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OP ELKAAR AANGEWEZEN 
durf afhankelijk te zijn 
 
In dit boekje treft u het verslag van het 
Christelijk-Sociaal Congres 2017, dat werd gehouden 
van 30 tot 31 augustus 2017 bij Landgoed Zonheuvel 
in Doorn.  

Centraal stond het thema Op elkaar aangewezen – durf 
afhankelijk te zijn. Tijdens het congres beschouwden de sprekers 
en de deelnemers hoe onderlinge verbinding gestimuleerd kan 
worden en hoe men zich meer open en afhankelijk kan opstellen 
ten opzichte van de ander.

Hierop werden visies, analyses en vergezichten geschetst
door onder andere Kim Putters, Theo Bovens, Sybrand Buma, 
Carla Dik-Faber, Jurjen ten Brinke en Vincent Bijlo. 
De zaal kwam veelvuldig aan het woord, onder meer 
tijdens de eerste Social Hackathon ooit gehouden tijdens 
het Christelijk-Sociaal Congres.

De samenvattingen van de lezingen en de foto’s in 
dit boekje geven een goede indruk van wederom 
een geslaagd Christelijk-Sociaal Congres.
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Congres
Jaarlijks organiseert de Stichting 
Christelijk-Sociaal Congres omstreeks eind 
augustus een meerdaags congres waar 
maatschappelijke ontwikkelingen worden 
beschouwd vanuit christelijk-sociaal perspec-
tief. De congrescommissie 2017 was als volgt 
samengesteld:
 Willem Jelle Berg, penningmeester CSC 
    en commissievoorzitter
 Esther Dwarswaard, secretaris CSC
 Ruben van de Belt, ChristenUnie, PerspectieF
 Louwe Dijkema, VNO-NCW
 Niels Rook, CGMV
 Lisanne Spanbroek, CDJA 
 Manon Vanderkaa, KBO-PCOB 
 Walter Wassenaar, Verus

Uitgave
Verslagen programmaonderdelen: Nelleke de Jong-van den Berg, tekstbureau berg in de polder
Eindredactie: Esther Dwarswaard, secretaris CSC
Vormgeving: Heleen Dierdorp, Happy Matters
Foto’s: Maas Communicatie
Drukwerk: Mediajoenit Grafische Dienstverlening

© 2017 Stichting Christelijk-Sociaal Congres en overige rechthebbenden
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of 
openbaar gemaakt in welke vorm dan ook.

Colofon
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Ieder jaar, net na de zomervakantie, mogen we naar de bossen bij Doorn om een inspirerend 
tweedaags congres mee te maken, het Christelijk Sociaal Congres. Dit jaar was het als congres-
commissie een moeilijke opgave. Immers, na het jubileumcongres van 2016, was het moeilijk om 
dit te overtreffen. Daarom hebben we als start van de voorbereiding, alle jongeren die op dat  
jubileumcongres aanwezig waren uitgenodigd met de vraag mee na te denken over het thema. 
Uit ‘De kracht van verbondenheid’, de jubileumbundel van het CSC hebben we een inspirerende 
titel hebben weten te destilleren. ‘Op elkaar Aangewezen’ werd het. Met als ondertitel: ‘Durf  
afhankelijk te zijn.’ En spontaan meldden zich een aantal jongeren voor de congrescommissie.  

Dit heeft geleid tot een mooi programma. Met inspirerende sprekers, die ook een grote bijdrage 
leveren aan het publiek debat. De verjonging in de congrescommissie was zichtbaar in de nieuwe 
werkvormen. Deelsessies of workshops maakten plaats voor een Social Hackathon. Hier zijn grote 
ideeën en praktische uitvoeringsmogelijkheden geboren. En wat mooi om de deelnemers, jong en 
oud, zo intensief en creatief aan het werk te zien. En drie keer een krant! De Standaard herleefde. 
Ik wil de congrescommissie van harte bedanken voor de inhoudelijke input, de creatieve inzet en  
de praktische hulp door de dag heen. De mooie vlogjes waren nieuw. Maar bovenal wil ik  
Esther Dwarswaard bedanken, de steun en toeverlaat van het CSC, die op haar laatste werkdag 
voor onze stichting, de grote drager was van dit mooie congres. 

Ik wens u veel plezier met dit verslag. Maar vergeet ook niet de mooie foto’s en het congresfilmpje 
op de site te bekijken, www.christelijksociaalcongres.nl. Deze bundel is een mooi naslagwerk van 
de inhoudelijke bijdragen aan het congres, en geeft in beeld een mooi sfeerverslag.
Dank voor uw aanwezigheid en bijdrage, en tot het volgende congres op 29 en 30 augustus 2018!
 
