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Kernfunctie Stichting Christelijk Sociaal Congres (CSC) 
 
Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en mensen 
die zich inzetten voor een goede samenleving vanuit een christelijke inspiratie. 
De stichting wil bijdragen aan de vitaliteit van de christelijk-sociale beweging en wil het christelijk-sociaal 
gedachtegoed verbinden met actuele sociale kwesties. De stichting stelt zich ten doel de aangesloten 
organisaties toe te rusten teneinde aan het werk te zijn en blijven met de idealen van de christelijk 
sociale beweging. Het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor bezinning, bemoediging, verbinding en 
inspiratie voor allen die tot de christelijk-sociale beweging behoren en zich betrokken weten. Bovendien 
is het congres een instrument om via de media een veel breder publiek te bereiken. 
Vanuit deze kernfunctie was CSC ook in 2015 actief. 
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Voorwoord door de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van het Christelijk Sociaal Congres.  
Een jaar dat vooral in het teken stond van de voorbereidingen van ons 
jubileumcongres in 2016.  
 
De programmacommissie voor het jubileumcongres  onder leiding van 
Annemarie Hinten heeft in april 2015 een basisdocument vastgesteld. Het 
bestuur heeft dat vervolgens overgenomen.  Het overkoepelende beeld van 
het jubileumcongres zal positief, hoopvol en toekomstgericht zijn. 
Vier belangrijke basis elementen wil ik daarbij onderstrepen: 

1) We werken vanuit de principes van het Christelijk Sociaal Denken. 
2) In de christelijk-sociale traditie: een doorgaande lijn van humanisering.  
3) We zien een samenleving in transitie waarbij we een overgang naar een doe-het-zelf 

samenleving waarnemen waar onderlinge binding van onderop plaatsvindt en inclusief 
gedacht en gehandeld wordt. 

4) Spiritualiteit heeft uitingen in de vorm van overtuiging, geloof, engagement, empathie, en 
naastenliefde. 

Naast deze basiselementen staan er op het congres drie thema’s centraal te weten het sociale domein 
(participatie en solidariteit), het economische terrein (markt-ethiek-moraal) en als derde terrein 
globalisering en duurzaamheid.  Een Petit Comité is aan de slag gegaan met de invulling, uitvoering  en 
vormgeving van het jubileumcongres. Met veel enthousiasme en inzet is en wordt gewerkt aan het 
jubileumcongres. Het belooft een mooi succesvol congres te worden. 
 
Verder is er onder de bezielende leiding van Jos van Gennip door veel mensen intensief gewerkt  aan de 
totstandkoming van het concept visiedocument “De kracht van verbondenheid”.  Het document geeft 
de kracht en de meerwaarde van onze beweging  aan die ligt in het samenwerken vanuit ieders 
verantwoordelijkheid en autonomie.  Dit geldt in het bijzonder op het terrein van maatschappelijke 
analyse en de agendering van wat wij vanuit onze visie belangrijk vinden. Het is een mooi inhoudelijk 
document dat voor het eerst in het voorjaarsdebat is toegelicht en vervolgens op het congres 2015 is 
vrijgegeven voor discussie in de beweging en daar buiten. Veel lidorganisaties hebben “De kracht van 
verbondenheid”  in eigen kring besproken. Een groot aantal pre-events, bijeenkomsten in aanloop naar 
het jubileumcongres georganiseerd door lidorganisaties, stond in het teken van de bespreking van het 
visiedocument. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve versie. 
 
Maar in 2015 waren er natuurlijk ook de reguliere taken die we als CSC bestuur ter hand hebben 
genomen. De vergaderingen, het overleg met partners zoals Socires en CEVES en de contacten met 
vertegenwoordigers van lidorganisaties. Waardevol en inspirerend. Soms lastig maar altijd vanuit een 
positieve  grondhouding. 
En dan ons jaarlijks congres: “Wel gelukt maar niet gelukkig”. We kunnen met enige trots terugkijken op 
dit geslaagde congres waarin de visie op economie, religie en de gelukkige samenleving werd besproken. 
Gelukkig konden we constateren dat de animo voor het jaarlijks congres was toegenomen. Het aantal  
deelnemers was hoger dan in voorgaande jaren. Dat belooft wat voor 2016.  
Op naar ons jubileumcongres! 
 
