ACTIVITEITENPLAN 2019

1 december 2018

Activiteitenplan WI-SGP 2019
Leeswijzer
De beschrijving van de voorgenomen activiteiten die het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP in 2019
wil ontplooien, zijn als volgt ingedeeld:
1. Ter inleiding
2. Publicaties en onderzoek
3. Tijdschrift Zicht
4. Opinie en debat
5. Debatbijeenkomsten en conferenties
6. Lezingen en trainingen
7. Netwerken
8. Advies aan politici
9. Overige werkzaamheden

1. Ter inleiding
In 2019 zal de Guido de Brès-Stichting 45 jaar lang bestaan. Een respectabele tijdspanne die het
mogelijk maakt om ontwikkelingen in verleden en in het heden te overzien en met elkaar in verbinding
te brengen. Ook al is er wezenlijk niets nieuws onder de zon, er doen zich in onze menselijke ervaring
telkens weer andere politieke en maatschappelijke ontwikkelingen voor die om doordenking en
reflectie vragen.
Welke trends doen zich de laatste tijd zoal voor? Zonder volledig te zijn noemen we een aantal
opmerkelijke ontwikkelingen en verschijnselen.
a) We zien een radicalisering van de individualisering (in plaats van de maakbare samenleving is de
individuele maakbaarheid gekomen, met extreme aandacht voor seksuele identiteit, waarvan
gevolgen voor huwelijk en gezin, scholen, kerken en verenigingen ingrijpend zullen zijn);
b) Veel mensen ervaren een zogenoemde combinatiedruk: je moet èn werken èn leren èn zorgen.
Hierdoor zijn er steeds minder vrijwilligers beschikbaar;
c) Er is sprake van een verwijdering tussen hoger- en lager-opgeleiden, de ongelijkheid in de
samenleving neemt toe qua inkomen, vermogen, gezondheid, vaardigheden, etc.;
d) De trend van digitalisering zet zich door (robotisering, cybercriminaliteit, privacy), met
consequenties voor samenleving, gezinnen en persoonlijke leefomstandigheden, alsook de
werkgelegenheid voor de lagere en middenklassen;
e) Een toenemende onzekerheid is merkbaar: mensen geven aan ‘geen controle over eigen leven' te
ervaren;
f) Uit veel opiniebijdragen in de media spreekt een wantrouwen jegens (grote) instellingen, media,
experts, politici, bankiers, Europese Unie, multinationals, etc.;
g) Er treedt een sterkere polarisatie op in de opvattingen over politiek en democratie, waarbij
sommigen spreken over ontmanteling van de democratie. De liberale/representatieve democratie
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wordt ondermijnd door eenzijdig seculier meerderheidsdenken en intussen sterk uitgedaagd door
islam en populisme;
h) De materialistische levensbeschouwing is in onze samenleving zeer dominant (geen interesse voor
metafysica, religie schijnt veelal achterhaalde onzin te zijn);
i) De doorgaande ontwikkeling van medische technieken stelt voor nieuwe ethische vragen en
dilemma’s (denk aan embryo-ethiek, waardering van ouderdom, kostenontwikkeling
gezondheidszorg);
j) Steeds duidelijker wordt dat de veranderingen in weersomstandigheden en klimaat ook
consequenties zullen hebben voor de ecologie, biodiversiteit en de landbouw in Nederland alsook
de mondiale migratiestromen;
k) Veel Nederlanders maken zich zorgen over waarden, normen en omgangsvormen (vgl. continu
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau vanaf 2008);
l) De internationale verhoudingen staan onder druk door een veranderende opstelling van de
Verenigde Staten, Rusland, de Brexit, toenemende machtspositie van China etc. Daarbij komt dat
de basis voor een gezonde ontwikkeling van de economie in Europa bepaald niet stabiel is.
Dit zijn teveel ontwikkelingen om tegelijk te onderzoeken of op te reageren. Dat gaat de beperkte
personele capaciteit van het WI-SGP te boven. We zullen keuzes moeten maken. Daarbij is de vraag
leidend welke visie de SGP heeft 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)
bijzondere aandacht? Voor de beantwoording van deze vragen dient ook helder te zijn wat de
politieke filosofie van de SGP is, het mens- en maatschappijbeeld van waaruit zij actuele vraagstukken
benadert.

