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Activiteitenplan Wi-SGP 2018
Leeswijzer
De beschrijving van de voorgenomen activiteiten die het WI-SGP in 2018 wil ontplooien, zijn als volgt
ingedeeld:
1. Ter inleiding
2. Publicaties en onderzoek
2. Tijdschrift Zicht
3. Opinie en debat
4. Debatbijeenkomsten en conferenties
5. Lezingen en trainingen
6. Netwerken
7. Advies aan politici
8. Overige werkzaamheden

1. Ter inleiding
In 2018 bestaat de SGP honderd jaar. Ook het Wi-SGP wil komend jaar met zijn activiteiten aan dit
jubileum aandacht geven. Daarbij lijkt het ons verstandig om te kiezen voor een manier die past bij het
karakter van het WI, zodat de activiteiten een aanvulling vormen op de door andere partijgeledingen
geplande activiteiten en producten.
In de maand april 2018 brengt de SGP een jubileumboek uit waarin het verleden van de partij wordt
verteld tegen de achtergrond van andere ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en maatschappij.
Ter aanvulling hierop stelt het WI-SGP in 2018 de focus scherp op de (nabije) toekomst. Dan gaat het
in het bijzonder om een bezinning op de politieke relevantie en betekenis van onze belijdenis en
verwachting van Christus’ wederkomst. We menen dat voor SGP’ers hierbij het gedachtegoed van de
kerkvader Aurelius Augustinus bijzonder inspirerend kan zijn. Hij leefde op een breukvlak in de tijd (val
van Romeinse rijk). Het lijkt er veelszins op dat wij nu ook op een soort breukvlak in de tijd leven (de
liberale/representatieve democratie wordt sterk uitgedaagd door islam en populisme).
Religie in de politiek is voor de meeste Nederlanders niet specifiek gerelateerd aan godsdienst. Ook
veel seculieren zijn ‘spiritueel geïnteresseerd’. Wat betekent dit voor de SGP? Zij brengt een sterke
verbinding aan tussen godsdienst en politiek. Veel andere partijen dragen meer impliciet hun
(seculiere) overtuigingen uit. Verder valt bij de SGP de gehechtheid aan instituties zoals kerk, school
en gezin op. Voor de jongere generatie lijken instituties van (veel) minder groot belang; de
geloofsbeleving (het gevoel en de sfeer) staat meer centraal. Ze stemmen SGP vanwege de waarden
en normen waarvoor de partij staat en de manier waarop haar vertegenwoordigers die in politiek en
samenleving naar voren brengen.
De relatief forse stijging van het stemmenaantal bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 (+33.000)
èn in 2017 (+22.000) komt mede (of: vooral?) door meer stemmen op de SGP van mensen met een
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evangelische of rooms-katholieke achtergrond. Deze stemmers (soms: leden of begunstigers) kijken
anders aan tegen de reformatorische grondslag van de partij. Maar ze laten zich er niet door
weerhouden om de partij toch te steunen, met hun stem, donatie en soms lidmaatschap. Ze doen dat
vanwege de waarden en normen waar de partij aandacht voor vraagt. Steeds minder vaak is de vraag
beslissend of iemand qua identiteit wel of niet reformatorisch is. Meer bepalend is het onderscheid
tussen rechtzinnig en vrijzinnig, dus of iemand het gezag van de Bijbel wel erkent of dat deze
ondergeschikt is aan een andere bron van autoriteit. Van belang is om dit als een belangrijk
vertrekpunt te nemen bij de benadering van vraagstukken en interne partijdiscussies daarover.
Tenslotte is er in onze samenleving sprake van een enorme invloed of macht die uitgaat van het
‘conglomeraat’ van wetenschap, techniek en economie (het zgn. WTK-complex). De politiek is niet
sturend, maar laat zich leiden (zo niet dicteren) door technologische ontwikkelingen,
wetenschappelijke bevindingen en economische rationaliteit (doelmatigheid, schaalvergroting). Wat
betekent dit voor de politieke filosofie van de SGP?
Op basis van voorgaande overwegingen stelt het WI-SGP in 2018 de volgende drie thema’s centraal:
a. Wat is de politieke filosofie van de SGP? Hiermee hangt samen wat de identiteit van de partij is,
waar de partij zich vooral druk om maak en waar zij zich bijzonder voor inspant.
b. Welke visie heeft de partij voor de toekomst? Ofwel: waar moet het volgens de SGP naar toe met
Nederland, Europa en de wereld? Wat verdient in de 21e eeuw (de komende decennia) een
bijzonder accent?
c. Hoe gaat de SGP om met invloedrijke trends, ontwikkelingen en de machten van deze tijd?
De bezinning op deze drie thematische vragen zal worden vormgegeven in diverse activiteiten van het
Wi-SGP in het jaar 2018.

