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Het is tijd voor een nieuwe tijd. Een te grote groep armen lijdt onder 

de macht van het geld. Geldbezit is de afgod geworden, waardoor 

de werkende stand meer en meer verarmd is. Een brede sociale 

beweging, die voor het recht van de arbeider opkomt, is nodig. 

Tegen die achtergrond wordt het eerste christelijk-sociaal congres 

georganiseerd, 125 jaar geleden. In zijn openingstoespraak, over 

‘de sociale kwestie’ zegt Abraham Kuyper: “er is ernstige twijfel 

gerezen over de deugdelijkheid van het maatschappelijk gebouw, 

waarin we wonen; […] in de publieke opinie wordt strijd gevoerd 

over de hechtere grondslagen, waarop een doelmatiger en beter 

bewoonbaar maatschappelijk gebouw valt op te trekken.”

CONGRES: WOENSDAG 31 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 2 SEPTEMBER



Sociale zekerheid 
Deze sociale kwestie is actueler dan ooit. Er is in die tijd 

uitermate veel veranderd. 125 Jaar geleden ging het om 

het tegengaan van schrijnende ongelijkheid en bittere 

armoede; om menswaardigheid voor mensen die als 

arbeiders niet meer dan een instrument waren voor 

de verrijking van anderen. Het leverde sociale wetten, 

overlegorganen en het sociale zekerheidsstelsel op waar 

we vandaag de dag nog steeds de voordelen van ervaren.   

De kracht van verbondenheid
In 2016 zien we dat mensen weliswaar hun individu-

ele autonomie bevestigd zien maar dat ze voor hun 

ontplooiing anderen nodig hebben, in betekenisvolle 

verbanden: gemeenschappen. Er is een sterke roep om  

andere, nieuwe, zelfgekozen verbanden van allerlei 

soort. Dit congres staat in het teken van deze nieuwe 

gemeenschappen, deze kracht van verbondenheid. 

De energie van vernieuwing 
We gaan drie dagen lang intensief op zoek waar de energie 

zit van vernieuwing en verandering in de samenleving.  

We zoeken naar de hoop, het verdriet en de angst, naar 

drijfveren om te werken aan verbetering. Daarbij gaat het 

om voorbeelden van mensen die samen aan de slag zijn 

en zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving – 

ook buiten de gevestigde systemen om en tegen de 

verdrukking in.

Een samenleving in transitie 

We komen uit een systeemgestuurde tijd van ordenen en 

beheersen; van beloning en straf. We zien een groeiende 

kloof tussen degenen die het goed doen en mensen die 

niet meekomen in dit systeem; tussen de haves en de 

have nots. We beleven de overgang naar een doe-het- 

zelf samenleving, een nieuwe civil society van mensen  

die samen aan de slag gaan, deels buiten de systemen 

van markt en overheid om. Met nieuwe verbindingen en 

‘inclusief’ denken en handelen. Wordt dit de kern van ons 

samenleven de komende tijd?

Met wie wilt u dit delen?
De essentie van de komende tijd wordt dat 
we het samen doen. Dat we samen delen. Dat 
we de kracht van verbondenheid ervaren. Uw 
aanwezigheid is natuurlijk cruciaal. Met u in 
ons hoofd (en hart) hebben we 2 jaar lang 
keihard gewerkt om te komen tot het meest 
inspirerende congres voor deze nieuwe tijd. 
Op 31 augustus en 1 & 2 september. Als u zich 
vandaag aanmeldt, is het wellicht goed meteen 
te bedenken wie u dit congres nog meer gunt. 

Op zoek naar de voorbeelden 
Zes dagdelen lang spreken we met elkaar aan de hand van de voorbeelden die we 
zien. Hoe werkt de nieuwe gemeenschap, op basis van welke drijfveren gebeurt 
dat, waar lopen mensen tegen aan, wanneer lukt het wel en wanneer niet? Dat doen 
we aan de hand van drie thema’s:

1  Het sociale domein. Wat gebeurt er met de sociale cohesie, welke  
hervormingen zien we? Hoe gaan we om met kwetsbaarheid en inclusiviteit?

 Hoe verwelkomen we vluchtelingen? 

2  Het economische domein. Welke bewegingen zien we in de economie? 
Hoe bestrijden we de toenemende ongelijkheid? Wat gebeurt er rond de 
deeleconomie, sociaal ondernemerschap, de buurteconomie?

3.  Het duurzame domein. Hoe herbouwen we vitale lokale gemeenschappen in 
een tijd van individualisering en globalisering? Wat gebeurt er met Europa? 
Van wie is het milieuprobleem?



VRIJDAG 2 SEPTEMBER

•  09.30 Dagopening door  

Mgr. Gerard de Korte

• 10.00 Lezing Sigrid Kaag

• 10.45  Pauze

• 11.00  Geke’s Tiental met  

 Syrische vluchtelingen

• 11.20  Interactieve sessie met de zaal

•  12.00  Lezing door Wim van de Donk

•  12.30  Afsluiting door CSC-voorzitter 

Josine Westerbeek – Huitink

• 12.45 Lunch

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

• 09.30 Dagopening door ds. Karin van den Broeke

•  10.00 Lezingen door Stephen B. Young en  

Jan Peter Balkenende

•  11.15 Pauze

• 11.40 Het Toverbaltheater 

•  12.30 Lunch

•  13.30 Lezingen door Luigino Bruni en 

Willemijn Verloop

• 14.40 Debat politieke leiders: Buma (CDA),  

 Segers (CU) en Klaver (GroenLinks)