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.
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 het jaar 2019 is het WI-SGP voornemens over de volgende onderwerpen een publicatie uitbrengen:
 De relevantie van het Oude Testament voor de politieke visie van de SGP (met o.a. aandacht voor
consequenties van het Bijbels-relationele mensbeeld en de Mozaïsche wetgeving)
 Uitgedaagd door het populisme: een studie over de houding van de SGP ten aanzien van
onbehagen, onzekerheid, onvrede en ongenoegen over politieke besluitvorming in Europa en
Nederland
 Op Hoger Plan – Deze publicatie bevat het in 2017 geschreven essay ‘God in de democratie’ van
Jeroen Buve (1935-2017) met reacties (o.b.v. interviews) vanuit SGP-kring.
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Daarnaast zal het WI-SGP onderzoekswerk besteden aan de evaluatie en actualisatie van het
Beginselprogram van de SGP, zoals voorzien in het Integraal Strategisch Beleidsplan 2018-2022 van de
partij. Verder zal voorbereidend onderzoekswerk worden gedaan ten behoeve van voorgenomen
publicaties in de jaren 2020-2022 over de volgende onderwerpen:
 Discussie over geslacht en gender, seksuele identiteit in het licht van scheppingsgerechtigheid en
verscheidenheid
 Hoe blijft of wordt onze voedselvoorziening gezond, duurzaam, veilig, betaalbaar en
betrouwbaar? Ofwel: naar een ander, duurzaam landbouwbeleid in het licht van
klimaatverandering en maatschappelijke eisen.
 Arbeid, arbeidsproductiviteit en zingeving
 De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.
 Belangen of beginselen? Getuigen of besturen? Welzijn of welvaart? In de politiek geldt meer dan
het materiële, meer dan rationeel argumenteren en meer dan het belang van de achterban.

3. Tijdschrift Zicht
De redactie van het tijdschrift Zicht streeft ernaar de inhoud van het tijdschrift af te stemmen op de
actualiteit. In overleg met de Bestuurdersvereniging van de SGP zal een groter deel van het tijdschrift
meer gericht en afgestemd worden op de leden van deze vereniging. Hiervoor is met name de rubriek
Lokaal vizier bedoeld. Ook zullen twee redactieleden op voordracht van de Bestuurdersvereniging
worden benoemd. 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.
Voor de 45e jaargang van het tijdschrift Zicht zijn de volgende thema’s gekozen:
1 Er zijn grenzen! Europa en de veranderende wereld(wan)orde – april 2019
2 Emancipatie (mede n.a.v. 100 jaar vrouwenkiesrecht) – juni 2019
3 Voltooid of zinvol leven? (ouderenbeleid c.a.) – oktober 2019
4 Zorgen over omgangsvormen: fatsoen moet je doen! (met aandacht voor veiligheid leef- en
woonomgeving) – december 2019

4. 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 (her)publiceren ten behoeve van digitale bijdragen op de website van WI en/of
SGP, zodat onze publicaties beter zichtbaar en toegankelijk worden voor een breder publiek.
Het wetenschappelijk instituut neemt zich voor de volgende activiteiten voort te zetten of op te pakken:
a. Meer content op de website <wi.sgp.nl> zodat gemakkelijker de weg wordt gevonden naar
uitgebrachte publicaties van het WI-SGP; het plaatsen van korte filmpjes op een eigen You
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tube-kanaal; verder wordt gewerkt aan een digitale blog en de (her)publicatie of
samenvatting van bestaand materiaal alsook aan verbetering van de vindbaarheid van WIpublicaties op internet, bijvoorbeeld door directe links naar <www.digibron.nl> aan te maken;
Columns en opinieartikelen in Reformatorisch Dagblad en het ledenmagazine De Banier;
Opiniërende bijdragen in christelijke media, zoals Nederlands Dagblad, De Nieuwe Koers,
Gezinsgids, CIP, Refoweb, Reformatorische omroep e.d.;
Het schrijven van artikelen voor andere websites (zoals cip.nl, novini.nl) en tijdschriften,
bijvoorbeeld van WI’s van andere politieke partijen;
Opinieartikelen in algemene kranten zoals NRC, Trouw en de Volkskrant;
Items over de SGP of over aangelegen thema’s op wikipedia aanvullen of bewerken;
Het regelmatig verzenden van elektronische nieuwsbrieven en van berichten via social media.

5. 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.
In 2019 zullen de volgende bijeenkomsten (mede) door het WI-SGP worden georganiseerd:
a. Congres over burgerschapsvorming in het onderwijs, i.s.m. met VGS, RMU, Driestar Educatief,
EMG en KOC (vrijdag 1 februari 2019);
b. Debatavond over embryo-ethiek, knutselen met DNA... Baby op bestelling? (maart 2019)
c. Spring Academy over kernwaarden van de SGP. Bijvoorbeeld: gerechtigheid, vrijheid,
rentmeesterschap, gelijkheid, verscheidenheid, barmhartigheid en tolerantie. Waaraan zijn deze
principes ontleend, wat hebben (christelijke) denkers hierover te berde gebracht en hoe passen
we de kernwaarden praktisch toe in de hedendaagse politiek? (31 mei en 1 juni 2019 o.v.b.)
d. Een voorjaarsessie met het Pro Family Platform (15 mei 2019)
e. Internationale Conferentie i.s.m. Stg VOE-SGP, Tweede Kamerfractie SGP, Eurofractie SGP en SGPjongeren (oktober 2019)
f. De jaarlijkse Guido-lezing (maandag 4 november 2019, o.v.b.)