2. Publicaties en onderzoek
Het onderzoek dat het wetenschappelijk instituut verricht, heeft als voornaamste doel inzicht en
kennis te verwerven om daarmee de overtuigingskracht van politici die de SGP vertegenwoordigen te
versterken. Daarnaast beoogt het WI-SGP bezinning en doordenking van actuele politieke en
maatschappelijke thema’s in de achterban van de partij. Met hulp van deskundigen wordt een
werkgroep of klankbordgroep van vrijwilligers gevormd die het bureau bijstaat en van advies dient bij
het opstellen en uitvoeren van onderzoeksplannen en het formuleren van aanbevelingen. Gelet op de
beperkte personele capaciteit wil het WI-SGP het onderzoekswerk dan wel het schrijven van
publicaties (deels) uitbesteden aan derden, waarbij het WI-SGP de redactionele zeggenschap en
verantwoordelijkheid behoudt.
Sinds 1 januari 2014 is het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP een samenwerking aangegaan met
uitgeverij De Banier BV (onderdeel Erdee Media Groep) voor de uitgave van haar publicaties. De
overeenkomst voorziet in de gezamenlijke uitgave van tenminste één boek per jaar.
In 2018 is het WI-SGP voornemens de volgende publicatie uit te geven:
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Democratie Op Hoger Plan (publicatie in Reflector Reeks, deel 6, met filosofisch essay dr J.D.J. Buve
‘God in de democratie’, een door hem geschreven in reactie op ‘Gerechtigheid verhoogt een volk’ –
aangevuld met reacties van SGP’ers op Buve’s beschouwing) [coördinatie: JAS]
Daarnaast zal in het kader van het 100-jarig bestaan van de partij samengewerkt worden met het
DNPP ter promotie van de essaybundel ‘100 jaar SGP’, een uitgave van Verloren (Hilversum) i.s.m.
DNPP/Universiteit Leiden onder redactie van Gerrit Voerman en Hans Vollaard.
Verder zal in 2018 onderzoek worden verricht voor een publicatie te verschijnen in het jaar 2019.
De opbrengsten van de vorig jaar opgestarte projecten Onzekerheid en onbehagen [coördinatie: JAS]
en Bestuurlijke indeling [coördinatie: CAvdT] worden geïntegreerd verwerkt tot een publicatie.
Gaandeweg ontdekken we dat er sprake is van een wisselwerking tussen enerzijds het onbehagen bij
burgers en anderzijds de druk op instituties om te veranderen. Enerzijds is er de vraag hoe het
openbaar bestuur is georganiseerd en wat de achterliggende verklaringen en concepten zijn waarom
er voorstellen worden gedaan om het anders te organiseren. Wat hebben de roep om meer directe
democratie en burgerparticipatie te maken met de manier waarop de lokale democratie werkt? En
welk effect hebben bestuur op afstand zoals vormgegeven in de Europese Unie en
gemeenschappelijke regelingen op de betrokkenheid van de burger bij de politiek? Ook de discussie
over een formeel verbod op antidemocratische partijen heeft te maken met hoe de overheid met
religie en populisme omgaat. Anderzijds leeft de vraag hoe de SGP zich verhoudt tot de burgers die óf
onzekerheid ervaren óf alle kansen zien in de huidige participatiesamenleving. Hieruit blijkt dat de
formele organisatie alles te maken heeft met hoe de burger zich verhoudt tot de politiek en wat de
onderliggende tendensen zijn. Daarom is het plan om deze twee projecten uit te laten monden in één
essaybundel waarin door middel van analyse, beschouwing en evaluatie inzicht wordt gegeven in deze
op elkaar inwerkende ontwikkelingen. In 2018 pakken we telkens een deelonderwerp of deelproject
op, zo mogelijk met behulp van een stagiair. De uitkomsten van deze deeltrajecten worden digitaal
gepubliceerd. Op basis van deze deelpublicaties wordt een essaybundel geschreven over de visie van
het WI-SGP op deze actuele politieke problemen (te publiceren in 2019, ReflectorReeks deel 7).