•  15.15 Pauze

• 15.30 - 16.30 Eerste ronde deelsessies

 1  VNO NCW / LTO Nederland: Europa 2020:  
ontbinding of verbinding?’ 

 2   CNV: Werken met LeerKRACHT
 3   Kansfonds: Kansen zien bij leven in armoede
 4  Philadelphia: De bedoeling van ‘regelarm’
 5  GIDSnetwerk: Maatjesprojecten van ReconnAct
 6  Youth for Christ: LifeSpots
 7  Collegetour met Irene van Staveren
 8  Martine Zeijlstra: Eerlijk zullen we alles delen:  

de deeleconomie 
 9  Jan Aalbers en Ben Nitrauw: Think like a Zebra 
 10  Cocky Fortuin-Van der Spek: Leiderschap met lef
 11 Videoroom: Dos Santos
 12 Aat van der Harst: Minipelgrimage
 13  Mirjam van der Vegt: Vanuit de stilte naar verbinding 
 14 Susanne de Jong-Tennekes: Dansworkshop  

• 16.45 - 17.45 Tweede ronde deelsessies: 

 1  VKMO, Socires en CSLK: Rerum Novarum en 
Laudato Si

 2  KRO-NCRV: Betrokken journalistiek
 3  Verus: Hoop voor onze kinderen
 4  Reliëf: Betekenisvolle zorg vanuit Christelijk  

Sociaal perspectief 
 5  SBI Formaat: Bezieling in het georganiseerde leven
 6  Edukans, ICCO en Prisma: De ‘Sustainable  

development goals’ deel II 
 7  GIDSnetwerk: Maatjesprojecten van ReconnAct
 8  Youth for Christ: Pioniersontmoeting
 9 Martine Zeijlstra: Eerlijk zullen we alles delen:  
  de deeleconomie 
 10  Cocky Fortuin-Van der Spek: Leiderschap met lef
 11 Videoroom: Dos Santos
 12 Aat van der Harst: Minipelgrimage
 13  Mirjam van der Vegt: Op stiltereis naar je hart 
 14 Susanne de Jong-Tennekes: Dansworkshop  

• 18:00 Inspiratiediner met dinnerspeech van  

 Maurice Limmen (CNV)

• 20:00 Informeel interactief programma met 

 TimZingt – Weer Mooi Mooi Weer

WOENSDAG 31 AUGUSTUS

•  13.30 Opening door  

CSC voorzitter Josine Westerbeek - Huitink 

•  13.45 Lezing door  

Kardinaal Peter Turkson uit Ghana

• 14.15 Interactieve introductie op het congresthema  

 o.l.v. de dagvoorzitters Jacobine Geel en Jeroen Smit

• 15.30 Pauze

• 15.45 - 16.45 Deelsessies

 1 YMCA: Ieder kind op vakantie 
 2  Philadelphia: Maak werk van talentontwikkeling
 3  PAX: Dag Hammerskjöld en Leiderschap
 4  RMU: Economie of gemeenschap?
 5  Edukans, ICCO en Prisma: De ‘Sustainable 

development goals’ deel I
 6  VKMO: Sociale ethiek in het maatschappelijk 

debat (Logia sessie)
 7  CDJA: Wat is de rol van jongeren in de  

(participatie)samenleving?
 8 George Harink: Historische reflectie op het 
   Christelijk-Sociaal Congres
  9 Geloofinjeproject: Zinvol crowdfunden
 10 Videoroom met Christelijk Sociaal Netwerk
    Rotterdam: The Big City
 11 Brigitte van Baren: Meditatie - Meer bereiken 
   met minder doen

•  17.00 - 17.45 Plenair gesprek met Piet Hein Donner 

en Mechteld Jansen

• 18.00 Inspiratiediner met dinnerspeech van  

 Jaap Jongejan (SBI Formaat)

•  20.00 ‘De Bijbel in een uur – sociaal’ door  

verhalenverteller Kees Posthumus 



Deelname Aanmelden
U kunt zich aanmelden via  
www.christelijksociaalcongres.nl.  
Hier kunt u ook uw voorkeur opgeven  
voor een deelsessie. Betaling van de  
deelnemersbijdrage kan direct via  
iDeal of indien u dat wenst, op factuur.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door een  
belangrijke gift van de Stichting SBI (Samenwerking  
Bezinning en Inspiratie), gevestigd op Landgoed  
Zonneheuvel te Doorn en omroep KRO-NCRV.

Deelname aan 
het gehele 
congres
incl. overnachtingen

€ 350,-

Woensdag  
en donderdag
incl. overnachting

€ 300,-

Deelname aan 
het gehele 
congres
zonder overnachtingen

  € 275,-

Woensdag  
en donderdag
zonder overnachtingen

  
  € 250,-

Woensdag-
middag en 
avond
incl. diner 

€ 100,-

Donderdag 
en vrijdag 
incl. overnachting

€ 250,-

Donderdag 
en vrijdag 
zonder overnachtingen

  
       € 200,-

Donderdag 
overdag en 
avond 
incl. diner 

€ 150,-

Vrijdag-
ochtend
incl. lunch 

€ 50,-

Praktische informatie

Het Christelijk-Sociaal Congres 2016  

vindt plaats op Landgoed Zonheuvel, 

Amersfoortseweg 98 te Doorn.

Adresgegevens

p/a SBI Formaat Postbus 69,  

3940 AB Doorn

Tel: 06-1299 0938 (Marjan Philippi)  

E-mail: info.csc@sbiformaat.nl

Secretaris CSC: Esther Dwarswaard,  

secretaris.csc@sbiformaat.nl

Volg ons op

@Christelijksociaalcongres

@CSCPlein 
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Studenten kunnen voor een laag tarief deelnemen en betalen 
maximaal 50 euro voor het gehele congres (incl. overnachtingen). 

mailto:info.csc%40sbiformaat.nl?subject=CSC%20congres
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