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Voorwoord
Tijdens een van de gespreksron-
des voor dit meerjarenbeleidsplan 
zei een student: “We zijn aan de 
mensen overgeleverd.” We staan 
voor een groot aantal bijna onover-
zichtelijke problemen. Denk aan 
het klimaatprobleem, vluchtelin-
genstromen, politieke onrust, 
terroristen en nieuwe religieuze 
spanningen. Hoe groot deze 
problemen ook zijn, wij zijn zelf de 
enigen die ze met standvastigheid 
en creativiteit kunnen oplossen.
Gelukkig zien we elke dag krachti-
ge mensen. Moedige mensen over 
de hele wereld maken zich sterk 
voor universele rechten en vrijhe-
den. Velen laten zich elke dag 
inspireren door hun kinderen, 
familie, vrienden, verhalen, kunst, 
wetenschap, muziek of geschiede-
nis. Mensen willen zelf hun leven 
inrichten, maar zijn ook bereid om 
rekening te houden met elkaar. 
Kunnen steunen op de medemens 
geeft ons hoop en kracht. Juist in 
een tijd waarin ontmenselijking 
dreigt, is een ferm humanisme 
meer nodig dan ooit.
In dit meerjarenbeleidsplan leggen 
we op hoofdlijnen de ambities van 
het Humanistisch Verbond voor de 
komende vier jaar vast. We maken 
ons met nog meer kracht hard voor 
vrijheid van meningsuiting, in al 
zijn vormen. Of het nu gaat om de 
vrijheid om zelf te denken, je 
mening te uiten, te geloven of juist 
niet te geloven. Met onze Freedom 
of Thought-campagnes blijven we 

voor dit recht opkomen en steunen 
we mensen die in gevaar komen 
doordat ze dit recht claimen. We 
vertellen overal waar dit kan de 
verhalen van nieuwe vrijdenkers.

Ook zorg, en met name de mense-
lijke waardigheid in de zorg, is een 
belangrijk thema. Zorgen voor 
elkaar is een onlosmakelijk onder-
deel van een goede samenleving. 
We mogen niet berusten in een-
zaamheid, onverschilligheid en 
institutionele logica. Onze huma-
nistisch geestelijke begeleiders 
zijn er elke dag voor mensen  
met levensvragen en duizenden 
vrijwilligers van Humanitas ver-
beteren het dagelijks leven van 
mensen. We blijven institutionele 
en politieke belemmeringen in  
de zorg op de agenda zetten.
Het Humanistisch Verbond houdt 
zich nadrukkelijk bezig met de 
vraag wat ‘vrije mensen’ bindt. In 
een wereld waar mensen steeds 
vaker tegenover elkaar komen  
te staan, zijn persoonsvorming, 
burgerschap, pal staan voor 
universele mensenrechten en 
dagelijks omgaan met verschillen 
van cruciaal belang. Te beginnen 
bij het onderwijs. Kinderen en 
jongeren moeten de kans krijgen 
om hun talenten te ontwikkelen  
en hun weg in het leven en in de 
samenleving te vinden. We maken 
ons sterk voor persoonsvorming 
en burgerschapsvorming in het 
onderwijs.
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Ook ‘zelfbeschikking’ is een 
belangrijk thema. We zetten onze 
strijd voor het recht op een waar-
dig levenseinde voort en verdie-
pen deze. Daarnaast wil het 
Humanistisch Verbond als belang-
rijk pleitbezorger worden herkend 
van het recht op risico, privacy  
en lichamelijke integriteit.
Naast het agenderen van deze 
thema’s zijn we onderdeel van een 
bredere beweging die bij belang-
rijke levensmomenten en in de 
dagelijkse praktijk inspiratie biedt. 
Het Humanistisch Verbond is niet 
alleen een vereniging voor mensen 
die zich expliciet humanist noemen, 
maar het aanspreekpunt voor een 
veel grotere groep Nederlanders. 
Ook voor mensen die zich atheïst, 
ongebonden, vrijdenker, agnost  
of vrijzinnig noemen, voelt het 
Humanistisch Verbond de unieke 
taak een herkenbare stem te zijn 
in het maatschappelijke debat,  
en een bron van inspiratie in het 
dagelijks leven. De komende jaren 
richten we ons steeds meer op 
deze grotere groep.

Boris van der Ham
voorzitter 

Christa Compas
directeur

Boris van der Ham

Christa Compas
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Vrijdenken
Vrijheid van denken nam een centrale plaats  
in onze activiteiten in. Het Freedom of Thought 
Report, dat onze internationale koepelorganisatie 
IHEU jaarlijks maakt, wordt onder meer gebruikt 
om vrijheid van denken in de Verenigde Naties 
aan de orde te stellen. Tegelijkertijd maken 
we de nationale politiek aan de hand van het 
rapport bewust van haar verantwoordelijkheid, 
bijvoorbeeld als het gaat om de erkenning van 
vrijdenken/ongeloof als asielgrond. Ook vrij-
denkers, bijvoorbeeld als het gaat om een isla-
mitische achtergrond, weten ons steeds beter 
te vinden en zien ons vaker als hun vertegen-
woordiger. Het Humanistisch Verbond heeft  
de afgelopen vier jaar een belangrijke ontwik-
keling doorgemaakt in het agenderen van 
vrijheid van denken en de emancipatie van 
niet-religieuzen. We zien dat dit breed wordt 
gewaardeerd binnen de vereniging, maar ook 
wordt herkend in de samenleving.

