
 

Jaarverslag 2019  

 

Mr. G. Groen van Prinstererstichting 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 

 

Maart 2020 

 

 

In gesprek 

Het WI streeft naar verdieping en vernieuwing van het christelijk-politieke denken. 

We werken vanuit de overtuiging dat verdieping en vernieuwing van ons denken tot 

stand komen in gesprek met elkaar. Voor 2019 had het WI de ambitie dit gesprek 

verder te verdiepen en te vernieuwen.  

We zijn blij hieronder verslag te doen van ontmoetingen waarin we het gesprek 

hebben gezocht. Dat hebben we nog veel meer willen doen tijdens onze bezinning, 

en niet alleen in de afrondingsfase ervan. De ‘huiskamers’ waarin daarin een heel 

zichtbare, nieuwe gespreksvorm, waar we veel positieve reactie op kregen. 

We zijn ook concreet in gesprek geweest over de vorming van partijvisies. Daarin is 

het steeds zoeken naar een eigen rol en goede verdeling van 

verantwoordelijkheden.  

Samen dingen doen is niet altijd het eenvoudigst, maar levert vaak wel mooie 

resultaten op. We hopen dat u het verslag daarvan met plezier zult lezen.  

Wij zien er zelf met dankbaarheid op terug. Dankbaar voor de mensen waarmee we 

mochten samenwerken. Dankbaar voor de steun die we van velen kregen. Dankbaar 

aan God, voor de mogelijkheden die Hij geeft. 

 

 

Wouter de Jong, voorzitter Curatorium  

Wouter Beekers, directeur 
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Organisatie en mensen 

 

 

Curatorium 

Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut wordt gevormd door het Curatorium. 

Het Curatorschap is een onbezoldigde functie. Het Curatorium kwam in 2019 vijf 

keer in vergadering bijeen.  

In juni 2019 liep de derde termijn van Jan van der Stoep af. Hij trad af als Curator en 

daarmee ontstond ook een vacature voor voorzitter. Het WI is Jan van der Stoep 

bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange, actieve betrokkenheid bij het instituut. 

Benoemd werd Wouter de Jong, al jarenlang actief betrokken bij de ChristenUnie. 

Ook voor het WI leverde hij in het verleden inhoudelijke bijdragen. In 2017 was hij 

voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.  

Met verdriet voor het verlies, en dankbaarheid voor haar betekenis, moest het WI 

afscheid nemen van Curator Martine Vonk. Martine was al langer ziek en overleed in 

november 2019. Een in memoriam werd gepubliceerd op de website. 

 

De samenstelling van het Curatorium was in 2019 als volgt: 

• Dr.ir. J. van der Stoep (voorzitter), lector Journalistiek en Communicatie 

Christelijke Hogeschool Ede (CHE), tot juni 2019 

• Drs. W. de Jong (voorzitter), associate partner Necker van Naem, vanaf juni 

2019 

• Ir. W. Kolkman MBA (penningmeester), subsurface manager Shell  

• Dr. A. de Blaeij, environmental economist RIVM, vanaf januari 2019  

• Drs. W. Dekker, associate lector Informele Netwerken & Laatmoderniteit CHE 

• Dr. A. van der Horst, sectorhoofd Centraal Planbureau  

• Mr. M. Nap, docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen  

• Mr. G. Oosterhuis, advocaat bij Houthoff Buruma 

• Dr. E. Paul-Jonker, senior beleidsadviseur Hogeschool Leiden  

• Dr. M. Vonk, lector ethiek en technologie Saxion, tot november 2019 

Adviseurs Curatorium: 

• Dr. E. Bruins, namens de Tweede Kamerfractie 

• Dr. P. Ester namens de Eerste Kamerfractie, tot juni 2019 

• Prof.dr. M. Verkerk, namens de Eerste Kamerfractie, vanaf sept. 2019 

• N. Joostens BEd, namens de Bestuurdersvereniging, tot juni 2019 

• J. de Heer-Verweij, namens de Bestuurdersvereniging, vanaf sept. 2019 

• W. van Westering MSc, namens jongerenorganisatie Perspectief, tot maart 

2019 

• A. Foppen MA MSc, namens jongerenorganisatie Perspectief, vanaf juni 

2019 

https://wi.christenunie.nl/k/n32076/news/view/1277164/170241/het-wi-is-uitgegroeid-tot-een-echt-instituut-afscheidsinterview-met-voorzitter-jan-van-der-stoep.html
https://wi.christenunie.nl/k/n32076/news/view/1279620/170241/durf-open-te-staan-voor-verrassende-oplossingen.html
https://wi.christenunie.nl/k/n32076/news/view/1281715/170241/in-memoriam-martine-vonk.html
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Team  

