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Rapportage Ontmoeting Vredesorganisaties 
 
Inleiding 
Op vrijdagmiddag 25 maart kwam een groep van 22 
deelnemers van 16 organisaties, allen actief voor 
vredesorganisaties, bijeen (zie bijlage 1, Deelnemerslijst). Via 
verschillende gespreksmethoden heeft de groep met elkaar 
gesproken en ieder had de gelegenheid om zijn of haar 
belangrijke punten in te brengen. 
 
Doel bijeenkomst:  

Inzicht krijgen welke organisaties actief willen 
samenwerken en een bijdrage willen leveren (uitzending, 
publiciteit, lobby en vredeseducatie) en of er interesse is 
om de samenwerking in enige mate te fomaliseren. 

 
Tijdens de opening schetste Pim van den Bosch, namens de 
Inititiatiefgroep Vredesmissies zonder Wapens, de 
achtergrond en het kader van de bijeenkomst. 
 
Dit is een verslaglegging van de meest belangrijke 
gesprekspunten.  
 
In de komende weken zullen in aparte bijeenkomsten 
wederom ontmoetingen plaatsvinden. De genodigden van de 
bijeenkomst van 25 maart, worden opnieuw uitgenodigd op 
28 mei 2016. Tijdens die bijeenkomst zullen vervolgstappen 
gezet kunnen worden. 
 
1. Mini agreements (merendeel van de deelnemers 

gaf aan dit te ondersteunen) n.a.v. het gesprek op 
voeten over Samenwerken: 

- Coordineren van lobby is zinvol 
- Vredeseducatie moet aansluiten bij de belevingswereld 

van de doelgroep; lokaal maar verbonden met anderen 
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- Lobby en vredeseducatie verbinden; lobby voor verplichte 
vredeseducatie op scholen 

- Politieke werkgroep maakt een keer per jaar een 
gezamenlijke vredesinspiratienota en een gezamenlijk 
rapport met gezag 

 
Overige punten die naar voren kwamen: 

- E-learning is de moderne manier om vredeseducatie vorm 
te geven 

- Er zou een balans moeten zijn: lobby en de werving voor 
militaire services in het onderwijs, dan ook lobby voor 
vredeseducatie 

- Samenwerken is: afstemmen, elkaar informeren, elkaar 
leren kennen 

- 3 trekkers voor een thema 
- Voor lobby is draagvlak nodig 
- Top down of bottom up? Beide nodig, deze met elkaar 

verbinden 
- Als vredesactivisten is het ook nodig om onszelf te 

trainen; geweldloze training, zelf getrained worden  
 
2. Susanne Luithen – vraag en antwoord 
Susanne Luithen van het Duitse ZFD (Ziviler Friedes Dienst) 
is, ter inspiratie, uitgenodigd om te vertellen over hoe 
vredesorganisaties in Duitsland samenwerken. Dit deed zij 
aan de hand van een aantal vragen (zie bijlage 3, Vragen). 
Introductie Academy for Conflict Transformation, Keulen 
(20p.); ze werkt alleen buiten het land technisch gezien zijn 
civil peace workers hetzelfde als ontwikkelingswerkers. De 
missies zijn heel divers; training en capaciteitsopbouw, 
dialoog initiatieven. De organisatie is betaald door de 
overheid om een civil peace service op te zetten. De oprichters 
van een organisatie zijn anders dan de managers van een 
organisatie. Samenwerken is verplicht maar gaat vaak 
moeizaam. 
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3. Ambities samenwerken in vredeseducatie, lobby 
en publiciteit - vredescafé 

 
 Tafel 1. Publiciteit - ambitie, halen & brengen  
(Han Verhoeven, Paul Berendsen, Trudie Rigter, Henk Blom, 
Hein van der Kroon, Chris Geerse) 
Ambitie: we willen de landelijke pers, het grote publiek 
bereiken met goede signalen van civil action. Er voor zorgen 
dat er een tegenkracht komt in het nieuws. Concreet: 
‘journalisten voor vrede’ maken meer gebruik van ons, incl. de 
vereniging VredesMedia (Pais, Haags vredesplatform, Stop de 
Wapenwedloop, Humanistisch Vredesberaad, VD AMOK, 
WILPF), die met het Vredesmagazine uitgeven. 
 
