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Resultaten enquête 2022 Humanistisch Verbond Drenthe 

 

Samenvatting 

 

In april 2022 is een enquête gehouden onder de ongeveer 600 leden van 

het Humanistisch Verbond Drenthe.  44 leden hebben de enquête ingevuld. 

Grote conclusies trekken is gegeven de beperkte respons niet echt mogelijk. 

Doel was om de behoeften van de leden in beeld te krijgen. In deze 

rapportage beperk ik mij tot de belangrijkste bevindingen. 

 

De 5 hoogst scorende behoeften van de 43 leden die de enquête hebben ingevuld zijn:  

1 Ontmoeten van gelijkgestemden (39),  

2 Dialoog met anderen (38),  

3 Lokaal georganiseerde activiteiten/ontmoetingen (35),   

4 Inspiratie voor het leven (33),  

5 het gevoel bij een gemeenschap te horen (33). 

 

 

 

De 5 belangrijkste thema's zijn:  

1 vrijheid van denken,  

2 recht op zelfbeschikking,  

3 zorg voor elkaar,  

4 ecohumanisme,  

5 inclusief humanisme. 

 

De belangrijkste redenen om deel te nemen aan activiteiten zijn:  

1 het onderwerp,  

2 de spreker.  

Opmerkelijk is dat de toegangsprijs minder belangrijk wordt 

gevonden. 

 

 

 

 

De resultaten van de enquête hebben bijgedragen aan de invulling van het beleidsplan voor de 

volgende jaren. Dit zal op de Algemene ledenvergadering in februari gepresenteerd worden.  

 

Henk van der Zijden 

15 november 2022 
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Alle ingevulde antwoorden  
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2. Ik heb vooral behoefte aan: 

 

o Een stem voor mijn overtuiging 

o Weet ik nog niet 

o Het gevoel bij een gemeenschap te horen. 

o Activiteiten / bijeenkomsten waar ik meer kan leren  over humanisme 

o Me thuis voelen in mijn woonplaats Assen 

o dialoog met medemensen maar niet teveel uitsluitend in eigen kring 

o Dat hv het tegengeluid blijft laten horen 

o Lezingen van moderne filosofen over onderwerpen die er toedoen, zie vraag 1.  

Aandacht voor kunst. Kunst omvat een breed scala aan menselijke activiteiten: moderne 

mediakunst, theater, dans, muziek, poëzie enz.  

o Werken aan een humane samenleving, waarin individuele vrijheid en gelijkwaardigheid 

heel belangrijk zijn. 

o Het betrokken zijn bij mensen, bij elkaar. Bouwen aan een meer gedeelde 

ervaringswereld van mensen in je directe nabijheid of kring. Eten met gesprekstof, 

wandelen of HV café zijn goede aspecten. Kunnen misschien per keer anders worden 

ingericht door wisselende initiatief nemende personen. Een vooraf gekozen/gelezen 

boekbespreking over maatschappelijke urgente problemen (ongelijkheid, klimaat, 

energie e.d.) is wellicht een mogelijkheid. 

o actie die zingeving en eigen verantwoordelijkheid gestalte geeft.  

meegenomen worden in daadkracht ; inspiratie en betrokkenheid in daadkracht 

vertolken.  

o Contact met gelijk gestemden. 

o ontmoeting met gelijkgestemden 

o Ontmoeten van en activiteiten met gelijkgestemden 

o Inspiratie voor het leven 

o Dialoog ipv discussie 

o dialoog met andere humanisten over maatschappelijke thema's  

o Interessante lezingen gerelateerd aan humanistische principes 

o Zinvolle gesprekken met een grotere groep 
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5. Ik vind dat het Humanistisch Verbond Landelijk... 

o een stem geeft aan mijn overtuiging 

o Te weinig in het publieke debat hoorbaar 

o Belangrijk 

o Mensen van de afdelingen in het land met elkaar in contact moeten brengen. 

