekomstige werkwijze om leer-
omgevingen op te zetten.

(I) De visie op leren in relatie tot de missie is uitvoe-
rig beschreven in de visietekst over de functies (zie 
hierboven, onderdeel Leren).

(II) Dit is eveneens uitvoerig beschreven in de visie-
tekst op de leerfunctie, zowel qua concepten en 
methodieken als met concrete voorbeelden. Om 
herhaling te vermijden, verwijzen we daarom naar 
de visietekst. Als methodologische ondersteuning 
voor het opzetten van een functiegerichte prak-
tijk vanuit een kader van integrale kwaliteitszorg 
werden voor het opzetten van concrete praktijken 
in de Handleiding voor het ondersteunen van afde-
lingen, volgens principes van integrale kwaliteits-
zorg (bijlage bij Remediëringsrapport) handvaten 
uitgewerkt die ondersteuning bieden voor het ‘ont-
werpen, uitvoeren en leren van activiteiten’, ver-
trekkende van een matrix die de vier functies en de 
drie rollen met elkaar in verbinding brengt. Op die 
manier worden functies en rollen op een bewuste 
manier ingezet bij het ontwikkelen van praktijken 
en kan ook via meetpunten getoetst worden of en 
op welke manier een specifieke functie (of mix van 
functies) wordt gerealiseerd. 
In operationele doelstelling 1.4. (zie Hoofdstuk 9. 
Inhoudelijk deel) wordt expliciet gefocust op en 
verwezen naar de concrete criteria/praktijken zoals 
beschreven in de visie op de leerfunctie.

3. Voor de gemeenschapsvormende functie:

(I) de visie op groepen en gemeenschappen en inter-
acties daartussen in relatie tot de missie van de 
organisatie;

(II) een verantwoorde toekomstige werkwijze om pro-
cessen te ondersteunen en te faciliteren die leiden 
tot het vormen van groepen en gemeenschappen of 
tot interacties tussen groepen en gemeenschappen.

(I) De visie op groepen en gemeenschappen en interac-
ties daartussen in relatie tot de missie is uitvoerig 
beschreven in de visietekst over de functies (zie 
hierboven, onderdeel Gemeenschapsvorming).

(II) Dit is eveneens uitvoerig beschreven in de visie-
tekst op de gemeenschapsvormende functie, zowel 
qua concepten en methodieken als met concrete 
voorbeelden. Om herhaling te vermijden, verwij-
zen we daarom naar de visietekst. Als methodo-
logische ondersteuning voor het opzetten van een 
functiegerichte praktijk vanuit een kader van 
integrale kwaliteitszorg werden voor het opzetten 
van concrete praktijken in de Handleiding voor 
het ondersteunen van afdelingen, volgens principes 
van integrale kwaliteitszorg (bijlage bij Remedi-
eringsrapport) handvaten uitgewerkt die onder-
steuning bieden voor het ‘ontwerpen, uitvoeren 
en leren van activiteiten’, vertrekkende van een 
matrix die de vier functies en de drie rollen met 
elkaar in verbinding brengt. Op die manier worden 
functies en rollen op een bewuste manier ingezet 
bij het ontwikkelen van praktijken en kan ook via 
meetpunten getoetst worden of en op welke manier 
een specifieke functie (of mix van functies) wordt 
gerealiseerd.
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4. Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie:

(I) De visie op engagement en politisering en op rele-
vante samenlevingsvraagstukken in relatie tot de 
missie van de organisatie;

(II) Een verantwoorde toekomstige werkwijze om 
praktijken op te zetten waarin ruimte voor engage-
ment en politisering wordt gecreëerd in relatie tot 
samenlevingsvraagstukken.

(I) De visie op engagement en politisering en op rele-
vante samenlevingsvraagstukken in relatie tot de 
missie is uitvoerig beschreven in de visietekst over 
de functies (zie hierboven, onderdeel Maatschappe-
lijke beweging).

(II) Dit is eveneens uitvoerig beschreven in de visie-
tekst op de maatschappelijke bewegingsfunctie, 
zowel qua concepten en methodieken als met 
concrete voorbeelden. Om herhaling te vermijden, 
verwijzen we daarom naar de visietekst. Als me-
thodologische ondersteuning voor het opzetten van 
een functiegerichte praktijk vanuit een kader van 
integrale kwaliteitszorg werden voor het opzetten 
van concrete praktijken in de Handleiding voor 
het ondersteunen van afdelingen, volgens principes 
van integrale kwaliteitszorg (bijlage bij Remedi-
eringsrapport) handvaten uitgewerkt die onder-
steuning bieden voor het ‘ontwerpen, uitvoeren 
en leren van activiteiten’, vertrekkende van een 
matrix die de vier functies en de drie rollen met 
elkaar in verbinding brengt. Op die manier worden 
functies en rollen op een bewuste manier ingezet 
bij het ontwikkelen van praktijken en kan ook via 
meetpunten getoetst worden of en op welke manier 
een specifieke functie (of mix van functies) wordt 
gerealiseerd.

6° De werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied.

a. De organisatie expliciteert waar de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich zal afspelen door kerngege-
vens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van de al eerder gerealiseerde sociaal-cultu-
rele werking aan te reiken;

Hiervoor kunnen we eigenlijk verwijzen naar de kerngegevens over de werking van de organisatie, vermeld in Hoofd-
stuk 9. van het zakelijk deel. Voor de duidelijkheid vermelden we hier opnieuw enkele relevante kerngegevens, die 
betrekking hebben op de huidige situatie en werking van het Humanistisch Verbond:

• de organisatie heeft anno 2019 176 afdelingen gespreid over alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest;

• de afdelingen (en het nationaal secretariaat van de vereniging) ontplooien naar schatting (minimaal, zie kernge-
gevens in Hoofdstuk 9. Zakelijk deel) 1300 activiteiten in lokale centra toegankelijk voor en bekend bij een breed 
publiek: meestal lokale vrijzinnige centra, culturele centra en gemeenschapscentra, bibliotheken, scholen, ho-
gescholen en universiteiten, musea, cafés, feestzalen, clublokalen, gemeentelijke en provinciale ontmoetings- en 
evenementruimtes, de openbare ruimte enz. Zo goed als alle activiteiten zijn toegankelijk voor het brede publiek en 
worden ook aangekondigd via alle beschikbare (publieke) kanalen;

• met de geregistreerde activiteiten bereikten we in bv. 2018 meer dan 100.000 mensen (waarbij het er in de praktijk 
nog veel meer zijn, zie ook Hoofdstuk 9. Kerngegevens, in het zakelijk deel);