Josine Westerbeek-Huitink 
Voorzitter CSC
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1. Het traject CSC 2016 
 
In 2016 is het 125 jaar geleden dat dr. Abraham Kuyper op 9 november 1891 
het Eerste Christelijk Sociaal congres opende met het uitspreken van de rede 
Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Ook andere gebeurtenissen 
maakten het jaar 1891 tot een in sociaal opzicht belangrijk jaar. Zo verscheen in 
mei 1891 de eerste sociale encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII.   
In 1919 vond het Tweede Christelijk Sociaal Congres plaats. In 1991, 100 jaar na 
het Eerste Christelijk Sociaal Congres en  100 jaar na Rerum Novarum, werd in 
Doorn het Derde Christelijk Sociaal Congres gehouden onder de titel 'Bedreigde Verantwoordelijkheid'. 
In 2016 vieren we het 125 jarig jubileum.  
 
Vanaf 2014 wordt er nagedacht over de invulling van dit jubileum. Daartoe is een aantal commissies 
ingesteld, die samengebracht werden in een Centrale Commissie met bestuurslid Annemarie Hinten als 
voorzitter:  

a. De Programmacommissie onder voorzitterschap van Annemarie Hinten ontwikkelt het 
Congresprogramma. 

b. De visiecommissie onder voorzitterschap van Jos van Gennip, die tot doel heeft te komen tot 
een visiedocument 

c. De geschiedeniscommissie, waarbij Piet Hazenbosch de Geschiedenis CSC 1891 – 2016 zal 
vastleggen 

d. De Organisatiecommissie onder leiding van bestuurslid en SBI directeur Jaap Jongejan 
coördineert alle praktische en organisatorische aspecten van het Congres 2016. 

 
a. De Programmacommissie 
In 2015 zijn er vele stappen gezet op weg naar het jubileumcongres. De Programmacommissie heeft een 
basisdocument opgesteld voor het congres waarin inhoudelijke en thematische richtlijnen zijn 
vastgesteld, en een gewenste invulling is gegeven aan de sprekers, subsessies en culturele elementen.  
In het basisdocument wordt het volgende beeld geschetst van het congres: 
Het overkoepelende beeld van het event in 2016 zal positief, hoopvol en toekomstgericht zijn, gericht op 
de 21ste eeuw. We laten als CSC zien, samen met onze partners, waar de energie zit van vernieuwing en 
verandering in de samenleving en in de verschillende sectoren,  waar de vreugde en de hoop, het verdriet 
en de angst, en wat de drijfveren van mensen zijn om te werken aan verbetering van situaties. Daarbij 
gaat het voor ons telkens om mensen en hun creatieve, morele en sociale talenten, mensen in vitale 
gemeenschappen. Om voorbeelden van mensen die samen aan de slag zijn en zich inzetten voor elkaar 
en voor de samenleving – soms ook buiten de gevestigde systemen om en tegen de verdrukking in. 
 
Nadat de Programmacommissie medio 2015 de contouren van het jubileumcongres had vastgesteld is er 
een Petit Comité opgericht dat zorgt voor de praktische uitwerking van de plannen. In deze commissie 
hebben de volgende personen zitting: Annemarie Hinten (voorzitter), Ron Rijnbende (UnieNzV), 
Henriëtte Hulsebosch (Kansfonds), Cor van Beuningen (Socires), Eveline Bersma (Bureau Bersma, 
congresorganisatie), Freerk Jan Bruins (CGMV) en Esther Dwarswaard (CSC secretaris). 
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b. De visiecommissie 
De visiecommissie, geleid door bestuursadviseur en Socires-voorzitter Jos van 
Gennip, heeft medio 2015 een visiedocument opgesteld getiteld: “De kracht 
van Verbondenheid”. In het document worden perspectieven geschetst in de 
huidige netwerksamenleving, die de veranderkracht van een relationele kijk 
op de werkelijkheid laten zien. De verandering van blikrichting schept lucht en 
ruimte en biedt nieuwe perspectieven op samenleving, staat en markt. Het 
visiedocument is een uitnodiging tot bespreking en discussie. Het presenteert 
vragen, observaties en gezichtspunten met de bedoeling om gesprekken te 
stimuleren in de lidorganisaties, om commentaren en aanvullingen uit te 
lokken.  
Van het visiedocument zijn 500 exemplaren gedrukt. Tijdens het congres in augustus hebben alle 
deelnemers een exemplaar ontvangen. Daarnaast zijn exemplaren uitgereikt en opgestuurd naar andere 
relevante partijen. Het document is een eerste concept, organisaties werden van harte uitgenodigd om 
hierop te reageren. In 2016 zal een definitieve versie worden gepubliceerd. 
Stichting Rotterdam heeft subsidie verleend voor het schrijven van dit document. 
  