Het team van het WI kende in 2019 vijf stafmedewerkers en twee tijdelijke 

projectmedewerkers. Mirjam Kosten droeg een deel van het jaar haar taken over als 

eindredacteur vanwege zwangerschapsverlof. Verbonden aan het WI in 2019 waren: 

• Dr. Wouter Beekers, directeur  

• Madelon Grant MA, projectonderzoeker ‘wereldchristendom’  

• Mirjam Kosten MA, eindredacteur tijdschrift Groen 

• Dr. Trineke Palm, coördinator fellowsprogramma (vrijwillig) 

• Lambert Pasterkamp MSc MA, wetenschappelijk medewerker 

• Robert van Putten MA, eindredacteur Groen a.i.  

• Greet Schuurman BA, communicatiemedewerker / managementassistent 

• Caroline Spilt MA, eindredacteur publicaties (freelance) 

• Djarno Wiegman MA, medecoördinator summerschool (vrijwillig) 

• Laurens Wijmenga MSc, wetenschappelijk medewerker 

 

 
 

 

Redactie tijdschrift Groen 

In 2019 bestond de redactie van Groen uit de volgende leden: 

• Dr. Esther Paul-Jonker, hoofdredacteur, Curator WI 

• Mirjam Kosten MA, eindredacteur 

• Drs. Bernadette van den Berg, vanuit de Bestuurdersvereniging (coördinator) 

• Mr. Steven Datema, vanuit Tweede Kamerfractie (hoofd beleid en strategie) 

• Reinier Koppelaar MA, programmamanager ministerie VWS 
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Donateurs 

Het WI kan als wetenschappelijk bureau van een relatief kleine partij veel werk 

verzetten dankzij de bijzondere steun van een grote groep donateurs. Dankzij een 

succesvolle wervingsactie steeg het totaal aantal 

donateurs dit jaar weer.  

In mei hebben we een kleine groep donateurs 

uitgenodigd voor een verdiepend gesprek over 

globalisering, in het bijzonder migratie. Dit om 

ons te laten voeden door donateurs. En een 

beter beeld te krijgen wat er speelt aan 

belangstelling en motivatie om het WI te steunen. 

 

 

 2018 2019 

Donateurs per 1 jan. 3.925 3.954 

Bij 212 287 

Af  183 227 

Donateurs per 31 dec. 3.924 4.014 

BV-leden 749 884 

Totaal 4.703 4.858 

 

Financiën 

In 2019 was een investering vanuit de reserve begroot. Uiteindelijk viel het 

jaarresultaat positief uit. Dit dankzij een bijzonder gulle nalatenschap van een van 

onze donateurs. 

 

Inkomsten  Uitgaven  

• Rijkssubsidie   € 194.875    • Personeelskosten € 301.846 

• Donaties en legaat € 277.039   • Bijdrage kantoorkosten € 55.432  

• ChristenUnie € 28.000    • Projecten en publicaties € 41.345  

• Bijdrage BV aan Groen € 14.000   • Tijdschrift ‘Groen’ € 65.602  

• Verkopen en overig € 1.023   • Overig € 40.269  

 € 514.936   € 504.492 

 

  Reserve 31 dec. 2018 € 283.462 

  Resultaat 2019 + € 10.444 

  Reserve 31 dec. 2019 € 293.906 
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Bezinningsprogramma’s en boeken 

 

 

Globalisering 

Het WI werkt aan een meerjarenprogramma onder de titel: ‘tussen hoop en vrees; 

recht doen in tijden van globalisering’. Met als centrale vraag: welke antwoorden 

kunnen vanuit christelijk-politieke waarden op met globalisering verbonden 

vraagstukken gegeven worden, in het bijzonder vanuit de context van de 

Nederlandse politiek en samenleving? 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/globalisering 

 

• Geordende globalisering 

Bij de aanvang van deze bezinning wilde het WI reflecteren 

op een aantal grotere vragen. Wat bedoelen we precies met 

globalisering? Welke verschillende ontwikkelingen hangen 

met globalisering (en met elkaar) samen? Vanuit welke 

christelijk-sociale waarden kunnen wij reflecteren op deze 

ontwikkeling. Lambert Pasterkamp schreef hierover een 

essayistisch werk en opinieerde op verschillende momenten 

over deze vragen. 

