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“Alles is gedaan,
niets helpt,
doe niets.”

“Overal komt narigheid van,
nergens is vrede,
wees nergens.”

“Iedereen heeft haast,
iedereen is ontevreden,
niemand heeft tijd,
niemand is gelukkig,
wees niemand.”

(Freek de Jonge, 1982)

Na het succesvolle congres van 2014 met als 
titel ”De participatiesamenleving”, maken we 
in 2015 een volgende stap op weg naar ons 
jubileumjaar 2016. Dit jaar staat de zoektocht 
centraal naar de rol van economie, ethiek en 
duurzaamheid in een ‘gelukkige’ samenleving. 
Onder het motto: Wel gelukt maar niet gelukkig?

We hebben veel om dankbaar voor 
te zijn en het meest bijzondere is 
eigenlijk dat we geleidelijk aan in 
de westerse wereld toe komen 
aan zaken waar onze ouders nog 
helemaal geen tijd voor hadden. 
Tegelijkertijd zitten onze agenda’s 
overvol met zakelijke en sociale 
afspraken en is er nauwelijks 
nog ruimte om te lummelen. De 
uitdaging is om wijs en creatief 
om te gaan met de nieuwe 
overvloed én met onze blijvende 
kwetsbaarheid.

Maar wat brengt het hedendaagse 
materialistische wereldbeeld, 
waarbij iedereen zijn ‘eigen geluk’ 
najaagt, vooral financieel en qua 
gezondheid? De – inmiddels zeer 
bevoorrechte - elite loopt voorop; 
‘de ongelukkigen’ worden - 
opnieuw - uitgestoten. Er lijkt niet 
meer te worden geleerd om het 
onvolkomene te accepteren als 
levensrealiteit.
De wereld lijkt uit balans. Europa 
ligt onder vuur: aan de oostgrens 
met Oekraïne aan de zuidgrens 

met vluchtelingen en de strijd met 
IS. Intern worstelt Europa met 
o.a. het financiële probleem met 
Griekenland. En leren de banken 
het ooit? Hoe ontwikkelt arbeid 
zich? Is nog meer flexibiliteit 
van arbeidscontracten het enige 
antwoord op de economische 
problemen? Te veel (jonge) mensen 
staan aan de kant. Wat brengt de 
verdergaande digitalisering, big 
data en robotisering? Een nieuwe 
aanval op werkgelegenheid of 
is het een zegen, omdat we ons 
hierdoor kunnen richten op zinvol 
werk? 

Onderzoek wijst uit dat een 
toename in welvaart gepaard gaat 
met stagnerend of zelfs dalend 
geluk; de zogenaamde geluk-
inkomensparadox. Geluk ontlenen 
we vooral aan niet-materiële 
dingen: betekenisvolle relaties 
met je partner, in het gezin, met 
vrienden en collega’s op het werk; 
en ook creativiteit en beleving van 
de natuur. Geluk is een proces van 
verbinden. Mensen komen tot bloei 

als ze met anderen samenwerken 
aan iets wat de moeite waard is, 
in een verband waarin ze als mens 
gezien worden en waarin hun inzet 
er ook echt toe doet. Dit past bij 
uitstek bij het christelijk sociaal 
denken.

Het aanstaande congres 
biedt prominente sprekers en 
inspirerende deelsessies waarbij 
we met u op weg willen gaan in 
de zoektocht naar een gelukkige 
samenleving. Waar ook ruimte is 
voor: ’misschien niet gelukt maar 
wel gelukkig!” We bieden een 
programma voor jong en oud met 
ruimte voor verdieping, bezinning 
en cultuur. U bent van harte 
welkom op 26 en 27 augustus 
2015 op het Landgoed Zonheuvel 
In Doorn.

Namens het bestuur van stichting 
CSC,

Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter



13.30 – 14.00 Ontvangst deelnemers 

14.00 – 14.15   Opening door CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink,  
 overdracht aan congresvoorzitter Mirjam Sterk 

14.15 – 14.45  Lezing door Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis: 
Al dan niet gelukt maar altijd gelukkig! Augustinus’ visie 
op een goed en zinvol leven.

