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“Op naar het jubileumcongres van 2016!” 
Dat waren de laatste woorden van de voorzitter van het CSC, Josine Westerbeek- 
Huitink aan het eind van een bijzonder geslaagd congres. Inspirerende sprekers, 
een mooi thema en een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt, zijn veel gehoorde 
opmerkingen. Maar ook het gevoel van vernieuwing. Veel jongeren in de zaal en een 
programma waarin jong en oud aan het woord kwam. 
Het was een voorrecht om als organisatiecommissie dit congres te mogen 
voorbereiden. Geweldig om te merken hoeveel mensen mee willen werken aan het 
congres van het CSC. Alle sprekers zeiden eigenlijk direct volmondig: Ja, hieraan 
willen we graag meewerken. We geloven…. we zíen dat het CSC een rol kan spelen in 
deze maatschappij. 

Als ik dan nu in een voorwoord terugkijk naar alle voorbereidingen en het congres 
zelf, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn. Namens de commissie willen we iedereen 
die heeft meegewerkt aan dit succesvolle congres hartelijk bedanken voor hun 
medewerking. Gelukt en gelukkig! is het gevoel dat wij van het congres overhouden.

In dit boekje vindt u de toespraken terug. De mooie woorden van Paul van Geest over 
Augustinus. De speech van Jesse Klaver, waarin hij Jan Peter Balkenende aanhaalt 
en zijn waardevolle mening geeft over economisme. Jan Peter Balkenende die de 
21e eeuw als eeuw van de waarden typeert. De uitdaging voor het CSC is om deze 
handschoen op te pakken. 
De prachtige muziek van de singersongwriter Rogier Pelgrim. De workshops, 
waarbij de Mensenbieb, leen eens een echt mens, een groot succes was. Over de 
Werkgelukshow werd nog veel nagepraat en mensen konden hun geluk niet op tijdens 
een boswandeling op Landgoed Zonheuvel.

Prachtig hoe dominee Karin van den Broeke in een overdenking vanuit het Evangelie 
de verbinding legde naar vandaag. Inspiratie en overtuiging in een korte overdenking. 
Iedereen voelde het: hier bouw je op verder. Sanne Blauw van De Correspondent 
gaf in haar column in heldere en mooie taal weer waar we als mens staan en wat 
cijfers met ons doen. Een forumgesprek met Carola Schouten en Sanne Blauw onder 
leiding van Mirjam Sterk (die haar rol van dagvoorzitter uitstekend vervulde), brak met 
de traditie dat een forum op een podium van gisteren is. Het leek alsof het podium 
midden in de zaal stond!

VOOrwOOrD DOOr JAAP JONGEJAN, 
VOOrzIttEr CONGrESCOmmISSIE

Onze voorzitter Josine Westerbeek-Huitink stond aan het eind van het congres dan 
ook trots op het podium en in haar slotrede nodigde zij iedereen uit om volgend jaar 
weer aanwezig te zijn bij het jubileumcongres 2016. Wacht echter niet tot volgend jaar 
om te werken met de boodschap van dit congres. Wel gelukt maar niet gelukkig. 
Wij wensen u veel geluk! En veel leesplezier - hopelijk proeft u iets van de sfeer terug. 

PS: er is ook een prachtig videoverslag gemaakt van het congres, zie:
www.youtube.com/watch?v=tXwqYICG7F8 

Kerngroep congrescommissie met van links naar rechts: Michiel Hietkamp (CNV jongeren), 
Esther Dwarswaard (secretaris CSC), Wim Oolbekkink (SBI), Freerk Jan Bruins (CGMV), 
Willem Jelle Berg (CNV) en achter de vleugel: Jaap Jongejan (SBI / Zonheuvel)
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CONGrESPrOGrAmmA:

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015

14.00 – 14.15  Opening door CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink en 
  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? 
 Door Henk Peter Dijkema, (iOpener institute) en Tim van    
 Wijngaarden (theatermaker, cabaretier en liedjeszanger)
2. Koerskaart geluk – Tussen brood en spelen
 Door Mieke Amptmeijer (psycholoog, onderzoeker en verhalenverteller)
3. Vind het geluk in het onderwijs– en beweeg jezelf en de samenleving
 Door Joany Krijt (CNV Onderwijs) en Carla Rhebergen (Verus)
4.   Werken vanuit gedeelde waarden in de zorg: minder regels, meer 
  geluk! Door Wim Oolbekkink (SBI Formaat) en Daniëlle van der Eerden 
 (CNV Zorg en Welzijn)
5. Inspiratiewandeling op het landgoed 
 Door boswachter mevrouw Van Notten
6. De Mensenbieb: Spreek eens iemand anders!
 Onder leiding van Hermen Jan Rijks
7. Minder markt, meer samenleving?
 Onder leiding van Rien Fraanje (Wetenschappelijk Instituut CDA), met 
 Paul Schenderling (auteur studie Bloei en Groei), Teunis Brand (WI CU) 
 en Jan Schippers (WI SGP) 

17.30 – 18.00  Muzikaal intermezzo door Rogier Pelgrim

18.00 – 18.30  Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Wim Eikelboom,
  CSC secretaris van 2007 – 2014.

18.30 – 22.00  Walking dinner met live tangomuziek van Nuevo Nocturna

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2015

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 EY en hoogleraar 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 Carola Schouten (Christenunie), 
  Sanne Blauw (De Correspondent) en Jan Peter Balkenende  
  (partner EY / hoogleraar Erasmus Univ)

11.30 – 12.00  Slotrede en vooruitblik door CSC voorzitter Josine 
  Westerbeek-Huitink
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I. wOENSDAG 26 AUGUStUS

1. OPENING VAN HEt CONGrES DOOr 
CSC VOOrzIttEr JOSINE wEStErbEEk - 
HUItINk

Allemaal heel hartelijk welkom op het Christelijk Sociaal Congres 2015. Na het 
succesvolle congres 2014 met als titel “De participatiesamenleving” maken we ons in 
dit jaar op voor de volgende stap naar ons jubileumcongres in 2016.

”Wel gelukt maar niet gelukkig”. Een veelbelovende titel. Een titel ook die op velerlei 
wijze uitleg kan krijgen. Het wordt deze dagen dan ook een zoektocht. Een zoektocht 
naar de rol van economie, ethiek en duurzaamheid in een ”gelukkige” samenleving. 
Het is daarmee ook een aanloop naar het jubileumcongres in 2016 waarvoor de 
voorbereidingen al in volle gang zijn en waarbij een visiecommissie onder leiding van 
Jos van Gennip een visiedocument heeft uitgebracht waarin juist deze drie elementen 
centraal staan: economie, ethiek en duurzaamheid. 

In de uitnodiging voor dit congres wordt gesteld dat we veel hebben om dankbaar 

Josine Westerbeek - Huitink

voor te zijn. En dat is ook zo. Maar in onze samenleving zijn ook ontwikkelingen 
gaande die leiden tot een (twee)deling. De mensen die voorop lopen (de elite). 
De mensen die niet mee kunnen komen met de ontwikkelingen (de ongelukkigen). Zij 
worden uitgesloten. 
De titel “Wel gelukt maar niet gelukkig” komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. 
De toename in welvaart wil niet automatisch zeggen dat we ook gelukkiger worden. 
Sterker nog: het omgekeerde is eerder waar.

Geluk is een proces van verbinden. En dan grijp ik nog even terug op het congres van 
vorig jaar: “De participatiesamenleving: een verbond van mensen”. Mensen komen 
tot bloei als ze met anderen samenwerken aan iets wat de moeite waard is. In een 
verband, een omgeving waarin ze als mens gezien worden en waarin hun bijdrage en 
inzet er ook echt toe doet. Dit past bij uitstek bij het christelijk sociaal denken.

Het thema van dit congres past heel goed bij het boek Prediker. Prediker toont hoe 
zinloos het is als de mens probeert voor zichzelf te leven zonder rekening te houden 
met anderen of met God, de Schepper:

Prediker 6 vers 3-9
Als een man honderd kinderen heeft en heel oud wordt, maar bij zijn dood zo weinig 
nalaat dat zijn kinderen hem niet eens een fatsoenlijke begrafenis kunnen bezorgen 
dan vind ik dat hij beter af was geweest als hij dood was geboren. Want al was zijn 
geboorte dan zinloos geweest en was hij naamloos in duisternis geëindigd zonder ooit 
de zon te hebben gezien of van haar bestaan te hebben geweten dan was dat toch 
beter dan een heel oude maar ongelukkige man te zijn. 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. Eén vogel in de hand is beter dan tien in de 
lucht; dromen over heerlijke dingen is dwaas en heeft geen enkel nut.

“Wel gelukt maar niet gelukkig.” Ik ben benieuwd wat die zoektocht naar een gelukkige 
samenleving ons de komende congresdagen brengt. De sprekers en de deelsessies 
zijn veelbelovend. Ik wens u dan ook een inspirerend congres toe. Dank u wel.
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2. LEzING PAUL VAN GEESt: AL DAN 
NIEt GELUkt mAAr ALtIJD GELUkkIG! 
AUGUStINUS´ VISIE OP EEN GOED EN 
zINVOL LEVEN

Wel gelukt, maar niet gelukkig. Paul van Geest gaf er enkele sterke voorbeelden van. 
En als kenner van het werk van Augustinus ging hij te rade bij deze kerkvader om te 
weten te komen hoe je gelukkig wordt.