Boek: Lambert Pasterkamp, Geordende globalisering. 

Essays over vrede, recht en gemeenschap. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/geordendeglobalisering 

 

• Wereldchristendom 

Het project ‘wereldchristendom’ is een 

samenwerkingsproject met de Europese partner-denktank 

Sallux. Het behelst een verkenning van de wijsheid van 

christelijke denktradities wereldwijd en de inbreng van 

christenen met migrantenwortels in Nederland. Het project 

wordt geleid door Madelon Grant. Publicatie is beoogd 

begin 2020. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/wereldwijd 

 

 

• Christelijk-sociaal migratiebeleid 

Migratie biedt kansen voor welvaartsgroei en ontmoeting tussen culturen, maar kan 

een bedreiging vormen voor een nationale gemeenschap en haar 

bestaanszekerheid. In het recente christelijke politieke denken over migratie 

overheerste vaak de positieve visie, mede gemotiveerd door de Bijbelse waarden 

https://wi.christenunie.nl/globalisering
https://wi.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:0ce46462-5a5a-4a24-b7b0-da82fcd586f5/beelddragen_spreads.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://wi.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:0ce46462-5a5a-4a24-b7b0-da82fcd586f5/beelddragen_spreads.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://wi.christenunie.nl/geordendeglobalisering
https://wi.christenunie.nl/wereldwijd
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van gastvrijheid en geloofsvrijheid. Deze visie wordt echter in toenemende mate 

bevraagd en een nieuw evenwicht wordt gezocht. Hoe kan een evenwicht worden 

gevonden in visievorming en praktijken? Over deze vraagt buigt WI-medewerker 

Laurens Wijmenga zich. In 2019 vonden verschillende interviews en focusgroepen 

plaats om over deze vraag door te spreken. 

 

• Duurzaam radicaliseren 

Verduurzaming is langzaamaan een omstreden thema 

geworden. Hoe gaan we weer naar het hart van milieuzorg? 

Hoe kunnen we daarin als christenen terug naar de kern, de 

‘radix’: naar een houding van dankbaarheid? De 

Groenlezing 2019 werd uitgesproken door dr. Martine Vonk.  

Martine Vonk, Duurzaam radicaliseren. Naar het hart van 

milieuzorg (Groenlezing 2019) 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/groenlezing2019 

 

 

https://wi.christenunie.nl/groenlezing2018
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Overige publicaties  

 

 

Onder de artikelen die vanuit het WI geschreven werden 

kreeg een persoonlijk essay van de hand van Wouter 

Beekers in NRC Handelsblad veel aandacht. Hij schreef 

een beschouwing rond thema’s als migratie en integratie, 

nieuwe sociaal economische ongelijk en verduurzaming, 

met oog op de morele dimensie erachter. Zou het zo 

kunnen zijn dat onze ‘gestreste tijdsgeest’ de oplossing bij 

al deze vraagstukken verder weg bent. De stelling van Beekers: ‘vertraging is de 

weg vooruit’. 

 

Overzicht artikelen 

Willeke de Jager, ‘Richting en ruimte’, in: Ruimte en Wonen (febr. 2019) 

Wijmenga en Pasterkamp, ‘Denkend aan Groen’, Groen (maart 2019) 

Beekers, ‘Wonderwaarschuwing’, Groen (column; maart 2019) 

Pasterkamp, ‘Hebben we Nederland nodig?’, degrotevragen.nl van ForumC (mei 

2019) 

Beekers, ‘Zo voedt de theoloog des vaderlands het strijdmodel juist’, Nederlands 

Dagblad (5 juni 2019) 

Beekers, ‘Alleen maar verliezers’, Groen (column; juni 2019) 

Kosten, ‘Vergrijzing en arbeidsmarkt’, Groen (juni 2019) 

Beekers, ‘Vertraging is de weg vooruit’, NRC Handelsblad (5 juli 2019) 

Grant, ‘Christenmigranten en de ChristenUnie: verwachtingen, kansen en 

uitdagingen’, Groen (sept. 2019) 

Beekers, ‘Blijmoedig klimaatpessimisme’, Groen (column; sept. 2019) 

Pasterkamp, ‘Nadenken over globalisering is ook nadenken over waarden’, Trouw 

(12 sept. 2019) 

Pasterkamp, ‘Barmhartigheid begint thuis’, Nederlands Dagblad gulliver (18 okt. 