c. De geschiedeniscommissie 
Piet Hazenbosch (CNV) is door het bestuur verzocht om zijn eerder geschreven geschiedenis van het CSC 
(in 2011) te actualiseren teneinde een goed overzicht te hebben van 125 jaar Christelijk Sociale 
Beweging. In het najaar van 2015 is het eerste concept besproken in het bestuur. Deze geschiedenis zal 
samen met het visiedocument in één bijzondere bundel worden gepresenteerd. 
 
d. De organisatiecommissie 
Deze commissie, onder leiding van Jaap Jongejan, zal in 2016 van start gaan. 
 
 
2.  Voorjaarsdebat 2015 
 
Op 12 maart vond het voorjaarsdebat plaats bij Zonheuvel in Doorn. Tijdens dit debat zette Jos van 
Gennip de contouren uiteen van het Visiedocument-in-wording. Rien Fraanje, directeur 
Wetenschappelijk Instituut van het CDA, reflecteerde hierop. 
Van Gennip stelde in zijn referaat dat we op een zeldzaam kantelmoment in onze maatschappelijke en 
zelfs culturele ontwikkelingen staan. Hij citeerde Rotmans die zegt dat de systeemcrisis in onze 
samenleving een waardencrisis is geworden. Op macroniveau, vanwege de onbegrensde wijze waarop 
we het produceren en consumeren naar de toekomst toe volstrekt onverantwoord belasten. En dat leidt 
op microniveau tot die viervoudige vervreemding zoals die door Govert Buijs is onderstreept: de burgers 
van hun leefomgeving, van hun instituties, van wat ooit het Europees ideaal was en van mondiale 
ontwikkelingen. Van Gennip adviseert de christelijk sociale beweging drie grensoverschrijdingen - 
Europa, wereldwijd en voor komende generaties - volledig te integreren. Daarbij sprak hij de hoop uit 
dat het CSC niet alleen maar die ene happening per jaar is, maar een verbindende, permanente 
samenspraak en samenwerking, in ieders verantwoordelijkheid, op basis van gemeenschappelijke zorg 
en gemeenschappelijk perspectief van een cultuur van hoop. 
Rien Fraanje reageerde hierop door te pleiten voor meer focus en samenhang en terug te gaan naar de 
oorsprong van onze beweging, namelijk het aan de orde stellen van de sociale kwestie. De huidige 
sociale kwestie wordt volgens hem veroorzaakt door nieuwe tegenstellingen in de samenleving, zoals 
tussen hoger- en lager opgeleiden. Ook noemt hij een culturele kloof tussen de mensen die de identiteit 
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en traditie van Nederland koesteren, en zij die de blik naar buiten richten en open staan voor andere 
culturen. Hij ziet daarom drie opdrachten: het overbruggen van tegenstellingen en de culturele kloof, 
het herwaarderen van verschillen in kennis, capaciteiten en ambitie, en het toerusten van mensen, 
zodat zij op basis van hun talenten kunnen bijdragen aan het goede samenleven. 
 