Willem Jelle Berg, voorzitter congrescommissie 2017

Voorwoord
Willem Jelle Berg,

voorzitter
congrescommissie 2017
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Stilte 
wandeling 

 o.l.v.  
Wim Oolbekkink

Muziek 
Tiempo Rubato
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woensdag 30 augustus

Opening Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter Christelijk-Sociaal Congres

Lezing Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau

Reflectie Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter CDA

Gesprek met de zaal

Hackathons, o.l.v. Sander Klaasse, Social Hackathon 

Cabaret Vincent Bijlo
 

donderdag 31 augustus

Dagopening Jurjen ten Brinke, voorganger bij Hoop voor Noord Amsterdam 

Lezing Theo Bovens, gouverneur (CvdK) van de provincie Limburg

Reflectie Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie

Gesprek met de zaal

Panelgesprek Elly Ludenhoff, seniorproducent bij Kunst- en Cultuurplatform 
Zina, Henk Willem van Dorp, DGA bij Van Dorp BV, Christien de Graaff, lid CvB 
Alfa-college, christelijk ROC in Noord- en Oost-Nederland, Titus Schlatmann, 
buurtpastor bij stichting Buurtpastoraat Utrecht
 
Slotrede Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter CSC

Sprekerslijst 

Deelnemerslijst
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Speciale dank aan:
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Na ons succesvolle jubileumcongres van 
vorig jaar was het een uitdaging om ook 
dit jaar weer een mooi, inhoudelijk con-
gres neer te zetten. Er staat in elk geval 
een afwisselend programma voor ons 
klaar: een mix van inleidingen, discussies, 
interactieve werkvormen, muziek en 
cabaret.

De komende dagen bieden ruimte om 
elkaar te ontmoeten, om banden aan te 
halen en te verstevigen, maar ze bieden 
ons vooral de gelegenheid om ons te ver-
diepen in het christelijk-sociaal gedachte-
goed, aan de hand van het thema van dit 
jaar: Op elkaar aangewezen.

Vorig jaar hebben we gesproken over 
Geloof, Angst en Liefde en over de Kracht 
van Verbondenheid. Tijdens dit congres 
willen we op die thema’s voortborduren 
en daarin verdieping aanbrengen.

We zijn ‘op elkaar aangewezen’, zo schre-
ven we in de uitnodiging, ‘we kunnen niet 

zonder elkaar’. Een mens komt alleen tot 
bloei en kan alleen groeien in relatie tot 
de ander. Daar komt de kracht van verbon-
denheid weer naar boven. Verbondenheid 
die tot uitdrukking komt als we onze eigen 
kwetsbaarheid en onvolmaaktheid durven 
te tonen en te accepteren van anderen, 
als we ruimte geven aan improvisatiever-
mogen en ons inzetten om de vitaliteit 
en leefbaarheid van de samenleving te 
versterken.

Als mensen elkaar weten te vinden, zijn ze 
tot veel meer in staat dan ze denken. Maar 
dan moeten ze die verbinding wel willen 
maken. Hoe kunnen we die verbinding on-
dersteunen en versterken? Hoe kunnen we 
ons openstellen ten opzichte van elkaar? 
En durven we wel ‘afhankelijk van elkaar 
te zijn’? Met al deze vragen gaan we aan 
de slag.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau en Sybrand Buma, 
fractievoorzitter van het CDA zullen met 

Opening
Josine Westerbeek-Huitink, 
voorzitter CSC - overdracht  

 aan congresvoorzitter 
Sofie van den Enk
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hun bijdragen de basis leggen voor het 
vervolg van het congres. Met die bagage 
gaan we gezamenlijk oplossingsgericht 
werken – want dat is wat je doet in een 
‘hackathon’. Het fenomeen is afkomstig uit 
de wereld van de ICT, waar deskundigen 
op verschillende terreinen bij elkaar gaan 
zitten om brainstormend en strak gefocust 
een praktisch probleem op te lossen.  
 
Wij gaan de werkvorm toepassen op vier 
thema’s: hoe kunnen we de schijnbare 
tegenstelling tussen jong en oud, tussen 
mensen met een vast contract tegenover 
flexwerkers, tussen de economie en het 
milieu en tussen denkers en doeners op-
heffen, of beter: relativeren. De groepen 
en begrippen in die koppels hebben el-
kaar namelijk juist nodig:

 Jong en oud zijn uiteindelijk op elkaar 
aangewezen.
 Flexwerkers ondersteunen de vaste  
medewerkers, maar zeker ook vice versa.
 Milieu en economie kunnen elkaar juist 
versterken.
 Zonder doeners blijven denkers dromers, 
zonder denkers zijn doeners op zeker mo-
ment ‘klaar’. Denkers en doeners zijn beide 
nodig voor vernieuwing.

Ik hoop oprecht dat de inleidingen en de 
hackatons ons de meerwaarde van deze 
tegenstellingen zullen doen beseffen, en 
dat we geïnspireerd zullen worden en tot 
concrete plannen zullen komen om men-
sen, groepen en thema’s te verbinden. Dit 
vraagt van ons dat we onze eigen opvat-
tingen loslaten en ons open stellen voor 
andere ideeën, zodat we de schijnbare 
tegenstellingen in een ander perspectief 
gaan zien.  

Dit sluit aan bij Filippenzen 2: 3-4: Wees 
niet egoïstisch en probeer niet de eer naar 
u toe te trekken of een ander te bedriegen. 
Maar wees nederig en sla een ander hoger 
aan dan u zelf. Denk niet alleen aan uw 
eigen zaken, maar heb ook belangstelling 
voor wat een ander doet. (Het Boek)

We verkeren tijdens dit congres met veel 
verschillende mensen, in de zaal en op het 
podium. We staan voor de uitdaging om 
ons met elkaar te verbinden. Omdat we 
allemaal op enigerlei wijze op elkaar aan-
gewezen zijn.

Wie zich kwetsbaar opstelt en wie zich 
open stelt en afhankelijk durft te zijn zal 
tijdens en na dit congres ervaren hoe 
krachtig we gezamenlijk zijn.

Ik wens u een waardevol congres.



