
 

Nieuwe stappen naar de toekomst van de vrijzinnigheid 

Steeds als het over de inhoud van de vrijzinnigheid gaat, worden wij enthousiast. Want het 

raakt ons, en dat maakt dat wij verknocht zijn aan onze vereniging. Wij - het landelijk 

bestuur - willen het graag over die inhoud hebben en over wat wij de Nederlandse 

samenleving kunnen bieden. Want met elkaar maken we mooie plannen. Plannen die ons 

een nóg stevigere basis geven voor de toekomst van de vrijzinnigheid. 

Academie voor vrijzinnig gedachtegoed  

Verenigingbreed hebben wij onze zinnen gezet op het vrijzinnig platform. Of podium, zoals 

sommigen het liever noemen. Hier dragen leden onderwerpen aan die ons vrijzinnigen ter 

harte gaan. Maar wat doen wij met die onderwerpen en die kennis? We willen ze niet voor 

onszelf houden en alleen intern bespreken. Integendeel: het liefst willen wij ze uitdragen 

in de samenleving. Zo ontstond het idee van een vrijzinnige academie, naast het vrijzinnig 

platform, waarin we mensen meegeven waar wij voor staan. Geen beroepsopleiding, maar 

interessante workshops, summer schools en korte series waarin geïnspireerde sprekers 

optreden. Het leerdoel van de academie is gericht op het toepassen van vrijzinnigheid in 

het dagelijks leven. Hoe kunnen wij met deze academie mensen ondersteunen die zich een 

weg banen door de 'zinzoekers-industrie'.  

De academie is uiteraard niet bedoeld als concurrentie voor de jaarprogramma’s van de 

afdelingen. Met de academie bieden we een praktisch instituut waar we mensen kunnen 

stimuleren en bijscholen voor het uitdragen van het vrijzinnige gedachtegoed aan een veel 

bredere doelgroep van zinzoekers. Een instituut waar we landelijk reclame voor maken, 

en dat zichzelf na een bepaald aantal jaren moet kunnen bedruipen. 

Vrijzinnig pastoraat 

Pastoraat is voor vrijzinnigen heel belangrijk, zo heeft recent onderzoek uitgewezen. 

Geestelijke verzorging, het liefst uitgevoerd door vrijzinnigen, zowel professionals als 

vrijwilligers. Vrijzinnig pastoraat gaat uit van het goede in de mensen, is LGBTI- 

vriendelijk en kan omgaan met grote vragen rondom levenseinde, geboorte en 

eenzaamheid, zonder oordeel. Pastoraat met geheimhouding. Dat is minder algemeen 

vanzelfsprekend dan het voor ons wellicht lijkt. Hebben wij daarmee niet iets heel 

praktisch en waardevols te bieden aan onze samenleving? Vrijzinnig pastoraat voor 

iedereen: je hoeft geen lid te zijn een afdeling van Vrijzinnigen Nederland, je kunt het 

gewoon inkopen. We zouden het ook geestelijke verzorging kunnen noemen, want er zijn 

veel mensen die niet meer tot de traditionele (religieuze) instituten behoren, maar die hier 

op bepaalde momenten in hun leven wel behoefte aan hebben, meer dan aan bijvoorbeeld 

psychologen of mindfulness-trainers. Vrijzinnigen Nederland heeft gekwalificeerde 

voorgangers en geestelijk verzorgers, en kan deze zorg dus op landelijk niveau inzetten. 

Natuurlijk verrichten deze professionals hun werkzaamheden tegen een goed uurtarief, 



 

terwijl het tegelijkertijd voor iedereen betaalbaar moet blijven. Zelfs de regering heeft nu 

geld beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging aan huis. Dat biedt perspectief. 

Een groot voordeel is, dat wij met dit aanbod ook afdelingen zonder voorganger kunnen 

ondersteunen. Waarbij het voor zich spreekt dat dit nooit ten koste van de aanstelling van 

de voorganger mag gaan. 

Nieuwe zielsplekken 

Vanouds weten onze afdelingen mensen met elkaar te verbinden. Mensen die elders geen 

spiritueel huis vinden. Met het initiatief zielsplekken proberen we een nieuwe vorm te 

vinden, waarin we die traditie van verbinden voortzetten. Voor mensen uit verschillende 

doelgroepen, en die wellicht nog niet bekend zijn met de vrijzinnigen. De eerste pilot is 

gestart in september 2018, in Amersfoort, geleid door Janneke Stegeman. De tweede start 

binnenkort in Nijmegen. Is het mogelijk te investeren in het samenbrengen van mensen 

rondom zingeving, zonder de afdelingen hiermee te belasten? In het voorjaar van 2019 

vertellen wij over de voortgang van dit leertraject. 

Over deze initiatieven 

Bovenstaande initiatieven zijn concepten voor het landelijk verdienmodel. Want komende 

jaren zal er moeten worden geïnvesteerd, zowel financieel als in menskracht, om deze 

nieuwe wegen te onderzoeken en rendabel te maken. Als we daarin slagen, maakt dat de 

landelijke vereniging minder afhankelijk van de bijdragen van de afdelingen. Dat moet, 

want de afdrachten worden minder en het kapitaal slinkt. Wat echter altijd voorop staat, is 

de inhoud van ons vrijzinnige gedachtegoed en ons aanbod voor de samenleving.  

Daarnaast zien wij een vereniging waarin wij meer met elkaar optrekken, omdat de 

inhoud van de gesprekken en bijeenkomsten ons interesseert. Waarbij een landelijk 

bureau de landelijke en regionale ontmoetingen zal blijven organiseren, de communicatie 

tussen de afdelingen verzorgt en altijd een ondersteunende functie heeft naar afdelingen 

die een beroep op ons doen.   

We geven met deze initiatieven een idee van onze richting naar de toekomst. Natuurlijk 

zijn er nog vragen, en er moet nog veel onderzocht worden. Maar het begin is er. En graag 

gaan wij in gesprek over deze toekomst van de vereniging. 
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