Behoefte: Alle organisaties sturen een of meerdere keren per 
jaar de voornemens ter publicatie voor de website. Hoe 
bereiken we schrijvende pers? Er is wel aandacht voor 
schieten, niet voor de moeilijke kant van vluchtelingen.  
 
Tafel 2. Lobby - ambitie, halen & brengen  
(Henk van Apeldoorn, Harry Pals, Benno Houweling, 
Johannes Borger, Henk Baars) 
Ambitie: Verbinden van wat er leeft aan politieke ideëen in de 
vredesbeweging. Wij werken dit gesprek uit in een plan voor 
een lobby-agenda en leggen deze voor aan de bredere groep. 
Concreet: de Quakers’dag (6 april) kan input geven, shared 
security, Lobby café Het Plein (beleidsbeïnvloeding).  
 
Behoefte: Mensen bij elkaar brengen die dit met plezier doen. 
Wat leeft er, wat zijn goede ideeen, en hoe brengen we dit bij 
elkaar en naar buiten? 
 
Tafel 3. Educatie - ambitie, halen & brengen  
(Harry Schram, Henk Baars, Linda de Veen, Nina Koevoets, 
Corrie Auto, Farida van Bommel, Geart Bosma, Fred 
Valkenburg, Liesbeth de Jong) 
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Aanbod/ bijdrage: Organisaties die met vredeseducatie bezig 
zijn en willen samenwerken, bij elkaar brengen. Concrete 
ideeën: lespakketten (Henk Baars), ‘Erasmus van de klas’-
pakket (Fred Valkenburg), kennisbank 4/5 mei Comité, eigen 
verhalen, Democratiefabriek (Liesbeth de Jong), eigen 
training en opleiding (Nina Koevoets), trainerspool, 
Vredesacademie (Linda de Veen). 
 
Behoefte: Hoe kan het aanbod vredeseducatie uitgebreid 
worden? Concreet: meer bekendheid van materialen, 
verspreiding van Erasmus-materiaal, locale initiatieven van 
de grond brengen, elkaar versterken, aanpassen op 
achtergronden, Vredesacademie uitbreiden, verjonging, 
professionalisering, samenwerken en zichtbaarheid vergroten. 
 
Tafel 4. Uitzending - ambitie, halen & brengen  
(Anne Marie van Raalten-Ligtenberg, Annelies Kinefelter, 
May-May Meijer) 
Aanbod/ bijdrage: Concrete projecten effectief inzetten voor 
lobby. Berichtgeving en bekendmaking. 
 
Behoefte: Meer mensen uitzenden door samen te werken met 
anderen. Met gebruik van subsidiegeld? 
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4. Afsluiting en vervolgstappen 
Mogelijke agendapunten voor de Ontmoetingsdag 28 mei: 

- Gezamenlijk lobby document maken  
- Uitwerken hoe je samenwerking voor je ziet (enquête, 

inventarisatie maken wat als input dient voor de 
Ontmoetingsdag) 

- Landelijke ontmoetingsdag: vergrijzende organisaties – 
hoe kunnen we verbreden en verjongen? 

 
En verder, 

- Helder krijgen hoe het educatie-aanbod uitgebreid, 
verbreed kan worden (Tafel 3) 

- Verder invullen Steunmatrix (resultaat hiervan, zie 
hieronder) 

- Meer delen met elkaar, bundelen 
- Agenda graag van te voren bekend, deelnemerslijst delen 

 
 
 
	   Organisatie	   Uitzenden	   Educatie	   Publiciteit	   Lobby	   Geld	  

1	  
Christian Peacemaker 
Teams	   x	   x	   x	   	   	  

2	   Doopsgezind Wereldwerk	   x	   x	   x	   x	   	  
3	   Eirene Nederland	   	   	   	   	   	  
4	   Kerk en Vrede	   	   	   	   	   	  

5	  
Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid	   	   x	   	   	   x	  