OP ELKAAR AANGEWEZEN, durf afhankelijk te zijn  | 9  

Dagvoorzitter 
Sofie van den Enk

De CSC-voorzitter introduceert de dag-
voorzitter en overhandigt de microfoon 
aan haar. Sofie van den Enk is presentatrice 
voor KRO-NCRV, op zowel radio als tv, 
schrijfster en columniste. 

Sofie verbindt zich meteen met het thema 
van het congres: ‘We gaan spreken over 
afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Ik wil 
graag een ervaring delen. Ik werk in een 
wereld waar vaak wordt gedacht dat je 
jezelf iets groter moet maken, waar je je 
vaak sterker moet voordoen dan je bent, 
of dan je je voelt. U kent mij misschien 
als winnaar van Wie is de mol? Maar dit 
voorjaar heb ik meegewerkt aan het 
Depressiegala. Ik leid aan depressies. Ik 
heb nog nooit zoiets kwetsbaars gedaan 
– en ik heb nog nooit zóveel reacties ge-
kregen. Nog nooit heb ik iets gedaan dat 
zóveel impact had.’

In het vervolg van het congres leren de 
deelnemers haar – dankzij een grapje over 
het staan en zitten bij de dagopening, een 
wijze uitspraak van haar vierjarig zoontje, 
een compliment aan de zaal over haar 
inzet bij de hackathon en haar wervende 
uitnodiging voor de stiltewandeling – nog 
beter kennen, als een nu eens vrolijke dan 
weer serieuze bescheiden leidsvrouw.
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Putters opent met de constatering 
dat het congres plaatsvindt op een 
belangrijk moment: het politieke, 
maatschappelijke en economische leven 
start weer op, met nieuwe, in de zomer 
opgedane ideeën. 
 
In zijn lezing schetst hij de stand 
van de samenleving en gaat hij in op 
drie ‘afhankelijkheden’. Deze worden 
veroorzaakt door verschillen in op-
leidingsniveau (hoogopgeleid versus 
laagopgeleid), in afkomst (westerse 
versus niet-westerse achtergrond) 
en in leeftijd (jong versus oud). Hij 
stelt de vraag hoe we, rekening 
houdend met deze afhankelijkheden, 
een inclusievere samenleving kunnen 
bewerkstelligen.

Nationaal probleembesef en stemming
Elk kwartaal inventariseert het SCP over 
welke onderwerpen Nederlanders het 
meest bezorgd zijn. Steeds weer blijken 
zorgen over onze manier van samenleven 

en het gebrek aan fatsoen het hoogst te 
scoren. Immigratie en integratie volgen 
kort daarop: hoe gaan culturen en geloven 
met elkaar om?

Toch is de algemene stemming over de 
eigen financiële situatie en economie 
redelijk positief. Lager opgeleiden en mi-
granten zijn minder optimistisch. En daar-
naast: ook al gaat het met onszelf beter, 
toch zijn we pessimistisch over Nederland 
als samenleving.

Krachtenveld
Die samenleving kun je zien als een samen-
spel tussen overheid, markt en gemeen-
schap – waar overheid en markt een nogal 
dominante rol spelen. De gemeenschap 
zou wel wat meer aandacht en investering 
verdienen. Hoe zou de civil society iets stu-
render kunnen zijn in ons dagelijks leven?

Vier soorten kapitaal
Of je je staande kunt houden in dat 
krachtenveld is afhankelijk van de hoe-

De
inclusieve 

samenleving  
 Kim Putters,  

directeur van het 
Sociaal Cultureel
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veelheid ‘kapitaal’ waarover je op vier 
terreinen kunt beschikken: hulpbronnen 
op het persoonlijke vlak (Ben je mentaal 
en fysiek gezond? Snap je de regels van 
de overheid? Kun je afspraken maken met 
je buren?), het economische (Heb je een 
inkomen?), het culturele (Spreek je de taal? 
Ben je digitaal vaardig? Voel je je gediscri-
mineerd?) en het sociale vlak (Maak je deel 
uit van netwerken als werk, sport of kerk?).

Zes groepen
De totaalscore op die vier hulpbronnen 
bepaalt tot welke van de zes groepen in de 
maatschappij je behoort: de Gevestigde bo-
venlaag, de Jonge kansrijken, de Werkende 
middengroep, de Comfortabel gepensi-
oneerden, de Onzekere werkenden of de 
Achterblijvers. In de laatste twee groepen 
zijn migranten, bijstandsmoeders en eenou-
dergezinnen oververtegenwoordigd en vind 
je gevoelens van onbehagen. Zij herkennen 
zich bijvoorbeeld niet in onderzoeken waar-
in ‘de Nederlander’ zijn geluk een 8 geeft.

Putters wil niet spreken van een twee-
deling in de samenleving. In de VS is het 
verschil tussen Gevestigde bovenlaag en 
Achterblijvers veel groter, en is er sprake van 
polarisatie. Wel worden in Nederland de ver-
schillen tussen de zes groepen steeds groter. 

Na deze inleiding gaat Putters in op de 
drie afhankelijkheden: opleidingsniveau, 
afkomst en leeftijd.

Opleidingsniveau
De verschillen in opleidingsniveau ont-
staan al vroeg, onder andere doordat 
hoogopgeleide ouders hun kinderen meer 
stimuleren dan laagopgeleide ouders. 
Maar ze blijken ook regiogebonden:  

kinderen van het platteland krijgen bij  
gelijke prestaties een lager schooladvies 
dan kinderen in de stad.