• we bereiken ook vele geïnteresseerden via onze publieke communicatiekanalen, die we aanwenden om activiteiten 
aan te kondigen, maar ook informatie te verspreiden, opiniërende teksten te publiceren, diepgaande analyses te 
brengen, het publiek te sensibiliseren en aan te zetten tot maatschappelijke actie. Dat gebeurt via onze website, 
nieuwsbrief, magazine(s) (ook provinciale en lokale tijdschriften), blogteksten, podcasts, radio en tv-/filmproduc-
ties, sociale media enz. Hierop wordt veelvuldig gereageerd via webfora, sociale media, e-mailberichten enz.;
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• effect zien we ook door inschrijvingen op onze nieuwsbrief na activiteiten, weerkerende aanwezigheden (vaak ook 
van niet-leden), vragen om (voortgezette) samenwerking, (spontaan) aanbod van teksten, blogteksten, opinies enz.;

• (kort) samenvattend: het Humanistisch Verbond ontplooit een brede werking met lokale uitstraling en zichtbaar-
heid over heel Vlaanderen en Brussel, met een grotere (Vlaanderenbrede) uitstraling voor de landelijk georgani-
seerde publieksactiviteiten (zoals de tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme, de jaarlijkse Karel Poma-lezing, 
de grote debatten en studiedagen in samenwerking met universiteiten als de Universiteit Antwerpen of de Vrije 
Universiteit Brussel, de landelijke jaarthema-activiteiten enz.), en met een aantoonbaar bereik van de frequente 
en veelzijdige communicatieve acties en (media)producties.

b. De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse taalgebied of het 
Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

Hiervoor verwijzen we naar de lijst van onze afdelingen, vermeld (in aantal en spreiding) in Hoofdstuk 9. Kerngege-
vens, in het zakelijk deel (zie ook Bijlage 21 met het overzicht van de afdelingen).

7° Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.

a. De organisatie toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich aantoonbaar en hoofdzakelijk 
afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen;

Zo goed als al onze activiteiten beantwoorden hieraan en spelen zich trouwens af ’s avonds of in het weekend, precies 
omwille van de focus op de vrije tijd. Een uitzondering zijn de activiteiten van onze senioren, de zgn. ‘Grijze Geuzen’. 
Die vinden meestal overdag plaats, omwille van de beperktere mobiliteit van het doelpubliek. Wanneer we het over 
jongeren hebben, gaat het over de doelgroep van (jongvolwassen) 18- tot 30-jarigen, waarvoor we bv. samen met de 
Humanistische Jongeren (Hujo) activiteiten ontplooien (met een overlap voor diezelfde leeftijdscategorie die eveneens 
deel uitmaakt van de doelgroep van Hujo). Ook studenten (maar dat zijn ook jongvolwassenen) zijn regelmatig aanwe-
zig op onze activiteiten (zeker wanneer we ze organiseren in samenwerking met een universiteit of hogeschool).

b. Het gedeelte van de werking dat zich in voorkomend geval uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt, omschrijft 
en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie;

Uitzonderlijk spreken we (altijd naast en samen met) een ‘vrijetijdspubliek’ ook een professioneel publiek aan, maar 
dat is eerder incidenteel en houdt uitsluitend verband met het thema van de activiteit en de graad van professiona-
lisme waarmee het thema behandeld wordt. Dit komt vooral voor bij de organisatie van studiedagen (meestal tijdens 
het weekend) of gespreksnamiddagen en -avonden met gerenommeerde en gespecialiseerde sprekers, maar ook daarbij 
richten we ons altijd in eerste instantie tot geïnteresseerde (en niet noodzakelijk in het betreffende domein professio-
neel actieve) volwassenen. En hoewel we sterk inzetten op de leerfunctie (zie uitgebreide visietekst over deze functie 
in Hoofdstuk 5.1. van het inhoudelijk deel), gaat dit telkens over vormen van informeel leren die dus buiten een con-
text van formele (al dan niet professionele) educatie vallen.

8° De werking voor:

a. Het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen

b. Kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek

a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van 
doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen of de organisatie expliciteert haar werking voor (een of meer) spe-
cifieke kansengroepen en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of het brede 
publiek;

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_21_-_overzichtslijst_afdelingen_humanistisch_verbond_december_2019.pdf
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Het Humanistisch Verbond richt zich in eerste instantie met zijn werking tot het brede publiek. De keuzes die we 
daarin maken op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen zijn uitvoerig beschreven in de visie-
tekst over de gemeenschapsvormende functie (zie hierboven) en de uitgebreide visietekst over verbreding en verdie-
ping van de participatie geschreven n.a.v. het remediëringstraject en als bijlage gevoegd bij het Remediëringsrapport. 
Daarin wordt geëxpliciteerd op welke manier we ons richten tot (doel)groepen en gemeenschappen, en hoe we daarbij 
omgaan met zowel bonding als bridging. Voor de duidelijkheid voegen we de visietekst hier nog eens toe in Bijlage 4. 
Relevant voor dit element is uiteraard ook de visietekst over diversiteit en het diversiteitscharter, beide als bijlage 
bezorgd bij het Remediëringsrapport (zie Bijlagen 5 en 6).

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar toekomstige beleid en aanpak die ze 
wil hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te streven of de organisatie expliciteert en verant-
woordt haar toekomstige beleid en aanpak die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van die kansengroe-
pen te realiseren;

Hiervoor verwijzen we eveneens naar de onder a. vermelde visieteksten waarin beleid en aanpak worden beschreven 
en geëxpliciteerd met concrete praktijken en voorbeelden.  
In de beide Handleidingen integrale kwaliteitszorg (nationaal secretariaat en ondersteuning voor afdelingen, zie Bijla-
gen 18 en 7) wordt aandacht besteed aan een kwalitatieve benadering van doelgroepen en publiek in het algemeen en 
de manier waarop de randvoorwaarde communicatie hierop kan inspelen (zie o.m. de hoofdstukken over ‘ontwerpen, 
uitvoeren en leren van activiteiten’, de bijlage ‘Doelgroepmanagement’ met een stappenlijst voor het in kaart brengen 
en bereiken van doelgroepen enz. Ook het aspect ‘samenwerking’ wordt daarin behandeld in functie van participatie-
verbreding.