14.45 – 15.10   Lezing door Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links: 
Hoe krijgen we het ideologische debat weer terug in 
tijden van economisme? 

15.10 – 15.30 Gesprek met de zaal 

15.30 – 16.00  Pauze

16.00 – 17.30 Deelsessies:
  1. De Werkgelukshow: wat maakt u gelukkig in uw werk? 
  2. Koerskaart geluk: Tussen brood en spelen
  3.  Vind het geluk in het onderwijs– en beweeg jezelf en de 

samenleving
  4.  Werken vanuit gedeelde waarden in de zorg: minder 

regels, meer geluk!
  5. Inspiratiewandeling op het landgoed
  6. Spreek eens iemand anders!
  7. Delen in geluk

17.30 – 18.00  Muzikaal intermezzo door Rogier Pelgrim 

18.00 – 18.30  Terugblik op de deelsessies

18.30 – 22.00   Walking dinner met live tangomuziek van Nuevo Nocturna

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015

08.30 – 09.00  Ontvangst deelnemers 2e dag 

09.00 – 09.30  Dagopening door Karin van den Broeke, preses PKN 

09.30 – 09.40   Heropening Congres door CSC voorzitter Josine 
Westerbeek-Huitink

09.40 – 10.10   Lezing door Jan Peter Balkenende, partner Corporate 
Responsibility bij EY en hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit: Over waarden en de zoektocht naar 
geluk.

10.10 – 10.20  Column door Sanne Blauw van De Correspondent

10.20 – 10.45  Pauze 

10.45 – 11.30  Panelgesprek met Ruben van Zwieten (Zingeving   
    Zuidas), Carola Schouten (Christenunie), Sanne Blauw  
    (De Correspondent) en de zaal

11.30 – 12.00   Slotrede en vooruitblik door CSC voorzitter Josine 
Westerbeek-Huitink

12.00 – 13.30  Afsluitende lunch



Jan Peter Balkenende
Partner Corporate Responsibility bij EY en hoogleraar 
Governance, Institutions and Internationalisation aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was na zijn 
Kamerlidmaatschap voor het CDA minister-president van 
2002 tot 2010. Tussen 1993 en 2002 was hij bijzonder 
hoogleraar Christelijk-sociaal denken over economie en 
maatschappij aan de Vrije Universiteit.

Jesse Klaver
Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 was Klaver de 
campagneleider van GroenLinks. Sinds mei van dit jaar is hij 
fractievoorzitter van deze partij. In de Tweede Kamer houdt 
hij zich bezig met Algemene Zaken, Belastingen, Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking en Europa. De Franse 
topeconoom Piketty werd op initiatief van Klaver in 2014 
door de Tweede Kamer uitgenodigd voor een hoorzitting. 
Van 2009-2010 was Klaver voorzitter van CNV jongeren.

Ruben van Zwieten
Predikant en oprichter van De Nieuwe Poort in de 
Amsterdamse Zuidas: café-restaurant / werkplek / cultureel 
centrum en social enterprise ineen. Verkoopt fitness voor 
de geest-abonnementen aan bedrijven. Laat topmensen in 
Nederland reflecteren op leven, werk en samenleven. Is Lid 
van de Monitoring Commissie Code Banken en columnist bij 
het Financieele Dagblad. 

Carola Schouten 
Sinds 2011 is zij Tweede Kamerlid voor de Christenunie. 
Datzelfde jaar werd zij door de parlementaire pers verkozen 
tot Politiek Talent van 2011. Ze is woordvoerder Hoger 
Onderwijs, Justitie, Economie en Innovatie, Financiën 
en Pensioenen. 

Sanne Blauw
Sanne Blauw (1986) is econometrist en journalist. Ze 
promoveerde onlangs op haar proefschrift ‘Well-to-do 
or doing well?’ Voor haar onderzoek bestudeerde ze 
onder andere geluk in Bolivia en de besmettelijkheid van 
geluk bij een studentenvereniging. Ze schrijft nu voor De 
Correspondent over de zin en onzin van het meten van 
geluk, en hoe die informatie kan worden gebruikt voor beter 
overheidsbeleid.