Van Geest begon met een voorbeeld van iemand die gelukt, maar uiteindelijk niet 
gelukkig was: Robert Taft, een succesvol Amerikaans senator die groot aanzien 
genoot als het geweten van de republikeinse partij. Maar dat was hem niet genoeg: 
hij wilde president worden. In de voorverkiezingen werd hij evenwel verslagen door 
de latere president Eisenhower. Twee maanden later was Taft, die ogenschijnlijk niets 
mankeerde, dood. 

“Ik heb het eens van een van zijn kinderen gehoord, die ik toevallig ontmoette in 
Rome. Die zeer gezonde man was binnen twee maanden na de vernietiging van zijn 
ideaal om president van de Verenigde Staten te worden plotsklaps dood. Zijn droom 
was aan diggelen en hij liet het leven terwijl er totaal geen ziekte was geconstateerd. 
Waar kwam dat door? Aantoonbaar was hij gelukt, want niet iedereen wordt senator. 

Paul van Geest

Je kunt dan toch niet zeggen dat je leven mislukt is. En toch zegt een van zijn 
biografen: hij is gestorven aan het teloorgaan van zijn grote droom om president te 
worden.

Ik heb mij er altijd over verbaasd dat je enorm gelukt kunt zijn in het publieke domein 
en uiteindelijk toch sterft aan een vorm van ongeluk. Het antwoord vind je in het 
boek Prediker. Prediker zegt: ‘Ik heb grootse werken ondernomen, huizen heb ik 
gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en ze met allerlei 
fruitbomen volgeplant.’ Met andere woorden: Prediker was geslaagd. En toch noemt 
hij dit ijdelheid der ijdelheden. 

Prediker is een van de meest cynische schrijvers van de Schrift. Een man die aan het 
eind van zijn carrière is gekomen en zich afvraagt: is dit nu alles? Dit is nu een van de 
weinige mensen die in de Schrift zijn cynisme over die grote tegenstelling tussen geluk 
en gelukt zijn heel treffend verwoordt. De vraag is dus hoe gelukkig zijn en gelukt zijn 
synoniem kunnen worden.”

Het antwoord is volgens Van Geest te vinden bij Augustinus. “Hij is een geweldige 
therapeut. Hij heeft hij prachtige gedachten ontvouwd over hoe je gelukt en gelukkig 
zijn tot synoniem kunt maken. Ik noem er vijf:

1. DE JUIStE mAAt HOUDEN.

Om gelukt en gelukkig te zijn, zul je het juiste midden moeten houden in alles wat je 
doet. Augustinus citeert Prediker: “er is een tijd om te studeren, een tijd om te bidden, 
een tijd om je te ontspannen. Er is een tijd om te slapen, er is een tijd om met vrienden 
te verkeren.” Maar doe niet van alles te veel want van te veel schrijven van boeken 
verzuur je, zegt Augustinus dan. En van te veel bezit word je ook doodongelukkig. 
Want de arme heeft angst en zorgen omdat hij te weinig geld heeft om brood te 
kopen. Maar de rijke heeft altijd angst om zijn bezit te verliezen.” Augustinus kende 
zo iemand: “Orata was een man die zelfs in de winter zijn badhuis warm kon houden. 
Dan ben je extreem rijk want die badhuizen waren groot. Orata had één angst: door 
natuurrampen of door foute vrienden zijn bezit te verliezen. Dus uiteindelijk werd hij 
door het te veel aan bezit beheerst door angst. Je wordt gelukkig als je niet wordt 
beheerst door angst voor extremen: extreme armoede of extreme rijkdom.

2. LEEf IN EEN krING VAN VErtrOUwEN.

Je zal bij mensen moeten horen en die mensen moeten jou accepteren met al jouw 
kwetsuren. Augustinus heeft een kloosterregel geschreven die grotendeels is gewijd 
aan de intensivering van het vermogen om je in een gemeenschap kwetsbaar en 
transparant op te stellen. Er zit een heel ander mensbeeld achter die regel dan het 
mensbeeld dat wij hebben van de mens als homo economicus, dat iemand zinvol is in 
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de mate waarin hij aan het productieproces bijdraagt.

3. AANVAArD PIJN EN LIJDEN ALS DEEL VAN JE LEVEN. 

Je zult er altijd rekening mee moeten houden dat je ziek kunt worden, dat je verlaten 
kunt worden, dat jijzelf mensen kunt verlaten en dat je doodgaat. Houd er rekening 
mee dat je leven wordt gepokt en gemazeld door lijden en omarm het: de pijn jou 
aangedaan. Neem er de tijd voor om het een plek te geven. De mate waarin je dat lukt, 
zal de mate zijn waarin je gelukkig bent.

4. wAt JE DOEt HEEft zIN GEHAD.

Uiteindelijk moet je aan het einde van iedere dag weer kunnen zeggen: het feit dat ik 
hier op aarde heb geleefd heeft ertoe gedaan, het heeft zin gehad. Jouw aanwezigheid 
heeft iets uitgemaakt in de zin dat je andere mensen enigszins hebt verlost. Mijn 
vader was leraar Frans. Hij betoonde zich steeds meer een mentor van zijn studenten 
en daardoor werd mijn vader extreem gelukkig. Kunnen doorgeven wat je hebt 
ontvangen: dat geeft geluk.

5. LEEf IN HEt NU.

En tenslotte iets wat Augustinus heel bewust heeft uitgedragen. Als je je in een heel 
beroerde fase van je leven bevindt, moet je leven in het nu. Het is eigenlijk precies 
wat Jezus van Nazareth zegt in de Bergrede: kijk naar de leliën in het veld. Ze maaien 
niet en ze zaaien niet en toch zijn ze mooier dan koning Salomo in al zijn pracht. 
Wat maken jullie je dan zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Met 
andere woorden: alle mindfulness-psychologen, en -filosofen zijn allemaal hartstikke 
christelijk.

Dat zijn uiteindelijk vijf punten uit het werk van kerkvader Augustinus die ons wijzen op 
hoe we zowel gelukkig als gelukt kunnen worden. Augustinus is vooral bekend van zijn 
werk over de zondeval en de goddelijke genade, maar dit schreef hij ook.”

3. LEzING JESSE kLAVEr: HOE krIJGEN 
wE HEt IDEOLOGISCHE DEbAt wEEr 
tErUG IN tIJDEN VAN ECONOmISmE?

Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer was al enkele keren 
eerder deelnemer van het Christelijk Sociaal Congres: 

“Ik was hier in 2008 en 2009 als voorzitter van CNV-jongeren. Dat was een heel 
gelukkige periode, vanwege de mensen die ik toen heb ontmoet en het christelijk 
sociaal denken waarmee ik toen kennis heb gemaakt.”

“Het thema van het congres gaat mij bijzonder aan het hart. Uw congres kent ook 
een bijzondere geschiedenis, als ik het goed heb begrepen. Op het eerste Christelijk 
Sociaal Congres in 1891 probeerde Abraham Kuijper een antwoord te formuleren op 
de sociale kwestie. Hij leverde fundamentele kritiek op de kapitalistische wijze waarop 
we onze samenleving georganiseerd hebben en sprak over de onhoudbaarheid 
daarvan. Sinds die tijd is er veel veranderd, veel verbeterd ook. En toch staat op dit 
congres, bijna 125 jaar later, de vraag centraal of we wel gelukkig zijn. Ik zal vandaag 
betogen dat het 125 jaar later weer tijd is voor een fundamentele kritiek op de 
kapitalistische wijze waarop we onze samenleving georganiseerd hebben.

Jesse Klaver
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Als je sommige onderzoeken leest, dan moet je concluderen: we zijn best gelukkig. 
In de ranglijst van de OECD1 is Nederland koploper als het gaat over de kwaliteit van 
leven. En als je het Nederlanders zelf vraagt, dan geven ze hun eigen leven een 7,8. 
Maar toch. Ondanks deze welvaart knaagt er iets.”

Mensen worden niet gelukkig van zaken die politici belangrijk vinden, vindt Klaver. Het 
verbaast hem dat het in de politiek nooit over geluk gaat. De taal van geld is dominant 
in de politiek en die staat haaks op wat wij belangrijk vinden.

DOmINANtIE VAN HEt ECONOmISmE

“Tijdens mijn aantreden als fractievoorzitter heb ik gesproken over hoe de Nederlandse 
politiek gedomineerd wordt door wat ik het ‘economisme’ ben gaan noemen. 
Economisme is de politiek waarin enkel telt wat in geld kan worden uitgedrukt.”

Klaver noemde enkele voorbeelden: minister Asscher die het pesten op de werkvloer 
wil voorkomen. Niet omdat mensen er ongelukkig van worden, maar omdat het 
veel arbeidsverzuim veroorzaakt en daardoor veel geld kost. En als meest absurde 
voorbeeld: het Centraal Planbureau berekende dat het smelten van het Noordpoolijs 
goed is voor ons nationaal inkomen. Het levert 0,2 % extra economische groei op; de 
route naar de haven van Rotterdam wordt dan namelijk korter.

“Tony Judd schrijft in zijn prachtige boek Het land is moe het volgende: ‘Er is iets 
verschrikkelijk mis met de manier waarop we vandaag de dag leven. Dertig jaar lang 
hebben we een deugd gemaakt van het nastreven van materieel eigenbelang. We 
vragen ons bij een nieuwe wet niet meer af: is het eerlijk, is het goed, brengt het een 
betere samenleving dichterbij? We kijken alleen nog maar naar wat dingen kosten. Niet 
naar wat ze waard zijn.’ En met deze manier van denken, het economisme, moeten we 
breken.