 
3. Congres 2015: Wel gelukt maar niet gelukkig 
 
Van 26 tot 27 augustus werd in Doorn het jaarlijkse congres gehouden, met 
ditmaal als centraal thema: “Wel gelukt maar niet gelukkig.” Tijdens het congres 
werd ingegaan op kwesties als: hoe kun je bijdragen aan geluk van anderen, hoe 
ga je om met teleurstellingen en mislukkingen, hoe zorg je dat iedereen mee kan 
delen in het maatschappelijk welzijn? Het congres stond onder leiding van 
dagvoorzitter Mirjam Sterk. 
CSC voorzitter Josine Westerbeek – Huitink opende het congres met een  
Bijbellezing uit Prediker H6: Al leeft een man 2000 jaar, maar zonder van het goede in dit leven te 
genieten, wat heeft hij daar dan aan? Zowel wijzen als dwazen besteden hun leven aan het 
bijeenschrapen van voedsel zonder dat zij ooit genoeg schijnen te krijgen. Beiden hebben dezelfde 
moeite, maar de arme man die wijs is, heeft een veel beter leven.   
Tijdens het congres werden drie keynote speeches gehouden: 

 Paul van Geest ging in op het persoonlijke geluk. Hoe word je gelukkig, ook als je niet ‘gelukt’ 
bent? Hij gaf daarvoor vijf antwoorden, gebaseerd op geschriften van Augustinus. 

 Jesse Klaver beschouwde de huidige politiek waarin economische belangen lijken te 
overheersen boven de waarden die wij belangrijk vinden voor de samenleving. 

 Jan Peter Balkenende onderstreepte in zijn lezing eveneens het belang van het leven en werken 
vanuit waarden om zo een gelukkige samenleving na te streven.  

 

  
In het woensdagmiddagprogramma werd een zevental workshops georganiseerd: 
- De werkgelukshow: wat maakt u gelukkig in uw werk? 
- Koerskaart geluk: tussen brood en spelen 
- Vind het geluk in het onderwijs en beweeg jezelf en de samenleving 
- Werken vanuit gedeelde waarden in de zorg: minder regels, meer geluk! 
- De Mensenbieb: spreek eens iemand anders! 
- Minder markt, meer samenleving, met de Wetenschappelijke Instituten van CDA, CU en SGP. 
- Inspiratiewandeling op het landgoed. 
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Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland, leidde de dagopening op 
donderdagochtend. Ze hield daarbij een overdenking over de zaligsprekingen.  
Sanne Blauw van De Correspondent sprak een column uit over geluk, waarbij ze aangaf dat uit 
onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger worden van het geven van geld aan anderen, dan van het 
ontvangen van geld. 
Samen met Carola Schouten (CU) en Jan Peter Balkenende deed Sanne Blauw mee aan het panelgesprek 
waarin verder werd ingegaan op het thema. 
Aan het eind van het congres werd het visiedocument ‘De Kracht van Verbondenheid’ gepresenteerd 
middels een inleiding door Jos van Gennip. Alle deelnemers kregen na afloop van het congres het 
document mee met het verzoek het te lezen, te delen en er op te reageren. 
Rogier Pelgrim kwam met zijn band enkele liederen ten gehore brengen, zoals ‘Listen, don’t speak’ , 
waarin hij mensen opriep om beter te luisteren naar elkaar. 
Voormalig CSC secretaris Wim Eikelboom ontving tijdens het congres een Koninklijke Onderscheiding, 
onder andere voor zijn jarenlange inzet voor het CSC. 
CSC voorzitter Josine Westerbeek – Huitink sloot het congres af met een vooruitblik naar het 
jubileumcongres, waarbij ze aangaf dat het congres én het pad er naar toe een gezamenlijk traject is. 
 
Congrescommissie 
De Congrescommissie die het Congres heeft voorbereid bestond uit:  

 Jaap Jongejan   Voorzitter, SBI en CSC bestuurslid  
 Willem Jelle Berg  CNV en CSC bestuurslid 
 Wim Oolbekkink  SBI 
 Michiel Hietkamp  CNV Jongeren 
 Freerk Jan Bruins  CGMV 
 Esther Dwarswaard  CSC secretaris 

  
Congresverslag 
Van het congres is een verslag verschenen dat onder de deelnemers 
en onder de aangesloten organisaties is verspreid. Hierin zijn onder 
meer de drie lezingen opgenomen, de inleiding van de voorzitter, de column van Sanne Blauw, de 
overdenking van Karin van den Broeke en een verslag van het panelgesprek (zie onze website). 
 