In de strategische en operationele doelstellingen (zie Hoofdstuk 9. Inhoudelijk deel) komt de focus op een brede pu-
bliekswerking en doelgroepen expliciet aan bod in Strategische doelstelling 2: ‘Tegen het einde van de beleidsperiode 
heeft het Humanistisch Verbond zijn visie op de verbreding en verdieping van de participatie en op diversiteit in de 
praktijk gerealiseerd’. Ook Strategische doelstelling 4 waarin gefocust wordt op samenwerkingsverbanden (o.m. ook in 
functie van participatieverbreding en bereiken van doelgroepen) is hier van belang: ‘Tegen het einde van de beleidspe-
riode zijn de samenwerkingsverbanden op lokaal en bovenlokaal niveau geoptimaliseerd’.

In dit verband verwijzen we hier ook naar de invulling van de laborol (zie visietekst laborol in Hoofdstuk 5.3. Inhou-
delijk deel), waar de samenlevingsproblematiek tot voorwerp van experiment wordt gemaakt en waarbij de opgezette 
praktijken vanzelfsprekend ook gericht zijn op (andere, diverse) doelgroepen en gemeenschappen.

9° De plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier waarop ze betrokken en 
ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers opnemen in de organisatie of de werking;

Het Humanistisch Verbond is een organisatie die voor de kern van haar werking van bij de oprichting tot de dag van 
vandaag gesteund heeft en steunt op het engagement van vrijwilligers. Dit werd nog een keer uitvoerig geëxpliciteerd 
in het Remediëringsrapport (als antwoord op de verbetersuggestie voor het betreffende beoordelingselement). Hier-
onder hernemen we voor alle duidelijkheid nog even de krachtlijnen van de rol en de taak van de vrijwilliger in de 
organisatie.

Het primordiale belang van de vrijwilliger blijkt duidelijk uit de organisatiestructuur die de vrijwilliger centraal stelt 
en betrekt bij het beleid, of sterker nog, plaatst in de kern van dat beleid. Alle bestuursorganen, de algemene verga-
dering, de landelijke raad van bestuur, de provinciale raden van bestuur, de afdelingsbesturen, zijn samengesteld uit 
vrijwilligers (voor de raad van bestuur aangevuld met ‘experten’), wat maakt dat de afstand tussen de actieve vrijwil-
liger en het beleid en bestuur van de vereniging eigenlijk onbestaande is.

De gemiddelde vrijwilliger van de vereniging die meestal ook een actieve bestuurder in een lokale afdeling is, is 
iemand die zich bewust engageert voor het humanistische project vanuit een weloverwogen levensbeschouwelijke 
visie en die dat project samen met anderen ‘vertaalt’ in heel diverse sociaal-culturele activiteiten. De begeleiding en 
ondersteuning van die vrijwilligers is dan ook afgestemd op dat specifieke profiel en is georganiseerd in functie van de 
structuur en de werking van de vereniging (en meer specifiek de afdelingen). 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_4_-_visie_op_verbreding_en_verdieping_van_de_participatie.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_5_-_diversiteit_in_het_humanistisch_verbond_-_visie_en_werking.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_6_-_charter_diversiteit.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_18_-_handleiding_integrale_kwaliteitszorg_voor_het_nationaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_18_-_handleiding_integrale_kwaliteitszorg_voor_het_nationaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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Het zijn in hoofdzaak de provinciale educatieve medewerkers (peks) die dit vrijwilligersbeleid ‘op het terrein’ gestalte 
geven, en dat zonder uitzondering en tot grote tevredenheid van die afdelingen en provinciale besturen al vele jaren 
doen.

Anderzijds is dat vrijwilligersbeleid ook een evolutief gegeven en wordt er in samenspraak met en aangestuurd door 
het nationale secretariaat gewerkt aan vernieuwing en actualisering, via vorming, workshops, overleg, het aanreiken 
van tools, informatiemomenten, het uitwisselen van goede praktijken enz. Dat gebeurt meestal sowieso tijdens of aan-
sluitend aan de diverse overleg- en vergaderstructuren, zowel op lokaal als provinciaal niveau. Of via aparte kadervor-
mingen over diverse aspecten van vrijwilligersbeleid, zoals we die het voorbije half jaar hebben ingericht in het kader 
van het remediërings- en beleidsplanningstraject.

Tegelijk exploreert de vereniging ook minder traditionele of klassieke vormen van vrijwilligerswerk, zoals project-
matige, thematische en tijdelijke engagementen, inzet van mensen die buiten de gekende kaders (van bv. afdelings-
structuren) vallen (bv. voor interlevensbeschouwelijke en interculturele projecten en activiteiten of voor inhoudelijk 
reflectie- en studiewerk), vrijwilligers die werken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten en -projecten, 
vrijwilligers-experten die deel uitmaken van een (zeer actieve en productieve) humanistische denktank enz. 
Ook bij andersoortige opdrachten, zoals redactioneel werk, boekrecensies, het opzetten van tentoonstellingen enz., 
worden in toenemende mate (nieuwe) vrijwilligers betrokken, die niet noodzakelijk leden zijn van de vereniging, maar 
wel affiniteit hebben met de visie en interesse in de werking en projecten.

b. De organisatie expliciteert haar toekomstige ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe ze be-
trokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm wil geven; 

Dit kwam eveneens aan bod in het betreffende onderdeel van het Remediëringsrapport. Inspelend op de verbetersug-
gestie van de visitatiecommissie, maar eveneens als onderdeel van integrale kwaliteitszorg en de verdere professi-
onalisering van de vereniging, werd van de diverse elementen van vrijwilligersbeleid een belangrijk aandachtspunt 
gemaakt in de Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van integrale kwaliteitszorg (zie 
Bijlage 7). Het ondersteunen van de vrijwilliger is meer bepaald het eerste ondersteunende proces in de Handleiding. 
Concreet beschrijft het proces een aantal essentiële aspecten van vrijwilligersondersteuning, namelijk: het werven van 
vrijwilligers, het onthalen en oriënteren van vrijwilligers, het opleiden van vrijwilligers, het coachen van vrijwilligers, 
het oriënteren en afscheid nemen van vrijwilligers en het betrekken van vrijwilligers bij de strategiebepaling en het 
ontwerpen van activiteiten. Al deze aspecten worden bondig beschreven met het oog op de praktische toepassing ervan 
en volgens een consequente methodiek van kwaliteitszorg. Bovendien worden in de bijlagen praktische hulpmiddelen 
voorzien zoals een functiefiche voor de vrijwilliger en een voorbeeld van een onthaalbrochure. Bij het Remediërings-
rapport en als toemaatje en handzaam geheugensteuntje voegden we nog een nota met mindmap toe (uit de praktijk 
van een provinciaal educatief medewerker) die via het letterwoord RESPECT op een luchthartige manier duidelijk 
maakt hoe je van vrijwilligers tevreden en gemotiveerde medewerkers maakt (zie Bijlage 22).