De grootste aanhangers van dat economisme zijn volgens mij gevestigde 
machtspartijen, die ons land al decennia lang regeren. Het lijkt erop alsof ze allemaal 
de hardnekkige opvattingen delen die ik ‘dogma’s’ noem. Politici van zowel linkse als 
rechtse partijen zijn stuk voor stuk gaan geloven in deze dogma’s. Het dogma waar we 
het echt over moeten hebben is dat de marktwerking leidt tot kostenbeheersing. Want 
door het heilig geloof in het dogma dat marktwerking goedkoper is, heeft de politiek bij 
de privatiseringsgolf van de jaren tachtig en negentig nagelaten zich de juiste vragen 
te stellen.

Wat gebeurt er als een burger verandert in een consument? Tot welke 
cultuurverandering binnen een organisatie leidt de entree op de markt? Wat 
betekent het voor de salarissen van de bestuurders? Wat betekent het voor de 

1Organisation for Economic Co-operation and Development

arbeidsvoorwaarden van de werknemers? Geef je met de privatisering niet een 
belangrijk middel weg om te sturen op de lange termijn? 

Bijna allemaal zijn we in Den Haag de mythe van het economisme als een impliciete 
ideologie gaan omarmen. Politiek is daarmee eenheidsworst geworden. Het debat 
gaat slechts over details: een procentje meer of minder koopkracht, een procentje 
meer of minder winstbelasting. En ondertussen bewegen we allemaal in dezelfde 
richting van meer markt en minder overheid en de keuze voor private rijkdom ten 
koste van collectieve welvaart.

HEt IS tIJD VOOr HEt IDEOLOGISCHE DEbAt

Ik ben ervan overtuigd dat we met dit denken moeten breken en dat we de politiek 
weer moeten laten handelen vanuit waarden. We moeten weer ideologisch debatten 
gaan voeren. Het is tijd – in de woorden van Kuijper – om fundamentele vraagtekens 
te zetten bij de kapitalistische wijze waarop onze samenleving is georganiseerd. Ik 
zie en hoor overal om mij heen dat mensen behoefte hebben aan een ander soort 
politiek, aan een andere maatschappij. Er is een groeiende onderstroom die zich 
tegen het economisme keert, zoals al die mensen die zich verzetten tegen het 
rendementsdenken in het onderwijs en in de zorg. Zij willen een politiek waarin niet 
alleen telt wat we in geld kunnen uitdrukken, maar waarin ook telt wat intrinsiek 
waardevol is: natuur, vriendschap, kunst, gezond voedsel. Mensen voelen zich niet 
gehoord door een politiek die hen enkel aanspreekt als consument, arbeidskracht of 
kostenpost. Maar de politiek toont zich doof en blind voor deze groeiende beweging.

Alle vooruitgang die we als maatschappij hebben geboekt, begon met een ideaal. Niet 
met een rekensom of een model. We hebben de regels zelf gemaakt en we kunnen ze 
dus ook zelf aanpassen.”

Klaver sloot af met een oproep op tot een nieuw paradigma, over partijgrenzen 
heen, dat de mens centraal stelt. “Niet de vraag of politieke besluiten leiden tot meer 
economische groei zou leidend moeten zijn, maar de vraag of ze bijdragen aan een 
eerlijke, goede en bovenal rechtvaardige samenleving.” 

Tenslotte stelde Klaver dat het christelijk sociaal denken een lange traditie kent in het 
debat over normen en waarden. Met instemming citeerde hij in dat kader Jan Peter 
Balkenende die schreef dat de morele kant van sociale vraagstukken weer volop op de 
politieke agenda komt te staan. “Ik ben het daar hartgrondig mee eens en ik hoop dat 
we daar over partijgrenzen heen aan kunnen werken”, aldus Klaver.
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4. fOtO -ImPrESSIE VAN DE DEELSESSIES

De werkgelukshow

Koerskaart Geluk

Vind het geluk in het onderwijs – en beweeg jezelf en de samenleving

Werken vanuit gedeelde waarden in de zorg: minder regels, meer geluk!
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De Mensenbieb – Spreek eens iemand Anders!

Minder Markt, meer samenleving

5. OPtrEDEN rOGIEr PELGrIm 

Rogier Pelgrim gaf een indrukwekkend optreden samen met zijn muzikanten William 
en Jannica van Barneveld. Een van de liederen die Rogier Pelgrim zong was Listen, 
waarmee hij opriep om te stoppen met praten en goed naar elkaar te luisteren.

Listen

It’s a mystery to me how you speak
the anwser of a presence that I seek
Caus’ you took me by surprise
A blessing in disguise
Yes you took me by surprise when you said

Listen, listen, listen, don’t speak
Listen, listen, listen, don’t speak

Now it’s clear that someone’s knocking on my door
Because you told me twice, you told me once before
Yeah with a Finnish and Slovakian voice 

V.l.n.r. William en Jannica van Barneveld en Rogier Pelgrim
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you speak one word to me
Yes you took me by surprise when you said
Listen, listen, listen, don’t speak
Listen, listen, listen, don’t speak

(bridge)

Now I’m trying hard to keep my big mouth shut
My eyes are closed my ears are all I got
So here I am to worship 
in a dark deserted church
Yes you took me by surprise 

Listen, listen, listen, don’t speak
Listen, listen, listen, don’t speak

Rogier Pelgrim

6. UItrEIkING kONINkLIJkE ONDEr-
SCHEIDING AAN wIm EIkELbOOm

Op het programma stond om 18.00 ‘Terugblik op de deelsessies’. In werkelijkheid 
kreeg burgemeester Herman Kaiser van Arnhem op dat tijdstip de gelegenheid 
om namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander de heer Wim Eikelboom te 
benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Wim Eikelboom was secretaris 
van het CSC bestuur van 2007 tot 2014 en vervulde daarnaast vele functies op het 
christelijk – sociale vlak. Zo was hij vier jaar secretaris van de Stichting Christen in de 
Gezondheidzorg en organisator van het congres Geloof in Zorg. Daarvoor was hij 20 
jaar directeur van het CDA Steenkamp Instituut. Vanuit deze hoedanigheid heeft hij aan 
de basis gestaan van het scholingswerk voor politieke partijen. Tot zijn pensionering is 
hij werkzaam geweest bij het scholingsinstituut van CNV. Ook zet hij zich al 20 jaar in 
voor de studiegroep Joden-Christenen van het Arnhemse Leerhuis.

Wim was zeer verrast en verguld met zijn lintje.

Wim Eikelboom met echtgenote na te zijn geridderd door burgemeester Herman Kaiser van Arnhem
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DONDErDAG 27 AUGUStUS 2015

1. OVErwEGING OVEr DE 
zALIGSPrEkINGEN -mAttEüS 5: 1-12-, 
DOOr kArIN VAN DEN brOEkE 

‘Hé, bij mij is het net andersom!’, zei iemand die mijn kamer binnenliep. Hij pakte 
de folder even op. ‘Wel gelukt, maar niet gelukkig’, prijkte er op die folder. Mooie 
klavertjes vier op verantwoord papier. ‘Wel gelukkig?’ vroeg ik. Zo eenduidig was het 
antwoord natuurlijk ook weer niet.

Een man van 57. Schooldirecteur. Althans, tot voor kort. Met enorm veel plezier 
en passie gewerkt. Hard getrokken om een nieuw onderwijsmodel te ontwikkelen 
in een sector die tegelijkertijd kansrijk en kansarm was. Een zwarte VMBO-
school. Een school die lange tijd als ‘vechtschool’ bekend stond. Een school 
waar het langzamerhand lukte om jongeren vanuit passie te laten werken, om hen 
zelfvertrouwen en zelfbeheersing mee te geven, om een veilige sfeer te creëren 
waar heel wat jongeren uiteindelijk hoger uitstroomden dan op grond van hun 
basisschooladvies te verwachten was geweest. Een kansrijke omgeving voor iemand 
die hart heeft voor jongeren. Tegelijkertijd een school waar de leerlingenaantallen niet 

Karin van den Broeke

zo snel stegen. Een school waarover de verhalen snel de ronde deden als er toch eens 
een akkefietje was. Een school waar maar weinig witte ouders voor kozen. In die zin 
kansarm. En na zeven jaar besloot de Raad van Bestuur van de scholengemeenschap 
dat de school beter op kon gaan in een groter geheel. De directeur kreeg met het 
woord ‘outplacement’ te maken.

Waar hoort in zo’n verhaal het woord ‘gelukkig’ thuis?

Zijn opmerking, bij binnenkomst in mijn kamer, verwoordde twee dingen.
‘Niet gelukt, maar wel gelukkig.’ Eigenlijk voelde hij zich in deze fase vooral ‘niet 
gelukt’. Na vele trouwe jaren in het onderwijs, na zeven heftige maar prachtige 
jaren als directeur, nu aan de zijlijn. ‘Niet gelukt.’ Want wie ben je nog als het woord 
‘outplacement’ gevallen is.

Tot zijn stomme verbazing had hij gemerkt dat het woord ‘gelukkig’ er desondanks 
was. In het hele basale, van opeens meer tijd hebben om aan het gewone leven toe 
te komen, toch ook wel in het even bevrijd zijn van werkstress, maar misschien nog 
wel vooral – al was dat niet zomaar onverdeeld – in het emotionele proces dat hij 
doormaakte. ‘Wie ben ik? Wat is mijn identiteit?’ ‘Als jíj nog niet gelooft dat je identiteit 
niet van je werk afhangt, voor wie sta ik dan zondags eigenlijk te preken?’, had zijn 
dominee tegen hem gezegd. Het deed hem goed. De meelevende reacties van enkele 
vrienden. Kaartjes, mailtjes, telefoontjes van oud-collega’s, die er ook even van in de 
war waren. De noodzaak om stil te staan bij de vraag waar je leven écht toe dient.