3. Tijdschrift Zicht
De redactie van het tijdschrift Zicht neemt zich voor om de inhoud van het tijdschrift af te stemmen op
de actualiteit. Verder wordt ingespeeld op het honderdjarig bestaan van de SGP in 2018. In overleg
met de Bestuurdersvereniging van de SGP kan een deel van het tijdschrift meer gericht en afgestemd
worden op de leden van deze vereniging. Hiervoor is met name de rubriek Lokaal vizier bedoeld. Voor
verruiming van het budget wordt aandacht gegeven aan de advertentiewerving. De samenstelling,
inhoud en redactie van het tijdschrift wordt verzorgd door personeel en vrijwilligers.
In de vier edities van 2018 (jaargang 44) zullen de volgende thema’s aan de orde worden gesteld:
1. Jeruzalem als navel van de wereld. Christelijke visie op geopolitieke spanningen (Europa, Israël,
Rusland/Azië, Amerika, Afrika)
2. Deze editie wordt vervangen door een gezamenlijke glossy ‘SGP 100’ i.p.v. ledenmagazine De
Banier, magazine SGP-jongeren In Contact en Zicht van Wi-SGP. De betrokken drie redacties zullen
onderling samenwerken. In de glossy worden o.a. bijdragen opgenomen waarin Wi-SGP aandacht
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geeft aan politieke filosofie (m.n. mens- en maatschappijbeeld) van de SGP en haar visie op de
toekomst.
3. Gewetensvrijheid en tolerantie (follow-up postdoc projecten Kater en Kluveld)
4. Overbelaste arbeid versus onbelast kapitaal
[coördinatie Tijdschrift Zicht: nrs 1 en 3 JAS; nrs 2 en 4 CAvdT]
Het thema ‘Emancipatie’ zal in de eerste editie van jaargang 45 (2019) aan de orde komen. De
publicatie hiervan laten we samenvallen met activiteit op internationale vrouwendag, vrijdag 8 maart
2019.

3. Opinievorming
Het WI-SGP zet zich in voor het beïnvloeden van de publieke opinie over thema’s die de SGP na aan
het hart liggen. Vanaf 2016 is geleidelijk aan meer inzet gepleegd op andere middelen en
doelgroepen. Zo maken we in overleg met het communicatiebureau V1 werk van 'bijproducten' bij
publicaties (bijvoorbeeld een flyer en een dossier op onze website), zodat de resultaten van de studies
voor meerdere doelgroepen worden benut. Verder willen we bestaande studies (laten) samenvatten
en in andere vorm herpubliceren ten behoeve van digitale bijdragen op de website van WI en/of SGP,
zodat WI-publicaties meer zichtbaar en toegankelijker worden voor een breder publiek.
Het wetenschappelijk instituut neemt zich voor de volgende activiteiten voort te zetten of op te pakken:
a. Het aanvullen van informatie op Wikipedia over de SGP en over politieke thema’s die ons na aan
het hart liggen. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd;
b. Meer content op de website <wi.sgp.nl> zodat gemakkelijker de weg wordt gevonden naar
uitgebrachte publicaties van het WI-SGP; verder wordt gedacht aan het bijhouden van een digitale
blog en de (her)publicatie of samenvatting van bestaand materiaal;
c. Het (laten) vervaardigen van korte videofilmpjes t.b.v. publicatie op internet over conferenties,
interviews in het tijdschrift Zicht, de kernboodschap van recente publicaties e.d.
d. Columns en opinieartikelen in Reformatorisch Dagblad en het ledenmagazine De Banier;
e. Opiniërende bijdragen in christelijke media, zoals Nederlands Dagblad, CV Koers, Gezinsgids e.d.;
f. Het schrijven van artikelen voor andere websites (zoals cip.nl, novini.nl) en tijdschriften,
bijvoorbeeld van WI’s van andere politieke partijen;
g. Opinieartikelen in algemene kranten zoals NRC, Trouw en de Volkskrant;
h. Het regelmatig verzenden van elektronische nieuwsbrieven en van berichten via social media.