Dit schreven we in het vorige meerjarenbeleidsplan ‘Inspi-
reren en verbinden’. En het bleek nodig, gezien de wereld-
wijde ontwikkelingen. Met de campagne, de documentaire 
Onder Ongelovigen, de gedeelde publieke verontwaardiging 
over de aanslag op Charlie Hebdo en andere aanslagen in  
de wereld en onze stem in het publieke debat hebben we  
de afgelopen jaren nadrukkelijk stelling genomen. Dit heeft 
in 2015 voor veel nieuwe leden gezorgd.

“ Het Humanistisch Verbond neemt  
publiekelijk stelling en blijft pal staan 
voor vrijheid, zelfbeschikking, gelijk
waardigheid en verantwoordelijkheid.” 
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Levensbeschouwing
Er zijn ruim 250 vrijwilligers actief om activiteiten in het land te organiseren. De 
meesten zijn verenigd in 34 afdelingen en vier lokale werkgroepen. Elke dag zijn bijna 
200 humanistisch geestelijke begeleiders actief om mensen bij belangrijke levens-
vragen te ondersteunen. Een van die vragen betreft de eenmaligheid van het leven. 
Passend in dit thema was de belangwekkende tentoonstelling Once in a Lifetime die 
we in en samen met de Oude Kerk in Amsterdam organiseerden. De tentoonstelling 
was de bron voor publicaties en cursussen. Ook over andere aspecten van de levens-
beschouwelijke kant van het humanisme zijn de afgelopen vier jaar opiniestukken  
en interviews verschenen in kranten, televisieprogramma’s en op podia als TedX:  
over de waarde van feestdagen, over de noodzaak van de bestrijding van eenzaam-
heid en over de levensbeschouwelijke inspiratie van humanisten.

Eigen leven
Samen met organisaties als de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) 
is het Humanistisch Verbond opgekomen voor 
het thema ‘voltooid leven’ en zijn er over een 
waardig levenseinde verschillende opiniearti-
kelen verschenen in landelijke dagbladen. 
Daarnaast heeft het Humanistisch Verbond het 
initiatief genomen om de wette lijke achterstel-
ling van singles aan te kaarten. Aandacht voor 
de waarde van vriendschap stond hierin cen-
traal. Zowel in de media als bij de politiek is 
bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor het recht 
om de zorg met vrienden goed te regelen en 
om mensen de mogelijkheid te geven vrienden 
‘als familie’ te laten erven. Dit onderwerp past 
in de traditie van het Humanistisch Verbond 
over zelfbeschikking en samenleven.
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Organisatie en 
samenwerking

Als we kijken naar onze interne 
organisatieontwikkeling zien we 
een enorme groei van het aanbod 
van activiteiten die door het 
landelijk bureau zijn voorbereid. 
Ook zijn onze communicatie- 
uitingen verder geprofessionali-
seerd en wordt de website beter 
bezocht. Hoewel we de ambitie 
wat betreft ledenaantal nog niet 
hebben gehaald, is het ledenaantal  
gegroeid.
Een andere in het oog springende 
ontwikkeling is de samenwerking 
rond het blad HUMAN, dat nu met 
omroep HUMAN wordt uitgegeven 
in een oplage van ongeveer 
170.000. Het ‘Mag Het Licht aan 
Festival’ is een ander voorbeeld 
van samenwerking met verschil-
lende humanis tische organisaties 
dat een nieuw publiek aantrekt. 
Verder was het opvallend dat de 
afgelopen vier jaar de ‘Humanisti-
sche Canon’ veel bezoekers trok 
op internet.

Het spel Humanopoly, gespeeld tijdens het Mag Het Licht 
Aan Festival, 26 juni 2016, Tolhuistuin, Amsterdam



10

     Waar 
 staan we
voor?



11

Dit betekent dat we beseffen dat wij kwetsbare, zoekende, 
ambitieuze en complexe wezens zijn. We kunnen elkaar  
het leven zuur maken en we kunnen elkaar in onze groei  
en ontwikkeling stimuleren. We kunnen onze samenleving 
open, eerlijk en divers inrichten, of dogmatisch, gesloten  
en fanatiek. Menselijke waardigheid is dus vooral iets wat 
‘wij’ doen. Het komt niet van boven of onderen, maar vindt 
plaats tussen ons en door ons.
Menselijke waardigheid komt het beste tot stand in een 
democratische rechtsstaat waarin we vrij en gelijk zijn, en 
ons naar elkaar gedragen in een sfeer van verwantschap.  
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft 
deze idealen vastgelegd. Rechten die zijn gebaseerd op  
een eeuwenoude strijd en inspanning die actueel is en blijft. 
Steeds opnieuw moeten mensen voor hun eigen en elkaars 
waardigheid opstaan. Waardigheid is immers een recht, 
maar ook een opgave: een verantwoordelijkheid voor onszelf, 
elkaar en de omgeving. En steeds opnieuw moeten we zorg - 
dragen voor collectieve waarden als de democratische 
rechtsstaat, individuele vrijheid, verbondenheid en solida-
riteit. Streven naar menselijke waardigheid vraagt steeds 
weer om interpretatie en toepassing. Daarbij moeten we  
de concrete wereld met haar actuele dilemma’s in het oog 
houden. En we moeten het vermogen ontwikkelen om in  
een weerbarstige wereld doorbraken te zoeken en te vinden.  
Doorbraken in de samenleving en in het persoonlijk leven, 
momenten waarop we concreet beseffen en ervaren wat er 
echt toe doet. Dit zijn de momenten waarop onze woorden 
en handelingen betekenis hebben.