Maar… nu pas gelukkig? Nee. Dat zeker niet. Gelukkig was hij toch op zijn minst óók 
geweest in de fase dat het ene plan na het andere in hem opborrelde en dat hij samen 
met anderen rustig aan uitvoering kon werken. Het was een gemakkelijker geluk 
geweest, dat wel. Meer maatschappelijk gewaardeerd, altijd prettig. Nu moest het 
geluk wel van heel diep komen. De toekomst was onzeker. De vragen drongen zich 
nadrukkelijker op.

Gelukt zijn. Gelukkig zijn. Geluk hebben. Jezus spreekt over geluk in de woorden uit 
het evangelie van Matteüs (5:1-12):
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Het zijn woorden, - lang klonken ze als de zaligsprekingen -, die vaak uitgelegd zijn 
op een manier die ook als een schrale troost of – erger nog – als zoethouder konden 
klinken. ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.’ ‘Maak je niet druk om wat je nu 
mist, ooit zul je het goed krijgen.’
Ik vroeg me, met ons thema van deze conferentie in gedachten, nog eens even af hoe 
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dat nou zit met die teksten. Waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wat zegt Jezus hier 
nou over geluk? Wie heeft dit eigenlijk zo opgeschreven over Jezus? Waarom heeft 
iemand deze woorden van Jezus willen doorgeven? 
En ik realiseerde me dat dit evangelie sinds het eind van de tweede eeuw 
toegeschreven is aan Matteüs. Het is toegeschreven aan een man die in het evangelie 
zelf ook voorkomt, ook al zegt hij helemaal niets over het schrijven van een boek. Het 
is toegeschreven aan Matteüs de tollenaar. Iemand met het imago dat in onze tijd wel 
eens aan bankiers wordt toegeschreven. Of aan mensen in topfuncties met salarissen 
die ver boven de Balkenende-norm liggen. Van tollenaars wordt alom gedacht dat ze 
niet geheel eerlijk zijn en in elk geval uit zijn op zelfverrijking. Tegen deze tollenaar zegt 
Jezus in het evangelie: ‘Volg mij.’ En Matteüs staat op en volgt vanaf dat moment Jezus. 

Aan deze Matteüs is het boek later toegeschreven. Blijkbaar hebben mensen in die 
tollenaar een geest, een houding herkend die zij typerend vinden voor de boodschap 
van het boek. De houding van iemand die uit zijn comfortzone is gehaald en een 
nieuwe weg is ingeslagen. De geest, van een vernieuwd en bevrijd leven, waar íeder 
mens voor kan kiezen. 

Gelukkig de barmhartigen.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn.
Gelukkig de vredestichters. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden….

Heb je daar iets aan, wanneer je in de ogen van velen een geslaagd mens bent, maar 
bijna bezwijkt onder de druk en de drukte die dat met zich meebrengt? Heb je hier iets 
aan, wanneer je bij Imtech werkt, of bij DSM, en je werkzame leven van de ene op de 
andere dag onzeker is?

De man die mijn kamer binnenliep en het zo achteloos meedeelde: ‘Hé, bij mij is het 
net andersom’, vertelde me later nog meer. Het emotionele proces dat hij doormaakte 
verhelderde een aantal zaken. Dat wat er goed gegaan was in zijn werk, was nooit 
meer af te breken. Die leerling die nog eens terug naar school gekomen was om het te 
vertellen. ‘Meneer, bij de opleiding die ik nu doe ben ik zoveel beter in presenteren dan 
anderen. Zonder deze school had ik dat nooit gekund!’ De jongen die binnengekomen 
was met een bezorgde moeder in zijn kielzog. ‘Hij is wel erg autistisch.’ En hoe die 
jongen vier jaar later fier de school verlaten had. De hartelijke contacten met de Turkse 
moskee die waren gegroeid. De 4 mei-vieringen waarbij Marokkaanse jongens en 
meisjes luisterden naar verhalen over joodse jongens en meisjes die ooit weggevoerd 
werden uit de stad. Stages waarin kinderen tot bloei kwamen. Dat was nooit meer af te 
breken. 

Maar hij zag ook beperkingen. Achteraf zag hij wel zijn eigen onhandigheden. Zijn 
soms te grote behoefte aan controle. Zijn wil om te steunen die soms als wantrouwen 

verstaan werd. Hij onderscheidde het echte plezier dat uit het werk voortkwam en 
het plezier dat bij de status hoorde. Hij zag hoe zijn nieuwe, meer kwetsbare, positie 
ervoor zorgde dat hij opeens veel meer benaderbaar werd voor mensen die anders, 
blijkbaar, altijd een beetje tegen hem opgezien hadden. Hij zag aan hoeveel kleine en 
mooie dingen van het leven hij jarenlang ook voorbij geleefd had. ‘Gelukkig’, dacht hij.

Gelukkig de barmhartigen,
de vredestichters,
de zuiveren van hart.

Meer en meer begonnen die oude evangeliewoorden hem te helpen. Natuurlijk, hij 
kende ze al jaren. Maar opeens werden ze als een slijpsteen. Ze vijlden heel wat franje 
weg. Opeens werden ze tot woorden die hij eigenlijk met hart en ziel herkende. ‘Van 
hen is het Koninkrijk!’ Gelukkig kun je zijn, zelfs als het je tegenzit. Soms helpt het je 
zelfs om op het spoor te komen waar het je in je leven nou echt om begonnen is.

Wij zijn hier vandaag samen voor de tweede dag van het Christelijk Sociaal Congres. 
Ook wij lezen die woorden van Jezus:

Gelukkig de barmhartigen, 
Gelukkig de vredestichters,
Gelukkig de zuiveren van hart,
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden.

Het maakt nogal wat uit vanuit welk perspectief je zo’n tekst leest. Deze oud-directeur 
merkte hoe hij de woorden kende, maar hoe ze zich opnieuw in zijn leven vast 
gingen zetten, op een zingevende manier, toen hij in nieuwe omstandigheden kwam. 
Overigens waren het wel woorden die ook aansloten bij wat hem zin gaf en geluk 
verschafte toen hij nog aan het werk was. Namelijk: meewerken in de richting die 
hij God zag gaan. Meewerken om mensen in hun kracht te zetten. Meewerken in de 
richting van het land waar het leven goed is voor ieder, het land waar God heerst. Met 
vallen en opstaan. Maar wel: meewerken.

Velen van ons staan waarschijnlijk meer in die verantwoordelijke positie. Om zelf 
overeind te blijven in het leven lijken we die kostbare woorden van Jezus dan soms 
wat minder hard nodig te hebben. Als richtsnoer voor ons handelen des te harder.

Gelukkig de vredestichters.
Gelukkig de zuiveren van hart.
Van hen is het Koninkrijk.

Moge dat Koninkrijk ons steeds opnieuw blijven uitdagen, prikkelen, troosten en 
bemoedigen.
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2. LEzING JAN PEtEr bALkENENDE: OVEr 
wAArDEN EN DE zOEktOCHt NAAr GELUk

De 21ste eeuw wordt de eeuw van waarden: dat is de vaste overtuiging van Jan 
Peter Balkenende. “De negentiende eeuw was de tijd van de industriële revolutie 
met daaraan gekoppeld een enorme sociale kwestie. De twintigste eeuw werd in de 
eerste helft gekenmerkt door de wereldoorlogen. Daarna is de tijd geweest van de 
correctie via de staat, de verzorgingsstaat.” En nu worden ondernemingen, ngo’s, 
overheden geconfronteerd met de vraag: waar gaat het jou eigenlijk om? Daarom 
denkt Balkenende dat de thematiek van waarden de eeuw ontzettend belangrijk gaat 
worden. 

“Ik volgde in de jaren zeventig colleges en als het dan ging om maatschappelijke 
issues kreeg je veel te horen over de overheid als corrigerende kracht: een sterk 
overheidsgecentreerd denken. In de jaren tachtig sloeg dat helemaal om: de overheid 
was niet de oplossing, maar het probleem.”

Ook hierin kwam weer een omslag in het denken. Balkenende zag dat met name bij 
het verschijnen van het boek Trust van Francis Fukuyama, over de rol van vertrouwen. 
“Samenlevingen met vertrouwen doen het beter dan samenlevingen zonder.” 
In 1993 wees Michel Albert erop dat je een economie moet hebben waarin het 
langetermijndenken een rol speelt, waarin samenwerking en kwaliteit van leven een rol 

Jan Peter Balkenende

spelen. Dergelijke Rijnlandse economieën zijn superieur, aldus Albert, maar men kiest 
voor het liberale Angelsaksische model omdat geld verdienen voorop staat. Echter, 
dat is aan het veranderen, merkt Balkenende: “Ik merk nu dat in wetenschappelijke 
kringen thema’s als waarden veel meer een rol gaan spelen.” 

“Kun je geluk meetbaar maken? De koning van Bhutan spreekt over bruto nationaal 
geluk. Hij definieert dat in termen van billijke en duurzame sociale verhoudingen. 
Hierbij moet recht worden gedaan aan culturele waarden, rekening worden gehouden 
met het leefmilieu en gezorgd voor goed bestuur van ondernemingen.” Geluk is dus 
meetbaar, aldus Balkenende.

Vervolgens trok Balkenende ‘drie cirkels’ rond het begrip ‘geluk’: het christelijk sociaal 
denken, het beeld van deze tijd en enkele inspirerende voorbeelden.

