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U kunt zich aanmelden voor het congres via christelijksociaalcongres.nl.  
Als u het gehele congres wilt bijwonen bent u van harte welkom om te  
overnachten op landgoed Zonheuvel. De kosten zijn als volgt: 

• Deelname gehele Congres incl. overnachting en maaltijden: € 220.
• Deelname gehele Congres zonder overnachting, incl. maaltijden: € 160.
• Deelname alleen woensdag, incl. diner € 120.
• Deelname alleen donderdag, incl. lunch € 75.
 
Voor jongeren kunnen we een aantrekkelijke kortingsregeling bieden, namelijk  
75% op de entreeprijs. Dit geldt voor iedereen die geboren is vanaf 1990.  
De kosten bedragen dan:

• Deelname gehele Congres incl. overnachting en maaltijden: € 55.
• Deelname gehele Congres zonder overnachting, incl. maaltijden: € 40.
• Deelname alleen woensdag, incl. diner: € 30.

• Deelname alleen donderdag, incl. lunch: € 20.

ADRES EN CONTACT 
 
Locatie:  
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP  DOORN

Voor vragen: 
Neemt u voor vragen contact op met 
secretaresse Marjan Philippi, via:
info.csc@sbiformaat.nl (voorkeur) 
of 06 12 990 938.

Met dank aan:

http://www.christelijksociaalcongres.nl
http://www.christelijksociaalcongres.nl
http://landgoedzonheuvel.nl/contact/routebeschrijving/
http://landgoedzonheuvel.nl/contact/routebeschrijving/


WOENSDAG 30 AUGUSTUS
  
	 Ontvangst	deelnemers	met	koffie	en	thee	 13.00 – 13.30

 Opening door CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink 
  overdracht aan congresvoorzitter Sophie van den Enk 13.30 – 13.45
 Lezing door Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau 13.45 – 14.15 
 Reflectie	door	Sybrand	van	Haersma	Buma,	fractievoorzitter	CDA	 14.15 – 14.40
 Gesprek met de zaal 14.40 – 15.00
 
 Pauze 15.00 - 15.30

 Hackathons (oplossingsgerichte werkvorm) rondom vier thema’s: 15.30 – 17.30
   Hoe vergroot je de afhankelijkheid tussen jong en oud? 
 	Hoe	vergroot	je	de	afhankelijkheid	tussen	vast	en	flex?	
  Hoe vergroot je de afhankelijkheid tussen milieu en economie? 
  Hoe vergroot je de afhankelijkheid tussen denkers en doeners? 
 
	 Borrel	met	Duo	Zeloso	 17.30 – 18.30 
 Diner 18.30 – 20.00
 Optreden	Vincent	Bijlo:	Durf	afhankelijk	te	zijn!	 20.30 – 21.30
 Reflectie	in	de	bar	 21.30 - 00.00
 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

 Stiltewandeling op het landgoed 07.00 – 07.30

 Ontvangst	deelnemers	2e	dag	met	koffie	en	thee	 08.30 – 09.00
	 Dagopening	door	Jurjen	ten	Brinke,	voorganger	bij	Hoop	voor	Noord	Amsterdam	 09.00 – 09.30
 Heropening Congres door CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink 09.30 – 09.45
 Lezing	door	Theo	Bovens,	commissaris	van	de	koning	in	Limburg	 09.45 – 10.15
 Reflectie	door	Carola	Schouten,	Tweede	Kamerlid	Christen	Unie	 10.15 – 10.40
 Gesprek met de zaal 10.40 – 11.00

 Pauze 11.00 – 11.30

 Panelgesprek met: 11.30 – 12.15
  	Elly	Ludenhoff,	senior	producent	bij	Zina	Kunst-	en	Cultuurplatform	
	 	Titus	Schlatmann,	buurtpastor	bij	St.	Buurtpastoraat	Utrecht	
	 	Christien	de	Graaff,	lid	College	van	Bestuur	Alfa-college	
 	Henk	van	Dorp,	DGA	bij	Van	Dorp	BV	
  
 Slotrede door CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink 12.15 – 12.30
 Afsluiting met lunch 12.30 – 13.30

OP ELKAAR AANGEWEZEN 
Durf afhankelijk te zijn 
 
We zijn op elkaar aangewezen, we kunnen niet zonder elkaar. 
Hoe kunnen we die verbinding een impuls geven en ons open  
en afhankelijk opstellen ten opzichte van de ander?  
In de huidige tijd groeperen steeds meer mensen samen 
rondom hun eigen sociale netwerk en vinden ontmoetingen  
steeds	meer	digitaal	plaats	en	steeds	minder	fysiek. 
 
Tijdens het congres horen we diverse deskundigen 
hierover, en gaan we met elkaar aan de slag om 
daadwerkelijke ontmoeting en onderlinge 
solidariteit te stimuleren. 

DE KRACHT VAN VERBONDENHEID 
 
Het thema is gebaseerd op een centrale vraag uit  
ons visiedocument De Kracht van Verbondenheid, dat in  
2016 verscheen naar aanleiding van ons 125 jarig jubileum:  
Hoe kunnen we kwetsbaarheid, onvolmaaktheid en  
improvisatievermogen de ruimte geven en zo de drang naar  
perfectie en eenvormigheid tegenspreken en de vitaliteit en  
leefbaarheid van de samenleving versterken? Met het congres  
willen we u inspireren om zelf in actie te komen voor een betere  
wereld waarin samenwerking en ontmoeting essentieel zijn.  
En zo de CSC beweging een positieve impuls geven.  
U	komt	toch	ook?

http://www.christelijksociaalcongres.nl