Zoals hierboven vermeld is er vandaag in de vereniging ook aandacht voor mogelijke nieuwe invullingen van vrijwilli-
gerswerk, zoals bv. in tijdelijke projecten, werking en activiteiten van ad-hocgroepen waarbij ook andere doelgroepen 
betrokken kunnen worden (zie ook beoordelingselement 8 hierboven) enz. De concrete oefening tot herdenking van 
afdelingswerk en afdelingsstructuren gemaakt in het kader van de remediëring (met hoofdafdelingen, onderafdelin-
gen, thema-afdelingen en ad-hocgroepen) sluit hierbij aan en biedt mogelijkheden tot verruiming van de visie op de 
vrijwilliger.

Zoals steeds waken de provinciale educatieve krachten (en de stuurgroep afdelingswerking) erover dat de visie op 
vrijwilligersbeleid op een consequente manier wordt uitgedragen en toegepast in de lokale werking, waarbij uiteraard 
altijd enige ruimte is voor verschillen die verband houden met mogelijk verschillende regionale contexten. De instru-
menten en modellen van IKZ m.b.t. vrijwilligersbeleid en -ondersteuning maken hier eveneens deel uit van het in het 
Remediëringsrapport beschreven traject met pilootafdelingen dat van start ging najaar 2019.

Verder verwijzen we hier uiteraard naar de strategische en operationele doelstellingen in Hoofdstuk 9. Inhoudelijk 
deel, meer concreet naar Strategische doelstelling 2, die luidt als volgt: ‘Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de 
visies van het Humanistisch Verbond op afdelingsondersteuning en op ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers 
volledig toegepast en geoptimaliseerd’. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd in operationele doelstelling 3.3 en 3 
hoofdacties, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan permanente vorming, mede in het kader van integrale kwa-
liteitszorg en professionalisering.

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_22_-_respect_als_sleutel_voor_tevreden_vrijwilligers.pdf
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2. BEOORDELINGSELEMENTEN ZAKELIJK DEEL

1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid

a. De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren; 

In functie van de remediëring werd in het kader van de verdere professionalisering van in casu het personeelsbeleid in 
2019 een volledige handleiding personeelsbeleid ontwikkeld, op maat van de sociaal-culturele sector en de eigenheid 
van de vereniging, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de professionele medewerker centraal staat. Voor de uit-
gebreide handleiding met een toelichting van achtergrond en visie en concrete instrumenten voor de diverse aspecten 
van het personeelsbeleid, verwijzen we naar het Remediëringsrapport en de betreffende bijlagen daarbij (voor de 
volledigheid hier in Bijlage 17 de volledige Handleiding personeelsbeleid voor de sociaal-culturele professional). Voor 
nadere toelichting bij opzet en methodologie verwijzen we eveneens naar het Remediëringsrapport (zie Bijlage 1). 
We vermelden er nog bij dat de consequent uitgewerkte procedure van het werken met dit persoonlijk ontwikkelplan 
wordt gestuurd door een positieve, groeigerichte benadering van personeelsbeleid, een benadering die betrokkenheid, 
motivatie, creativiteit en professionaliteit vooropstelt en aanmoedigt. De procedure werd in het najaar 2019 ook al 
in de praktijk gebracht voor een aantal medewerkers (met verschillende functies), tot grote tevredenheid van alle 
betrokkenen. Alle medewerkers werden trouwens actief betrokken bij het tot stand komen en verfijnen van de respec-
tievelijke functiekaarten, het opstellen van de basiscompetenties en de functie- en taakgerelateerde competentiewoor-
denboeken. 
De zorg voor professionalisering en professionaliteit kan natuurlijk breder worden gesitueerd dan personeelsbeleid en 
zit met name ook vervat in de ontwikkeling en implementatie van integrale kwaliteitszorg voor diverse aspecten en 
niveaus van de vereniging. Het Humanistisch Verbond besteedt al langer en het voorbije jaar in versnelde en ver-
sterkte mate veel aandacht aan een permanente professionalisering van de arbeidsvoorwaarden en -omgeving en van 
werkprocessen, bv. door samenwerking met professionele partners en/of externe ondersteuning (voorbeelden legio: 
op het vlak van ICT, sociaal secretariaat, verzekeringen, print- en drukwerk, GDPR-implementatie, professionele 
communicatie, marketing en branding, organisatieontwikkeling, database, webontwikkeling enz.). Momenteel (op-
levering begin 2020) wordt een volledig nieuwe database/CRM ontwikkeld (in samenwerking met AxoClub) die veel 
meer mogelijkheden biedt dan de huidige database en verdere automatisering van allerhande processen (ledenbeheer, 
communicatie, financieel beheer, registratie en rapportering …) zal faciliteren. Ook afdelingsbestuurders krijgen 
(beperkte en gecontroleerde) toegang tot de database, waardoor ook de lokale afdelingen efficiënter en effectiever hun 
afdelings- en ledenadministratie kunnen beheren. Bovendien wordt een sjabloon ontwikkeld voor afdelingswebsites, 
qua format en look & feel een minder complexe copy-paste van de landelijke website, en verder ook gekoppeld aan de 
nieuwe database/CRM (eveneens in samenwerking met AxoClub en webontwikkelaar Adbuddy, oplevering 2020). Ook 
diverse aspecten van het remediëringstraject en het beleidsplanningstraject werden ontwikkeld in samenwerking met 
en/of met advies van professionele partners, zoals vzw Humano (beleidsplanning), ViaLogos (organisatieontwikkeling, 
IKZ, HR), Adbuddy (marketing, webontwikkeling), Kristof Snels (branding, communicatie). Professionalisering raakt 
ook aan beleid en strategie: in de leidraad goed bestuur (zie Bijlage 16) wordt aangegeven welke stappen worden 
ondernomen (op basis van SWOT-analyse en zelfevaluatie) om ook de bestuursorganen van het Humanistisch Verbond 
te hervormen tot performantere, competentiegestuurde, professionelere entiteiten (hervorming van de landelijke raad 
van bestuur gepland in 2020). Op het niveau van de afdelingswerking wordt gewerkt aan een professionelere visie op 
en omgang met vrijwilligers, maar dat komt (samen met andere aspecten van professionaliteit en kwaliteitszorg) aan 
bod in de Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van integrale kwaliteitszorg (bijlage bij 
het Remediëringsrapport, zie Bijlage 7).