2019) 

Beekers, ‘Linkse ChristenUnie’ Groen (column; dec. 2019) 

Pasterkamp, ‘Laat de joods-christelijke erfenis niet over aan de politici van nieuw-

rechts’, NRC Handelsblad (23 dec. 2019) 

 

Maandagmiddagcolumns 

Het WI wil bijdragen aan een debatcultuur die het 

christelijk-politieke denken verdiept en vernieuwt. 

Daarom publiceert het instituut wekelijks een  

‘maandagmiddagcolumn’ op de website, met een aantal 

vaste auteurs. De redactie is in handen van WI-

medewerker Lambert Pasterkamp.  

https://www.ruimteenwonen.nl/richting-en-ruimte
https://wi.christenunie.nl/page/49004
https://degrotevragen.nl/samenleving/hebben-we-nederland-nodig/
https://www.nd.nl/opinie/opinie/526611/opinie-zo-voedt-de-theoloog-des-vaderlands-het-strijdmodel-juist
https://wi.christenunie.nl/page/49548
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/05/vertraging-is-de-weg-vooruit-a3966278
https://wi.christenunie.nl/page/49567
https://wi.christenunie.nl/page/49567
https://wi.christenunie.nl/page/49574
https://www.trouw.nl/opinie/minister-hoekstra-wil-onze-identiteit-verdedigen-maar-wat-is-die-identiteit-eigenlijk~b79357b9/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/05/vertraging-is-de-weg-vooruit-a3966278
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/23/laat-de-joods-christelijk-erfenis-niet-over-aan-de-politici-van-nieuw-rechts-a3984825
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/23/laat-de-joods-christelijk-erfenis-niet-over-aan-de-politici-van-nieuw-rechts-a3984825
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Tijdschrift Groen 

 

 

Groen is het tijdschrift van het WI en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. 

Het verschijnt in een oplage van ca. 5.000 exemplaren en wordt toegestuurd aan de 

BV-leden en donateurs van het WI.  

Meer informatie en downloads: wi.christenunie.nl/groen 

 

Afleveringen 

• Klimaatverandering: vuur, aarde, lucht en 

water (jan.): bezinning op de verschillende 

aspecten van klimaatverandering en de 

mogelijkheden van verduurzaming. 

• Vergrijzing: vitale ouderen (juni): bezinning op 

vergrijzing vanuit economisch, sociaal, 

cultureel en moreel oogpunt. 

• Migratie: gastvrijheid zonder grenzen? (sept.): 

bezinning op vraagstukken rondom 

arbeidsmigratie en vluchtelingennood. 

• Prestatiedruk: de drang naar beter (dec.): 

reflecties naar aanleiding van het politieke 

manifest ‘coalitie-y’.  

 

 

 

Democratiedebat 

Naar aanleiding van het decembernummer 2018 organiseerden we in januari 2019 

een ‘democratiedebat’, met o.a. Kamerlid Stieneke van der Graaf en Kars Veling, 

voorzitter van een adviescommissie over financiering van politieke partijen 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/democratiedebat  

 

 

https://wi.christenunie.nl/page/42987
wi.christenunie.nl/democratiedebat
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Bijeenkomsten en lezingen 

 

 

Het WI had zich dit jaar voorgenomen te experimenteren met gespreksvormen. We 

zijn uitgekomen op het concept van een ‘huiskamer’. Daarbij wordt gezocht naar 

gezelligheid en laagdrempeligheid. De leden zijn aan het woord, in het bepalen van 

de agenda en gesprek met Gert-Jan Segers. Zie hieronder het verslag van drie grote 

bijeenkomsten. 