o Is wat ver weg - uren reizen 

o een mooi blad uitbrengt wat ik met interesse lees. 

o Noodzakelijk haar stem laat klinken 

o geen mening, nieuw lid en vooral gericht op kleine schaal, directe omgeving i.v.m. leeftijd 

en fysieke handicaps. 

o best wel goede dingen zegt, maar soms op 1 thema te veel blijft hangen en dan niet 

aansluit bij de actualiteit of actuele gebeurtenissen. Een voorbeeld is de continue 

aandacht voor abortusklinieken en de gekken die daar voor de deur staan om vrouwen 

tegen te houden terwijl bij wijze van spreken de wereld in brand staat. 

o Prima, ben zelf nog niet actief  

o Mijn ervaring als ex bestuurslid van een afdeling is dat gerichte communicatie met zowel 

als advies van het landelijk kantoor/bestuur moeizaam verliep. 

o Prima 

o Ken ik nauwelijks 

o Nog meer zichtbaar mag worden, bijv in praatprogramma’s op tv en met advertenties of 

reclamefilmpjes, bij politiek.  

o goed bezig is 

o het goed doet, in het bijzonder met hun nieuwsbrieven, petities die je kunt 

ondertekenen, de humanistische stem laten horen via de krant, radio en tv. 

Samenwerking met Human is goed. 

o een goede inzet voor deze tijd kiest: de democratische crisis, klimaatcrisis, ongelijkheid, 

e.d. naast de geëigende thema's van mensenrechten en vrijheid van denken en doen.  

o Ik heb overal 'weinig' ingevuld. Dat ligt niet aan HV-landelijk. Dat ligt aan mij. Ik neem 

geen cq te weinig tijd om me in het aanbod te verdiepen cq om actief op zoek te gaan.  

o geen communicatie mee 

o een "'verplichte"' organisatie waar ik als gewoon lid niks mee heb. 

o zijn best doet, maar toch voor mij wel ver weg is. 

o Ik ben net lid geworden 

o Weet ik te weinig van 

o Zou kunnen delegeren aan lokale besturen 

o Wat betreft de cursussen: dit hangt sterk af van de cursusleider! Het cursusmateriaal vind 

ik slecht georganiseerd en out dated ( introductiecursus  en Leven in de  21ste eeuw)  

o Een prima organisatie. De focus op Lhbt...vind ik te groot.  
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8. Heeft u nog suggesties voor activiteiten HV Drenthe? 

 

o nee 

o Nee 

o Een dagreis voor de beleving van de verbinding van de  humanistische waarden. 

o Ik heb er nog niet aan deelgenomen dus ik heb nog geen suggesties. 

o Ben te kort lid 

o Nog niet: denk aan individuele gesprekken in het verlengde van mijn werkervaringen als 

psychotherapeut én medewerkster bij het Hospice van Assen (stervensbegeleiding) in het 

verleden. 

o misschien 1 of 2x per jaar een mooie avond met eten en inhoud - samen met een andere 

organisatie - zoals bij het 75-jarig bestaan dan elke maand een lezing organiseren 

waarbij maar weinig mensen komen opdagen. 

o Ik ben sinds kort lid en nog niets bijgewoond en nog geen specifieke vraag 

o "Lezingen m.b.t.actuele onderwerpen die in de maatschappij spelen, waarbij er de 

mogelijkheid is om na een inleiding in kleine groepjes te bespreken (een dialoog 

aangaan). 

o Te denken valt aan klimaatcrisis; stikstofcrisis; energietransitie  ; woningnood; opvang van 

vluchtelingen/asielzoekers" 

o Vaker bekende sprekers met een aansprekend onderwerp. Mag humanistisch , 

wetenschappelijk of kunstzinnig zijn. 

o Zie vraag 4.  

o Ga zo door! 

o zie hiervoor de antwoorden 

o Zie 6. Net als bij HV-landelijk heb ik 'weinig' ingevuld. Dat ligt wederom niet aan HV-