 
4.  Lidorganisaties 
 
De stichting is een netwerk van een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties die zich tot 
de christelijk-sociale beweging rekenen. Deze organisaties dragen inhoudelijk, bestuurlijk en financieel 
bij aan de Stichting Christelijk Sociaal Congres.  Zie de bijlage voor de lijst met aangesloten organisaties. 
In 2015 is een drietal organisaties lid geworden van het CSC: het Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam, 
RMU en het Christelijk Ondernemers Netwerk. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee lidorganisaties: de St. Christen in de Zorg is eind 
2015 opgeheven. Cordaid heeft eind 2015 het lidmaatschap opgezegd wegens bezuinigingen. Hierover 
wordt nog gesproken met Cordaid. 
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5.  Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in het CSC. De Raad van Toezicht vergaderde op 12 maart en op 26 augustus 
2015. De Raad keurde de balans en de staat van baten en lasten over 2014 goed en dechargeerde 
vervolgens het bestuur. De Raad besprak uitvoerig de voortgang van het CSC Traject 2016, waarmee een 
aantal belangrijke stappen zijn gezet op dit traject. In de maartvergadering is het nieuwe Centrum voor 
Ethiek en Samenleving (CEVES) uitgebreid geïntroduceerd en toegelicht door CEVES voorzitter Bert 
Vroon. In de augustusvergadering is het visiedocument “De Kracht van Verbondenheid” uitgebreid aan 
de orde geweest, toegelicht door de voorzitter van de visiecommissie, Jos van Gennip.  
 
 
6.  Bestuur  
 
De voorzitter van het CSC wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. Alle overige 
bestuursleden worden benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht. De samenstelling van het 
bestuur bleef in 2015 ongewijzigd. Penningmeester Jan Willem van den Braak heeft na 11 jaar deze 
functie beëindigd. Willem Jelle Berg volgde hem medio 2015 op. 
 
Leden: 
Josine Westerbeek - Huitink Onafhankelijk voorzitter 
Jan-Willem van den Braak Vereniging VNO- NCW, penningmeester tot 1 juni 2015 
Annemarie Hinten - Nooijen Eerst namens Tilburg University, later namens Radboud Universiteit 
Jaap Jongejan   Stichting SBI 
Wim Kuiper   Verus 
Emile Lohman   Reliëf 
Willem Jelle Berg  CNV, penningmeester vanaf 1 juni 2015 
  
Adviserende leden: 
Jos van Gennip    Socires 
Pieter Kohnen   VKMO - Katholiek Netwerk  
 
Secretaris 
Het bestuur wordt sinds 2015 ondersteund door secretaris Esther Dwarswaard. 
 
Het bestuur vergaderde in 2015 acht keer. Vergaderonderwerpen waren onder meer: 

 Voorbereiding voorjaarsdebat en congres 2015 
 Voortzetting van het traject CSC 2016 
 Begroting 2016, congresbegroting en jaarcijfers 2015 
 Samenwerking in CEVES 
 De toekomst van het CSC 
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Relatiebeheer 
Het bestuur ontvangt geregeld uitnodigingen voor activiteiten van bij het CSC aangesloten organisaties. 
Waar en wanneer mogelijk geeft het bestuur met een gedelegeerde of met een delegatie acte de 
présence. Zo was het CSC bestuur gedelegeerd aanwezig bij het Allerheiligenberaad en bij het 
Prinjesdagontbijt en bij de interkerkelijke Prinsjesdagbijeenkomst. CSC voorzitter Josine Westerbeek - 
Huitink is vanuit haar functie in het CSC bestuur lid van het bestuur van het Prinsjesdagontbijt. 
Daarnaast neemt zij als adviseur deel aan de vergadering van het VKMO bestuur.  
 