6. 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 invulling gegeven aan een alternatieve en integrale opzet van
scholings- en vormingsactiviteiten door de partij.
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Voor het jaar 2019 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.
b. Op verzoek verzorgt het WI een training of cursus voor SGP-gemeenteraadsfracties.
c. Het aanbieden van een werkvorm t.b.v. studenten-, kiesverenigingen en afdelingen.
d. Verder uitwerken van een integrale opzet van vormingsactiviteiten in de partij i.s.m. afdeling CVV,
SGP-jongeren en Bestuurdersvereniging SGP.

7. 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. Ook zal werk worden
gemaakt van gedeelde dossiervorming. Daarnaast blijft het persoonlijk ontmoeten van mensen of het
faciliteren daarvan belangrijk.
In het kort ontplooit het WI-SGP in 2019 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;
c. Het beleggen van een netwerk/doelgroepbijeenkomst i.s.m. afdeling CVV en SGP-fractie in de
Tweede Kamer;
d. Het participeren in de volgende netwerkorganisaties:
 Sallux (ECPM-foundation);
 European Federation ‘One of Us’;
 Initiatiefgroep wetenschappelijke biografie mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876);
 Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP);
 Platform Waarden en normen;
 Platform Zorg voor leven.

8. Advies aan politici
SGP-politici kunnen voor de meeste vragen terecht bij de coördinator van de Bestuurdersvereniging,
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 bij het
WI-SGP terecht. Het WI-SGP neemt zich voor op deze verzoeken positief te reageren, tenzij de
beschikbare capaciteit dit niet toelaat.

Activiteitenplan 2019

Wetenschappelijk Instituut voor de SGP

6

9. 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 samen met de
bestuursvoorzitter 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. In 2019 hoopt de directeur een aanvang te
maken met een promotiestudie over waarden en normen in de politiek.
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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 2018 is een nieuw integraal strategisch beleidsplan (ISB) voor de periode 20182022 vastgesteld. 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 ISB
bescheiden. Onze bijdrage aan partijbrede doelstellingen zal vooral gericht zijn op activiteiten die
aansluiten bij de aard van het Wi-SGP, zoals:
a. Een bijdrage leveren aan het scholings- en vormingsprogramma voor (aankomende) politici en
andere belangstellenden, met name door het (mede)organiseren van de Spring Academy in het
voorjaar van 2019;
b. Het opzetten van een thematisch kennisnetwerk in samenwerking met de Bestuurdersvereniging;
c. Het onderhouden van regelmatige contacten met christelijke studentenverenigingen in
samenwerking met de SGP-fractie in de Tweede Kamer;
d. Een bijdrage leveren aan de ledenparticipatie door middel van de vorming van een landelijke
themacommissie (op experimentele basis);
e. Het evalueren en actualiseren van het Beginselprogramma in samenwerking met het
hoofdbestuur;
f. Participatie in het internationaal secretariaat van de SGP.
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ARBEIDSUREN VERDELING Wi-SGP
De formatieomvang van het personeel van het WI omvat 1,8 fte = 2.965 uren. De geplande verdeling
over de activiteiten staat in onderstaande tabel aangegeven.
Onderdeel
Onderzoek en publicaties
Tijdschrift Zicht
Opinievorming
Debatbijeenkomsten en conferenties
Netwerken
Lezingen en trainingen
Advisering
Overleg (intern, bestuur, partijbreed)
Bureauwerk, administratie
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Aandeel in %

900
400
530
310
150
85
40
150
400

30
14
18
10
5
3
1
5
14

Wetenschappelijk Instituut voor de SGP

9

Ontwikkeling aantal donateurs en abonnees WI-SGP

Aantallen donateurs, abonnees en deelnemers conferenties
2005-2018
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Het aantal donateurs (oranje lijn) vertoont een gestaag stijgende lijn (oktober 2018: 354). Het aantal
abonnees van Zicht (oktober 2018: 351) 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 enigszins teruggelopen en bedraagt
thans 749. Het aantal bezoekers van conferenties (blauwe lijn) fluctueert mede door het aantal
conferenties of debatbijeenkomsten dat in een jaar wordt gehouden. De totale jaaropbrengsten uit
donaties, abonnementen en giften bedragen circa € 23.500.
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Internet: https://wi.sgp.nl
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