 

Democratiedebat (januari) 

De wereldwijde veranderingen vragen vaak veel van 

onze democratie. Naar aanleiding van het 

decembernummer 2018 van Groen organiseerden we 

in januari 2019 een ‘democratiedebat’, met o.a. 

Kamerlid Stieneke van der Graaf en Kars Veling, 

voorzitter van een adviescommissie over financiering 

van politieke partijen. De inleiding kwam van 

eindredacteur Mirjam Kosten. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/democratiedebat  

 

Groenlezing (april) 

Verduurzaming is langzaamaan een omstreden thema 

geworden. Hoe gaan we weer naar het hart van 

milieuzorg? Hoe kunnen we daarin als christenen terug 

naar de kern, de ‘radix’: naar een houding van 

dankbaarheid? De Groenlezing 2019 werd 

uitgesproken door dr. Martine Vonk, onder de titel: 

Duurzaam radicaliseren. In Mr. G. Groen van 

Prinstererlezing (Groenlezing) nodigt het WI jaarlijks een prominente spreker om een 

perspectief te schetsen voor de christelijke politiek.  

Meer informatie: wi.christenunie.nl/groenlezing2019 

 

Huiskamer: sociale ongelijkheid (juni) 

Met de wereldwijde vervlechting ontstaan veel kansen 

op welvaartsgroei, maar ook risico’s op nieuwe sociale 

ongelijkheid.  

De eerste huiskamer hebben we ingericht in de 

Rotterdamse Pauluskerk, met medewerking van ds. 

Dick Couvee en prof.dr. Bas Jacobs. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/nieuweongelijkheid 

 

wi.christenunie.nl/democratiedebat
https://wi.christenunie.nl/groenlezing2019
https://wi.christenunie.nl/nieuweongelijkheid
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Huiskamer: God, Nederland… en zwarte piet (sept.) 

Globalisering maakt het debat over de Nederlandse 

identiteit een spannende. Kunnen de Joods-christelijke 

wortels van Nederland hierin van betekenis zijn? Of 

moeten we geloof en cultuur vooral niet met elkaar 

verwarren? Daarover gingen we in gesprek met Gert-

Jan Segers, Ozcan Akyol en velen anderen. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/wijnederland 

 

Debat artikel 23 (sept.) 

Identiteitsvorming begint in gezinnen en in het 

onderwijs. Het debat over de onderwijsvrijheid is vaak 

een fel debat. Daarom heeft het WI samen met twee 

themanetwerken van de VVD een gesprek 

georganiseerd over artikel 23. Een bijzonder 

geslaagde avond, met bijzondere ontmoetingen tussen 

de verschillende achterbannen. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/onderwijsvrijheid 

 

Globaliseringsdebat (oktober) 

Globalisering biedt kansen, maar confronteert ons ook 

met grote uitdagingen. Hierover schreef Lambert 

Pasterkamp een essay (zie hierboven). Bij de 

presentatie ervan ging Pasterkamp het gesprek aan 

met Gert-Jan Segers en Theoloog des Vaderlands 

Stefan Paas. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/globaliseringsdebat 

 

Huiskamer: grenzen aan gastvrijheid (nov.) 

De toestroom van migranten zet de verhoudingen in 

onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan 

de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. 

Maar in hoeverre kan ons land die migratiestromen 

aan?  In deze huiskamer was Paul Scheffer te gast, en 

niet te vergeten: onze huismuzikant Antonie Fountain. 

Meer informatie: wi.christenunie.nl/grenzenaangastvrijheid 

 

Gastoptredens 

Door het jaar heen werden medewerkers van het WI geregeld uitgenodigd voor 

gastoptredens. Soms komen de uitnodigingen vanuit de partij, denk aan ledendagen, 

fractiedagen of cursussen. Soms komen de uitnodigingen van buiten de partij: zoals 

van opleidingen aan universiteiten of hogescholen, brancheorganisaties, kerken of 

gemeenten. 

wi.christenunie.nl/wijnederland
https://wi.christenunie.nl/onderwijsvrijheid
https://wi.christenunie.nl/globaliseringsdebat
https://wi.christenunie.nl/grenzenaangastvrijheid


     Jaarverslag 2019 | Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie             12 

 

Cursussen 

 

 

Fellowsprogramma  

Samen met het Opleidingscentrum en de 

jongerenorganisatie van de ChristenUnie 

PerspectieF organiseert het WI een fellows-

talentenprogramma over de traditie en actualiteit 

van het christelijk-sociaal denken. In januari 

2018 is een elfde ronde gestart. De afsluiting 

was een gesprek met senator Roel Kuiper, te 

gast in ‘zijn’ Good Luck te Amsterdam.  