De kern van het humanisme is  
even eenvoudig te benoemen als 
moeilijk te bereiken: menselijke 
waardigheid
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Menselijke waardigheid
We kiezen duidelijk voor menselijke waardigheid als richting 
en positionering. Dit doen we ten eerste door ieder mens 
serieus te nemen. Hierin is ook ruimte voor het uiten van 
angst, onzekerheid of boosheid. Om goed met elkaar te 
kunnen leven moeten we tegenstellingen en onenig heid  
niet uit de weg gaan, maar recht in de ogen kijken.  
Dit principe geldt ook andersom: mensen kunnen worden 
aangesproken op hun verhalen, hun gevoelens, visies en 
acties. Juist omdat ze serieus te nemen mensen zijn. Als 
gevoelens niet met feiten te staven zijn, mogen we dat 
tegen elkaar zeggen. Als feiten worden ontkend, zeggen 
we het ook. Jezelf en elkaar serieus nemen en elkaar ter ver- 
antwoording roepen horen bij humanisme. Sterk voor elkaar 
opkomen en elkaar ferm durven aanspreken gaan samen.

Menselijke waardigheid stimuleren betekent ten tweede  
dat iedereen de kans krijgt eigenheid, trots en zelfrespect  
te ontwikkelen; verlangens die we delen en cruciaal zijn  
voor ons gevoel van betekenis. Ze vragen om een cultuur  
die waardering weet op te brengen voor een breed palet  
aan mensen, activiteiten en levenspatronen. We waarderen 
mensen die een goed voorbeeld zijn, die moeilijkheden 
hebben overwonnen, die uitblinken in hun vakgebied, die  
al jaren mantelzorg geven, die ondanks beperkingen toch 
iedere dag met frisse moed beginnen, die een creatieve 
onderneming opzetten of die de buurt mooier maken. We 
waarderen vooral de inzet van iedereen om een zo goed en 
zinvol mogelijk leven te leiden. Eigenheid, trots en zelfrespect 
mogen niet beperkt blijven tot een kleine groep mensen, 
maar moeten voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn.
Menselijke waardigheid betekent ten derde dat we het elkaar 
gunnen anders te zijn, af te wijken, een andere visie of mening 
te hebben en andere keuzes te maken, en elkaar toch kun-
nen, willen en durven tegenkomen. Daarom willen we onze 
scholen, overheden, publieke ruimtes en politieke processen 
zo inrichten dat verschillende groepen elkaar ontmoeten en 
niet uiteengroeien. We willen een veilige samenleving waarin 
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we elkaar kunnen vertrouwen en 
een betekenisvolle samenleving 
waarin we geen monocultuur 
stimuleren, maar juist elkaars 
zoektochten toestaan en steunen.
En ten vierde betekent menselijke 
waardigheid dat we met zorg naar 
elkaar omzien. Niet iedereen kan 
even goed voor zichzelf zorgen, 
niet iedereen is met dezelfde 
kansen en vermogens geboren, 
soms moeten we elkaar op weg 
helpen of weer op de goede weg 
brengen of gewoon nabij blijven 
omdat het niet meer beter wordt.  
Dat doen we dan ook. Niet omdat 
we elkaar zielig vinden, maar 
omdat we elkaars kwetsbaarheid 
herkennen en elkaars kansen zien.

Trots zijn
Als deze idealen en principes in de praktijk worden gebracht, kunnen we daar trots op 
zijn. Onze gezamenlijke inzet op menselijke waardigheid betekent dat we de term 
‘trots’ weer gebruiken waarvoor hij is bedoeld. Wij zijn trots op elkaar als we verder 
bouwen aan een open en pluriforme samenleving die mensen serieus neemt, gelijk 
behandelt, gelijke kansen geeft, waarin we voor elkaar zorgen en elkaar (zelf)respect 
gunnen. Een dergelijke samenleving moet worden verdedigd. Humanisten doen dat 
door muren af te breken en iedereen uit te nodigen om te delen waar we trots op 
kunnen zijn.
Levensbeschouwelijke vrijheid, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, seksuele 
diversiteit, een vrije en open pers, een gezamenlijk gefinancierde objectieve rechts-
staat, onderwijs en wetenschap, een breed aanbod kunst en cultuur, goede zorg en 
aandacht voor iedereen die in moeilijkheden belandt. Deze verworvenheden zien we 
terug in onze samenleving. Het zijn verworvenheden die iedereen toebehoren, die 
niemand voor zichzelf kan claimen. Maar ze zijn wel kwetsbaar en moeten worden 
beschermd. Het komt er de komende decennia op aan hoe we verworvenheden 
beschermen door ze trots te verspreiden. Met iedereen.

Adelheid Roosen, winnaar van de Van Praagprijs 2015
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Deze zijn gekozen omdat ze de kern 
van ons werk en onze visie raken. 
Bovendien sluiten ze aan bij 
urgente maatschappelijke thema’s. 
De komende vier jaar werken de 
vereniging, het bestuur en het 
landelijk bureau ze concreter uit.
Naast deze investeringsthema’s 
zijn er ook ontwikkelthema’s 
waaraan we samen met de Univer-
siteit voor Humanistiek (UvH) en/
of de Socrateshoogleraren werken, 
bijvoorbeeld over duurzaamheid. 
Het uitgangspunt is dat menselijke 
ontwikkeling en streven naar een 
menswaardig bestaan niet los kan 
staan van de ontwikkeling van de 
aarde. We streven een visie na 
waarin het humanisme als levens-
beschouwing een rol speelt in het 
bevorderen van duurzaam leven.

De komende jaren 
werken we aan  
vijf investerings
programma’s: 
vrijheid van denken, 
met zorg naar elkaar 
omzien, onderwijs, 
zelfbeschikking en  
inspiratie voor het  
leven. 