1. HEt CHrIStELIJk SOCIAAL DENkEN

1891 was een belangrijk jaar: de encycliek Rerum novarum verscheen: “een verzet 
tegen de geest van de tijd, het markeren van de onvrede en het ongeluk van mensen 
in die tijd, de enorme sociale kwestie. ”

Tegelijkertijd vond het eerste Christelijk Sociaal Congres plaats, waar Abraham Kuijper 
zijn fameuze openingsrede hield. “Kuijper zei: die sociale kwestie heeft eerst en vooral 
te maken met onhoudbaarheid van de ontwikkelingen in deze tijd. Die onhoudbaarheid 
moet je niet toeschrijven aan bijkomende oorzaken, maar aan een fout in de grondslag 
van onze samenleving. Het ging niet zozeer over geluk, maar wel over: hoe gaan 
mensen met elkaar om en wat is de rol van arbeid.”

Als student geschiedenis bestudeerde Balkenende het Tweede Christelijk Sociaal 
Congres van 1919. Het was een tijd waarin er werd gesproken over de arbeiders als 
een onderdeel van een mechanisme. Tijdens het congres werd deze visie bekritiseerd. 
“Je komt ook een mooie typering tegen, gericht tegen ‘winzucht en stoffelijk 
genotsbegeer.’ Deze bewoordingen zeggen veel over hoe je aankijkt tegen geluk.”

Tijdens het Christelijk Sociaal Congres van 1991 zijn enkele ontwikkelingslijnen te 
ontdekken, aldus Balkenende. “Het eerste wat mij opviel was: van afwenteling van 
verantwoordelijkheid naar persoonlijke verantwoordelijkheid. Ten tweede: van nazorg 
naar voorzorg. Niet eerst het milieu verpesten en dan opruimen; niet eerst mensen 
uitstoten en daarna een uitkering geven. Van gouvernementele verantwoordelijkheid 
naar institutionele verantwoordelijkheid, een verantwoordelijke maatschappij. Van 
functionele verantwoordelijkheid naar substantiële verantwoordelijkheid. Functioneel 
betekent: je doet je werk goed, substantieel betekent dat je oog hebt voor de aard en 
zin van je activiteiten, je ziet de bredere context. Er werd op dit congres ook gesproken 
over de beweging van een verzorgingssamenleving naar een participatiesamenleving. 
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Toen al. En ook: van een geestelijke doe-het-zelf-maatschappij naar moreel beraad en 
de opwaardering van waarden en normen.

Als je nu al die dingen op je laat inwerken, dan zegt dat iets over de visie op geluk 
in christelijk sociale kring. Die heeft altijd te maken met de relatie God-mens en hoe 
het geloof doorwerkt in de verhouding met andere mensen en met de vraagstukken 
in de maatschappij. Een tweede element is cultuurkritiek en maatschappijkritiek. Het 
gaat ook steeds over het benoemen van waarden en de gevolgen daarvan. Het is 
een verder kijken dan de louter materiële belangen. En je treft steeds een relationeel 
mensbeeld aan. Als je het hebt over geluk in christelijk sociale zin dan heeft dat te 
maken met het persoonlijk welbevinden, maar zeer nadrukkelijk ook met de relatie met 
andere mensen en de wereld daar omheen.”

2. HEt bEELD VAN DEzE tIJD

“Ik vind het altijd boeiend om te kijken hoe landen gelukkig kunnen worden. In het 
boek Why nations fail 2 staat hoe landen succesvol kunnen zijn. Er moet altijd sprake 
zijn van innovatie, van integriteit en – dat is voor ons relevant – van instituties waardoor 
mensen deel kunnen hebben aan de vruchten van de economische ontwikkeling zodat 
deze niet terechtkomen bij een elite.
Weet in welke tijd je leeft en wees daar ook zeer kritisch over. Ik denk dat we tal van 
ontwikkelingen moreel zullen moeten duiden. Daar ben ik absoluut zeker van.”

3. INSPIrErENDE VOOrbEELDEN

“Een paar jaar geleden was ik bij de inauguratie van president Park, de eerste 
vrouwelijke president van Zuid-Korea. Ik vond dat zij een buitengewoon inspirerend 
verhaal hield. Het laatste punt dat ze behandelde was cultuur. Hierin sprak ze ook over 
‘happiness.’ 85% van de jongeren gaat naar de universiteit, maar niet al die jongeren 
zullen leider worden van Samsung. Haar punt was dat happiness iets anders is dan 
alleen denken aan je eigen carrière. Ik vond het inspirerend te praten over een term als 
happiness vanuit een politiek perspectief.

Voor mijn werk was ik in Monaco bij de verkiezing van de Ondernemer van het 
Jaar. De vraag die aan elke ondernemer werd gesteld was: wat draag jij bij aan de 
maatschappij? Wat mij is bijgebleven van al die ondernemers is: wat beteken jij 
voor de maatschappij. Wat doe jij aan banen voor jonge mensen? Hoe integreer jij 
duurzaamheid in je bedrijf? Denk eens na over het geluk van anderen.

Wat betekent geluk nu precies? Wat is dan die invloed van de christelijke sociale 
oriëntatie? Denk na en wees scherp bij het analyseren van de dingen die spelen. 
Wees altijd actiegericht: de christelijke sociale beweging is nooit een kwestie 
2 Geschreven door Daron Acemoglu en James A. Robinson

geweest van alleen maar preken. En ten slotte is het een kwestie van versterking van 
verantwoordelijkheid en samenwerking. Dat zijn elementen die samenhangen met 
geluk vanuit christelijk sociaal perspectief.

Geluk is niet zomaar genot. Dat is het nooit geweest in onze kring. Geluk heeft altijd 
te maken gehad met de bredere context. Met de opdracht die je als mens hebt en 
met het willen werken aan een betere wereld. Als je je daarvoor inzet en je bent een 
lichtend licht en je bent een zoutend zout, dan ben je bezig om het goede te doen. 
Daar ben je nooit mee klaar.” 

Mirjam Sterk en Jan Peter Balkenende
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3. COLUmN, UItGESPrOkEN DOOr 
SANNE bLAUw

“In mijn familie is meneer Kemming een legende. Eigenlijk weet ik niks van hem, 
behalve dat hij een spraakstoornis had. Hij kon nog maar één ding zeggen: negen 
negen negen negen. Nu - een kwart eeuw later – denk ik aan hem. Niet om wie hij 
was, maar om de trots die zijn naam bij mij oproept. Als ik als kind thuiskwam met mijn 
rapport, keken mijn ouders elkaar aan en zeiden: ‘Ja hoor, weer een meneer Kemming-
rapport.’ Negen negen negen negen.

Ik was vroeger niet bepaald van alle markten thuis. Bij gym was ik bang voor de bal en 
mijn kat speelde beter piano dan ik. Maar in leren was ik goed. Ik was een nerd. Een 
studiebol. Ik vond het leuk, maar hield ook van de competitie. De klas was voor mij 
een wedstrijd met een knipperend scorebord: ‘negen negen negen negen.’

DE SPOrtIfICErING VAN DE SAmENLEVING

Filosoof René Gude noemde het de ‘sportificering’ van de samenleving: ‘Peilingen 
en rankings tuimelen over elkaar heen.’ Lynn Berger schreef eerder ook over de 
sportificering van de samenleving. Die sportificering ervoer ik in het klein in de klas. 
En je ziet het in het groot terug in praktisch alle onderdelen van de maatschappij: bij 
de politie, bij de publieke omroep, in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

Sanne Blauw

Alles wordt gemeten: van het aantal verkeersboetes tot de hoeveelheid 
bachelordiploma’s, van de klanttevredenheid tot het bruto binnenlands product. 
En steeds vaker worden organisaties, individuen of landen afgerekend op 
die metingen. Televisieprogramma’s verdwijnen als de kijkcijfers tegenvallen. 
Wetenschappers krijgen alleen promotie als ze voldoende publiceren.

Kwantificering maakt de maatschappij overzichtelijk. We tellen, ranken en scoren. 
Er zijn winnaars en verliezers. De samenleving is een sporttoernooi. Met als 
koningsnummer: geld. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je positie op de sociale 
ladder. 

GELD Om tE OVErLEVEN Of GELD ALS StAtUSSymbOOL

Het wetenschappelijke onderzoek naar geluk laat dit duidelijk zien. Rijke mensen zijn 
gelukkiger dan hun arme medeburgers. Het opvallende is: het gaat er niet om hoeveel 
je verdient, het gaat erom dat je meer verdient dan anderen. Je vergelijkt je vooral met 
mensen om je heen: buren, collega’s, familieleden.

In Californië startte een lokale krant in 2008 een database waarin de salarissen van 
ambtenaren werden gepubliceerd. Iedereen die voor de overheid werkte, kon nu 
heel gemakkelijk het inkomen van zijn of haar collega’s zien. Zij die minder bleken te 
verdienen, waren opeens een stuk minder tevreden over hun werk. Sommigen namen 
zelfs ontslag.

Vergelijken mondt uit in een ratrace. Zo verlootte de Postcode Loterij tien jaar geleden 
een aantal BMW’s. Een halfjaar na de prijsuitreiking bezocht een groepje onderzoekers 
de winnende wijken. Wat bleek? Bij veel buren die niet hadden gewonnen, stond ook 
een nieuwe bolide voor de deur.

Maar maakt geld dan helemaal niet gelukkig? Jawel, maar voornamelijk als je er niet 
veel van hebt. Als je arm bent, kan een extra euro betekenen dat je drie in plaats van 
twee maaltijden per dag kunt eten. Of dat je kinderen mee kunnen op schoolreis. De 
zorgen die gepaard gaan met een laag inkomen, werken bovendien psychologisch 
verlammend; je staat continu in de overlevingsmodus. Een hoger inkomen werkt dan 
bevrijdend.