De verschillen zetten door op arbeids-
markt: lageropgeleiden hebben veel 
vaker flexibele en tijdelijke contracten. 
Bovendien blijken zij nauwelijks te profi-
teren van het principe van een leven lang 
leren. Dit komt omdat de vorm van bij- en 
nascholing vaak niet past bij hun functies. 
Zij zouden meer profijt hebben van infor-
meel leren en coaching on the job.

Afkomst
Het verschil tussen mensen van westerse 
en niet-westerse afkomst blijkt het sterkst 
uit de ‘integratieparadox’: van de laatste 
groep is de tweede generatie hoger op-
geleid dan de eerste generatie. Toch blijft 
zij qua beroepsniveau achter bij genera-
tiegenoten van westerse afkomst en is het 
werkloosheidspercentage onder migran-
ten structureel hoger dan onder autochto-
ne Nederlanders.

De leefwerelden van beide groepen raken 
steeds meer gescheiden. Zij delen steeds 
minder hetzelfde referentiekader, er is 
steeds minder contact en uitwisseling, en 

‘Sleutelbegrippen zijn  
inclusie en solidariteit, 
welvaart en welzijn, 

en zeggenschap en 
verantwoordelijkheid.’
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minder onderling begrip. Er zijn minder 
gemengde huwelijken, veel migrantenkin-
deren leven in armoede en men ervaart 
steeds meer discriminatie.

Kortom, afhankelijkheden spelen sterker 
binnen de eigen groep en steeds minder 
tussen de groepen. Dat dit een probleem 
is voor de samenleving blijkt wel uit de 
vragen die uit beide groepen opklinken: 
‘Mogen wij hier wel zijn?’ naast ‘Willen  
jullie hier wel zijn?’

Leeftijd
Dankzij een steeds betere gezondheids-
zorg en economische voorspoed neemt 
het aantal ouderen in onze samenleving 
sinds 1950 toe en zal dat blijven doen, 
terwijl de totale bevolking krimpt. De bo-
venkant van deze groep ouderen wordt 
steeds kwetsbaarder. Hoe organiseren we 
de zorg voor hen zonder door een solida-
riteitsminimum te zakken? Er is namelijk 
steeds meer informele (mantelzorg)hulp 
nodig. Mensen willen die wel geven, maar 
voor velen van hen is afstand, tijd en geld 
daarbij een probleem.

Complexiteit samenleving
Het wordt voor veel mensen steeds 
moeilijker om te functioneren in onze 
complexer wordende samenleving. De 
regelgeving is ingewikkeld, we worden 
overvoerd met informatie, er is minder 
eenvoudig werk, het onderwijs stelt hoge-
re eisen, afwijkend gedrag wordt steeds 
minder geaccepteerd en we moeten aan 
steeds hogere gezondheids- en schoon-
heidsidealen voldoen. Er wordt van je ver-
wacht dat je positie kiest ten opzichte van 
informatie en opinies. Je moet in de goede 
netwerken zitten en zelfs voor boodschap-
pen doen bij AH moet je wat van informa-
tietechnologie weten. Liep de scheidslijn 
vroeger tussen haves and havenots, nu lijkt 
zij te lopen tussen cans en cannots.

Steeds luider klinkt de oproep aan de poli-
tiek om ‘de problemen’ op te lossen. Het is 
echter aan de driehoek overheid, markt en 
gemeenschap om hier mee om te gaan. 
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De overheid moet de afhankelijkheden 
niet te groot laten worden, de markt moet 
ervoor zorgen dat ze in het dagelijks leven 
niet op onrechtvaardige verschillen uit-
draaien en de gemeenschap zou afhan-
kelijkheden juist kunnen versterken om 
sociale inclusie te bevorderen.  
 
Sociaal contract
Het komt dus sterk op de gemeenschap 
aan. Maar de overheid kan niet afdwingen 
dat mensen met een westerse afkomst 
omgaan met mensen met een niet- 
westerse afkomst, of hoog- met laag- 
opgeleiden? Hoe dat toch te organiseren? 
Sleutelbegrippen zijn inclusie en solidari-
teit, welvaart en welzijn, en zeggenschap 
en verantwoordelijkheid.

Inclusie en solidariteit
Systemen gingen lang uit van haves en 
havenots, en compenseerden de laatsten. 
Maar dat blijkt niet meer voldoende. Is het 
rechtvaardig dat je net buiten een toe-
slagregeling valt? Welke vorm van om- of 
bijscholing past bij jou?

Welvaart en welzijn
Hoe de verschillen te verkleinen is een po-
litieke vraag waar Putters geen antwoord 
op kan geven. De drie actoren zijn aan 
zet. Sociaal ondernemerschap (vanuit de 
markt) en actief burgerschap (vanuit de 
gemeenschap) kunnen hier van betekenis 
zijn.

Zeggenschap en verantwoordelijkheid
In plaats van onze hoop uitsluitend op de 
politiek te vestigen kan het zinvol zijn ver-
antwoordelijkheden te delen met markt 
en gemeenschap en beide meer zeggen-
schap te geven. Een mooie uitdaging voor 
de komende regeerperiode, aldus Putters.
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Sybrand Buma opent zijn reflectie op 
het betoog van Kim Putters met een 
verwijzing naar de twee werelden 
waartussen hij nu al een half jaar 
pendelt: de formatieonderhandelingen 
en de buitenwereld van de samenle-
ving. ‘Je zou haast denken dat ik aan 
het Stockholmsyndroom lijd.’