    Waar 
investeren         
we in?
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1. Vrijheid van denken
Menselijke waardigheid impliceert het recht op 
geloof en ongeloof, of meer algemeen, het recht 
op de vrijheid van denken. Met deze vrijheid 
van denken is het, vooral internationaal, slecht 
gesteld. Ongelovige vrijdenkers, humanisten, 
atheïsten, vrijzinnig-gelovigen, maar ook 
religieuze minderheden worden in veel landen 
gemarginaliseerd, gediscrimineerd, uitgesloten, 
gevangengezet en riskeren zelfs de doodstraf.
Het recht om ongelovig of anders-gelovig te 
zijn staat wereldwijd ernstig onder druk. We 
hoeven niet veel moeite te doen om nieuwe, 
uiterst gewelddadige vormen van religieus 
fundamentalisme te zien. Het politiek islamisme, 
dat naast zichzelf niets en niemand tolereert, 
wist voet aan de grond te krijgen. Ook op 
onverwachte grond. Wereldwijd is secularisme 
verre van vanzelfsprekend en de vrijheden  
die we gewend zijn, hebben minder stevigheid 
dan we misschien lange tijd dachten.
De internationale humanistische beweging 
heeft de opdracht om de vervolging van vrij-
denkers op de politieke en maatschappelijke 
agenda te houden. Naast het goede werk dat 
organisaties doen die opkomen voor religieuze 
minderheden, is het door de International 
Humanist and Ethical Union (IHEU) jaarlijks 
uitgebrachte Freedom of Thought Report het 
enige waarin specifiek de wereldwijde vervol-
ging van humanisten, vrijdenkers en ongelovi-
gen in kaart wordt gebracht. Dit rapport wordt 
op diverse internationale fora (waaronder het 
Europees Parlement, de VN-mensenrechten-
raad, politieke gremia en diverse ambassa-
deurs) onder de aandacht gebracht. Onze 
politieke actie gaat samen met de concrete 

steun van afvalligen en vrijden-
kers. Omdat afvalligheid specifiek 
voor mensen met een islamitische 
achtergrond een taboeonderwerp 
is, steunen en faciliteren we 
Nederlandse vrijdenkers met zo’n 
achtergrond. Ook experimenteren 
we met verschillende manieren 
waarop deze groep zich kan 
ontwikkelen. De steun van afval-
ligen geldt ook voor vluchtelingen 
die vanwege hun ongeloof in eigen 
land worden vervolgd. Internatio-
naal zijn met onze humanistische 
partners afspraken gemaakt om 
deze groep in kaart te brengen  
en onderling voor goede opvang 
en steun te zorgen.
We blijven ons krachtig en actief 
inzetten voor de vrijheid om zelf  
te denken en je eigen levensvisie 
en mening te uiten. Want niemand 
wil gevangen zitten in een cultuur, 
een religie of een afkomst. Gebo-
ren worden in een bepaalde 
culturele, religieuze of sociaaleco-
nomische context mag een reden 
zijn van trots en geborgenheid, 
maar nooit een bunker of gevan-
genis. Via de pers en de politiek 
houden we de positie van ongelo-
vigen voortdurend op de agenda 
en blijven we autoriteit op dit gebied.

Gevluchte atheïs tische Bengaalse bloggers 
Saikat en Nastiker. Om veiligheids redenen 

zijn zij niet herkenbaar in beeld.
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AMBITIE
• Het Freedom of Thought-programma van de IHEU  

blijft een cruciale rol spelen in ons werk. We versterken 
de internationale samenwerking.

• We ontwikkelen samen met de IHEU een internationaal 
journalistiek platform: Among Nonbelievers.

• Binnen het Humanistisch Verbond versterken we het 
Platform voor Nederlandse ex-moslims onder de titel 
‘Nieuwe Vrijdenkers’. En we blijven gevluchte humanisten 
en vrijdenkers ondersteunen.

• Samen met omroep HUMAN ontwikkelen we 
mediaproduc ties rond het thema ‘Vrijheid van denken’  
en de positie van vrijdenkers in Nederland en de wereld.

• We stimuleren onderzoek op het gebied van vrijheid  
van denken, zowel via stichting Socrates als via de UvH. 
Ook wordt waar mogelijk samengewerkt met HIVOS.

• We bouwen onze positie uit als journalistieke, theoreti-
sche en praktische autoriteit op het gebied van ongelo-
vigheid en de vervolging van ongelovigheid wereldwijd.
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2. Met zorg naar elkaar omzien
Een menswaardige samenleving heeft een aantal duidelijke afspraken 
nodig. Menselijke waardigheid betekent dat we met zorg naar elkaar 
omzien. In een vrije en pluriforme samenleving mogen we niemand in 
onverschilligheid achterlaten. Want veel mensen voelen zich eenzaam of 
hebben de indruk dat ze niet gezien worden. Samen met onze humanis-
tische partners als Humanitas en onze humanistisch geestelijk begelei-
ders blijven we de menselijke waardigheid en onderlinge zorgzaamheid 
telkens weer agenderen. In de jeugdzorg, thuiszorg, psychiatrie, verpleeg- 
huizen, overal waar het actueel is en waar mensen niet gezien worden. 
Zo hebben we aandacht voor morele zorgen die spelen in werkvelden 
van humanistisch geestelijk begeleiders. Denk daarbij aan de morele 
onhoudbaarheid van levenslange gevangenisstraf en ‘moral injuries’ bij 
militairen. Dat blijven we doen. Juist in de ouderenzorg is het recht op 
eigenheid en een autonome levensinvulling van fundamenteel belang.