4. Debatbijeenkomsten en conferenties
Gedachtewisseling over en reflectie op actuele ontwikkelingen stimuleert de meningsvorming en
verrijkt onze inzichten. Met het oog hierop organiseert het WI-SGP jaarlijks een of twee
debatbijeenkomsten en belegt het (in samenwerking met andere partijgeledingen of organisaties)
conferenties. Het WI-SGP streeft ernaar om de onderwerpen van debatavonden en conferenties aan
te laten sluiten bij de thematiek van een uit te geven studie, een (recent) verschenen publicatie of een
editie van het tijdschrift Zicht. Begin november vindt de jaarlijkse Guidolezing plaats over een actueel
onderwerp.
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In 2018 zullen de volgende bijeenkomsten (mede) door het WI-SGP worden georganiseerd:
a. Symposium t.g.v. publicatie essaybundel ‘De SGP 100 jaar’ van Gerrit Voerman en Hans Vollaard
i.s.m. DNPP en Universiteit Leiden (maart of april 2018) [coördinatie: JAS]
b. Conferentie over Augustinus’ denken voor vandaag (n.a.v. Gregory: Politics and the order of love;
en n.a.v. Van Geest: Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus), i.s.m. de
bestuurdersvereniging SGP en SGP-jongeren (mei/juni 2018) [coördinatie: CAvdT]
c. Internationale Conferentie, bij voorkeur over het thema The Natural Family i.s.m. Stg VOE-SGP,
Tweede Kamerfractie SGP, SGP-jongeren en Eurofractie SGP (oktober 2018) [coördinatie: JAS en
CAvdT]
d. Debatavond n.a.v. Zicht nr 4/2018 voor hoger opgeleiden (vooral 30’ers) over prestatiedruk,
seculiere verlangens, combinatie werk en privéleven, burnout etc. [coördinatie: CAvdT]
e. De jaarlijkse Guido-lezing (maandag 5 november 2018) [coördinatie JAS];
f. Bijdrage aan het najaarscongres van de SGP (november/december 2018).

5. Lezingen en trainingen
Regelmatig verzorgt het WI-SGP een lezing of training voor een kiesvereniging of afdeling van de SGP
of een studentenvereniging. In overleg met SGP-jongeren, de afdeling CVV en met de
Bestuurdersvereniging SGP wordt gewerkt aan een alternatieve en integrale opzet van
vormingsactiviteiten door de partij.
Voor het jaar 2018 zijn de concrete voornemens als volgt:
a. Vier tot zes lezingen te houden voor kiesverenigingen, partijafdelingen, studentenverenigingen,
politieke fracties en andere politiek geïnteresseerde groepen. De lijst met onderwerpen krijgt een
update, deze wordt aan de aanvrager op verzoek toegestuurd. Wanneer het minimumaantal van
vier niet wordt gehaald, zal aan een aantal door afdeling CVV te selecteren
kiesverenigingen/afdelingen het aanbod worden gedaan om een lezing/avond te verzorgen,
waarbij men kan kiezen uit de lijst van onderwerpen.
b. Op verzoek verzorgt het WI een training op de kadercursusdag voor SGP-gemeenteraadsleden.
c. Het aanbieden van een werkvorm t.b.v. studenten en kiesverenigingen.
d. Werk maken van integrale opzet van vormingsactiviteiten in de partij i.s.m. afdeling CVV, SGPjongeren en Bestuurdersvereniging SGP.