Drenthe maar aan mij.  

o nee. 

o op dit moment niet 

o "Ik ben net lid geworden. 

o Prettige ervaring." 

o Ben ik nog niet genoeg van op de hoogte 

o Meer dialoog 

o Op dit moment niet. 

o anonieme enquete houden onder leden of de eenzaamheid vol te houden is en of HV 

een bijdrage kan leveren aan leden om ze uit de eenzaamheid te helpen ? 

o "Decentraliseer de activiteiten over de provincie!! 

o Organiseer (stads) wandelingen in de verschillende regio's, evenals HV cafés en Eten met 

gespreksstof. Faciliteer gespreks op leesgroepen in de verschillende regios. En... zoek 

verbinding met levensbeschouwelijke groepen / fiosofische Cafés ed in de provincie!" 

o Nee 

o Woon hier pas zeer kort. kan het nog niet overzien 
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10. Met welke organisaties zou het HV-Drenthe volgens u intensiever moeten 

samenwerken? 

 

o weet niet 

o Alle religieuze organisaties 

o ? 

o Wereld natuurfonds en save The earth control your birth een organisatie tegen 

overbevolking op aarde. 

o Weet ik niet, en ik ken ook niet alle organisaties die hierboven genoemd staan 

o Nog geen goed idee 

o ? 

o "met de organisaties die lokaal (bv in een grote plaats zoals Assen) actief zijn en de krant 

halen. 

o Maar ook bv via het VIP in Assen vacatures melden als het bestuur bepaalde klussen 

heeft" 

o Geen idee  

o Natuur en Milieu Federatie Drenthe ? 

o Filosofische cafés. 

o Weet ik niet 

o Politiek 

o ?? 

o Met de filosofische cafés die goed draaien. Samen zijn we sterk. 

o "Met religieuze organisaties. Ik doe dat zelf ihkv mensenrechten. Het zijn bijzonder 

gewaardeerde partners.  

o Ik mis het onderwerp internationalisering in het rijtje. Voor mij is internationale 

samenwerking een belangrijke pijler van zowel humanisme als mensenrechten.  In 

Groningen werd met enige regelmaat een bezoek aan Duitse humanistische organisaties 

georganiseerd. Dat zou ik terug willen zien komen. " 

o humanitas Hulpverlenings organisaties wereld wijd( bijv Hivos) S t Brein/ggz  

o Humanitas 

o geen ideeën hierover 

o Nog geen idee 

o Natuur en Milieu 

o Nvt 

o Humanitas  

o zie boven. 

o 100% open en betrouwbaar 

o "Stichting Vluchteling is gericht op vluchtelingen in eigen regio; Vluchtelingenwerk 

Nederland zou een samenwerkingsmogelijkheid zijn.  

o Natuurorganisaties: incidentele samenwerking / gezamenlijke acties en/of steunen van 

acties. Dat geldt ook voor politieke partijen en/ of kerken." 

o Geen mening 
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12. Ik vind dat het Humanistisch Verbond Drenthe zich vooral moet richten op ... 

 

o bekendheid 

o ? 

o Humanitaire samenleving 

o Het onderhouden en aanhalen van contacten met en tussen de leden 

o Ik ben redelijk tevreden  

o ? 

o de verbinding met lokale organisaties (in Assen bv Humanitas, de Verdieping, ....) om te 

kijken of je lokaal iets kunt betekenen 

o Geen idee  

o "Proberen jongeren bij het HV te betrekken;  proberen een dwarsdoorsnede van de 

Drentse bevolking bij het HV  te betrekken. 

o Een poging doen om de samenstelling van het bestuur geografisch gespreid over 

Drenthe te krijgen. 

o Spreiding van de activiteiten   over Drenthe proberen te verwezenlijken." 

o Organiseren van aansprekende activiteiten gebaseerd op het humanisme, of gerelateerd 

daaraan. 