Professioneel beleid en doelstellingen 
Het professioneel beleid komt ook in het inhoudelijk deel van het beleidsplan aan bod in Strategische doelstelling 6 
die luidt als volgt: ‘Tegen het einde van de beleidsperiode is de interne werking van het Humanistisch Verbond geop-
timaliseerd’. De doelstelling behelst onder meer goed bestuur, integrale kwaliteitszorg en personeelsbeleid. Relevant 
in dit verband is hier ook Operationele doelstelling 6.4, als volgt geformuleerd: ‘Vanaf 09/2019 is het professionele 
personeelsbeleid permanent geïmplementeerd’. De datum verwijst naar de concrete uitwerking en het begin van de 
toepassing van de POP-tool waarmee inderdaad van start werd gegaan najaar 2019. (In de periodisering van het 
beleidsplan werden immers en onder meer in het kader van de remediëring de voorbereidende jaren 2019 en 2020 mee 
opgenomen.) 

b. De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren; 

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_17_-_handleiding_personeelsbeleid_voor_de_sociaal-culturele_professional.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_16_-_een_visie_op_goed_bestuur_voor_het_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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Dit werd bijzonder grondig en uitvoerig uitgewerkt in het remediëringstraject en kan worden nagelezen in het Reme-
diëringsrapport, zie Bijlage 1, pp. 60-68) en in de bijbehorende bijlagen (met name de beide Handleidingen integrale 
kwaliteitszorg, voor het nationaal secretariaat en voor de afdelingen). Hier enkele krachtlijnen daaruit.

Volgend op de aanbeveling van de visitatiecommissie heeft de vereniging in 2019 beslist om een aantal versnellingen 
hoger te schakelen en van integrale kwaliteitszorg in theorie én praktijk dé toetssteen te maken van alle aspecten van 
de werking – een lijn die dan ook consequent wordt doorgetrokken naar dit nieuwe beleidsplan. 

Eerst en vooral werd het ontwerp van kwaliteitszorgsysteem dat we in 2018 op maat van de vereniging hadden ont-
wikkeld, na toetsing en evaluatie grondig bijgestuurd en herwerkt, met als resultaat een duidelijker afstemming op de 
sociaal-culturele (maatschappelijke en decretale) context, op de identiteit, specificiteit en noden van het Humanistisch 
Verbond en op de vooropgestelde en na te streven toekomstige ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in kwaliteitsvol-
ler en correcter maatwerk en een instrument dat meteen de continuïteit verzekert met dit nieuwe beleidsplan (diverse 
elementen uit het beleidsplanningstraject zoals stakeholdersanalyse, SWOT-analyse of ontwikkeling van visieteksten 
werden trouwens dankbaar gebruikt als input en inspiratie voor de upgrade of eerder make-over van het instrument). 
Ook het parallelle traject op het vlak van professionalisering en professionaliteit kon op die manier worden geïnte-
greerd in het kwaliteitssyteem. Voor toelichting bij de algemene opzet, het onderliggende kader, de filosofie van het 
kwaliteitssysteem, de kernprocessen en de randvoorwaarden verwijzen we naar de volledig uitgewerkte Handleiding 
integrale kwaliteitszorg voor het nationaal secretariaat Humanistisch Verbond (in bijlage bij het Remediëringsrapport, 
zie Bijlage 18). De inhoudsopgave maakt meteen duidelijk dat de handleiding daadwerkelijk maatwerk is voor een 
sociaal-culturele organisatie met afdelingen, groepen en vrijwilligers en zich ook richt op de logica van het nieuwe 
decretale kader met de sociaal-culturele functies, rollen en (andere) beoordelingselementen. Zoals gesteld in de inlei-
ding probeert de Handleiding de complexiteit van een grote vereniging met vele dimensies op een beweeglijke manier 
te vatten. Het kwaliteitsinstrument is zelf een work-in-progress dat indien opportuun kan worden aangepast om de 
complexe dynamiek van de organisatie beter te ondersteunen. De PDCA-cyclus is op alle niveaus aanwezig in het 
instrument, wat met name essentieel is voor de benadering van de kernprocessen en de randvoorwaarden, telkens met 
concrete ‘meetpunten’ als objectiveerbare maatstaf voor evaluatie en bijsturing.

Integrale kwaliteitszorg als praktische ondersteuning van afdelingswerking 
Om van integrale kwaliteitszorg een echte meerwaarde en dus een praktisch hulpmiddel te maken in de ‘dagelijkse 
praktijk’ van de afdelings- en groepswerking, werd er resoluut voor geopteerd om meteen een complementair instru-
ment te ontwikkelen op maat van afdelingen, groepen en vrijwilligers, vertrekkend vanuit dezelfde visie en hetzelf-
de kader (sociaal-culturele en decretale context, missie en (toekomst)visie, krachtlijnen nieuw beleidsplan), maar 
heel concreet vertaald naar en toegespitst op de sociaal-culturele praktijken van de actieve leden/vrijwilligers. De 
Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, volgens principes van integrale kwaliteitszorg (in bijlage bij het 
Remediëringsrapport, zie Bijlage 7) biedt een praktische leidraad volgens kwaliteitszorgprincipes voor diverse aspec-
ten (processen) verbonden aan afdelingswerking: het ontwerpen, uitvoeren en leren van activiteiten (een essentieel 
kernproces), het ondersteunen van de vrijwilliger, het besturen, het ondersteunen van de afdeling (afdelingswerk en 
groepswerk, begeleiding van afdelingen en groepen), de functie van de provinciale educatieve kracht (pek) en de com-
municatie vanuit de afdeling. Voor al deze processen wordt de werking beschreven, worden draaiboeken en stroomdi-
agrammen ontwikkeld en worden concrete tools/documenten/functiefiches aangeboden die het proces op een gebruiks-
vriendelijke en praktische manier ondersteunen en optimaliseren. Waar opportuun worden de processen expliciet 
geënt op het (nieuwe) decretale kader, waardoor afdelingen en actieve vrijwilligers zich moeiteloos kunnen inschrijven 
in de logica van het decreet en de actuele visie op methodiek en doelstellingen van het sociaal-culturele werk. Dit 
wordt bv. meteen duidelijk in de verantwoording bij het fundamentele kernproces ‘organiseren, uitvoeren en leren van 
activiteiten’: het proces wordt meteen gekoppeld aan het civiel perspectief (de missie), de sociaal-culturele methodiek, 
de functies en rollen en het verantwoorden, registreren en evalueren in de context van de functies en de rollen. Op die 
manier worden ook de beoordelingselementen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn op de afdelingswer-
king geïntegreerd in het kwaliteitsinstrument (functies, afdelingswerking, afdelingsbegeleiding, vrijwilligersbeleid, 
verbreding en verdieping van de participatie, diversiteit, vernieuwende activiteiten …). Zo is bv. ook het diagnostische 
model (aangepaste versie van het TRS-model van Joris Piot) mee opgenomen in de Handleiding. Ook deze Handlei-
ding voor het ondersteunen van afdelingen is een work-in-progress, dat niet alleen zelf voor verbetering en uitbreiding 
vatbaar is (zie verder hieronder), maar dat bovendien nog aangevuld wordt en zal worden door bijkomende tools (zoals 
documenten voor registratie en remediëring aansluitend bij het TRS-model). Het geheel van de beide instrumenten 
van kwaliteitszorg met aanvullende tools vormt zo een breed fundament voor alle middelen, onderdelen, activiteiten 
en handelingen die tot doel hebben de kernprocessen (de missie) van het Humanistisch Verbond te realiseren.

