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Beleidsplan en visie
De huidige maatschappelijke veranderingen - haar diepere oorzaken - heeft de behoefte aan een
vernieuwde visie, zoals die opklinkt uit alle geledingen van de (inter)nationale samenleving de laatste
tijd krachtig aangewakkerd. Steeds meer mensen zijn ervan doordrongen dat de methoden van de
“oude wereld” van voor de crisis nooit meer zullen voldoen; zij zijn op zoek naar creatieve en
inspirerende oplossingen voor de grote diversiteit van talloze maatschappelijke problemen. Deze
opkomende drang naar vernieuwing heeft duidelijk verwantschap met veranderingen die zich in de
hele wereld voordoen en haar in toenemende mate zullen beïnvloeden. Er zijn in alle sectoren van de
(inter)nationale samenleving bekende en nog deels onbekende ontwikkelingen op gang op weg naar
visie-vertaling en –vertolking. Daarbij is er behoefte aan de inbreng van deskundigen, aan onderzoek
naar innovatief educatief, sociaal en cultuereel beleid en naar de integratie daarvan in de
samenleving.
De maatschappelijke relevantie van een nieuwe visie zou doorlopend methodisch-creatief en intuïtief
getoetst kunnen worden door middel van publicaties, bijeenkomsten, conferenties, retreats alsmede
door het aangaan van nationale en internationale contacten met geestverwanten, enz. De uitkomsten
hiervan kunnen praktisch concepten opleveren zoals bijvoorbeeld een handleiding voor vernieuwing
voor bijvoorbeeld beleidsmakers en –beslissers bij overheden, semi-overheden, instanties,
instellingen en private op duurzaamheid gerichte ondernemingen. Ook de vele opgebouwde
netwerken bieden uitstekende mogelijkheden om ideeën te verspreiden en uit te dragen. Vrijwillige
deelname aan eerder genoemde activiteiten heeft bewezen draagvlak (inter)nationaal succesvol te
doen zijn.
Ideeën, educatie en beleidsvorming
De stichting Wereld Ronde Tafel (opgericht in 1993) kan het zich nu veranderende mensbeeld en de
ideeën, die in de nationale en internationale samenlevingen hierover ontstaan en aanwezig zijn, laten
weerklinken. We kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, uitgaande van het
wetenschappelijke feit dat veranderingen en behoeften aan vernieuwing altijd blijven bestaan. De
mensheid groeit, en zoek naar nieuwe vormen in alle sectoren van de menselijke samenleving waar
doorheen die bewustzijnsgroei d.m.v. educatieve activiteiten tot juiste uitdrukking kan komen. Aan
deze vooral taak wil de stichting Wereld Ronde Tafel al haar energie wijden. Daarbij kunnen we
verwachten dat vernieuwingen op weerstanden zullen stuiten.
Een zich ontwikelende visie omtrent de (internationale) samenleving via ‘life-long learning’
programma’s is onmisbaar voor de beleidsvorming en de activiteiten van netwerk-organisaties. Visieontwikkeling kan alleen slagen in een open sfeer van vertrouwen en in wisselwerking met die groeps-