6	   Peace SOS	   	   	   	   	   	  

7	  
Project De Vrijheid (in 
wording)	   	   	   	   	   	  

8	  

Quakers (religieus 
genootschap der 
vrienden)	   	   	   	   	   	  

9	   Stichting voor Actieve 	   x	   x	   	   	  



6 
 

Geweldloosheid (SVAG)	  

10	  
Towards a Nonviolent 
World (ToNoWo)	   ?	   x	   x	   	   	  

11	   Vredesacademie	   x	   x	   x	   	   	  
12	   Vredesbeweging Pais	   x	   x	   x	   x	   x	  

13	  
Vredesinformatiecentrum 
Groningn	   	   	   	   	   	  

14	  
Vrouwen voor Vrede op 
de Molukken	   	   	   	   	   	  

15	  
Wereld Federalisten 
Beweging Nederland	   	   	   x	   x	   	  

16	   Haags Vredesplatform	   	   	   x	   x	   	  
17	   Oorlog is geen oplossing	   	   	   x	   x	   	  
18	   Vereniging Vredesmedia	   	   	   x	   	   	  
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Bijlage 1. Deelnemerslijst 
 
	   Organisatie	    	   Naam	  

1	  
Academy for Conflict 
Transformation, Koln	   1	   Susanne Luithlen	  

2	   Christian Peacemaker Teams	    2	   Annelies Kinefelter	  
3	   Doopsgezind Wereldwerk	    3	   Henk Blom	  
4	   Eirene Nederland	    4	   Harry Schram	  

	    	    5	   Henk van Apeldoorn	  
	    	    6	   Pim van den Bosch	  

5	   Kerk en Vrede	    7	   Henk Baars	  

6	  
Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid	   8	   Hein van der Kroon	  

	   	   9	   Chris Geerse	  
	    	    10	   Nora Buscher (later)	  

7	   Peace SOS	    11	   May-May Meijer	  

8	  
Project De Vrijheid (in 
wording)	   12	   Liesbeth de Jong	  

9	  
Quakers (religieus 
genootschap der vrienden)	    13	   Johannnes Borger	  

10	  
Stichting voor Actieve 
Geweldloosheid (SVAG)	   14	   Benno Houweling	  

	    	    15	   Corrie Auto	  

11	  
Towards a Nonviolent World 
(ToNoWo)	    16	   Nina Koevoets	  

12	   Vredesacademie	    17	   Linda de Veen	  
13	   Vredesbeweging Pais	   18	   Fred Valkenburg	  
	    	    19	   Trudie Rigter	  

14	  
Vredesinformatiecentrum 
Groningn	    20	   Geart Bosma 	  

15	  
Vrouwen voor Vrede op de 
Molukken	    21	   Farida van Bommel	  

16	  
Wereld Federalisten 
Beweging Nederland	    22	   Paul Brendsen	  
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	   Begeleiders MDFnl	   	   Han Verhoeven	  

	    	    	  
Anne Marie van 
Raalten	  

 



9 
 

 
Bijlage 2. Programma 
 
 

- Introductie 
- Samenwerken – gesprek op voeten 
- Susanne Luithlen – vraag en antwoord 
- Pauze 
- Ambities samenwerken in vredeseducatie, lobby en 

publiciteit – vredescafé 
- Afsluiting en vervolgstappen 
- (vredesoefening en/of drankje) 
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Bijlage 3. Vraag en antwoord Susanne Luithlen 

- Waarop is gebaseerd dat het in Duitsland verder is dan in 
Nederland? 

- Hoe werkt het consortium? Wat doen ze? 
- Welke vredesmissies voeren partners uit? 
- Ruimere samenwerking bv op vlak van lobby buiten 

vredesmissies 
- Relatie overheid-consortium (onafhankelijkheid) 
- Hoe worden verschillen tussen partners overbrugd? 
- Hoe zijn partners zo ver gekomen tot een samenwerking? 
- Is er een grote wisseling van partners geweest? 
- Zijn er contacten tussen Nederlandse en Duitse 

organisaties? 
- Hoe is de verhouding jongere en oudere deelnemers? 
- Hoe is de omslag gemaakt van vrijwilligersorganisatie 

naar professionele organisatie? 
 
 