Karin van den Broeke
Predikante en preses van de Protestantse Kerk in Nederland 
en daarmee de hoogste functionaris van deze kerk. Van den 
Broeke maakte al langere tijd deel uit van de synode en is sinds 
2011 bestuurslid van de Bond van Nederlandse Predikanten. 
Januari 2013 werd Van den Broeke voor een periode van 
vijf jaar gekozen als preses van de Generale Synode van de 
Protestantse Kerk. Zij is de eerste vrouw in die functie. 

Paul van Geest 
Hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie 
aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar 
Augustijnse studies aan de VU. Behalve een internationaal 
erkend wetenschapper is hij in Nederland een graag geziene 
gast op radio en televisie en maakt hij de theologie relevant 
ook ver buiten de grenzen van zijn vakgebied. In 2014 werd Van 
Geest tijdens de Nacht van de Theologie verkozen tot ‘theoloog 
van het jaar’.

Rogier Pelgrim
In 2012 werd hij bekend door zijn deelname aan het 
televisieprogramma ‘De Beste Singer Songwriter van Nederland.’ 
De juryleden loofden hem om zijn virtuositeit als zanger. Later 
dat jaar won hij de Grote Prijs van Nederland, inclusief de prijs 
voor beste muzikant. Volgens de vakjury krijgt hij “een bomvol 
Paradiso muisstil met zijn van God gegeven stem en zweept hij 
het publiek net zo makkelijk weer op.” Een christelijke muzikant 
zonder missionair doel. 

Mirjam Sterk
In 2002 werd Sterk gekozen als Tweede Kamerlid. Binnen de 
CDA-fractie was Sterk woordvoerder Integratie en Immigratie 
en Sociale Zekerheid. In 2013 werd zij de nieuwe ‘ambassadeur 
aanpak jeugdwerkloosheid’. Van eind 2013 tot begin 2015 
presenteerde Sterk het televisieprogramma ‘Jij bent Sterk’.
Ook had zij een wekelijkse talkshow IKONhuis en was zij te 
horen op de radio bij ObaLive. Momenteel is zij vice-voorzitter 
van de Onderzoeksraad voor Integriteit Overheid.

Josine Westerbeek - Huitink
Zij is alweer twee jaar voorzitter van het Christelijk Sociaal 
Congres, naast haar voorzitterschap van CDA-vrouwen. 
Hiervoor was ze werkzaam als voorzitter van het CNV (waarmee 
ze de eerste vrouwelijke voorzitter van een vakcentrale van 
Nederland was) en directeur van Wilde Ganzen.



Kosten Deelname:

Gehele Congres incl. overnachting en maaltijd € 220,--

Gehele Congres zonder overnachting, incl. maaltijd  € 160,--

Gehele Congres zonder overnachting, zonder maaltijd € 120,--

Alleen woensdag met maaltijd  € 120,--

Alleen woensdag zonder maaltijd  €   80,--

Alleen donderdag incl. lunch  €   70,--

Studenten ontvangen 50% korting op het tarief, na overlegging van hun 
studentenkaart.

Opgave en deelname:
U kunt zich voor dit congres opgeven via onze vernieuwde 
website: www.christelijksociaalcongres.nl. Hier kunt u ook uw voorkeur 
opgeven van deelsessie. Betaling van de deelnemersbijdrage kan 
direct via iDeal of indien u dat wenst, op factuur. 

Praktische informatie:
Het Christelijk-Sociaal Congres 2015 vindt plaats op SBI Landgoed 
Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn.

Adresgegevens:
p/a SBI Postbus 69, 3940 AB Doorn 
t 06-1299 0938 (Marjan Philippi) e-mail: info.csc@sbi.nl 
Secretaris CSC: Esther Dwarswaard, secretaris.csc@sbi.nl 