7.  CEVES 
 
Eind november 2014 richtten SBI, Socires en het CSC een centrum voor Ethiek en Samenleving op, CEVES 
genaamd. Het doel van CEVES is om activiteiten te organiseren over het christelijk sociaal denken en 
maatschappelijke vernieuwing. Dit centrum is in januari 2015 gestart; het bestuur is meerdere keren 
bijeen gekomen om te brainstormen over het thema dat is gekozen voor een eerste activiteit: Economie 
en Ethiek. Dit thema is voortgekomen uit een inventarisatie bij het voorjaarsdebat. Begin 2016 zal CEVES 
hierover een pre-event organiseren voor het jubileumcongres.  
In het bestuur van CEVES hebben de volgende personen zitting: Namens CSC: Wim Kuiper en Emile 
Lohman, namens SBI: Aukje Nauta en Jan Willem van den Braak, en namens Socires: Frank van den 
Heuvel. Secretaris is Cor van Beuningen (Socires); Bert  Vroon is onafhankelijk voorzitter. 
Met de oprichting van CEVES werd het CSC beraad en de stuurgroep ‘Deel je bedoeling…’, beide onder 
leiding van CSC bestuurslid Wim Kuiper, opgeheven.  
 
 
8.  CSC Website  
 
In 2015 heeft de secretaris het beheer van de website www.christelijksociaalcongres.nl overgenomen 
van Hans Groen |(Socires), die deze taak jaren met grote inzet heeft vervuld. Tevens is geïnvesteerd in 
de opzet van een nieuwe website, die overzichtelijker is en voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo werkt 
de site nu goed op tablets en smartphones en kunnen op eenvoudige wijze mailings worden verzonden 
aan de achterban. 
 
 
9.  Financiën 2015 in het kort 
 
De inkomsten van het CSC bedroegen in 2015 135.818 euro. De kosten bedroegen 151.338 euro. Het 
resultaat komt daarmee op 15.520 euro negatief. Deels heeft dit te maken met investeringen in het 
congres 2016, en deels met de subsidie van CSC aan CEVES ter grootte van 15.000 euro.  
 
Het eigen vermogen bedroeg per ultimo 2015 209.833 euro (inclusief het geïncorporeerde Adriaan 
Borstfonds). De ledencontributie is in 2015 met 4% verhoogd. De aangesloten organisaties betalen naar 
draagkracht een jaarlijkse bijdrage van € 1.300,--, € 2.600,-- of  € 5.200,--.   
In de periode 2013 - 2016 geldt een opslag voor de financiering van het congres 2016 van 25%.   
Met ingang van 2014 is er vacatiegeld ingesteld voor de voorzitter ter grootte van € 7000,-- per jaar. 
 
 



 10

10.  Bijzondere relaties 
 
Het Christelijk Sociaal Congres onderhoudt bijzondere relaties met: 

 Socires, waarvan mr. Jos van Gennip adviserend lid van het CSC bestuur is. 
 Het VKMO - Katholiek Netwerk, namens welke drs. Pieter Kohnen optreedt als    

adviserend lid van het CSC-bestuur. CSC voorzitter Josine Westerbeek – Huitink is in 2015 
eveneens adviserend lid geworden van het VKMO bestuur. 

 Het Christelijk Sociaal Jongeren Congres (CSJC). De organisatie CSJC is medio 2015 opgeheven. 
Het netwerk blijft bestaan; het CSC blijft hier waar mogelijk contact mee onderhouden. 

 Het Prinsjesdagontbijt; de CSC voorzitter is bestuurslid van het Prinsjesdagontbijt. 
 Stichting SBI; het SBI levert vele diensten aan het CSC waaronder het secretariaat en de 

administratie. Daarnaast sponsort het SBI het CSC jubileumcongres 
 De bijzondere leerstoel Christelijk Sociaal Denken, welke wordt bekleed door prof. Dr. J. J. van 

Dijk en is gevestigd aan de VU. 
 