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_18_-_handleiding_integrale_kwaliteitszorg_voor_het_nationaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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Omdat de Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen zo sterk gericht is (en moet zijn) op de concrete afdelings- 
praktijk en we voor een succesvolle implementatie ervan streven naar een zo breed mogelijk draagvlak, zijn we voor 
de ontwikkeling ervan uitgegaan van een doorgedreven participatief proces. Afdelingen, vrijwilligers, bestuurders 
en professionele medewerkers hebben hiervoor input en feedback gegeven in een proces waarbij actieve afdelingen 
betrokken werden in het kader van een pilootproject. De Handleiding zoals ze nu voorligt wordt tot het einde van 2019 
‘uitgetest’ door afdelingen gelijkmatig verspreid over de provincies, en wordt daarna (begin 2020) bijgestuurd en aan-
sluitend breed geïmplementeerd. Daarbij worden de jaarlijkse provinciale algemene vergaderingen (januari-februari) 
gebruikt als platform om het instrument en het gebruik ervan in de praktijk breed toe te lichten. In het Humanistisch 
Verbond is er sowieso een sterke traditie van participatie (ook aan beleid en strategie, aangezien de beleidsorganen 
bestaan uit de vrijwilligers), maar we hebben de voorbije maanden kunnen vaststellen dat de vele acties, strategie-
en, instrumenten, informatie- en vormingsmomenten enz. die we n.a.v. het beleidsplannings- en remediëringstraject 
hebben opgezet en ontwikkeld, de betrokkenheid en motivatie van vele van onze actieve leden een stevige duw in de 
rug hebben gegeven. Onze sterke inzet op processen en instrumenten van kwaliteitszorg zoals hier beschreven hebben 
daartoe een significante en door de actieve leden ook erg gewaardeerde bijdrage geleverd.

Integrale kwaliteitszorg en professioneel beleid 
Er is vanzelfsprekend een duidelijke link en kruisbestuiving tussen integrale kwaliteitszorg en professioneel beleid. 
Dat blijkt onder meer expliciet uit de beschrijving van de randvoorwaarden in de Handleiding kwaliteitszorg voor het 
nationaal secretariaat (leiderschap, beleid en strategie, partners en middelen, human resources, logistiek, communica-
tie), maar zit structureel vervat in de kern van het kwaliteitsdenken dat gericht is op het faciliteren van of aansturen 
op een verbeterproces, wat dus rechtstreeks verband houdt met het streven naar professionaliteit. In het Remedi-
eringsrapport werden diverse voorbeelden gegeven van verbeterprocessen en -acties in het kader van een voortgezette 
professionalisering die we hier niet hoeven te herhalen, maar die ook deel uitmaken van de processen toegelicht in de 
beide Handleidingen integrale kwaliteitszorg (voorbeelden legio: ICT, communicatie, marketing en branding, secretari-
aatswerking, human resources, afdelings- en vrijwilligersbeleid, bestuur, samenwerking, innovatie, financiën enz.).

Integrale kwaliteitszorg en doelstellingen 
Zoals eerder gesteld is integrale kwaliteitszorg een essentieel onderdeel of zelfs dragend principe van dit nieuwe be-
leidsplan. Dat is immers volledig ontwikkeld volgens een pragmatische visie op kwaliteitsdenken waarbij alle doelstel-
lingen en acties worden gevat in een PDCA-cyclus, met bijbehorende concrete meetpunten voor evaluatie en moni-
toring. De Tijdslijn maakt duidelijk dat de visie op en processen van kwaliteitszorg zoals die werden uitgewerkt en 
geconcretiseerd, vanaf nu (2019) in de praktijk worden gebracht met als doelstelling ze volledig operationeel te maken 
voor het midden van de volgende beleidsperiode. Strategische doelstelling 6 ‘Tegen het einde van de beleidsperiode is 
de interne werking van het Humanistisch Verbond geoptimaliseerd’, vermeldt als een van de operationele doelstellin-
gen (6.3) ‘Tegen 12/2022 is het eigen IKZ-systeem geïmplementeerd op maat van het Humanistisch Verbond’. Andere 
operationele doelstellingen illustreren de volgehouden aandacht voor een integrale kwaliteitscultuur op alle niveaus 
van de vereniging (zoals op het vlak van goed bestuur, algemene organisatiestructuur, personeelsbeleid, financieel 
beleid …).

Zakelijk deel 
We verwijzen hier verder ook naar II. Zakelijk deel, Hoofdstuk 6. Integrale kwaliteitszorg.

c. De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid;

Voor de meerjarenbegroting verwijzen we naar het ingevulde sjabloon, opgeladen in KIOSK.

