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Wie zijn wij?
VKMO is een netwerk van maatschappelijke organisaties die zich verbonden voelen doordat zij de
katholieke sociale en spirituele traditie en waarden betrekken bij de inspiratie en vormgeving van hun
activiteiten. De deelnemende organisaties vullen elkaar aan wat betreft omvang van organisaties, de
maatschappelijke bekendheid, mate van professionaliteit, maatschappelijke sector waarbinnen zij actief
zijn en de mate waarin ze verbonden zijn met de katholieke kerk als institutie. Samen bestrijken ze een
groot deel van het maatschappelijke veld in Nederland
Waar staan wij voor?
VKMO heeft in haar statuten de volgende doelstelling geformuleerd:
De stichting heeft ten doel de bevordering van samenwerking van katholieke
maatschappelijke organisaties teneinde met name:
a. elkanders maatschappelijke verantwoordelijkheid te ondersteunen en te versterken; en
b. de katholieke levensbeschouwing op eigentijdse wijze gestalte te geven in de
Nederlandse samenleving en in het werk van de deelnemende organisaties in het
bijzonder.
De leden vinden hun gemeenschappelijke basis in het katholiek/christelijk sociaal denken. Het bepaalt
de identiteit van het netwerk en is daarmee ook de dragende basis voor de onderlinge verbondenheid en
activiteiten.
Waarom willen wij dat?
Wij geloven dat de katholieke sociale en spirituele traditie en waarden en daarmee het katholiek sociaal
denken een heilzaam perspectief kan bieden op de maatschappelijke en politieke vraagstukken van deze
tijd. Wij willen, soms tegen de tijdgeest in, onze lidorganisaties inspireren, voeden en ondersteunen om
vanuit deze sterke basis en herkenbare identiteit in onderlinge verbondenheid hun doelstellingen te
realiseren.
Hoe doen wij dit?
Wij doen dit door de vertegenwoordigers van deze maatschappelijke organisaties elkaar te laten
ontmoeten en te inspireren vanuit de rijke traditie en praktijk van het katholiek sociaal denken. Dat
gebeurt o.a. door:
1. Inspiratiebijeenkomsten te organiseren zoals het Allerheiligenberaad, de Soeterbeeckdagen en
bijeenkomsten bij lidorganisaties.
2. Rond actuele maatschappelijke thema’s inhoudelijke gesprekken te organiseren waar
lidorganisaties van elkaar leren en kennis verdiept wordt.
3. Projecten op te zetten die kanalen aanleggen om de inzichten verder in de openbaarheid te
brengen en maatschappelijk debat uitlokken. In de afgelopen jaren heeft de VKMO het project
“Logia” gelanceerd waarin regionale groepen van professionals bij elkaar komen rondom
belangrijke thema’s om via de media bijdragen te leveren aan het maatschappelijke debat.
Een tweede project “Actiegenoten” toonde voorbeelden van concreet maatschappelijk
engagement, waarin de waarden van het katholiek sociaal denken zichtbaar via sociale media.
Voor beide projecten geldt dat ze niet exclusief van VKMO leden zijn.
Wat zijn concrete activiteiten voor de komende jaren?
Veel VKMO-activiteiten zijn gericht op het geheel van de leden. Daarnaast wil het bestuur onderzoeken
welke activiteiten georganiseerd worden om te voorzien in de specifieke behoeften van secties uit het
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ledenbestand. Zo hebben grote professionele organisaties andere noden dan kleinere
vrijwilligersorganisaties. Met beide segmenten bespreken we hoe de meerwaarde van het netwerk zo
groot mogelijk kan zijn.
Vier activiteiten vormen de kern van ons netwerk. We willen blijven verbinden, verdiepten, uitdragen en
overdragen:
1 Voor echte verbinding organiseren we regelmatig ontmoetingen met lidorganisaties. Door
gastvrijheid van lidorganisaties te ontvangen, leren ze elkaar kennen en waarderen en
gemeenschappelijke noden te identificeren.
We onderzoeken de mogelijkheid om VKMO-leden jaarlijks in gesprek te brengen met
katholieke bestuurders van organisaties die vanuit een andere identiteit opereren. Op deze
manier verbreden we het netwerk en scheppen we ruimte voor een gesprek over de
betekenis van identiteit in organisaties en over de wijze waarop algemene en katholieke
organisaties invulling geven aan inspiratie in het werk
2 Verdieping vindt plaats door inhoudelijke programma’s op de ontmoetingsmiddagen.
Daarnaast is er jaarlijks een Soeterbeeckdagen die ruimere gelegenheid bieden voor nadere
bezinning en het oefenen om inzichten in de praktijk te brengen. Door tweejaarlijkse
bezoeken aan katholiek/christelijke inspiratiebronnen in het buitenland vullen we ons
reservoir van nieuwe mogelijkheden aan. Na een aantal jaren organiseren we een
netwerkreis naar Rome.