 

Masterclass 

Het Opleidingscentrum organiseert jaarlijks een Masterclass en werkt daarbij samen 

met het WI. Het WI denkt inhoudelijk mee bij de invulling en verzorgt een 

openingsavond over christelijksociaal denken. 

 

Summer School 

In 2018 organiseerde het WI voor de tweedemaal een Summer School Christelijk 

Sociaal Denken. Deze vond plaats in juni 2018, 

in de rustieke omgeving van de Willibrordsabdij. 

Met thema ‘globaal gezien’ zochten we 

aansluiting bij ons werkprogramma. We hadden 

bijzondere lezingen van onder andere Mirjam 

Bikker, Eimert van Middelkoop en Ernst Hirsch 

Ballin. 
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Samenwerkingen  

 

 

Landelijk Bestuur en Partijbureau ChristenUnie 

Vaste overlegmomenten zijn er tussen directeur van het WI en van het partijbureau. 

Tevens zit de directeur van het WI als adviseur bij de vergaderingen van het 

Landelijk Bureau. Met het Opleidingscentrum werkt het WI structureel samen in de 

Fellowscursus en de Masterclass. 

Op verzoek van de partij nam het WI ook deel aan een informele strategiegroep. 

Wouter Beekers trad op als voorzitter. Deze werd gevormd om de bezinning over 

strategische vragen gaande te houden. De gesprekken leidden tot een advies dat 

werd meegegeven aan de commissies die zijn ingesteld rondom de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2021. 

 

Bestuurdersvereniging ChristenUnie 

De directeur van het WI en coördinator van de Bestuurdersvereniging hebben met 

regelmaat overleg. Samen geven het WI en de BV het blad Groen uit.  

Een bijzondere samenwerking vond plaats op het Bestuurderscongres. Het WI 

organiseerde een coöperatiekamer. Een concept dat al eerder werd toegepast op 

onze congressen. De begeleiding van de coöperatiekamer was in handen van 

Sander Klaasse. 

 

 
 

 

Tweede Kamerfractie ChristenUnie 

De Tweede Kamerfractie heeft een vertegenwoordiging in de redactie van Groen. 

Een keer per maand hadden we een bezinningsmoment, waarin we reflecteren op 

vernieuwing van onze agenda.  

Uit deze gesprekken ontstond het idee om huiskamers te organiseren. Daarnaast 

hebben we uitgebreid gesproken over het boek dat Gert-Jan Segers schreef en dat 

verscheen onder de titel: De verloren zoon. Het verhaal van Nederland. De 
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huiskamers en het gesprek over dit boek vinden voortgang in een ronde die Segers 

in 2020 door het land maakt. 

We hebben met de Tweede Kamerfractie samengewerkt in de vernieuwing van 

politieke visies. Het WI mocht, in de persoon van Laurens Wijmenga, een 

voortrekkersrol spelen bij de start, een schakel zijn in het proces en een inhoudelijke 

bijdrage leveren. Twee verschillende groepen bogen zich over de thema’s luchtvaart 

respectievelijk belastingen. 

Tot slot nam het WI, samen met de Vereniging Katholiek Maatschappelijke 

Organisaties (VKMO), initiatief tot een gesprek tussen vertegenwoordigers van een 

aantal katholieke maatschappelijke organisaties en de Tweede Kamerfractie. 

 

Eerste Kamer 

Mei 2019 nam prof.dr. Roel Kuiper, oud directeur van het WI, afscheid van de Eerste 

Kamer. Het WI heeft nagedacht over een passend, inhoudelijke vorm van afscheid. 

In de gesprekken ontstond het idee om een boek te publiceren, dat in 2020 

verscheen onder de titel: De wereld liefhebben. Over ecologische paniek en politiek 

ethiek. Daarover in het volgende jaarverslag meer. 

 

PerspectieF ChristenUnie Jongeren 

Het WI onderhoudt goede contacten met de jongerenorganisatie PerspectieF. 