AMBITIE
•    We zetten het recht op mense-

lijke waardigheid en eigenheid 
in de ouderenzorg actief op de 
maatschappelijke en politieke 
agenda. Daarbij werken we samen 
met Humanitas, onze humanis-
tisch geestelijk begeleiders en 
andere Alliantiepartners.

•    In een netwerk met Humanitas 
e.a. bouwen we aan casuïstiek  
en zetten we flinke stappen om 
protocollen in de (ouderen)zorg 
te baseren op zelfbeschikking 
en waardigheid.

•    Met onze humanistisch geeste-
lijk begeleiders zetten we via 
debat, casuïstiek en politiek in 
op waardigheid in de diverse 
werkvelden.

Zora, de eerste ´humanoide´ robot  bij woonzorgcentrum 
Gerardus Majella . De robot wordt soms kritisch maar voor-
namelijk liefdevol omarmd.
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3.  Onderwijs, persoonsvorming 
en burgerschap

Het humanisme heeft een rijke traditie in denkbeelden en praktijken  
over leren, persoonsvorming, burgerschap en ontwikkeling. Leren is  
een voorwaarde voor menselijke ontplooiing en moreel burgerschap, en 
daarom een fundamenteel aspect van menselijke waardigheid. Natuurlijk 
gaan we overal waar dat urgent is de discussie aan over persoonlijke  
en maatschappelijke waarden. We richten ons in eerste instantie op de 
nieuwe generatie, op het onderwijs. Kinderen worden niet vanzelf goede 
(of slechte) mensen, maar ontwikkelen zich in een omgeving. We richten 
ons vooral op de omgeving die ons allen aangaat: school. Als we willen 
dat kinderen opgroeien tot wereldburgers, moeten scholen pluriforme 
‘scholen voor het leven’ zijn, inclusief persoonlijke en morele ontwikkeling.
Humanistische organisaties hebben zowel in vorm als inhoud veel te 
bieden op het gebied van Bildung en onderwijs. We hebben een weten-
schappelijke en filosofische traditie die we bijvoorbeeld via de ‘Humanis-
tische Canon’ toegankelijk maken voor het onderwijs. De Universiteit  
van Humanistiek en stichting Socrates bevorderen de ontwikkeling van 
wetenschappelijke humanistische kennis. Het Humanistisch Vormings-
onderwijs (HVO) stimuleert persoonsvorming en gevoel voor het belang 
van een pluralistische democratie. Omroep HUMAN biedt programma’s 
die vorming en ontwikkeling stimuleren. En de nieuwe humanistische 
scholen profileren zich als scholen waarin democratische waarden en 
actieve participatie centraal staan.
We vragen extra aandacht voor de overdracht van tradities. Kinderen  
en volwassenen moeten hun geschiedenis kennen en gebruik kunnen 
maken van alle inzichten die in de gezamenlijke menselijke geschiedenis 
zijn opgebouwd. We leggen expliciete nadruk op de overdracht van 
universeel geldende waarden. Ieder kind moet op een stevig normatief 
fundament kunnen staan. Het zijn de universele waarden zoals we die  
uit de grondwet en uit de internationale mensenrechten kennen, die de 
basis vormen voor een pluriforme samenleving met autonome individuen. 
Deze waardenoriëntatie is geen bijkomende luxe, maar een noodzakelijke 
bouwsteen. In het onderwijs betekent dit uitgangspunt dat alle kinderen 
en jongeren in staat worden gesteld zelfstandig antwoorden te vinden op 
vragen als: wie ben ik, in welke tradities sta ik en hoe leven we goed met 
elkaar samen? Het humanisme en meer specifiek het HVO biedt handvat-
ten om dergelijke vragen in het onderwijs te behandelen. Zo kunnen 
kinderen hun eigen visie onderzoeken en tegelijk leren om andermans 
visie te respecteren.
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Sinds jaar en dag is pluriform onderwijs en burgerschapsvorming voor 
iedereen de pijler van onze onderwijsvisie. Dit geldt voor openbaar en 
bijzonder onderwijs. Scholen mogen niet religieus dogmatisch en een-
zijdig zijn. Ze mogen ook niet levensbeschouwelijk leeg zijn. We streven 
naar levensbeschouwelijk pluriforme en rijke scholen. Dit betekent dat 
ieder kind zijn eigen levensbeschouwing kan ontwikkelen. Zowel op 
openbare scholen (waar die mogelijkheid al bestaat) als op bijzondere 
scholen. Alleen op die manier leren religieuze, humanistische en zoeken-
de kinderen onder woorden te brengen wat voor hen belangrijk is en 
leren ze respect aan voor verschillen van visie en geloof. Het is ons 
ideaal om alle scholen pluriform in te vullen en zodoende alle vormen  
van tweedeling tegen te gaan.
De komende jaren staan veel organisatorische veranderingen op stapel 
in het onderwijs. De bekostiging van HVO en GVO wordt ofwel structureel 
ofwel afgeschaft. De lerarenopleiding voor docenten levensbeschouwing 
wordt ofwel opgewaardeerd tot eerstegraadsopleiding of verdwijnt. Ten 
tijde van het schrijven van dit meerjarenbeleidsplan is de toekomst van 
het HVO nog erg onzeker.

AMBITIE
•   In het maatschappelijk debat neemt het Humanistisch 

Verbond uitdrukkelijk deel aan de discussie over geza-
menlijke waarden, universele vrijheden en grondrechten.

•   We agenderen het belang van professionele levensbe-
schouwelijk vorming in het onderwijs. Ook als er geen 
nieuwe wetgeving tot stand komt, blijft deze opdracht 
bestaan en zetten we dit op de politieke agenda.

