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1. Inleiding
In dit beleidsplan wil het bestuur van de Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought u informeren
over haar doelstelling, werkwijze, organisatie en financiën en de wijze waarop deze stichting een verschil
wil maken.
Vrede en veiligheid zijn basisvoorwaarden voor ieder mens om zich te kunnen ontwikkelen en om een
menswaardig bestaan te leven. Wij zien dat gebrek aan wederzijds begrip een bedreiging vormt voor vrede
en veiligheid op micro-, meso-, en macroniveau. Door eenzijdige beeldvorming verslechteren relaties tussen
(groepen) mensen. De vrije en verdiepende ontwikkeling en uitwisseling van levens- en
wereldbeschouwelijke gedachten vergroot wederzijds begrip tussen mensen en draagt daarmee bij aan
vrede en veiligheid.

Wat is ‘Freedom of Thought?’
De ‘freedom of thought’ (vrijheid van denken / vrijheid van gedachte) is een grondrecht dat is opgenomen in
diverse internationaal juridische teksten ter bescherming van de rechten van de mens, als eerste in de
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948.
Het is te zien als de vrijheid van het individu om eigen gedachten te ontwikkelen op een wijze die niet
gebonden is aan de gedachten van anderen. Deze vrijheid raakt aan andere mensenrechten zoals de
vrijheid van geweten en de vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid van denken wordt in internationale
verdragen en andere - ook in Nederland - bindende teksten telkens apart genoemd, veelal in combinatie
met de vrijheid van godsdienst. In de Nederlandse Grondwet is de vrijheid van denken niet expliciet
opgenomen, de vrijheid van godsdienst daarentegen wel.

Het effect van ‘Freedom of Thought’
Vrijheid van denken heeft de potentie om tot een andere manier van denken te komen en daarmee
wederzijds begrip te creëren dan wel te vergroten en verandering in gang te zetten. Waar er sprake is van
stereotyperingen, eenzijdige denkpatronen en (al dan niet bewust) vooringenomen aannames kunnen deze
worden blootgelegd en daardoor worden geadresseerd. Met onze stichting willen wij mogelijkheden hiertoe
faciliteren.

Wat is het doel van Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought?
De Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought heeft als doel om stereotyperingen te doorbreken
en wederzijds begrip te creëren dan wel te vergroten en polarisatie te verminderen. Dit willen wij bereiken
door de uitwisseling van levens- en wereldbeschouwelijke gedachten te stimuleren. Wij willen financiële
steun verlenen aan organisaties en initiatieven die dit mogelijk maken.
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2. Doelstelling
Visie – wij gaan voor:
Een toekomst waarin mensen in veiligheid en vrede kunnen leven, waarin zij de ruimte hebben en
elkaar de ruimte geven om vrij te kunnen denken, en waarin wederzijds begrip voorop staat.
Vastzittende denkpatronen kunnen leiden tot eenzijdige beeldvorming waarmee onbegrip en verslechtering
van relaties – zelfs polarisatie - tussen (groepen) mensen kan ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de
vluchteling die wordt gezien als “de ander”, die je vreemd is. Pas als je iemand leert kennen en het gesprek
aangaat kunnen (eventuele) bestaande stereotyperingen worden doorbroken.
Met Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought willen wij een bijdrage leveren aan het creëren
van een wereld waarin mensen de ruimte en mogelijkheid hebben om in vrijheid van gedachten te wisselen
en om stil te kunnen staan bij elkaars (wereld- en/of levensbeschouwelijk) verhaal. Zo kunnen mensen zich
bewust worden van beperkende vooronderstellingen en daarbij ook samen en in alternatieven leren denken.
Wij streven naar een wereld waarin het enorme potentieel voor dergelijke uitwisseling en samenwerking
beter wordt benut.