6. Netwerken
Het WI-SGP wil expliciet invulling geven aan zijn functie van kennismakelaar ten behoeve van de partij.
Daarom participeert het WI-SGP in diverse netwerkorganisaties. Voor een effectieve verzameling en
verspreiding van de verkregen kennis worden digitale platforms en panels benut. Daarnaast blijft het
persoonlijk ontmoeten van mensen of het faciliteren daarvan belangrijk. In het kort ontplooit het WISGP in 2018 hiervoor de volgende activiteiten:
a. Het opstarten en onderhouden van (digitale) Guido-panels rond inhoudelijke onderwerpen;
b. Het bezoeken van en actief deelnemen aan bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties rond
bepaalde panelonderwerpen;
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c. Het beleggen van een netwerk/doelgroepbijeenkomst i.s.m. SGP-fractie in de Tweede Kamer (over
gezinsbeleid, 9 april 2018);
d. Het participeren in de volgende netwerkorganisaties:
 Sallux, (ECPM-Foundation);
 European Federation ‘One of Us’;
 Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP);
 Platform Waarden en normen;
 Platform Zorg voor leven.

7. Advies aan politici
SGP-politici kunnen voor de meeste vragen terecht bij de adviseur van de Bestuurdersvereniging, bij
de medewerkers van de afdeling Communicatie, Voorlichting en Vorming dan wel bij de
beleidsmedewerkers van de fractie in de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Andersoortige
verzoeken om advies komen vaak bij het WI-SGP terecht. Het WI-SGP neemt zich voor op deze
verzoeken positief te reageren, tenzij de beschikbare capaciteit dit niet toelaat.

8. Overige werkzaamheden
a. Bureauwerk en interne organisatie
Het bureau ontplooit diverse ondersteunende organisatorische werkzaamheden, zoals het voeren van
overleg en het schrijven van notities en voorstellen. Hieronder zijn begrepen de werkzaamheden die
worden verricht om de bestuursvergaderingen van de Guido de Brès-Stichting voor te bereiden. Het
bestuur vergadert in principe vijf keer per jaar. Ook vindt er maandelijks een intern werkoverleg plaats
van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Verder komt de redactie van Zicht viermaal per jaar
bijeen.
Daarnaast wordt werktijd besteed aan de voorbereiding of het uitwerken van vergaderingen gericht
op overleg en afstemming met andere geledingen van de SGP-partijorganisatie. Zo participeert de
directeur in het Management Team van de partijorganisatie van de SGP en in het strategisch beraad
van de partij. Verder draagt het bureau een steentje bij aan het Internationaal Secretariaat van de
SGP.
b. Bibliotheek
Tot het takenpakket van de wetenschappelijk medewerker behoort het beheer van de bibliotheek. De
kosten die worden gemaakt voor aanschaf van boeken en tijdschriften komen voor rekening van het
Wetenschappelijk Instituut. Hiervoor is een vastgesteld budget beschikbaar. De nieuwe aanwinsten
worden ingevoerd in een elektronisch bestand dat op trefwoord doorzoekbaar is. Voor onderzoekers
en geïnteresseerde partijleden is een speciale werkplek in de bibliotheekruimte beschikbaar.
c. Cursussen
Ten behoeve van het op peil houden van beroepsmatige vaardigheden en bijbehorende kennis is er
een budget voor opleiding van het personeel beschikbaar.
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Samenhang met integraal strategisch beleidsplan SGP
Het Wetenschappelijk Instituut is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur, maar tegelijk
gelieerd aan de SGP. In 2017 wordt gewerkt aan een nieuw integraal strategisch beleidsplan voor de
periode 2018-2022. Het bestuur van de Guido de Brès-Stichting heeft zijn medewerking en
commitment aan dit plan toegezegd, ook al is de rol van het Wetenschappelijk Instituut bij de
uitvoering van het integraal strategisch beleidsplan bescheiden. De bijdrage van het Wi aan
partijbrede doelstellingen zal vooral liggen op activiteiten die aansluiten bij de aard van het Wi-SGP.
Daarbij kan gedacht worden aan:







Het regelmatig (mede)-organiseren van symposia, debatten en conferenties (o.a. het SGPnajaarscongres en de internationale conferentie);
Het schrijven van opinieartikelen voor kranten en websites in samenwerking dan wel in overleg met
de Tweede Kamerfractie van de SGP;
De participatie in het internationaal secretariaat van de SGP dat wordt gecoördineerd door de Stg.
Vormingsactiviteiten Oost-Europa van de SGP;
Het mede zorgdragen voor meer Engelstalige content op de website van de SGP en het uitgeven
van Engelstalige publicaties (i.s.m. de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa van de SGP, de
Eurofractie ChristenUnie-SGP en de commissie Internationaal van SGP-jongeren);
Verdere uitbouw en update van het deskundigenregister, bevordering van het gebruik ervan door
werkgroepen van het WI-SGP, redactie Zicht, partijgeledingen en SGP-fracties.
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ARBEIDSUREN VERDELING Wi-SGP (planning 2018)
De formatieomvang van het personeel van het WI omvat 1,8 fte = 2.916 uren (netto). De geplande
verdeling over de activiteiten staat in onderstaande tabel aangegeven.
Onderdeel
Publicaties en onderzoek
Tijdschrift Zicht
Opinievorming
Debatbijeenkomsten en conferenties
Netwerken
Lezingen en trainingen
Advisering
Overleg (intern, bestuur, partijbreed)
Bureauwerk, administratie
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#uren

Aandeel in %

360
468
486
684
162
144
36
180
396

12
16
17
23
6
5
1
6
14

Ontwikkeling aantal donateurs en abonnees WI-SGP

Het aantal donateurs (oranje lijn) vertoont een gestaag stijgende tendens (september 2017: 352). Het
aantal abonnees van Zicht (september 2017: 366) vertoont een licht dalende trend (grijze lijn), deels
door opzeggingen, deels door omzetting van het abonnement in een donateurschap. Het totaal aantal
ontvangers van Zicht is tot 2013 gestegen (gele lijn) en daarna wat teruggelopen en bedraagt thans
764. Het aantal bezoekers van conferenties (blauwe lijn) fluctueert mede door het aantal conferenties
dat in een jaar wordt gehouden. De totale jaaropbrengsten uit donaties, abonnementen en giften
bedragen plm. € 23.500.

Samenvattend overzicht activiteitenplan WI-SGP 2018
(zie volgende pagina)

10

Feb

Mrt

Bundel 100
jaar SGP
DNPP-UL

Jan

Publicaties

1/2018
Jeruzalem
wereldnavel

WI
2018

Tijdschrift
Zicht

Invloed EU
op lokaal
bestuur

Debatten en
conferenties

Content
website en
wikipedia

Symposium
SGP met
DNPP-UL

Lezingen

Onderzoek

Overige
activiteiten

Partij
activiteiten

Apr

2/2018
Glossy SGP

Doelgroepbijeenkomst
over gezin

Partijdag
SGP op 21
april

Mei

Conferentie
Augustinus

Jun

Lokale
autonomie

Jul/aug

Content
website en
wikipedia

Sep

Bundel Op
Hoger Plan

Familiedag
SGP

Okt

3/2018
Tolerantie en
vrijheid

Internat..
Conferentie
SGP

Nov

Guido lezing
Toekomst
SGP

Dec

4/2018
Arbeid en
Kapitaal

Essay over
onzekerheid
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Guido de Brès-Stichting
Wetenschappelijk Instituut voor de SGP
Dinkel 7
3069 HB Rotterdam
Tel. 010 - 7200 785
E-mail: wi@sgp.nl
Internet: https://wi.sgp.nl
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