•   Samen met het HVO, de UvH en Human ontwikkelen we 
programma’s waarmee professionals in met name het 
openbaar primair, voortgezet en hoger onderwijs in staat 
zijn om hun levensbeschouwing en religie in de scholen-
gemeenschap te bespreken en invulling te geven.

•   We zijn betrokken bij alle humanistische scholen.  
Zij zijn onderdeel van het onderwijsnetwerk van het  
Humanistisch Verbond.

•   Scholen geven ieder kind de ruimte zijn eigen levens-
beschouwing vorm te geven en te ontwikkelen. Dit  
geldt ook voor bijzondere scholen.
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4. Zelfbeschikking
Menselijke waardigheid is pas mogelijk als 
mensen zelf over hun leven kunnen beschik-
ken, zelf hun leven kunnen vormgeven en de 
ruimte krijgen eigen beslissingen te nemen.  
Dit betekent dat we iedereen serieus nemen. 
Uiteindelijk is het aan een persoon zelf om  
over zichzelf te beslissen. Niemand anders is 
daartoe gemachtigd.
Van oudsher agenderen we dilemma’s rond  
het levenseinde. Dat blijven we de komende 
jaren doen, onder meer als het gaat om wet-
geving over zelfbeschikking bij voltooid leven.
In het maatschappelijk debat zetten we ons 
actief in voor de doorbreking van het taboe 
rond een zelfgekozen levenseinde en komen 
we nadrukkelijk op voor zelfbeschikking rond 
het levenseinde. We bouwen verder aan het 
partnerschap met zowel de NVVE als met de 
Universiteit voor Humanistiek.
Het recht op zelfbeschikking raakt aan nog  
veel meer thema’s: vraagstukken rondom  
en wetten over zorg en leven en dood, het 
beschermen van onze privacy, het recht om 
risico’s te lopen, het recht om een eigen 
relatievorm te kiezen en lichamelijke integriteit.

AMBITIE
•   Het Humanistisch Verbond wil 

voor het thema ‘Zelfbeschik-
king’ in de meest brede zin van 
het woord een herkenbaar 
aanspreekpunt worden. Niet 
alleen bij medisch-ethische 
thema’s, maar ook bij onderwer-
pen als privacy, het recht op 
risico, obstakels in wetgeving 
over relatievormen en lichame-
lijke integriteit. We ontwikkelen 
over deze thema’s nieuwe visies.

•   We denken de komende jaren 
mee over de ontwikkeling van 
wetgeving rond voltooid leven 
en lobbyen voor deze wetgeving.

•   Samen met onze partners de 
NVVE en de UvH dragen we bij 
aan de opleiding van levensein-
deconsulenten en stimuleren 
humanistisch geestelijk begelei-
ders om deze opleiding te volgen.
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It took us years to get there, Danielle van Ark, 2016
Te zien geweest op de tentoonstelling Once in a Lifetime, een tentoonstelling over leven en  
vergankelijkheid in de Oude Kerk, Amsterdam, 2016
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5. Inspiratie voor het leven
Humanisme is een levensbeschouwing. Humanisten hebben een scherp oog voor het 
feit dat mensen niet leven van brood alleen, maar zoeken naar betekenis, zin, waarden 
en idealen. Levensbeschouwelijke vragen, zorgen, ervaringen en gevoelens kunnen  
in het leven sturend en bepalend zijn. Zoals alle levensbeschouwingen is het huma-
nisme er op belangrijke momenten in het leven. Je wordt volwassen, je zoekt werk, je 
krijgt een kind, je trouwt of scheidt, je gaat met pensioen. Momenten die om reflectie, 
feest en duiding vragen. Muziek, poëzie, kunst, een goed gesprek of een bijeenkomst 
kunnen die momenten markeren.
We bouwen samen met humanistisch geestelijk begeleiders en humanistici aan een 
platform waar alle burgers humanistische inspiratie kunnen vinden. Allereerst als 
toolkit voor jezelf, maar altijd met de mogelijkheid om van de diensten van een profes-
sionele humanist gebruik te maken. Op dit moment is geestelijke begeleiding al goed 
ingebed in de zorg, binnen defensie en bij justitie. In de toekomst zijn we er voor alle 
mensen die humanistische inspiratie, coaching en begeleiding zoeken bij levensvragen, 
vieringen en overgangsmomenten.

AMBITIE
•   In 2020 heeft het Humanistisch Verbond een aansprekend, 

veelgebruikt online-platform opgezet voor mensen die  
op voor hen belangrijke en betekenisvolle momenten in 
het leven humanistische inspiratie zoeken. Hiertoe wordt 
ook de ‘Humanistische Canon’ verder uitgebreid. Er is een 
bezoekersaantal van 300.000 per jaar, met 1500 afnemers 
van diensten en producten. Het platform trekt de nodige 
publieke en maatschappelijke (media-)aandacht.  
Vanaf 2020 moet het platform zichzelf terugverdienen.

•   Er staat een netwerk van professionals die werken vanuit 
een humanistische levensvisie, waarin humanistische 
diensten breder toegankelijk zijn voor leden en niet-leden 
met humanistische belangstelling.

•   Het Humanistisch Verbond positioneert zich zowel in  
de media als in het publieke debat als organisatie die 
inspiratie biedt voor belangrijke en betekenisvolle  
momenten in het leven.