Samen met Thomas More kunnen we ook een aanbod uitwerken waarbij
medewerkers/leidinggevenden van de grotere maatschappelijke organisaties verder
inhoudelijk kunnen kennismaken met het katholiek sociaal denken.
3 Het uitdragen van de boodschap doen we op het Allerheiligenberaad waarvoor we
sympathisanten uitnodigen.
4 Nieuw is om expliciet te investeren in het overdragen van de inzichten aan de volgende
generatie. Dat willen we doen door lidorganisaties op te roepen naast leidinggevenden
junior-medewerkers mee te nemen en samen de onderwerpen te bespreken.
Samen met Thomas More ontwikkelen we een programma dat studenten en jonge
afgestudeerden de kans geeft contact te leggen met maatschappelijke organisaties.
Lidorganisaties van VKMO krijgen de kans om gedurende een bepaalde tijd (min. een half
jaar, max. een jaar) een afgestudeerde uit het programma van Thomas More in huis te
hebben. Zij of hij kan in die periode een specifieke opdracht/onderzoek uitvoeren op het
terrein van katholiek sociaal denken.
Wat betekenen deze plannen voor de interne organisatie en governance?
Met het opzetten van een klein en efficiënt bureau samen met Thomas More kan het VKMO de
continuïteit in de toekomst bevorderen.
Het werven van een nieuwe directeur, waarbij de volgende taken moeten worden belegd:
o Aansturen bureau t.a.v. dagelijkse organisatie van de bovengenoemde vijf programma’s/
activiteiten en eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.
o Fondsenwerving
o Ondersteunen bestuur bij de verdere ontwikkeling van de strategie
Het is daarbij nog de vraag of deze taken bij één persoon kunnen/moeten worden belegd, of dat er een
splitsing moet worden gemaakt in de taken directe ondersteuning bestuur (strategie, hoofdsponsors,
contacten met universiteiten) en de bedrijfsvoering/leiding bureau.
Wat het bestuur betreft, is de afgelopen maanden met de benoeming van een nieuwe penningmeester,
een nieuwe voorzitter en een nieuwe vicevoorzitter de basis gelegd voor een stabiel bestuur.
Wat betekent dat voor de financiën?
Financieel gezien heeft VKMO een krappe, maar sluitende begroting. Daarbij moeten we ons realiseren
dat de projecten middels de vergoedingen voor de inzet van de directeur en het secretariaat tien procent
bijdragen aan de financiering van de organisatie als geheel.
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Aanvullende opmerkingen en samenwerkingen van VKMO
•
•
•
•
•

Eerder is aangegeven dat zowel inhoudelijk (relatie wetenschappelijke verdieping en
maatschappelijke organisaties) als beheersmatig een intensieve samenwerking tussen VKMO en
Thomas More (en mogelijke andere katholieke organisaties) wenselijk en noodzakelijk is.
Beide organisaties hebben een eigen structuur en werkwijze, die past bij de doelstellingen.
Een volledige juridische fusie van beide organisaties wordt niet nagestreefd en is ook niet nodig voor
de realisering van meer samenwerking (inhoudelijk en beheersmatig).
Beide stichtingen zouden een derde stichting op kunnen richten die tot doel heeft de bedrijfsvoering
van beide organisaties te ondersteunen en waarin het personeel zou kunnen worden ondergebracht.
Besloten is om in 2020 eerst de inhoudelijke samenwerking te versterken op basis van de
actiepunten die zijn geformuleerd en daarna in 2021 te kijken naar de bestuurlijk-juridische
constructie.
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Leden VKMO
Sint Bonaventura:
Museumpark Heilige Landstichting Orientalis
Berne Media
Verus
VKLO
Nationaal Katholiek Thuisfront
CNV Connectief
Huis voor de Pelgrim
MIVA
UnieNvz
Vastenactie
NKSR
Radboud Universiteit
Universiteit van Tilburg
Cordaid
Pax
Mensen met een Missie
KRO NCRV
Stichting Thomas More
Thijmgenootschap
FNV
CNV
KOB-PCOB
Katholiek Vrouwendispuut
Netwerk Katholieke Vrouwen
VNB Nationale Bedevaarten
Radboudumc
Reliëf
Actioma
Adelbertvereniging
Adveniat
Sobrietas
Kansfonds
Katholiek Nieuwsblad
Vincentiusvereniging Nederland
Bluyssen fonds