Voor de toelichting over de link tussen het inhoudelijke en het zakelijke deel, verwijzen we (om niet in herhaling te 
vallen) naar de Leeswijzer in het Inhoudelijk plan (Hoofdstuk 9.1.). Daarin wordt verduidelijkt hoe inzet van per-
soneel en middelen gekoppeld worden aan de respectievelijke doelstellingen, waarbij alles gegroepeerd wordt in de 
Tijdslijn (zie Bijlage 14). De Tijdslijn maakt daarbij op een gesynthetiseerde manier duidelijk welke middelen concreet 
worden gekoppeld aan de doelstellingen en welke inzet aan personeel, uitgedrukt in percentage FTE, voorzien wordt 
voor die doelstelling (geconcretiseerd in hoofdacties). We merken daarbij nog op dat er bij de operationele doelstel-
lingen (hoofdacties) een substantieel bedrag voorzien is voor de ‘experimenten’ die deel uitmaken van de invulling 
van de laboratoriumrol. Dat houdt verband met het gegeven dat hierin een aantal grotere, innovatieve en langlopen-
de projecten zijn opgenomen (toegelicht in de visietekst over de laborol) en dat de uitwerking ook gelinkt is aan de 
ontwikkeling van de grote jaarthema’s die een belangrijke plaats innemen in de werking en programmatie van zowel 
het nationaal secretariaat als van de afdelingen. Meer informatie over de gevolgde methodiek is verder ook te vinden 
in het document Beleidsplanning voor sociaal-culturele volwassenorganisaties van vzw Humano (zie Bijlage 2). We 
verwijzen hier verder ook naar Hoofdstuk 3. Financieel plan – Link inhoudelijk deel en zakelijk deel, van het zakelijk 
deel van het beleidsplan.

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_14_-_tijdslijn.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
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Voor het gevraagde subsidiebedrag zijn we gezien de ambities voor onze werking uitgegaan van hetzelfde bedrag als 
dat van de huidige beleidsperiode, ondanks het gegeven dat we de lat over de hele lijn hoger hebben gelegd, onder 
meer in functie van een doorgedreven professionalisering en consequente toepassing van een IKZ-beleid (zoals aange-
geven in de betreffende beoordelingselementen en zoals uitgebreid beschreven in het Remediëringstraject).

Voor het bedrag hebben we wel rekening gehouden met de vanaf 2020 opgelegde besparing van 6%. In de meerjaren-
begroting werd ook rekening gehouden met fluctuaties in de personeelskost (omwille van pensionering van enkele 
personeelsleden in de nieuwe beleidsperiode). Dit betekent dat de bedragen bestemd/beschikbaar voor de werking ook 
variëren van jaar tot jaar, waarmee we rekening zullen houden in de budgettering voor de respectievelijke jaarplan-
nen voor de nieuwe beleidsperiode. Verder werden alle financiële gegevens en prognoses grondig besproken met en ge-
controleerd door onze externe accountant Martine Dielman. De voorliggende meerjarenbegroting werd gepresenteerd, 
besproken en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 15 december 2019.

Zoals blijkt uit de begroting en de verdeling van de FTE’s, worden vijf personeelsleden betaald met externe middelen 
(niet opgenomen in de begroting aangezien ze buiten het subsidiekader vallen).

2° De toepassing van de principes van goed bestuur

a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal organiseren;

Hiervoor verwijzen we naar de Visietekst goed bestuur, een aangepaste versie van de Leidraad goed bestuur opgeno-
men als bijlage bij het Remediëringsrapport (zie Bijlage 16) en naar het Rapport zelfevaluatie goed bestuur, eveneens 
opgenomen als bijlage bij het Remediëringsrapport (zie Bijlage 15). Zie verder ook Hoofdstuk 1. Goed bestuur van het 
zakelijk deel van het beleidsplan.

b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en 
bevoegdheidsverdeling;

Dit werd hierboven al besproken in Beoordelingselement 9, ‘de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwas-
senenorganisatie en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de 
sociaal-culturele volwassenenorganisatie’, omdat de bestuursorganen op de diverse niveaus van de vereniging precies 
bestaan uit de actieve vrijwilligers van de organisatie. Het Humanistisch Verbond wordt bestuurd met alle geplogen-
heden die horen bij het goede beheer van een vzw en is op formeel bestuursgebied een goed geoliede machine met de 
vereiste statuten, reglementen inwendige orde en bestuursorganen (algemene vergadering, raad van bestuur, dage-
lijks bestuur, afdelingsbesturen en nog een intermediair niveau van provinciale besturen). Statuten en reglementen 
inwendige orde zijn beschikbaar op het nationaal secretariaat van de vereniging. Beleid en strategie worden in eerste 
instantie bepaald door de raad van bestuur die zoals aangegeven een afspiegeling is van de diverse geledingen en 
niveaus en die als een ‘goede huisvader’ waakt over de realisatie van de missie en de doelstellingen en de financiële 
gezondheid van de organisatie. Op het ‘operationele’ niveau zijn het de provinciale besturen (met vertegenwoordigers 
vanuit de afdelingsbesturen) en de afdelingsbesturen die zich concreet bezighouden met het uitwerken en organiseren 
van de activiteiten en acties die de doelstellingen ‘op het terrein’ realiseren, in samenwerking met en ondersteund 
door het nationaal secretariaat. Voor verdere verduidelijking hierover verwijzen we ook naar het kwaliteitsinstru-
ment ontwikkeld voor de ondersteuning van de afdelingen (Handleiding voor het ondersteunen van afdelingen, volgens 
principes van integrale kwaliteitszorg, zie Bijlage 7). Het beleidsplan is bij dit alles een duidelijke leidraad en een 
praktisch werkinstrument dat telkens (ook via de jaarplannen) terugkoppelt naar de basis (afdelingen en vrijwilligers) 
en dat zelf ontstaan is dankzij onder meer de input van die basis (vrijwilligers, afdelingen, bestuursorganen, zie ook 
Hoofdstukken 2. Hoe kwam het beleidsplan tot stand? Procesbeschrijving, en 6. Gegevensverzameling, van het inhou-
delijk deel van dit beleidsplan). Verder verwijzen we hier ook naar Hoofdstuk 2. Medewerkersbeleid, van het zakelijk 
deel van dit beleidsplan (meer bepaald 2.3. De vrijwilligers van het Humanistisch Verbond, en 2.4. Organisatiestruc-
tuur.

c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische beslissingen die geno-
men zijn in het kader van het ingediende beleidsplan;

Dit werd uitgebreid beschreven in de hoofdstukken 2.Hoe kwam het Beleidsplan tot stand? Procesbeschrijving, en 6. 
Gegevensverzameling, van het inhoudelijk deel.

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_16_-_een_visie_op_goed_bestuur_voor_het_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_15_-_rapport_zelfevaluatie_goed_bestuur_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
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3° De afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan

De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische 
en operationele doelstellingen;

Dit werd hierboven al duidelijk beschreven in de volgende onderdelen:

• Hoofdstuk 9.1. van het inhoudelijk deel: de Leeswijzer met toelichting bij de doelstellingen;
• Hoofdstuk 3. van het zakelijk deel: Financieel plan – Link inhoudelijk deel en zakelijk deel;
• en zie ook hierboven, Zakelijk Beoordelingselement 1.c.
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De managementsamenvatting werd als apart bestand 
opgeladen in KIOSK.