‘We leven in een complexe wereld. De 
politiek staat onder druk. Het is belangrijk 
dat wij met een goed akkoord komen. 
De onderhandelende partijen hebben 
immers maar een meerderheid van één 
zetel in beide kamers. We sluiten liever 
een akkoord dat ertoe doet, dan dat we 
snel wat kwesties uitruilen. Maar de onder-
handelende partijen zijn ideologisch heel 
verschillend, en dus ook hun antwoord op 
de vraag wat de samenleving in de goede 
richting leidt.

Politici hebben de neiging naar de cijfers 
kijken. Het CDA gaat altijd op zoek naar 
de mensen daarachter. Ent je je politieke 

keuzes op de cijfers en modellen van het 
Centraal Planbureau of op die van Kim 
Putters’ SCP? De Burgerperspectieven die 
het SCP elk kwartaal publiceert – hoe kijkt 
men aan tegen samenleving? – zitten ook 
in mijn tas.

Bill Clinton zei ooit ‘It’s the economy, stu-
pid.’ Het CDA is tot stand gekomen vanuit 
het tegenoverliggende perspectief: in een 
tijd van liberalen vs. socialisten, ging het 
onze voorgangers om identiteit, toen van 
scholen op basis van geloof, nu van onze 
samenleving. Politiek is niet in de eerste 
plaats een geldverdelingsvraag, maar een 
maatschappelijke ordeningsvraag.

Opmerkelijk aan de kwartaalcijfers van het 
SCP is dat onze grootste zorg is hoe we 
met elkaar omgaan. Dat wil zeggen: Wat 
hebben wij samen, wat verbindt ons, zijn 
we er voor elkaar? Zorgen we voor elkaar 
en elkaars veiligheid? De tweede zorg die 
Putters noemde, over immigratie, gaat in 
de kern ook over wat ons en al die mensen 

De 
zorgen 
van de  
mensen  

 Sybrand van Haersma 
Buma, fractievoor-

zitter CDA
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van ver, met hun eigen normen, verbindt. 
En ook bij de derde zorg, die over de 
gezondheidszorg, waar de politiek zich 
terecht afvraagt hoe de kosten in de hand 
gehouden kunnen worden, gaat het pri-
mair toch niet over economie, maar over 
afhankelijkheid en gemeenschap.

We hebben een lange crisis achter ons. Je 
zou denken dat daarin onze grootste zorg 
de economie was (Houd ik mijn baan?). 
Maar nee, in die periode is dat maar één 
keer onze grootste zorg geweest (in 2013).

Dat lijkt voor politici een blinde vlek. Het 
gaat níét primair over geld. Het gaat over 
de manier van samenleven en de afhan-
kelijkheden. We moeten ons buigen over 

de vraag hoe de politiek dáárop beter kan 
inspelen. Ondanks de liberale wind is onze 
samenleving al veel meer collectief geori-
enteerd dan wij denken.

Het CDA-programma gaat primair over 
de zorgen van de mensen. Je moet als 
politicus niet direct met antwoorden wil-
len komen, maar je eerst afvragen wat de 
vraag is. Vervolgens wil je de samenleving 
in een bepaalde richting bewegen, om als 
politiek én als maatschappij te proberen 
de grote zorgen weg te nemen.

Onze drijfveer daarvoor vindt zijn oor-
sprong in de christelijke traditie. Wat is vrij-
heid? Wat is gelijkheid? Waartoe zijn wij op 
aarde? Om er zelf zo goed mogelijk uit ko-
men of met een opdracht naar elkaar toe? 
Dat zijn de interessante vragen die achter 
Kim Putters’ betoog vandaan komen.

Hoe om te gaan met een wereld die zor-
gen heeft – op basis van de waarden die 
onze samenleving al eeuwen dragen. 
Wat Putters aangeeft landt bij mij en 
mijn collega’s. Onze grote opdracht is de 
scheidingen te verminderen en werelden 
weer bij elkaar brengen. Het CDA hoopt in 
de komende jaren een beetje te kunnen 
meesturen aan betere samenleving.

‘Ondanks de liberale wind 
is onze samenleving al veel 

meer collectief georiënteerd 
dan wij denken.’
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Sofie van den Enk opent het gesprek 
door haar verbazing uit te spreken: 
Als de sociale cohesie in Nederland al 
zo sterk is, waarom is dan toch de VVD 
als grootste uit de verkiezingen ge-
komen? Sybrand Buma antwoordt dat 
hij zich dat ook afvraagt. Uit het ge-
gniffel in de zaal komt dan de eerste 
vraag, naar aanleiding van het betoog 
van Kim Putters. 

Zaal  In de driehoek overheid – markt 
– gemeenschap vermeldde u tussen 
overheid en markt ontwikkelingen 
als ‘Privatisering en liberalisering’ en 
‘Sociaal ondernemerschap’. Tussen 
overheid en gemeenschap is sprake van 
‘Burgerparticipatie en zelfredzaamheid’ 
en ‘Actief burgerschap en eigen kracht’. 
Waarom staat er niets op de as tussen 
markt en gemeenschap?

KP  Ook daar zijn interessante combina-
ties te vermelden, bijvoorbeeld bedrijven 
die investeren in maatschappelijke zaken 

zoals extra opleiding voor mensen met 
een migratieachtergrond. Maar over het 
algemeen moeten we constateren dat het 
gemeenschapsdenken verzwakt is ten 
opzichte van de dominantie van overheid 
en markt. 