o Ik ben te kort lid en heb nog te weinig deelgenomen aan activiteiten om hier iets over te 

kunnen zeggen.  

o ??? 

o Contacten met andere organisaties en de leden met elkaar in contact brengen, met 

elkaar in gesprek gaan. 

o "het organiseren van mooie bijeenkomsten, zowel overdag als 's avonds en goed 

bereikbaar. Graag ook onderwerpen gerelateerd aan de kunst in de brede zin van het 

woord: muziek, poëzie, beeldende kunst enz.  

o Aandacht besteden aan bv. de Maand van de Filosofie, Wereldhumanismedag, de 

Denkers des Vaderland uitnodigen, schrijvers die een goed boek hebben geschreven. 

Inspiratie en Verbondenheid zijn belangrijke woorden voor een afdeling van het 

Humanistisch Verbond." 

o Het HV Drenthe doet al veel van wat ik voorbij zie komen. Ik zou op dit moment 

aandacht geven aan de lange termijn gevolgen van de oorlog in Oekraïne.   

o "verbinden en er is al veel op it gebied gaande.  

o bijv eten bij het duurzaamheidshuis, misschien op uitnodiging. door groepjes samen te 

stellen.  

o op een periodieke  vaste datum een vaste route lopen bijv  Rondje Baggelhuizer plas. Of 

rondje Kampsheide. Een app groep maken.  

o op een periodieke vaste datum , op een vaste plek, koffie drinken, zoals nu gaande is. 

Maar dan met een wijn bier groep. einde middag. Kan ook ""vast bij iemand thuis zijn. 

Voordelen: de weg kennen, niet zoeken, weten wie/wat/hoe er gaande is. D e app werkt 

niet voor iedereen.  Een telefoon groep van maken. 

o Muziek luisteren. film groep. leesgroep." 

o proberen meer jongere leden te werven en dan wat meer een doorsnede van de Drentse 

bevolking. 

o verbinding leggen met en tussen leden 

o Nog geen idee 
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o "Voor mij is belangrijk is het verbreden van mijn perspectief. Door omstandigheden( mijn 

gezondheidsprobleem: Parkinson is mijn wereldje klein geworden).  

o Intensieve onderlinge verbinding 

o Samen Zijn. 

o leden  

o Dialoog met leden en potentiële leden. 

o "Meningsvormende, visie ontwikkelende bijeenkomsten." 
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15. Wilt u uw mailadres achterlaten om contact met u op te nemen? (0 point)  

 

o 21 leden hebben hun E-,mail adres opgegeven  

 

16. Heeft u nog suggesties voor de Afdeling? 

 

o Nee 

o Het humanisme meer bij jongeren onder de aandacht brengen zodat er meer jongere 

mensen leden lid worden van het Humanistische verbond. 

o nee 

o Voorlopig niet 

o Zie punt 8 

o "Het bestuur doet enorm zijn best. Ik neem mijn petje daarvoor af! 

o Ik waardeer het zeer dat er steeds een mooi programma ligt en dat we als leden zo goed 

geïnformeerd worden via de digitale nieuwsbrief, de Schakel etc." 

o Nee  

o "Nee, wel de opmerking dat bij punt 6 mijn antwoorden gebaseerd zijn op basis van mijn 

ervaring van de laatste jaren bij afdeling Assen. 

o Vraag 9, bij 2 organisaties heb ik niet ingevuld omdat ik die niet/nauwelijks ken." 

o nee 

o nee 

o Nee 

o Waardering voor uw werk ! 

o "er is sprake van een hogere leeftijd groep, die verkeren in een tragere actie-modes. door 

corona tijdperk moeilijk te activeren. " 

o Wel een compliment aan het huidige bestuur van de afdeling Assen. 

o nee, heb ik niet 

o Nog geen idee 

o Neen 

o Op dit moment niet. 

o Ga vooral door met bestaan 

o Nee 

o op dit moment niet 

 

 