De gevraagde subsidie-enveloppe bedraagt op jaarbasis 
€ 943.449,90. Voor toelichting hierbij verwijzen we naar 
Hoofdstuk 3 van het zakelijk deel en naar het betreffende 
beoordelingselement (Zakelijk deel, beoordelingselement 1).

Het bedrag werd rechtstreeks ingegeven in KIOSK.

—
IV. Managementsamenvatting

—

—
V. Gevraagde subsidie-enveloppe

—
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Opmerking over de bijlagen

Gezien de beperkte limiet van 5 MB voor het uploaden van 
het beleidsplan en het gegeven dat heel wat documenten en 
instrumenten die werden ontwikkeld in het kader van het 
remediëringstraject ook relevant en/of noodzakelijk bleken 
als ondersteuning van en toelichting bij dit beleidsplan, 
hebben we ervoor geopteerd om in het bestand te werken 
met hyperlinks.  
Mocht dit technische problemen opleveren, gelieve dan 
contact op te nemen met het secretariaat van het Humanis-
tisch Verbond, secretariaat@humanistischverbond.be,  
T 03 233 70 32.

Overzichtslijst

Bijlage 1: Remediëringsrapport Humanistisch Verbond 
(november 2019)

Bijlage 2: Beleidsplanning voor sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties, decreet van 2017 
(©vzw Humano)

Bijlage 3: Overzicht vergaderdata overlegorganen 
(remediëring en beleidsplanning)

Bijlage 4: Visie op verbreding en verdieping van de 
participatie 

Bijlage 5: Diversiteit in het Humanistisch Verbond – visie 
en werking

Bijlage 6: Charter diversiteit

Bijlage 7: Handleiding voor het ondersteunen van 
afdelingen, volgens principes van integrale 
kwaliteitszorg

Bijlage 8: Het Humanistisch Verbond en innovatie in het 
sociaal-culturele volwassenenwerk

Bijlage 9: Lijst bevraagde (externe) stakeholders

—
VI. Bijlagen

—

Bijlage 10: Vragenlijst externe relaties Humanistisch 
Verbond

Bijlage 11: Gegevensanalyse SWOT-matrix met clusters

Bijlage 12: Humanoscoop© Humanistisch Verbond

Bijlage 13: Verslagdocument Humanoscoop© Humanistisch 
Verbond

Bijlage 14: Tijdslijn

Bijlage 15: Rapport zelfevaluatie goed bestuur 
Humanistisch Verbond

Bijlage 16: Een visie op goed bestuur voor het 
Humanistisch Verbond (versie december 2019)

Bijlage 17: Handleiding personeelsbeleid voor de sociaal-
culturele professional

Bijlage 18: Handleiding integrale kwaliteitszorg voor het 
nationaal secretariaat Humanistisch Verbond

Bijlage 19: Leeswijzer kwaliteitsplanning nationaal 
secretariaat Humanistisch Verbond

Bijlage 20: Aanzet plan communicatie en branding

Bijlage 21: Overzichtslijst afdelingen Humanistisch 
Verbond december 2019

Bijlage 22: RESPECT als sleutel voor tevreden vrijwilligers

Bijlage 23: Maatschappelijke contextanalyse (uitgebreide 
versie + bibliografische referentielijst)

https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_1_-_remedieringsrapport_humanistisch_verbond_(november_2019).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_2_-_beleidsplanning_voor_sociaal-culturele_volwassenenorganisaties_vzw_humano.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_3_-_overzicht_vergaderdata_overlegorganen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_3_-_overzicht_vergaderdata_overlegorganen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_4_-_visie_op_verbreding_en_verdieping_van_de_participatie.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_4_-_visie_op_verbreding_en_verdieping_van_de_participatie.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_5_-_diversiteit_in_het_humanistisch_verbond_-_visie_en_werking.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_5_-_diversiteit_in_het_humanistisch_verbond_-_visie_en_werking.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_6_-_charter_diversiteit.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_7_-_handleiding_voor_het_ondersteunen_van_afdelingen.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_8_-_het_humanistisch_verbond_en_innovatie_in_het_sociaal-culturele_volwassenenwerk.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_8_-_het_humanistisch_verbond_en_innovatie_in_het_sociaal-culturele_volwassenenwerk.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_9_-_lijst_bevraagde_(externe)_stakeholders.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_10_-_bevraging_interne_stakeholders_in_functie_van_het_nieuwe_beleidsplan_2021-2025.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_10_-_bevraging_interne_stakeholders_in_functie_van_het_nieuwe_beleidsplan_2021-2025.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_11_-_gegevensanalyse_swot_matrix_met_clusters.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_12_-_humanoscoop_humanistisch_verbond.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_13_-_verslagdocument_humanoscoop_humanistisch_verbond.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_13_-_verslagdocument_humanoscoop_humanistisch_verbond.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_14_-_tijdslijn.xlsx
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_15_-_rapport_zelfevaluatie_goed_bestuur_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_15_-_rapport_zelfevaluatie_goed_bestuur_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_16_-_een_visie_op_goed_bestuur_voor_het_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_16_-_een_visie_op_goed_bestuur_voor_het_humanistisch_verbond.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_17_-_handleiding_personeelsbeleid_voor_de_sociaal-culturele_professional.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_17_-_handleiding_personeelsbeleid_voor_de_sociaal-culturele_professional.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_18_-_handleiding_integrale_kwaliteitszorg_voor_het_nationaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_18_-_handleiding_integrale_kwaliteitszorg_voor_het_nationaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_19_-_kwaliteitsplanning_ikz_natonaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_19_-_kwaliteitsplanning_ikz_natonaal_secretariaat.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_20_-_aanzet_tot_communicatieplan_humanistisch_verbond_periode_2020-2025.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_21_-_overzichtslijst_afdelingen_humanistisch_verbond_december_2019.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_21_-_overzichtslijst_afdelingen_humanistisch_verbond_december_2019.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_22_-_respect_als_sleutel_voor_tevreden_vrijwilligers.pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_23_-_maatschappelijke_contextanalyse_(uitgebreide_versie).pdf
https://humanistischverbond.be/media/uploads/humanistisch-verbond/beleidsplan_2021-2025/bijlage_23_-_maatschappelijke_contextanalyse_(uitgebreide_versie).pdf