De ethiek van het wetgeven 

Zaal  Dank voor uw beider bijdragen met 
kernbegrippen waarin gemeenschap 
centraal stond. Maar moet er niet eens on-
derzoek worden gedaan naar de vraag of 
in onze wetgeving moraliteit en ethiek wel 
geborgd zijn? Ik zie veel samenkomsten 
in het publieke domein waar mensen heel 
liefdevol bij elkaar zijn. Daarentegen zie ik 
veel wetgeving die buitensporig is.

KP  Het SCP doet geen onderzoek naar 
moraliteit, maar ik zie inderdaad dat veel 
wetgeving zich richt op informatiestromen 
en organisatievormen. De uiteindelijke 
doelen die je er voor de samenleving mee 
wilt bereiken – kwaliteit, toegankelijkheid, 

De elite in 
een hunebed  

 Kim Putters, 
Sybrand van Haersma Buma, 

Sofie van den Enk en 
congresdeelnemers
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solidariteit – dreigen daarmee het onder-
spit te delven. Het is voor de burger vaak 
ingewikkeld om nog te herkennen dat het 
gaat over de kwaliteit van de zorg of van 
onze mobiliteit. Bezinning hierop zou ver-
standig zijn.

SvHB  Ten eerste: de burger vraag zich 
niet zozeer af of er genoeg geld is voor de 
zorgtoeslag, die wil weten hoe hij die kan 
aanvragen. Feit is dat hij die toeslag niet 
krijgt als hij te laat is met aanvragen, of 
beboet wordt als hij een invulfoutje heeft 
gemaakt. Dit is mede oorzaak van veel 
schuldenproblematiek.

Het systeem van de verzorgingsstaat is op-
gezet om mensen die het nodig hebben 
te helpen, maar het wil ook fraude bestrij-
den. Resultaat is een doolhof, zeker voor 
de mensen aan de onderkant. Wat be-
doeld is voor die groep bereikt die groep 
niet. Dat de wetgever zich realiseert dat hij 
hierin is doorgeschoten gaat geleidelijk. 
De grote opdracht is het evenwicht te vin-
den tussen aanpakken wat fout is, en wie 
te goeder trouw is niet meteen beboeten.

Ten tweede: in mijn ogen is veel recente 
wetgeving een verkeerde projectie van 

wat de Tweede Kamer denkt dat de zorg 
van de burger is. Sinds de fortuynrevol-
te in 2002 vat men in het parlement de 
vrijheid van meningsuiting op als een 
absolute vrijheid. Met als gevolg dat alle 
vermeende beperkingen op die vrijheid 
uit het wetboek van strafrecht moeten: 
beledigen, godslastering, majesteitsschen-
nis… Terwijl de gewone Nederlander 
dat helemaal geen interessante discussie 
vindt, die maakt zich vooral zorgen over 
radicalisering.

‘Hoe verbinden wij ons weer 
met de samenleving?’

Formatie 

Zaal  Kim Putters somde heel helder de 
zes thema’s op waarover burgers zich zor-
gen maken. Er wordt al een half jaar onder-
handeld over een nieuw kabinet. Kennelijk 
wil men alles tot in detail vastleggen. 
Zou het niet makkelijker en beter zijn om, 
conform het thema van dit congres - ’Durf 
afhankelijk te zijn’ - je te beperken tot: het 
eens worden over de vragen die we samen 
gaan oplossen?  En vervolgens aan de slag 
te gaan en het over te laten aan de con-
stellatie in de Kamer?
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‘Dat de elite ter discussie 
staat, betekent niet dat haar 

actie minder nodig is.’

SvHB  Het Nederlandse systeem heeft 
plussen en minnen. Een plus is in elk geval 
dat het heel zorgvuldig is. De traagheid 
heeft een oorzaak: de vier onderhande-
lende partijen hebben een meerderheid 
van één zetel in beide huizen en ze zou-
den ‘van nature’ niet bij elkaar komen. 
Dus moet eerst de vraag worden beant-
woorden wat hen bindt. En dat in een tijd 
waarin kiezers niet meer accepteren dat je 
compromissen sluit. Vroeger waren com-
promissen het doel waarnaar je streefde, 
nu hoor je (dreinend stemmetje): ‘Heb ik 
daarom op ze gestemd?’
Daarbij is een nieuw kabinet altijd een 
reactie op het vorige. We willen niet snel 
uitruilen, het moet goed worden. Met 
respect voor elkaars verschillen werken 
we vanuit de gedeelde wens om ergens te 
komen.

Sofie van den Enk – inhakend op de 
woonplaats van de vraagsteller – stelt voor 
de achterkamertjes eens te verruilen voor 
een Drents hunebed en gaat dan naar de 
laatste vraag. 

Elite

Zaal  Wij zitten hier als voormannen en 
voorvrouwen van grote maatschappelijke 
organisaties. Lange tijd dachten wij dat 
wij als zodanig de samenleving vertegen-
woordigden. Maar ik vrees dat de onderste 
twee groepen uit het betoog van Putters 
zich niet alleen niet meer in de politiek 
herkennen, maar zich ook niet meer door 
ons vertegenwoordigd voelen. Een be-
langrijke vraag voor ons is hoe wij ervoor 
kunnen zorgen dat men zich weer in ons 
herkent. Hoe verbinden wij ons weer met 
de samenleving?

