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Visie Humanistisch Verbond (2019) 

 

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie 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 

volwassenorganisatie verwacht wordt, in casu het opzetten van praktijken die beantwoorden aan de 

gekozen mix van de vier functies gemeenschapsvorming, cultuur, leren en maatschappelijke 

beweging, en die de drie maatschappelijke 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 samenbrengen vanuit een gedeelde visie op 

mens en maatschappij en met als doelstellingen het opzetten van sociaal-culturele 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 gemeenschap, 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 Humanistisch Verbond is zelf de grootste lidvereniging van wat als de vrijzinnig-

humanistische gemeenschap kan worden benoemd, maar richt zich door de inhoud van het aanbod, 

de samenwerking met vele (externe) partners, de externe communicatie 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 levensvisie en de waarden daarin vervat. 

Waar die humanistische 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 wereldbeschouwing 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 vooronderstellingen, van religieuze of andere aard.  

De tweede bepaling van de missie verwijst naar de sociaal-culturele praktijken die het Humanistisch 

Verbond ontwikkelt en naar de methodieken en belangrijke kernwaarden 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 gedefinieerd worden in het 

decreet en geïnterpreteerd en verduidelijkt in de betreffende visieteksten van het Humanistisch 
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Verbond. De functies en rollen bepalen ook het kwaliteitskader voor het ontwerpen, uitvoeren en 

evalueren van de activiteiten, zoals dat beschreven wordt in kwaliteitsinstrumenten 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 waarden 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 komende beleidsperiode heel sterk op zowel maatschappelijke 

verbinding door in te zetten op (de)polarisatie en samenleven in diversiteit, als op ingrijpende 

wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen met impact op alle aspecten van het 

persoonlijke en maatschappelijke leven – met hierbij ook de kritische rol als altijd aanwezige 

methodiek voor de analyse en aanpak van de gethematiseerde maatschappelijke uitdagingen. Hierbij 

experimenteer het Humanistisch Verbond, binnen de laboratoriumrol maar ook als algemeen 

aandachtspunt voor de werking, met innovatieve praktijken en methodieken, onderbouwd door 

ondersteunende 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 omschreven in de visietekst over de 

kritische rol. Zij vormen de basisvoorwaarde om tot geargumenteerde, controleerbare, verifieerbare 

en bekritiseerbare benaderingen van de werkelijkheid te komen en zij zijn op die manier de 

onmisbare instrumenten voor wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke vooruitgang. 

Zoals vermeld in de inleiding tot de visietekst (kritische rol), behoort kritisch burgerschap 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 voeren’ 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 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 fundamentele kennistheoretische (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 zelfbeschikking. 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 gecontesteerde ethische thema’s zoals beslissingen bij het 

levensbegin 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 
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verminderen van leed moreel goed. 

In het beleidsplan krijgt de uitwerking van sociaal-culturele praktijken vertrekkend van humanistische 

uitgangspunten en principes vorm in strategische doelstelling 1 (sociaal-culturele aanbod, aangepast 

aan de visies op functies en rollen), strategische doelstelling 3 (afdelingswerk en vrijwilligersbeleid), 

strategische doelstelling 5 (communicatie) en strategische doelstelling 6 (interne werking, waaronder 

integrale kwaliteitszorg, onder meer gericht op een kwalitatieve ondersteuning van de ontwikkelde 

praktijken).  

Met de derde bepaling van de missie sluit het Humanistisch 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 humanistische waarden en principes die 

democratie, universele mensenrechten, verdraagzaamheid en duurzaamheid centraal stellen maar ook de 

waarden die vaak geassocieerd worden met de Verlichting, namelijk vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 

(of solidariteit). Die cluster van ‘klassieke’, liberale 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 verandering. 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 verbinding, 

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 doelstellingen 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) humanisme. 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. 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). In het sociaal-

culturele landschap is het Humanistisch Verbond bij uitstek dé organisatie die van in de praktijk 

gebrachte Verlichtingswaarden haar ‘usp’ maakt. Het humanistische streven naar een goede en 

‘harmonieuze’ samenleving betekent evenwel geen kritiekloze aanvaarding van om het even welke 

levensvisie of ideologie. Voor vrijzinnig humanisten stopt de tolerantie waar de intolerantie van 

anderen begint. Het uitgangspunt van een succesvolle interculturele en interlevensbeschouwelijke 

dialoog is het consequent seculiere samenlevingsmodel dat zich vertaalt in een neutrale 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 Humanistisch Verbond vanuit zijn (radicaal) seculier, democratisch en Verlicht kader 

naar positieve en maatschappelijk verbindende oplossingen, naar een common ground waarin 

mensen zich kunnen vinden in een gedeeld verhaal van humanisme, redelijkheid en 
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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 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 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 integrale kwaliteitszorg gericht op het kwaliteitsvol, doelgericht en impactgedreven 

opzetten van praktijken). Ook de visieteksten over verbreding en verdieping van de participatie 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 ontplooiing in een veilige en 

duurzame omgeving die daartoe de voorwaarden schept. Goed leven verbindt individuele 

ontwikkeling en spirituele rijkdom (zingeving) met maatschappelijk 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: humanisme, 

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 onrechtstreeks aan 

bod in de invulling van de sociaal-culturele functies, met bijzondere aandacht ervoor in de functies 

cultuur en leren (waarin persoonlijk 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 makbaarheid, zijn respect voor een 

kwalitatief hoogstaand leven en zijn bekommernis 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 individueel en collectief niveau. 

Zinvol leven verwijst uiteraard ook naar zingeving: het Humanistisch Verbond is een 

levensbeschouwelijk geïnspireerde 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 ervan overtuigd dat een absolute vrijheid van 

overtuigingen en een harmonieus samenleven van culturen en levensbeschouwingen 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 interlevensbeschouwelijke 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 

humanistische kritisch rationalisme – ,wat in dit beleidsplan onder meer op structurele manier 
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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 strategische doelstelling 1 (sociaal-

culturele aanbod aangepast aan de visies op functies en rollen), strategische doelstelling 2 

(participatie en diversiteit), strategische doelstelling 4 (samenwerking) 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 wederzijds begrip en respect en aandacht voor pregnante 

maatschappelijke uitdagingen kunnen samenleven. De visies op functies en rollen bieden het sociaal-

culturele kader, het beleidsplan biedt het programma met meetbare doelstellingen opgesteld vanuit 

een consequent gehanteerde visie op kwaliteitszorg. Met deze visie op humanistisch geïnspireerde 

sociaal-culturele praktijken formuleert het 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. 

 