De wetenschappers Daniel Kahneman en Angus Deaton deden een paar jaar geleden 
onderzoek onder 450.000 Amerikanen en vonden dat hun geluk niet meer steeg na 
een inkomen van 75.000 dollar (65.400 euro). Let wel: het gaat hier over een beperkte 
definitie van geluk (of je op een bepaald moment positieve gevoelens hebt).

Als je kijkt naar een bredere definitie - tevredenheid met het leven - dan is die drempel 
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minder duidelijk. Maar één ding is zeker: hoe meer euro’s je hebt, hoe minder een extra 
euro toevoegt aan je geluk. Op een gegeven moment heb je een hele zak geld nodig 
om nog een beetje gelukkiger te worden. Dan is geld voornamelijk een manier om je te 
vergelijken met de ander. Een statussymbool. 

JUISt DE ANDEr mAAkt JE GELUkkIG

De obsessie met geld is slechts één symptoom van de sportificering van de 
samenleving. Je kunt ook concurreren op de hoeveelheid likes, op het aantal gelopen 
marathons of – zoals ik vroeger – op schoolcijfers. Ik krijg nu geen cijfers meer, maar 
als ik zou willen, zou ik mezelf alsnog kunnen ranken ten opzichte van anderen: hoe 
vaak mijn stukken worden gelezen, hoe hoog mijn salaris is, hoe regelmatig ik word 
uitgenodigd om te spreken.

Wat je ook gebruikt om jezelf te vergelijken met je omgeving, steevast zal jouw 
vooruitgang ten koste gaan van de ander. Maar het wonderlijke is dat juist die ander je 
gelukkig maakt. In een experiment ontvingen een paar honderd deelnemers honderd 
dollar. Sommigen werd gevraagd het geld te besteden aan zichzelf; anderen moesten 
het geld uitgeven aan een goed doel of een cadeau. De laatste groep bleek achteraf 
een stuk gelukkiger dan de eerste.

Uit geluksonderzoek blijkt dat mensen die extrinsiek gemotiveerd zijn – geld, status, 
imago – ongelukkiger zijn dan intrinsiek gemotiveerde mensen –nieuwsgierigheid, 
plezier, empathie. Andere aspecten die belangrijk zijn voor je geluk zijn een goede 
gezondheid, fijne vrienden en familie. Het zijn stuk voor stuk zaken die niet te tellen 
zijn. En je kunt er niet op concurreren: hoe meer ervan is, hoe beter.

Laatst verscheen een artikel waar ik lang aan had gewerkt en waar ik erg tevreden 
over was. Qua score ging het stuk niet zo lekker als mijn vorige artikelen. Er werd 
minder over getwitterd en het was niet zo vaak gedeeld. Toen kreeg ik een e-mail van 
iemand die werkte in de sector waar ik over had geschreven. ‘Jouw artikel maakte 
veel duidelijk en geeft veel food for thought,’ schreef ze. ‘Veel dank.’ Het was me meer 
waard dan alle likes bij elkaar.”

 

4. PANELDEbAt mEt CArOLA SCHOUtEN, 
SANNE bLAUw EN JAN PEtEr bALkENENDE, 
ONDEr LEIDING VAN mIrJAm StErk

Zowel Augustinus als Jesse Klaver kregen bijval aan het begin van de discussie. Sanne 
Blauw herkende veel uit Augustinus, ook de mindfullness: het leven in het nu. 
De effectiviteit daarvan wordt door psychologisch onderzoek ondersteund, zo vertelde ze.

Vanuit haar christelijke achtergrond vond ook Carola Schouten gemakkelijk aansluiting 
bij Augustinus. Als christen vind je de rust bij Christus’ geluk, zo zei ze. Dat is 
‘waanzinnig moeilijk’, want dat betekent dat je ook pijn en lijden moet accepteren. 
We leven in een maatschappij die dat zo veel mogelijk wil uitsluiten. Geluk is niet altijd 
maakbaar, maar als je ermee om kunt gaan zoals Augustinus, kun je er wel dichterbij 
komt, aldus Schouten.

Maar meer nog dan Augustinus bepaalde Jesse Klaver de discussie. Wat vond Carola 
Schouten van zijn stelling dat we naar een ideologisch debat moeten en afscheid 
moeten nemen van het economisme? Schouten gaf toe dat er inderdaad vaak eerst 
naar het prijskaartje wordt gekeken. Je moet immers ook de financiële keuzes kunnen 
verantwoorden. Maar dat gaat niet op als de grote maatschappelijke vragen aan de 

V.l.n.r. Sanne Blauw, Carola Schouten en Mirjam Sterk
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orde komen. Dan moeten er radicale keuzes worden gemaakt. Je komt niet tot goede 
keuzes als je alleen op het geld let.

Zelfs Sanne Blauw – van opleiding econometrist en dus iemand van de cijfers – 
maakte zich er zorgen over dat cijfers leidend zijn geworden terwijl ze dienend zouden 
moeten zijn. Ze worden als absolute waarheid gezien waar geen discussie meer 
over mogelijk is. Als voorbeeld noemde ze het Bruto Binnenlands Product: aan die 
metingen gaan menselijke keuzes vooraf. Zo creëer je een schijnzekerheid, stelde 
Blauw. Schouten onderschreef dat: het BBP zegt niets over duurzaamheid. En ook 
Balkenende beaamde: Cijfers helpen, maar verklaar ze niet heilig.

En dan was er de hand die Klaver de dag ervoor had uitgestoken naar Balkenende: hij 
zou graag met Balkenende in discussie gaan om te zien of hij zijn visie deelt. Daar was 
de zaal ook erg benieuwd naar. Balkenende op zijn beurt nam de uitdaging graag aan.

“Voordat ik premier werd, had ik al veel nagedacht over wat nodig is in dit land. Dat 
had te maken met hervormingen, met sociale zekerheid, innovatie. Toen ik begon 
over waarden en normen had dit voor mij te maken met respect, de ander recht 
doen, zorgen dat je met elkaar een goed leven kunt hebben. Dat werd meteen 
geridiculiseerd.” Dat wil zeggen: vooral in Den Haag, zo merkte Balkenende. “Zodra 
je in wijken en buurten kwam en je sprak met de mensen dan begrepen ze donders 
goed wat je bedoelde. Ik heb me dan ook nooit van de wijs laten brengen. Het heeft te 
maken met de vraag welke dingen cruciaal zijn voor het goede leven. Ik vind het goed 
dat Jesse Klaver deze discussie oppakt en ik vind het leuk dat hij aan mij refereert 
omdat je het debat nodig hebt. Toen ik bij het wetenschappelijk bureau van mijn 
partij zat, heb ik genoten van de uitwisseling van meningen met collega’s van andere 
instituten. Toen ik colleges christelijk sociaal denken gaf, sprak ik over het mensbeeld, 
maatschappijbeeld, het beeld van de overheid en dan zie je de verschillen tussen de 
sociaal-democratie, het liberalisme en het christelijk sociaal denken. Maar doe dat met 
respect voor anderen. 

Ik ben er van overtuigd dat we moeten werken aan een verdieping van het denken. 
Zorg dat je dat samen met anderen doet. Waar de bereidheid is om je te verplaatsen 
in de ander, om te kijken wat je gemeenschappelijk hebt en waarover je van mening 
verschilt, krijg je verdieping in het leven. Dat is precies datgene wat de christelijke 
sociale beweging altijd naar voren heeft gebracht: nadenken, de dialoog zoeken.”

Zou het dan in de Kamer ook kunnen komen tot een toenadering tussen bijvoorbeeld 
Groen Links en de Christenunie, vroeg Mirjam Sterk vervolgens.

Carola Schouten: “We kunnen het over gemeenschappelijke waarden hebben, maar 
we moeten ook tot daden gaan komen. De waarden zijn misschien wel dezelfde, 
maar de bronnen verschillen. Ik denk dat we ons soms ook moeten afvragen waar 

het schuurt. Ik noem heel concreet het vluchtelingenvraagstuk. Dat vind ik een 
ontzettende worsteling. Ik heb geleerd dat je als politicus nooit mag zeggen dat je 
worstelt, maar ik worstel daarmee. Ik vind dat we tot actie moeten overgaan. Je kunt 
je ogen niet sluiten als er mensen met duizenden tegelijk letterlijk stranden. Zij komen 
vragen of ze mogen meedelen in onze welvaart. Dan wil ik het niet hebben over 
gelukzoekers, maar over hoe we met elkaar de rijkdom van deze aarde kunnen delen. 
Als we daar tot gemeenschappelijke standpunten kunnen komen dan zou ik geweldig 
blij zijn. Dan kunnen we als christelijk sociale partijen een enorm statement maken. Ik 
hoop dat we dat komend jaar kunnen laten zien. 