 

11. Secretariaat 
 
Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door het SBI in de persoon van Marjan Philippi. Dit 
geschiedt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het CSC, Esther Dwarswaard.  
Adrie de Groot doet de financiële administratie.  
Het secretariaatsadres is: Stichting Christelijk Sociaal Congres, p/a SBI training & advies, Postbus 69, 
3940 AB Doorn. E-mail: info.csc@sbi.nl  Telefoon: 0343-473333 (Marjan Philippi.)  
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Bijlage 1 bij CSC Jaarverslag 2015 
 
Overzicht van bij het CSC aangesloten organisaties en vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht per 
31 december 2015 
 
Bestuur: 
Onafhankelijk voorzitter    mw. Josine Westerbeek-Huitink 
VNO-NCW      dhr. Jan Willem van den Braak 
CNV       dhr. Willem Jelle Berg, penningmeester 
Univ. Twente, later namens Radboud Univ.  mw. Annemarie Hinten - Nooijen 
Stichting SBI       dhr. Jaap Jongejan 
Verus        dhr. Wim Kuiper 
Reliëf       dhr. Emile Lohman 
 
Adviseurs: 
Socires       dhr. Jos van Gennip 
VKMO       dhr. Pieter Kohnen 
 
Raad van Toezicht: 
Adelbert Vereniging     dhr. Theo Schepens 
Alg. Onderwijsbond / CVHO    dhr. Henk Willigenburg 
Alg. Onderwijsbond /St. Bonaventura   dhr. Wim van Dijk 
CGMV vakorganisatie     dhr. Huib Jongenburger 
Christelijke Hogeschool Ede    dhr. Herman Oevermans 
Christelijk Ondernemers Netwerk   dhr. Jan Piet 
Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam   dhr. Leen la Rivière 
Christen in de Gezondheidzorg    Arie Kars 
CNV Vakcentrale     dhr. Willem Jelle Berg (bestuur) 
Cordaid       mw. Simone Filippini  
Evangelische Omroep     dhr. Jaap Kooij 
Evangelische Alliantie     dhr. Jan. Wessels 
ICCO       dhr. Marinus Verweij 
KASKI       dhr. Ton Bernts 
Leger des Heils      dhr. Cor Vader 
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolver. LVGS dhr. Jan Westert 
LTO Nederland      dhr. Gerard van der Grind 
KRO-NCRV      vacant 
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)   dhr. Riewert Buitenwerf 
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)  dhr. Johan van der Ham 
Oikocredit Nederland     mw. Jacobine Geel 
Ouders van Waarde     dhr. Werner van Katwijk 
Passage, chr. maatschappelijke vrouwenbeweging mw. Inge van der Mast - Veenendaal 
PAX       dhr. Jan Gruyters 
PCOB, christelijke ouderenorganisatie   vacant 
Protestante Theologische Universiteit   dhr. Dominique de Boer 
Radboud Universiteit Nijmegen    mw. Annemarie Hinten (bestuur) 
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders dhr. Emile Lohman (bestuur) 
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RMU 
Stichting SBI      dhr. Jaap Jongejan (bestuur) 
Skanfonds      mw. Henriëtte Hulsebosch 
Stichting Exodus     dhr. Jan Eerbeek 
Stichting GIDSnetwerk     dhr. Stan Uyland 
Stichting Philadelphia Zorg    mw. Greet Prins 
Stichting Present Nederland    dhr. Tiemen Zeldenrust 
Stichting Rotterdam     vacant 
Stichting ter Bevordering Chr. Pers in Nederland dhr. Siebren Miedema  
Stichting Thomas More     dhr. Joost van der Net 
Stichting voor Christelijke Filosofie    dhr. Ab Berger 
UnieNzv      dhr. Ron Rijnbende 
Universiteit van Tilburg     vacant 
Vereniging Maatschappij van Welstand   dhr. L.A. Branderhorst 
Vereniging Prisma     dhr. Henk Jochemsen 
VNO-NCW      dhr. Jan-Willem van den Braak (bestuur) 
Vereniging VU      mw. Roeleke Vunderink 
Verus, vereniging voor Christelijk Onderwijs  dhr. Wim Kuiper (bestuur) 
Windesheim, Hogeschool    mw. Iris Creemers 
YMCA       dhr. Robert Feith 
Youth for Christ      dhr. Bram Rebergen 