initiatieven, instellingen en organisaties, waar men bereid is met elkaar duurzaam samen te werken
en men vrijwillig elkaar diensten verleent. De ruimte en de vrijheid om visie concreet vorm te kunnen
geven, moet dan ook voor alle deelnemers zo optimaal mogelijk zijn. Financiele belangen dienen
daartoe ondergeschikt te blijven. Het behoort diegenen die interesse hebben, te informeren en te
stimuleren om mee te denken en te werken aan vele vragen zoals bij voorbeeld:
* Vanuit welke visie willen we de problemen aanpakken?
* Hoe en met behulp van welke concepten, disciplines, middelen en mogelijkheden kunnen wij
vernieuwingen introduceren en integreren?
* Hoe en onder welke voorwaarden kunnen we onze werk- en leefomgeving creatief naar deze
vernieuwing en verbetering inrichten?
* Wat te doen om het algemeen welzijn met betrekking tot welvaartsverdeling, in juiste verhouding te
helpen bevorderen?
Doel van de stichting (KvK nr.1079258)
De stichting Wereld Ronde Tafel heeft als doel: Ideeën, nieuwe denkbeelden, nieuwe concepten en
initiatieven, die zich in diverse geledingen en sectoren van de samenleving, nationaal en
internationaal naar voren komen, te stimuleren, te bevorderen en verder alles wat daarmee verband
houdt, in de meest ruime zin.
De stichting tracht dit ruim gestelde doel onder meer te bereiken door die initiatieven en
interdisciplinaire projecten te ondersteunen en (educatief) te verbreiden die aan het stichtingsdoel
beantwoorden. Daarvan maken deel uit: het bevorderen van internationale contacten door:
1. het doen van onderzoek terzake en het opstellen van beleids- en praktijkstudies.
2. het bevorderen van uitwisselingsprogramma’s met groepen in binnen- en buitenland;
3. het participeren in en organiseren van workshops, seminars, bijeenkomsten, conferenties en
retreats;
Afgeleide doelen van de stichting
1. Onze levenserfenis op Aarde herstellen inclusief de daarmee in verband staande disciplines, zoals
milieu, eco-nomie, handel & industrie, opvoeding, onderwijs, educatie van volwassenen en
(preventieve) gezondheidszorg en het integreren en de meer praktische toepassing daarvan, door
middel van een betere communicatie.
2. De werk- en leefomgeving zodanig in te richten dat daarmee de bewustwording, ontwikkeling,
tolerantie en zelfvoorziening van groepen in de samenlevingen onderling wordt gestimuleerd.
3. Het bevorderen van (een geest van) wereldburgerschap, waardoor welzijn en welvaart in evenwicht
komen door projecten nationaal en internationaal te initiëren en te stimuleren op de hiervoor
genoemde (deel)terreinen.
Enkele uitgevoerde projecten
In de negentiger jaren zijn vele kleine en grotere projecten in nationaal en internationaal verband
uitgevoerd.
1993 – 1995: In samenwerking met de Lucis Trust (NGO), een non-profit organisatie uitvoeren van
een aantal educatieve projecten met en voor vrijwilligers (vertaalwerk).
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1996 – 1999: Een driejarig trainings- en vormingsprogramma in de educatieve sector voor enkele
groepen in Tsjechië (Praag) met en voor vrijwilligers.
1998 – 2005: Het toepassen van de doelstellingen van de stichting door het uitvoeren van
ondersteunende initiatieven voor een aantal educatieve non-profit(Lucis Trust) instellingen.
2009 – 2012: Het doorlopend ontwikkelen van websites en curriculum voor een internationaal
educatief project en voor de deelnemende vrijwilligers:
1. “Academy of Wisdom Teaching Europe”.
2. Universalia - “School on the Art of Meditation”.
3. Paracelsus - “School on the Art of Healing”.
2010 – 2011: Het bijdragen aan een holistisch zorg-vrijwilligersproject in Denemarken (te Humlebaek)
met een praktijk voor gratis consulten, kleur- en klanktherapie.
2012: Deelname aan een internationale conferentie te Ojai (California - USA) waarbij het netwerk van
contacten van de stichting verder werd uitgebreid.
2013: Deelname aan een internationale conferentie te Stony Point (New York - USA) waarbij het
netwerk van contacten van de stichting opnieuw werd uitgebreid.
2013: Het houden van een Summer school in California (USA) en British Columbia (Canada) voor
een internationale groep van deelnemers. De conferenties van 2012 en 2013 hebben geleid tot een
duurzaam internationaal samenwerkingsverband.
2013: Het mede educatief ondersteunen en het oprichten van een non-profit organisatie (ILWSC) in
Califormia (USA) op basis van Artikel ARTS-PB-503 (c) (3) (Articles of Incorporation of a Nonprofit
Public Benefit Corporation).
2014: Deelname aan een internationale virtuele conferentie (Wisdom Gathering) met een verwant
educatief initiatief, actief in drie continenten (Amerika, Europa en Australia), gehouden in Estes Park
(nabij Denver, Colorado – USA).
2014: Deelname aan een internationale conferentie (University of the Seven Rays) met een verwant
educatief initiatief gehouden in Phoenix/Mesa, Arizona, USA.
2014: Deelname aan een internationale Retreat in Blou/Samur (France) i.v.m. het bevorderen van de
Tibetaanse cultuur in West-Europa.
2014: Het houden van een internationale Herfst conferentie voor vrijwilligers van de ILWSC in Ojai
(California – USA).
2015: Deelname aan een curriculum werkgroep (Wisdom Gathering) voor internationale educatieve
samenwerking, gehouden in Boulder en Estes Park (Colorado – USA).
2015: Deelname aan een internationale Retreat in Blou/Samur (France) i.v.m. het bevorderen van de
Tibetaanse cultuur.
Met name in de jaren 2012 – 2017 werd door deze activiteiten een internationaal netwerk opgezet
van vele en diverse inter-communicatieve samenwerkingsverbanden met betrekking tot volwassen
educatie, toepasbaar in alle sectoren van de (inter)nationale samenleving. Dit netwerk is geen
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organisatie maar meer een organisme dat zich op een geleidelijke op menselijke maat wijze verder
ontwikkelt. Ons beleidsplan voor de jaren tot 2025 richt zich daarom op het verder uitbreiden van het
bestaande samenwerkingsverbanden gericht op volwassenen-educatie (gratis aangeboden) met als
doel om als volwaardig burger een bijdrage te leveren aan het collectieve welzijn, vanuit duurzame
woon- werk- en leefomgevingen.

Enkele methoden daartoe zijn:
1. Het gebruik van de diverse faciliteiten die via het internet beschikbaar zijn,
2. Het houden van ‘summer-school’s, conferenties en ‘retreats’,
3. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van een internationaal pluriform curriculum,
4. Het ondersteunen van leefgemeenschappen die gebaseerd zijn op “community-building”.

Stichting Wereld Ronde Tafel,
Almen 7 januari 2016

Voorzitter/secretaris wnmd.
N.J.M. Hoekstra

Doelstelling en info St. Wereld Ronde Tafel
http://www.academyofwisdomteaching.eu/4/donations_515099.html
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