Sanne Blauw onderschreef het belang van de vraag wat de waarden zijn van onze 
samenleving, hoe we met elkaar omgaan en waar we naar streven. “Daar gaat het hele 
debat over geluk natuurlijk ook over. Sommige mensen zien dat als een luxeprobleem, 
maar voor mij is het een cruciale discussie. Ook bij de vluchtelingenproblematiek komt 
dit terug.” Ook hier ziet ze het economisme opduiken: hoeveel kost het ons als wij die 
mensen binnenlaten. “Dat is niet de juiste vraag. Het gaat om: wat zijn onze waarden 
en hoe gaan we met elkaar om.“

Spreken over geluk bleek vaak vooral een spreken over waarden. Maar hoe zorg 
je ervoor dat de morele discussie voorop blijft staan en we bij economische 
vraagstukken niet eerst onze rekenmachine pakken? Sanne Blauw: “Ik denk dat het 
al de goede kant uit gaat als een wetenschap als economie zich bezighoudt met 
een thema als ‘geluk’ en daarin gaat samenwerken met sociologen, psychologen en 
hopelijk ook theologen. En dat men binnen de wetenschap iets minder gefocust is op 
kwantificeren, maar juist ook op de kwalitatieve dimensie van de economie. Ik denk 
dat het gaat om samenwerken en samen praten, wat de hele tijd hier terugkomt. En de 
discussie over waarden voeren met de wetenschap, de politiek en de samenleving, het 
is een maatschappij-brede discussie.“

Carola Schouten eindigde met een oproep aan het congres: “Ik denk dat de politiek 
soms een schop onder de kont nodig heeft. Die schop moet komen vanuit de 
samenleving en het bedrijfsleven. Ik geloof heel erg in het coöperatiemodel tussen 
overheid, samenleving en bedrijfsleven. Veel discussies worden al buiten de politiek 
gevoerd. Geef ons de prikkel om het ook op die agenda te krijgen. Daar zijn jullie 
dagelijks mee bezig. Zet ons maar voor het blok.”
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5. SLOtwOOrD CSC CONGrES 2015: 
`̀ wEL GELUkt mAAr NIEt GELUkkIG´́  
DOOr CSC VOOrzIttEr JOSINE 
wEStErbEEk -HUItINk

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het CSC congres 2015. Terugkijkend kan 
ik stellen dat we met een goed gevoel terug kunnen kijken naar dit congres. 

Ik voorspelde u bij aanvang van het congres een zoektocht en dat is het volgens 
mij ook geworden. Vanuit diverse invalshoeken is er over dit thema gesproken en 
gediscussieerd. Door de sprekers, in deelsessies, via een paneldiscussie en met 
spirituele reflectie en muziek. Een eensluidende conclusie is er niet, maar wel het 
gegeven dat als iets gelukt is we niet automatisch daar allemaal gelukkig van worden. 
En misschien lukt iets niet maar worden we juist daarvan wel gelukkig! Wij hebben wat 
dat betreft in onze samenleving nog wel het een en ander in te doen zou ik zeggen. 

Ik hoop dan ook oprecht dat u niet alleen deze twee congresdagen maar ook daarna 
stil zult staan bij het thema van dit jaar en beseft dat we enerzijds veel hebben 
om dankbaar voor te zijn en anderzijds tegelijkertijd niet blind moeten zijn voor de 
onvolkomenheden in onze samenleving. We moeten oog hebben en zorg dragen voor 
diegenen die worden uitgesloten. Die weinig tot niets merken van geluk en welzijn. 

Josine Westerbeek - Huitink

Geen uitsluiting maar insluiting zou ik zeggen. Geluk is een proces van verbinden van 
mensen, van samenwerken in een omgeving waarin iedereen de moeite waard is. Dat 
is de boodschap van dit congres die ik u graag mee wil geven.

En nu gaan we dan echt op weg in het laatste jaar naar ons jubileumcongres 2016. 
125 Jaar na het eerste Christelijk Sociaal Congres van Abraham Kuijper en 125 jaar 
na het uitkomen van de sociale encycliek Rerum Novarum. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Met een visiecommissie, met een programmacommissie en met 
pré-events. Ik wil u daar graag wat meer over vertellen. De weg naar 2016 is niet alleen 
een proces van het CSC bestuur of de Raad van Toezicht. Nee, de weg naar 2016 is 
een proces dat we met zijn allen ondergaan. 
En waar iedereen een steentje aan kan bijdragen.

Om te beginnen krijgt u het visierapport uitgereikt. Dit visiedocument is op verzoek van 
het CSC bestuur tot stand gekomen door een visiecommissie onder leiding van Jos 
van Gennip. 
Vanuit drie invalshoeken is de visiecommissie aan de slag gegaan:
1) Het sociale domein: participatie, sociale cohesie, regelarme zorg
2) Het economische domein: met aandacht voor markt-ethiek-moraal
3) Duurzaamheid en globalisering
Wij zijn Jos, de commissieleden en de redactiegroep zeer erkentelijk voor het vele 
werk dat er is verricht om te komen tot dit document. En ik kan u vertellen dat dit niet 
altijd even makkelijk geweest is. 

Het visierapport wordt u aangeboden ter bespreking en discussie. Het presenteert 
vragen, observaties en gezichtspunten met de bedoeling om hiermee gesprekken te 
stimuleren in lidorganisaties en om commentaren en aanvullingen uit te lokken. Het is 
een aanzet tot dialoog en wisselwerking in de aanloop van het proces naar 2016.

De visiecommissie is, waar mogelijk, bereid op uw verzoek een bijdrage te leveren aan 
de discussie binnen uw organisaties. Uw reacties kunt u inleveren tot eind februari 
2016 op het mailadres socires@socires.nl. Ze worden dan verwerkt tot een definitief 
visiedocument dat de basis is voor het jubileumcongres. Ik beveel dit rapport van 
harte bij u aan.

Er is in het afgelopen jaar ook hard gewerkt aan de contouren en opzet van het congres 
van volgend jaar. Dit alles onder leiding van Annemarie Hinten in samenwerking met 
vele vertegenwoordigers vanuit de diverse lidorganisaties. Het overkoepelende beeld 
van het congres zal positief, hoopvol en toekomstgericht zijn. Het is ingegeven vanuit 
de principes van het christelijk sociaal denken en staat in de christelijk-sociale traditie: 
een doorgaande lijn van humanisering en vanuit het perspectief van een samenleving 
in transitie.
Een doe-het-zelf samenleving waarbij de onverschilligheid en de angst voorbij zijn 
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en waarin we mensen tegenkomen die moed tonen. Spiritualiteit zal dan ook een 
prominente rol spelen tijdens het jubileumcongres. Waar halen mensen die moed 
vandaan? Wat zijn hun drijfveren?

Het eerste Christelijk Sociaal Congres in 1891 ging om materiële zaken: de verbetering 
van de positie van werknemers. Honderd jaar later, in 1991 ging het vooral om 
institutionele zaken. In 2016 zal het gaan over de meer zachte zaken; om overtuiging, 
geloof, engagement, empathie en naastenliefde. Het congres richt zich inhoudelijk 
op de drie thema’s die centraal staan in het visierapport: het sociale domein, het 
economische domein en duurzaamheid en globalisering.

Het wordt een congres of beter gezegd een Event met een hoofdprogramma en vele 
subprogramma’s. Met nieuwe werkvormen, die zowel binnen als buiten plaatsvinden. 
Met veel, heel veel interactie met de deelnemers. Met nationale en internationale 
sprekers. Met spiritualiteit en bezinning. 

Maar…….. het moet vooral een congres worden van u en met u. Niet alleen tijdens 
het event zelf maar ook in aanloop naar 2016. Het bespreken, becommentariëren en 
aanvullen van het visierapport is daar al een voorbeeld van. Maar we willen graag 
meer betrokkenheid. Zo zullen er pre- events worden georganiseerd over diverse 
thema’s en onderwerpen in de vorm van discussiebijeenkomsten of werkbezoeken, 
rondetafelgesprekken etc. etc. Een aantal organisaties is daarover al in gesprek met 
elkaar.

Ik nodig u van harte uit om aan een pre-event deel te nemen of er zelf één te 
organiseren. We zullen u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte houden van 
alle ontwikkelingen en activiteiten in het komende jaar. 
Het zou toch heel mooi zijn als we met zijn allen die beweging kunnen zijn waarin we 
dat ‘verbond van mensen’ waar we het vorig jaar in het congres over hadden en ‘de 
gelukkige samenleving’, het thema van dit jaar, daadwerkelijk vormgeven.
Vormgeven is een proces, een weg die we met zijn allen gaan, richting het 
jubileumcongres. Ik hoop van harte dat ons dat gezamenlijk lukt. 
Op naar het jubileumcongres 2016! 

SfEErImPrESSIE 
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DEELNEmErS AAN HEt CONGrES 