Samen met het Opleidingscentrum organiseren PerspectieF en het WI 

Fellowsprogramma.  

Eind 2019 werden voorbereidingen getroffen om samen, tevens met de 

jongerenorganisaties van CDA en SGP, een debat te organiseren rondom het thema 

migratie. Daarover hopelijk meer in het volgende verslag. 

 

Internationaal  

Het WI is aangesloten bij Sallux, voorheen Christian Political Foundation for Europe 

(CPFE). Voor het WI is het internationale netwerk van christelijke denkers een bron 

van inspiratie. Het WI werkt samen met Sallux in het kader van het project 

‘wereldchristendom’.  

Daarnaast herschreef het WI de beginselverklaring voor een Engelse vertaling, 

waarvoor vraag was bij Sallux, ECPM (European Christian Political Movement) en 

FICDD (Foundation for International Christian Democratic Development). 

 

Contacten wetenschappelijke bureaus 

Het WI hecht aan goede contacten met de collega’s van de wetenschappelijke 

bureaus van andere partijen. Zo trad Wouter Beekers tweemaal op in discussiefora 

voor de Van Mierlo Stichting. Met twee themanetwerken van de VVD werd een debat 

over artikel 23 van de grondwet georganiseerd. En op de website van het WI 

verschenen reacties vanuit de wetenschappelijke bureaus van de VVD en 

GroenLinks op de Groenlezing. 
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Communicatie 

 

 

Het WI hecht aan deelname aan het maatschappelijke debat. Zijn bezinning vindt 

plaats in gesprek met mensen uit de achterban van de ChristenUnie en uit de 

samenleving: in een-op-een ontmoetingen, tijdens expertmeetings of congressen, 

via de mail of social media.  

In 2019 heeft het WI achter de schermen geïnvesteerd in een vernieuwing van de 

website, in de stijl van Groen en de publicaties. Het resultaat van die vernieuwing 

hopen we in 2020 te presenteren. 

 

Communicatie in cijfers 

 2018 2019  

Boekpublicaties 4 2  

Afleveringen Groen (DenkWijzer) 4 4  

Artikelen, opinies, columns 17 16  

Gastcolumns wi.christenunie 

 

42 44  

Congressen 6 8  

Gastoptredens 15 15  

waarvan met videoregistratie 4 1  

    

Interviews en berichten krant/radio/tv 17 16  

    

Abonnees youtube 4 16  

Volgers Linkedin 190 380  

Volgers Facebook 690 800  

Volgers Twitter 1.400 1.600  

Email-adressenbestand  2.800  

Abonnees Groen  4.600  
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Jaarplan en begroting 2020 

 

Het WI heeft tot doel het christelijk-politieke denken te verdiepen en vernieuwen. Na 

het essay over Geordende globalisering wil het instituut in 2020 werk maken van 

concrete verkenningen rondom globaliseringsdilemma’s. 

We geloven dat we dat alleen kunnen in verbinding en in gesprek met de vele 

betrokkenen in ons netwerk. Voor 2020 heeft het WI de ambitie om zijn denkwerk te 

verrichten experimenterend met nieuwe werkvormen. Concreet willen we gaan 

experimenteren met inzet op digitale papers rondom inhoudelijke dossiers. Door zo 

ons onderzoek stapsgewijs te presenteren, hopen we dat ruimte ontstaat voor 

reacties en gesprek tussentijds. 

We denken dat deze werkvorm past bij ons werkprogramma. Juist bij het grote en 

ingewikkelde thema van globalisering passen kleinere duidingen en gedachte-

exercities. En zo willen we ons geloof vertalen in een maatschappelijke inzet: niet 

door massieve verhalen, maar juist door te zoeken in welke richting we de volgende, 

kleine stap kunnen zetten. 

 

Begroting 2020 

Inkomsten  Uitgaven  

• Rijkssubsidie   € 198.000   • Personeel € 371.385  

• Donateurs en leden BV € 183.980   • Bijdrage kantoor €   58.290 

• ChristenUnie €   28.000   • Projecten en publicaties €   31.311 

• Bijdrage BV aan Groen €   14.000    • Tijdschrift ‘Groen’ €   64.000 

• Overig €     1.020    • Overig € 15.865 

 € 425.000  € 540.851  

   

Begroot resultaat  

 

-€ 115.851 

 

 


