Beknopt Werkplan Humanistische Alliantie 2019
Algemeen
Belangrijkste strategische speerpunten voor 2019 zijn:
-

Het versterken van dat wat er op dit moment gebeurt binnen de Alliantie, en het daarmee voor
de bestaande partners van grotere toegevoegde waarde te laten zijn.
Ook zal er gekeken worden naar de manier waarop we de Alliantie kunnen verbreden met
nieuwe partners, onder meer in de hoek van de verschillende religieus humanisten (o.a.
Apostolen, Remonstranten).

Huidige bestuurssamenstelling en ondersteuning
Het voorzitterschap is in handen van Christa Compas (directeur Humanistisch Verbond), de
penningmeester is Kim Schwartz (adjunct-directeur Vereniging Humanitas), en de secretaris is Gerty
Lensvelt-Mulders (rector Universiteit voor Humanistiek). De algemene bestuursleden zijn Edwin
Huizing (directeur Hivos), Willemien van Aalst (bestuurder en hoofdredacteur Human) en Jan van
Oudenaarden (directeur Stichting HVO Primair).
Sinds 1 augustus 2018 is Mark Bos de nieuwe community manager voor 2 dagen in de week,
werkzaam vanuit het kantoor van het Humanistisch Verbond. De financiële administratie wordt
beheerd door Sandra van Winden, financieel medewerker bij Humanitas. Linda Vis ondersteunt 1 dag
in de week bij de evenementen.
Mag het licht aan festival
Na de succesvolle editie in 2017 gaan we in 2019 weer een festival organiseren. Ook wordt hierbij
wederom de van Praagprijs uitgereikt. De winnaar is mede curator van het programma van het
festival.
Beoogd is een festival in september 2019, zonder daarbij te overlappen met andere voor ons
belangrijke evenementen, zoals het Nederlands Film Festival.
Alliantie Academie
Er lopen momenteel 2 varianten van de Alliantie Academie: een algemene en een zorg-variant. De
Academie, een lintmodule middagen voor jonge professionals en nieuwe medewerkers, is een initiatief
om humanistische organisaties met elkaar in gesprek te brengen als het gaat om ‘het humanistische’
van hun organisaties. In vijf bijeenkomsten gaan de professionals op bezoek bij verschillende
organisaties voor een goed gesprek over het humanistische gehalte van het werk en een kijkje in de
keuken van de ander.
De academies zijn gestart in het najaar van 2018, zullen doorlopen in 2019, en later in het jaar worden
nieuwe edities opgestart. De algemene variant draait momenteel met zo’n 30 deelnemers, de
zorgreeks met 15 deelnemers.
Gezien het succes van de Summerschool dit jaar en de interesse in de academies, willen we de
volgende ronde van de academies aftrappen met een grotere academie-bijeenkomst waar iedereen
welkom is. De insteek is hier om meer concreet en gefocust van elkaar te leren rond een aantal
thema’s die men tegenkomt in het werk, zoals kernwaarden, communicatie, fondsenwerving, etc.
Communicatie
De productie van de website en de maandelijkse nieuwsbrief wordt voortgezet, ze vormen een
belangrijk onderdeel van de onderlinge informatievoorziening. De nieuwsbrief heeft momenteel een
ledenbestand van zo’n 4300 geïnteresseerden. Wel moeten we kijken wat een reële en relevante

frequentie is en welke content het meest relevant is voor het netwerk. Ook zal de rol van social media
worden versterkt en meer gefocust. Zo zal het gebruik van Linkedin worden versterkt.
Onderwijsnetwerk
Sinds 2018 maakt het Onderwijsnetwerk, dat gestart is bij het Humanistisch Verbond, onderdeel uit
van de Humanistische Alliantie. Het bestuur heeft hier op 11 september 2018 mee ingestemd. In het
onderwijsnetwerk zitten zo’n 25 humanistische professionals die betrokken zijn bij onderwijs en
opvoeding. Twee keer per jaar komt het netwerk bij elkaar en wordt er nieuws en kennis uitgewisseld,
en onderzocht waar men elkaar kan versterken.
Het komend jaar zal het netwerk uitgebreid worden en zullen er gezamenlijk aanvullende initiatieven
ondernomen worden, zoals een gesprek met de wethouder in Amsterdam over
burgerschapsonderwijs, en het meedenken met Human over het verspreiden van hun rijke
(onderwijs)materiaal.
Overige initiatieven
Naast de genoemde vaste onderdelen houdt de Alliantie financiële en ondersteuningsruimte voor het
aansluiten bij bestaande initiatieven om deze waar mogelijk te versterken. Zodra meerdere
alliantiepartners samen een project of initiatief starten die voor de bredere humanistische
gemeenschap relevant is, zoals een symposium, workshop of publicatie, dan kan er een beroep op de
Alliantie gedaan worden voor ondersteuning.