•   We geven een aantal toegankelijke publicaties uit  
met humanistische inspiratie.
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Doelgroepen en ledenwerving
In de beleidsperiode 2017-2021 wordt ingezet op ledengroei. We ambië-
ren dat in lijn met de afgelopen beleidsperiode nog meer mensen lid 
worden door sterke campagnes, zichtbaarheid in het publieke debat over 
actuele thema’s en boeiende activiteiten. Ledengroei is een belangrijke 
bevestiging van een goed beleid en een noodzakelijk financieel funda-
ment voor onze vereniging. Het doel is 16.000 leden in 2020, waarbij  
we ons ook richten op hele specifieke doelgroepen, zoals vrijdenkers 
met een islamitische achtergrond.
Het gaat ons echter niet alleen om meer nieuwe leden voor het Humanis-
tisch Verbond zelf. Ruim 100.000 mensen hebben zich op de een of 
andere manier aangesloten bij één van onze humanistische partners, van 
wie bijna 14.000 bij onze vereniging. Die 100.000 mensen voelen zich in 
meer of mindere mate betrokken bij het georganiseerde humanisme. En 
juist die mensen willen we meer en beter aanspreken. In 2020 moeten 
deze 100.000 ons op incidentele basis steunen door een onderwerp uit 
te dragen, een activiteit te bezoeken of financieel mogelijk te maken. 
Samen met onze eigen leden zijn ze onze primaire achterban.
We zetten ons actief in om de verbinding tussen de leden van de Huma-
nistische Alliantie te versterken.
De groep die zich herkent in het humanisme en in humanistische waar-
den is nog veel groter. Dan praten we over een paar miljoen mensen, van 
wie een groot deel vraagt om een duidelijke verwoording van die huma-
nistische waarden. Met onze campagnes over thema’s als vrijheid van 
meningsuiting, menselijke waardigheid en met onze humanistische 
geestelijk begeleiders willen we ook hen bereiken. Hiervoor gaan we 
steviger met onze alliantiepartners samenwerken.

Het Humanistisch Verbond heeft voor 
2020 ambities geformuleerd op het  
gebied van onder andere ledenwerving, 
donateurs en schenkers, de vereniging 
zelf en humanistische dienstverleners.

w
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AMBITIE
•  In 2020 heeft het Humanistisch Verbond 16.000 leden.
•   In 2020 is de samenwerking tussen de alliantiepartners versterkt  

door onder meer gezamenlijke netwerken op het gebied van onder-
wijs, vrijheid van denken en (ouderen)zorg.

•   Naast onze primaire achterban van georganiseerde humanisten 
ontvangen jaarlijks 50.000 mensen minimaal 1 x per jaar informatie 
(digitaal of print) over activiteiten van het Humanistisch Verbond of 
activiteiten waarbij het Humanistisch Verbond nauw is betrokken.

•   Om een groter publiek te bereiken, kiest het Humanistisch Verbond 
voor een directe, toegankelijke vorm van communiceren. Ook is het 
Humanistisch Verbond zichtbaar aanwezig bij grote publieksevene-
menten.

Campagnebeeld van de documentaire Ongelovig, vrijdenkers op de vlucht, geproduceerd door Human i.s.m. 
het Humanistisch Verbond.
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Lidmaatschap, donateurs  
en schenkers

Het Humanistisch Verbond is een vereniging waaraan mensen zich op 
verschillende manieren langer en korter kunnen verbinden, met geld, tijd 
en morele steun. Naast lidmaatschap zijn er verschillende mogelijkheden 
om het Humanistisch Verbond financieel te ondersteunen; van inciden-
teel tot structureel, van relatief kleine bedragen tot substantiële bijdragen.

AMBITIE
•   Het Humanistisch Verbond wordt in 2020 voor 60 procent 

gefinancierd uit contributies en donaties en voor 40 
procent uit nalatenschappen. Er wordt geïnvesteerd in 
geven bij leven naast geven na dood. Ook bestaat de 
mogelijkheid om een fonds op naam onder te brengen  
bij het Steunfonds Humanisme. Er is in 2020 sprake van 
een gestage groei in schenkingen en legaten, waardoor 
de omvang van het Steunfonds Humanisme stabiel blijft.

•   Het lidmaatschap bedraagt vanaf 2017 € 72 per jaar.
•   In 2020 is het mogelijk om een ‘Humanistische Allian-

tie’-combinatielidmaatschap af te sluiten, waardoor je  
in één handeling lid en/of donateur bent van meerdere 
humanistische organisaties en deze financieel onder-
steunt voor een aantrekkelijk lidmaatschapstarief.

•   We bieden studenten van de Universiteit van Humanistiek 
(UvH) gratis lidmaatschap tijdens hun studie. Dit krijgen 
ze actief aangeboden. In 2020 hebben we 500 UvH- 
studentenleden, van wie minimaal 10 procent het lid-
maatschap na hun studie omzet naar een betalend 
lidmaatschap.

•   In 2020 ondersteunen 1000 mensen het Humanistisch 
Verbond structureel als donateur, van wie 100 met bedra-
gen van € 1000 of meer.

•   Ook worden humanistische projecten mogelijk gemaakt 
met incidentele bijdragen. In 2020 worden minimaal vier 
projecten gefinancierd uit crowdfunding.
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Vereniging, vrijwillige inzet  
en lokale communities