Nancy  Abelskamp  CNV
Helen  Adriani  CNV Connectief
Cees  Akerboom  AOb / St. Bonaventura
Otto  Albrecht  Oikocredit Nederland
Chr.  Baggerman  RMU
Alice  Bakker-Osinga  Stichting Osinga Ages
Sonja  Baljeu  CNV
Patrick  Banis  CAOP
Michael  Baumeister  Porticus
Willem Jelle Berg  CNV Vakcentrale/bestuur
Barbara  Berger  Mensen met een Missie
Esther  Bergman  IKON
Eveline  Bersma  werkgroep CSC 2016
Jan  Beumer  KRO-NCRV
Mr. G.M.M.  Blokdijk  Socires
Bart  Blokzijl  SBI Formaat
Hans  Blom  Leger des Heils
Eppy  Boschma  VNO-NCW MKB-Nederland
Ruud  Bouman  Youth for Christ
Jaap  Bouterse  St. Exodus Utrecht
Cees  Bremmer  Curante Groep Den Haag
Cees  Bremmer  Stichting Duinrust- Curantegroep
Joop  Brongers 
Jan   Brouwer  tekstverslag
Freerk Jan  Bruins  CGMV
Hans  Brüning  St. Rotterdam
Govert  Buijs  Vrije Universiteit
Engelien   Calis   DARE2GO
Frances  Carrière  texts.nu
C.N.A.M.  Claassen  Skanfonds
Jan-Pieter  Daems  CNV Vakcentrale
Tine  de Boer 
Clazina  de Bruyn  AOb/ CVHO
Nico  de Fijter  Trouw
Casper  de Gelder  ChristenUnie
Jan  de Hoog  Transmissie
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Piet  de Jong  Nederlands Dagblad
Bert  de Jong  ProjectPerfect
Wouter  de Jonge  Attendo Uitvaartzorg
Mgr. Dr. G.J.N. de Korte  Bisdom Groningen-Leeuwarden
Janneke  de Leede  SestraSelectie
Pieter  de Vente  CNV Vakcentrale
Jan  de Vries  St. ter bevordering van de Chr.Pers
Dick  den Bakker  Verus
Louwe  Dijkema  VNO-NCW
Pieter Jan  Dijkman  Wetenschappelijk Instituut CDA
Frank  Dijkstra  Dijkstra Consult
Nynke  Dijkstra-Algra  Protestantse Kerk / Missionair werk 
Bert  Dorenbos  Schreeuw om Leven
Willy  Dorenbos  Schreeuw om Leven Hulpverlening
Teus  Dorrepaal  CDA Statenfractie Friesland
Loes  Dreschler  CGMV
Ton  Duffhues  ZLTO
Esther  Dwarswaard  Secretaris bestuur CSC
Jan  Eerbeek  Exodus
Wim  Eikelboom  voormalig secretaris CSC
Semih  Eski  CNV Jongeren
Piet  Fortuin  CNV Vakmensen
Rien  Fraanje  Wetenschappelijk Instituut CDA
Jacobine  Geel  Oikocredit Nederland
Bert  Godschalk  Chr. Hogeschool Ede
Jeroen  Goosen  Mensen met een Missie
Hein  Griffioen  Libertas Leiden
Hans  Groen  Socires
René  Grotenhuis  VKMO
Dirk  Gudde  Raad van Kerken
Erik-Jan  Hakvoort  PerspectieF (CSJC)
Teun  Hardjono  TwH Advies B.V.
Evert Jan  Hazeleger  Kerk in Actie
Pieter  Hazenbosch  CNV
Robbin  Heins  CNV Vakmensen
Hans  Hemmes  CNV Vakcentrale
Michiel  Hietkamp  CNV Jongeren
Annemarie  Hinten  Radboud Universiteit / CSC bestuur
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Henk  Hoefnagel  Adelbert
Jan  Hoogland  Hogeschool Viaa
Jeroen  Hoogteijling  Leger des Heils
Gerben  Horst  CNV Connectief
Jan  Huijgen  Eemlandhoeve
Henriette  Hulsebosch  Skanfonds
Marja  Jager-Vreugdenhil  Viaa
Jan  Jans  Leger des Heils Midden Nederland
Arie  Jansen  Christelijke Hogeschool Windesheim
Jaap  Jongejan  SBI / Zonheuvel / CSC bestuur
Huib  Jongenburger  CGMV
Miep  Kaiser  Vincentius vereniging Nederland
Herman  Kaiser  Burgemeester Arnhem
Arie  Kars  Geloof in Zorg
Mona  Keizer  CDA
Kyra  Keybets  CNV Onderwijs
Huib  Klamer  v.h. VNO-NCW
Bernard  Kobes  Sportservice
Suzan  Koning  CPS Onderwijsontwikkeling en advies
Jaap  Kooij  Evangelische Omroep
Carola   Koornneef  CNV Internationaal
T.P.G.  Kralt  AWEPA
Joany  Krijt  CNV Onderwijs
Piet  Kuijper  MIVA
Wim  Kuiper  Verus / CSC bestuur
Leen  La Rivière  Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam
Gerrit  Leene  St Philadelphia Zorg
Roel  Ligthart Bosch 
Maurice  Limmen  CNV Vakcentrale
Emile   Lohman  Reliëf / CSC bestuur
Ruud  Lubbers 
Marianne  Luyer  MLI Intermanagement BV
Maria  Martens  Lid van de Eerste Kamer voor het CDA
Siebren  Miedema  Stichting Christelijke Pers
Wout  Neutel  Verus
Peter  Noordhoek  Northedge
Joyce  Numann-Durlacher   WIZO Nederland
Bert  Oegema  oud-bestuurslid SBI en CSC
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Herman  Oevermans  Christelijke Hogeschool Ede
Aernoud  Olde  Hilversum Verbonden
Wim  Oolbekkink  SBI / Youmeus
Pieter  Oudenaarden  CNV Connectief
Ruth  Peetoom  CDA
Wim  Petersen  CNV Internationaal
Jan  Piet  Chirstelijk Ondernemers Netwerk
Gerda  Plender  Passage
Klaas Jelle  Post  CGMV
Betty  Poutsma  CGMV
Jan  Prij  Zinnen Over Zin
Bram  Rebergen  Youth for Christ
David  Renkema  Oikos
Carla  Rhebergen  Verus
Astrid  Rijbroek  Socires
Ron  Rijnbende  Unie NZV
Peter  Rijsdijk  Vereniging SchuldHulpMaatje NL
Niels  Rook  CGMV vakorganisatie
André  Rouvoet  Zorgverzekeraars Nederland
Edwin  Ruigrok  PAX
Louis  Runhaar  Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Bram  Rutgers van der Loeff Macula Vereniging
Sandrina  Sangers  PCOB
Henk  Schaafsma  Schaafsma en partners
Arne  Schaddelee  RMU
Peter  Schalk  RMU
Theo  Schepens  Adelbert Vereniging
Ton  Sels  St. ter bevordering van de Chr. Pers 
Erik  Sengers  Bisdom Haarlem-Amsterdam
Zwanine  Siedenburg  St. Kerk en Buurt Westerpark
Johan  Slok  CNV Vakmensen
Jaap  Smit  Provincie Zuid-holland
Marcia  Smits  Reliëf
Eelco  Sneep  CGMV
Wim  Sneep  CGMV
Marije  Stegenga  Reliëf
Danielle  Stemmer-van Duren  CoachingStatino
Thomas  Swart 
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Gerrit  Terpstra  EUCDW-NL
Rien  Timmer  Exodus Nederland
Hester  Touwen  Red interim en advies
Stan  Uyland  GIDS Netwerk
Willy  Vader-Lagerweij 
Lia  van Aalsum  AOb / St. Bonaventura
Michiel  van Alphen  Maatschappij van Welstand
Brigitte  van Baren  Inner Sense
Cor  van Beuningen  Socires
Ton  van Brussel  de Rode Hoed
Anneke  van de Kamp 
Harry  van de Kamp 
Johan  van de Minkelis  Transmissie
Jessy  van den Boogaard  CNV Jongeren
Paula  van den Bosch  Protestantse Kerk in Nederland
Jan-Willem  van den Braak  VNO-NCW / CSC bestuur
Karin  van den Broeke  preses Prot. Kerk Nederland
Mgr. J.H.J.  van den Hende  Bisdom Rotterdam
Jan Peter  van den Toren  Birch
Thomas  van den Wetering  CNV Internationaal
Marco  van der Graaf  Tear
Gerard  van der Grind  LTO Nederland
Wil  van der Kruijs  Unie KBO
Adriaan  van der Linden  Bureau Leon
Inge  van der Mast  Passage
Harry  van der Molen  St. ter bevordering van de Chr. Pers
Ineke  van der Ouderaa  Verus
Carla  van der Vlist  Kerk in Actie
Wim  van Dijk  AOb/St.-Bonaventura
Ingrid  van Dillen  Raadslid Oegstgeest
Leen  van Doorn  Alliander
Henk Willem van Dorp  VNO NCW
Frans  van Drimmelen  Dröge & van Drimmelen
Martin  van Eerde  CGMV vakorganisatie
Jos  van Gennip  Socires / adviseur CSC bestuur
Jos  van Genugten  De Levensboom
Neliza  van Gestel  Youth for Christ
Saskia  van Helden  Christelijke Hogeschool Ede
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Menno  van Hulst  ChristenUnie
Nico  van Jaarsveld  CDA Basisgroep Sociale Zekerheid
J.F.  van Mossel  oud bestuurder zorg/assessor kr. PKN
Floor   van Straaten  DARE2GO
Ankie  van Tatenhove  Gemeente Lansingerland
Marie-Louise van Wijk-van de Ven Unie Ned. Kath. Vrouwenbeweging
Arend  van Wijngaarden  CNV Vakmensen
Joep  van Zijl  Cordaid
Manon  Vanderkaa  Unie KBO
Paul  Venhoeven  Prinses Máxima Centrum
Wim  Verschuren 
Marinus  Verweij  ICCO Cooperation
Bert  Vonk  Wartburg College
Ard  Warnink  CDJA
Walter  Wassenaar  Verus
Jet  Weigand-Timmer  EduConcept
Miranda  Wesselink  cda Zwolle
Jan  Wessels  MissieNederland
Hilde  Westera  CDA
Josine  Westerbeek  voorzitter CSC 
David  Westerink  CDJA
Jan  Westert  LVGS
Esme   Wiegman-v. Meppelen Scheppink NPV - Zorg voor het lezen
Rein  Willems  Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Henk  Willigenburg  Algemene Onderwijsbond
Daniëlle  Woestenberg  Interkerkelijk Contact Overheid/Secretariaat RKK
Tiemen  Zeldenrust  Present Nederland
Ronald  Zoutendijk  Siriz
Loes  Zuidervaart  PerspectieF (CSJC)
Daan  Zwaneveld  Kalsbeek College
Klaaske  Zwart  CNV Internationaal
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