KP  Iedere samenleving heeft een voor-
hoede nodig van mensen die opstaan, 
hun nek uitsteken, verantwoordelijkheid 
nemen en afspraken maken. Het woord 
elite durf je daarvoor haast niet meer in de 
mond te nemen. Dat de elite ter discussie 
staat, betekent niet dat hun actie minder 
nodig is. Ik deel uw analyse en uw oproep 
om dit te bespreken. We zullen het wan-
trouwen niet geheel kunnen wegnemen. 
Toch moeten we het hoofd niet in de 
schoot leggen. Uw organisaties zijn im-
mers onderdeel van de driehoek.
Kijk bijvoorbeeld naar de gezondheids-

zorg. Mensen moeten daar steeds meer 
zelf beslissen, daar zijn allerlei instrumen-
ten voor bedacht. Maar heel veel mensen 
hebben daarbij hulp nodig. Het is niet of 
of, maar en en: naast individualisering, keu-
zevrijheid, decentralisatie en privatisering 
zijn er nog steeds zaakwaarnemers nodig. 
Niet iedereen kan zelf aan het stuur zitten. 
Het frame van en en is volgens mij de  
enige route.
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Uitgangspunt van dit congres is dat 
we in onze samenleving op elkaar zijn 
aangewezen. We moeten dus afhanke-
lijk durven zijn.  
Social Hackathon-bestuurder Sander 
Klaasse kwam in zijn introductie op dit 
programmaonderdeel meteen tot de 
kern: ‘Maar #HOEDAN?’  
De organisatoren van het congres 
hadden al een eerste voorzet gegeven 
door vier tweetallen te  
benoemen die op elkaar aangewezen 
zijn: jong &  oud, vast &  flex,  
milieu &  economie en denkers &  doeners.

Via de hackathon-methode gingen de 
congressanten gericht op zoek naar idee-
en om deze specifieke tweetallen groepen 
en belangen met elkaar te verbinden en 
hun onderlinge afhankelijkheid productief 
te maken.

Het concept
De eerste hackathons werden gehouden 
in de wereld van de informatietechnolo-

gie. Deskundigen op allerlei terreinen gaan 
48 of 72 uur bij elkaar zitten om een concre-
te oplossing voor een concreet software-
probleem te bedenken. 
De like-button op Facebook is bijvoorbeeld 
het resultaat van een hackathon. Vertaal je 
dat concept naar het sociale domein, dan 
krijg je een social hackathon. 
Die kenmerkt zich door drie trefwoorden:
 Samenwerken 
   - in een team
   - inbreng van iedereen zorgt voor het 
     sterkst mogelijke idee
 Doen 
   - de wereld beter, eerlijker, mooier maken;
   - houd het klein en concreet
 Tijdsdruk
   - dat helpt je te focussen 
   - reguliere social hackathons: 13 uur;  
   - CSC-hackathon: 2 uur 

De instructie
‘Je bent voor de komende twee uur op 
elkaar aangewezen! Jullie gaan de ideeën 
bedenken en initiatieven ontwikkelen die 

Impuls aan 
de verbinding  

 Sander Klaasse, 
zijn Social Hackathon-team 

van facilitatoren en de 
congresdeelnemers
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onderlinge afhankelijkheid gaan vergroten 
– en je kunt er een prijs mee winnen!
De groepsfase omvat vijf stappen:
1. Brainstormen: zet je eigen ideeën op 
post-its.
2. Samenvoegen: bedenk concepten 
waaronder je de verschillende ideeën kunt 
categoriseren; de concepten inspireren je 
tot innovatieve ideeën; kies één idee waar-
mee je verder gaat.
3. Doorontwikkelen: verbeter en versterk 
het idee.
4. Afronden: beslis: dit is het – het hoeft 
nog niet perfect te zijn. 
5. Naar buiten brengen: bereid de presen-
tatie van je idee voor. 
In deze fase zijn de verhalen, de kennis, 
de ervaringen, het netwerk en de achter-
grond van je groepsgenoten jullie zachte 
kapitaal. Maak er gebruik van!’

De spelregels
Klaasse drukt iedereen op het hart:
 Veroordeel niet
 Focus op jullie thema
 Bouw verder op de individuele ideeën,
   kom tot een next level-idee
 Visualiseer
en hij stuurt de deelnemers vervolgens als 
een coach het speelveld op: ‘Het is voor 
het echie, jullie idee is een antwoord op 
#hoedan? Namelijk: #zodan!’
Hier en daar worden jasjes uitgetrokken 
en mouwen opgestroopt. Een van de 
facilitatoren zegt: ‘Sommigen willen niet 
gestoord worden, maar ik breek gewoon 
in. Deze mensen zijn goed in praten, maar 
ze moeten concreet worden!’
Sofie van den Enk moedigt aan: ‘Jullie zijn 
een geweldige groep! Zij doen dit vaker, 
en moeten er vaak veel meer aan trekken.’

De presentatie
De groepjes presenteren hun idee (in 4 
rondes) aan 3 andere groepjes. Via een 
ingenieus systeem rollen daar 8 finalisten 
uit – per thema 2 ideeën.
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De finale
De jury, bestaande uit Josine Westerbeek-
Huitink (CSC), Sander Klaasse (Social 
Hackathon) en Walter Wassenaar (Verus en 
congrescommissie), installeert zich voor 
de presentaties van de finalisten. Zij zijn 
bij voorbaat al vol lof: Sander heeft de rust 
verbaasd. ‘Meestal is het een chaos, hier 
ging het heel vlotjes en productief.’ Josine 
prijst ieders inzet. ‘Er werd heel serieus 
gewerkt, getuige de vele post-it-briefjes.’ 
Walter grapt dat er al is geprobeerd de 
jury te beïnvloeden. Na de introductie van 
de jury presenteren de finalisten hun plan 
op het podium.