Missie – wij staan voor:
Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought staat voor vrijheid van denken, voor het
benutten en vergroten van innerlijke (denk)ruimte en stimulering van dialoog ter bevordering van
wederzijds begrip, daarmee van vrede en veiligheid en dus een menswaardig bestaan.
Dit wil de stichting realiseren door het faciliteren van, onder andere:
a. Andere en nieuwe manieren waarop (groepen) mensen elkaar kunnen ontmoeten en met
elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit met als doel dat (groepen) mensen meer oog hebben voor
wat hen (over en weer) drijft en beweegt in het leven en zij zich meer betrokken voelen bij elkaar.
b. Voorlichting, onderwijs en bijeenkomsten gericht op levens- en wereldbeschouwelijke
(informatie)uitwisseling en ontmoetingen. Dergelijke activiteiten hebben als doel kennis en
vaardigheden te vergroten om zich bewust te worden van en te kunnen reflecteren op eigen
aannames en (eventuele) stereotyperingen.
c. Bijdragen die de (liberale/vrijzinnige) levensbeschouwing/theologie kan leveren aan het
verkleinen van (levensbeschouwelijke/theologische) ‘geestelijke onvruchtbaarheid’. Zoals
bijvoorbeeld het financieren van scholing, een onderzoeksproject, een docentschap/leerstoel of
een boekpublicatie.
Daarnaast wil de stichting zich richten op al hetgeen met het bovengenoemde rechtstreeks of zijdelings
verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, als het maar in het algemeen belang is.
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Doelgroep:
De stichting wil zich bij haar ondersteuning vooral richten op de volgende doelgroepen






Kinderen en jongeren
Jongvolwassenen
Studenten
Vluchtelingen
Mensen in algemene zin die betrokken zijn bij (crisis)situaties waarin de vrijheid van denken wordt
ingeperkt, zoals bijvoorbeeld bij:
o kinderen/jongeren die worden grootgebracht in gezinnen waarin racisme, antisemitisme of
homofobie heerst;
o (groepen) mensen waar zodanige stereotyperingen van mensen met een andere
achtergrond leven dat dit wederzijds begrip beperkt en onverdraagzaamheid vergroot (zoals
beeldvorming rond specifieke bevolkingsgroepen, vluchtelingen e.d.).

4

3. Werkwijze
Strategie – hoe werken wij:
Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought biedt financiële ondersteuning in de vorm van
donaties en leningen aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. Dit doen wij
door het initiëren en proactief selecteren van projecten en het uitnodigen van organisaties om een voorstel
in te dienen.
Wij zullen voornamelijk projecten en organisaties steunen die de vrijheid van denken faciliteren en openheid
en wederzijds begrip bevorderen door:
 Open dialoog mogelijk te maken
 Uitwisselingen van gedachtegoed te faciliteren
 Ruimte voor nieuwsgierigheid, perspectiefwisseling en nuancering te creëren
 Geweldloze communicatie te stimuleren
 Interlevensbeschouwelijke competenties te vergroten
 Onafhankelijke levensbeschouwelijke gesprekken en geestelijke begeleiding te faciliteren ‘
Daarnaast ondersteunen wij projecten die:
 Bewustwording creëren rondom algoritmes op sociale media die de invloed op vrijheid van denken
beperken
 Gericht zijn op het voorkomen van polarisering in de media

Voorbeelden
Hieronder leest u voorbeelden van projecten en organisaties die aansluiten bij de doelstelling en in
aanmerking kunnen komen voor donaties:
 Organisaties en (onderzoeks-) projecten die zich richten op bewustwording van en tegengaan van
polarisatie
 Organisaties en (onderzoeks-) projecten gericht op stimuleren van dialoog, samenwerking en vrede
tussen religies en culturen
 Organisaties en (onderzoeks-) projecten die initiatieven die een open gesprek over LGBTQ faciliteren,
ook binnen een christelijke of anderszins specifiek levensbeschouwelijke kring
 Buurtinitiatieven om met vluchtelingen in gesprek te komen
 Organisaties en projecten die jonge (potentiële) change-makers wereldwijd samenbrengt en hen met
elkaar in contact brengt en/of om gezamenlijk na te denken en te werken aan maatschappelijke
problemen

Initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor financiering moeten voldoen aan de
volgende criteria:
 Past het initiatief binnen de doelstelling van de stichting?
 Biedt het initiatief voldoende ruimte voor vrijheid van denken?:
o Faciliteert het initiatief ontmoetingen, uitwisselingen, perspectiefwisseling, dialoog met
(nieuwe) gesprekspartners in een onafhankelijke / veilige sfeer?
o Is het initiatief voldoende gericht op vergroten van wederzijds begrip en verminderen van
onverdraagzaamheid? Met name op wereld -en levensbeschouwelijk vlak?
o Heeft het initiatief (ook) effect op individueel niveau?
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(vervolg van de criteria)
o

Staat inclusief denken centraal? (Initiatieven die ten koste van de ander(en), of slechts
eenzijdig - zonder de ander(en) - plaatsvinden worden niet ondersteund.)
o Is er geen bedreiging voor ‘de gulden regel’: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook
een ander niet”. Ofwel “behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”?
 Is er geen sprake van (specifieke) groeps- of individuele belangenbehartiging?
 Is er vertrouwen in de mensen/organisatie en in de voorgestelde aanpak?
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4. Organisatie
Bestuurlijk niveau
Er is gekozen voor een bestuur-model. De Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought heeft
een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. De voorzitter is verantwoordelijk voor het
selecteren van financieringsaanvragen. In overleg met de overige bestuursleden zal besloten worden welke
projecten/organisaties of individuen zullen worden gefinancierd.
Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De bestuurders vormen dus een ‘werkbestuur’ en zullen
betrokken zijn bij de uitvoerende werkzaamheden.

Bestuur

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

D.R. van Dorsser

J.S.C. Faber

J.H. Sonderen

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de stichting te evalueren. De
doelstellingen en strategie in het beleidsplan worden hierbij als leidraad gebruikt. Jaarlijks wordt er
inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter
hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken. Er worden notulen van
de vergadering bijgehouden. Het goedkeuren van voorstellen tot financiering is de exclusieve bevoegdheid
van het bestuur. Besluiten in het bestuur worden genomen in unanimiteit dan wel met een meerderheid van
de stemmen. Herbenoeming van de bestuursleden wordt vastgelegd in de statuten.
Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.
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5. Financiën
Inkomsten
Op dit moment is niet geheel duidelijk hoeveel middelen de Stichting Francisca Foundation for Freedom of
Thought jaarlijks zal ontvangen. Door enkele particulieren zijn toezeggingen gedaan die geconcretiseerd
zouden kunnen worden wanneer de stichting van de Belastingdienst de status van Algemeen nut beogende
instelling heeft verkregen. ANBI-status. Waarschijnlijk zal in de eerste jaren van het bestaan van de stichting
aandacht besteed worden aan het opbouwen van een stamvermogen, conform de expliciete bedoeling van
schenkers.

Uitgaven
De kosten van de eigen organisatie zullen naar verwachting bestaan uit beheer- en administratiekosten.
Daaronder vallen in het jaar van oprichting ook notariskosten. Het streven is om de beheer- en
administratiekosten zo laag mogelijk te houden. In de periode waarin stamvermogen wordt opgebouwd
zullen de te maken beheerskosten waarschijnlijk hoger zijn.
De vergoeding voor de bestuurders van de stichting is beperkt tot een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vermogensopbouw
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting richt zich bij het beheer van het vermogen op de
continuïteit van de activiteiten van de stichting ten behoeve van haar doelstelling over een lange termijn. De
eerste jaren zal het schenkingsbudget nog beperkt zijn, waarbij er wordt ingeteerd op het vermogen.
Uiteindelijk doel is een dusdanig vermogen op te bouwen dat het behaalde rendement op dat vermogen
voldoende is om de geselecteerde projecten en goede doelen te financieren. De stichting zal dat vermogen
beheren als het stamvermogen.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting zal matig defensief worden belegd: het is immers gericht op zodanig behoud
van het stamvermogen dat op lange termijn met het rendement kan worden voorzien in de jaarlijkse
schenkingen aan de doelstelling en dekking van de operationele kosten van de stichting. De stichting streeft
daarbij naar een zelfvoorzienend karakter.

augustus 2021
Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought
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