Het Humanistisch Verbond is in 2020 een vereniging die nadrukkelijk ook 
mensen wil bereiken die wellicht nooit lid worden, maar het wel belangrijk 
vinden dat er een sterk humanistisch geluid is in het publieke debat.  
De vereniging verbindt zich met de andere humanistische organisaties, 
zodat ook op lokaal niveau het denken, doen en vertellen gestalte krijgt.
In de afgelopen beleidsperiode hebben we voornamelijk geïnvesteerd in 
de versterking van onze verenigingsstructuur door een meer uniforme 
aanpak van bepaalde herhaalbare activiteiten, heldere financiële afspra-
ken hierover en het delen van succesvolle lokale concepten. Dit blijven  
we doen, maar daarnaast werken we aan een evenwichtige verhouding 
tussen kosten en inkomsten voor deze activiteiten. Verder versterken  
we onze afdelingen de komende beleidsperiode door ook andere vormen 
van vrijwillige inzet dan de formele afdelingsstructuur onder de aandacht 
te brengen en te ondersteunen.
Het landelijk bureau werkt meer samen met humanistische professionals 
in het veld en bindt op thema’s vrijwilligers aan zich die verantwoordelijk-
heid krijgen om projecten en activiteiten te ontwikkelen. Dat kunnen 
studenten zijn, maar ook anderen die vanuit hun professie specifieke 
vaardigheden hebben. Daarvoor is een blijvende samenwerking met 
afdelingen, vrijwilligers en partners (culturele centra, humanistisch  
geestelijk begeleiders) nodig, alsmede een financiering met een even-
wichtigere kosten- en inkomstenverhouding.
Levendige afdelingen doen vaak meer dan het organiseren van lezingen 
en cursussen. Leden bezoeken tentoonstellingen en eten af en toe met 
elkaar. Veel oudere leden ervaren die gezelligheid als wezenlijk en vragen 
meer. Ook jonge mensen vertellen ons dat ze behoefte hebben aan een 
plaats waar je meer met elkaar deelt dan alleen een bepaalde inhoudelijke 
interesse. We gaan daarom experimenteren met local communities, 
bijvoorbeeld ‘huizen van de mens’ of ‘humanhuizen’. Een ‘huis van de 
mens’ is een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden om humanisme  
in de praktijk te leren en ervaren. Het zijn plekken waar mensen samen-
komen, hulp kunnen geven en vragen, en projecten opzetten. Vooral 
jongeren en dertigplussers tonen hun betrokkenheid bij tijdelijke projecten 
en kunnen aan deze nieuwe ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren.
We zetten ons actief in om de verbinding tussen de leden van de Huma-
nistische Alliantie te versterken. Voor jonge vrijwilligers en professionals 
zetten we een Humanistische Academie op.
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AMBITIE
•   In 2020 is er een landelijk bureau dat adviseert en ondersteunt op het 

gebied van het werven van vrijwilligers, en advies en ondersteuning 
biedt in het opzetten van samenwerkingen en fusies van afdelingen. 
Ook wordt een jaarlijks deskundigheidsaanbod gedaan op basis van 
behoeften van vrijwilligers.

•   Samen met andere humanistische organisaties heeft het Humanis-
tisch Verbond een Humanistische Academie voor jong talent.

•   In 2020 wordt het activiteitenaanbod dat in de loop van de jaren is 
ontwikkeld, bestendigd. Jaarlijks vinden minimaal 40 landelijk ontwik-
kelde cursussen over humanisme en humanistische onderwerpen 
plaats, met waarderingscijfer 8. Daarnaast wordt jaarlijks minstens één 
nieuw ontwikkeld publieksprogramma verspreid door het land georga-
niseerd, dat goed tot zeer goed wordt gewaardeerd.

•   In 2020 zijn er zes tot acht ‘huizen voor de mens/humanhuizen’ door 
het land gevestigd, die inhoudelijk goed worden gewaardeerd door 
(ook jonge) deelnemers en financieel rendabel zijn. Humanistische 
dienstverleners en humanistici nemen hierin het voortouw.

Actieve leden tijdens de bijeenkomst ‘Zin op zondag’ in Gorinchem
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Humanistische dienstverleners
Met onze humanistische dienstverleners hebben we een flinke groep 
hoog opgeleide professionals en deskundige vrijwilligers die bij uitstek  
het humanisme in de praktijk verwoorden en vormgeven: humanistisch 
geestelijk begeleiders, vormingsonderwijsdocenten, uitvaartbegeleiders 
en humanistische huwelijks-sluiters.
Deze geestelijk begeleiders werken met een benoeming of zending door 
het Humanistisch Verbond. We gaan de humanistisch geestelijk begelei-
ders sterker aan ons binden door verdere professionalisering en profile-
ring van ons aanbod, die we mede realiseren door een hogere financiële 
bijdrage voor de door ons benoemde professionals. Ook onderzoeken  
we de mogelijkheid van een register ‘light’ voor humanistici die niet als 
geestelijk begeleider werken: de hvo-docenten, huwelijksbegeleiders  
en uitvaartbegeleiders.

AMBITIE
•   In 2020 is het Humanistisch Verbond een sterke belangen- 

behartiger voor humanistische dienstverleners met een 
erkend kwaliteitslabel.

•   Humanistici, vormingsonderwijsdocenten, huwelijks - 
be geleiders en uitvaartbegeleiders hebben toegang  
tot een benoemingsregister ‘light’.

•   De kosten die we maken voor een goed aanbod voor 
humanistische raadslieden worden voor 10 tot 20 procent 
gedekt door de bijdragen voor deze raadslieden.

•   Het aantal fte van geestelijk begeleiders (nu fulltime 100) 
is gegroeid naar 130.

•   Het Humanistisch Verbond is dé plek voor het aanvragen 
van begeleiding van huwelijken en andere vieringen 
vanuit een humanistische levensvisie. Het aantal huwe-
lijken en andere vieringen is substantieel gestegen.

•   In samenwerking met afdelingen en andere humanis-
tische partners is in zes tot acht steden een local com-
munity opgezet.

•   De inbreng van humanistische dienstverleners in  
het maatschappelijke debat is geïntensiveerd.

•   Wij breiden het aantal sectoren waarin humanistisch 
geestelijk begeleiders werken uit.
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