Jong en oud — Meet-and-grey 
Maak de incidentele betrokkenheid van 
ouderen bij het onderwijs structureel: 
organiseer maandelijks een maaltijd voor 
hen waarbij zij een introducee mogen 
meenemen en waarvoor ook leerlingen en 
hun ouders en broertjes en zusjes zijn uit-
genodigd. Zo ontstaat een gemeenschap 
waar mensen elkaar ontmoeten en met 
vragen terecht kunnen.

Vast en flex  — Broodfonds kleine werkgever
We kennen het concept broodfonds voor 
zzp’ers, op basis van vertrouwen. Zo zou-
den ook 10 tot 15 werkgevers met een 
beperkt aantal werknemers zich aaneen 
kunnen sluiten om samen het risico te dra-
gen van ziekte van een werknemer. Dan 
is ziekte minder een beletsel om mensen 
een vast contract tet bieden.

Milieu en economie  — Hemels water
Water heeft waarde, en het moet wereld-
wijd voor iedereen beschikbaar zijn. Toch 
verspillen we het, vaak onbewust. We 
willen mensen hiervan bewust maken. 

Stimuleren werkt beter dan verbieden. 
Daarom: ‘overal’ watertappunten waar je 
water kunt ‘pinnen’, ‘watertax’ op flesjes 

‘Meestal is het een chaos, 
hier ging het heel vlotjes en 

productief.’

water en een kleine bijdrage voor een glas 
water in een restaurant.

Denkers en doeners — Buurtverbond
Communicatie van overheid en instan-
ties is voor veel mensen vaak moeilijk te 
begrijpen. Anderzijds willen veel mensen 
best helpen, maar ze weten niet hoe. Nu 
zijn er in veel buurten al whatsapp buurt-
preventie-groepen actief. De moderator 
daarvan kan mensen persoonlijk vragen 
of ze willen helpen en zo vraag en aanbod 
koppelen.

Jong en oud — Grannies as nannies 
Op een sociale marktplaats vinden actieve 
ouderen en jonge ouders elkaar. De oude-
ren passen op de kinderen en geven hun 
opvoedingservaring door en de jongeren 
helpen de ouderen waar nodig – met 
gesloten beurzen: 1 dag in de week oppas-
sen = 1 dag in de maand klussen of gezel-
schap. Zo profiteren drie generaties.

Vast en flex — Hackathon De maat
De optimale verhouding flexwerk/vast 
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De 
winnaar 

Idee Buurtverbond 
wint de hackathon

werk verschilt per bedrijf en per periode: 
het is maatwerk. We moeten luisteren naar 
de behoeften van werkgevers en werkne-
mers. Dat doen we binnen organisaties, 
in hackathons. Het gaat om arbeidsvoor-
waarden én om verbinden. Via een sociaal 
platform worden de ideeën als een olie-
vlek verspreid.

Milieu en economie — Dutch green challenge
We zijn de verbinding met ons voedsel 
kwijt. Met een tv-programma maken we 
kinderen ervan bewust dat eten van het 
land komt. Het wordt een landelijke com-
petitie waaraan kinderen in schoolverband 
koken uit eigen moestuin en regionale 
producten verwerken.

Denkers en doeners — Community Lab
Na de basisschool komen denkers en doe-
ners (gymnasiasten en vmbo’ers) elkaar niet 
meer tegen. Daarom organiseren we in gro-
te steden elke eerste vrijdag van de maand 
een ontmoeting waar ze aan de hand van 
de ‘klagen en dromen-methode’ in een na-
tionale competitie aan een project werken.

Het winnende idee
De jury is onder de indruk van de crea-
tiviteit. ‘Alle 8 ideeën verdienen het om 
uitgevoerd te worden.’ Zij beoordeelde 
op Sociale impact en Haalbaarheid en was 
eensgezind over de winnaar, Buurtverbond. 
‘Het idee is zo eenvoudig, waarom is het 
er nog niet?’ Als prijs mogen de leden van 
het groepje gratis meedoen aan de Social 
Hackathon die op 7 oktober in Amsterdam 
wordt gehouden. Daar zullen o.a. webbou-
wers, designers en marketingdeskundigen 
hen helpen hun sociale initiatief daadwer-
kelijk te lanceren.
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Het optreden van Vincent Bijlo was 
gepland in het recent geopende 
herstelde openluchttheater op het 
landgoed – ooit gebouwd op initia-
tief van de dochter van de landheer 
van Zonheuvel, Ada van der Poorten 
Schwartz en haar vriendin Henriëtte 
Roland Holst. Zij wilden er met voor-
stellingen de emancipatie bevorderen 
en de jeugd van Europa verheffen, als 
tegenkracht tegen de ontwikkelin-
gen die Europa bedreigden. Maar de 
Buienradar raadde het gebruik van 
het openluchttheater af voor deze 
avond.
 
Voor Bijlo een schot voor open doel: ‘Wij 
zijn afhankelijk van vele dingen, in elk 
geval van het weer.’ Hij vraagt de congres-
santen of zij die middag met Sybrand van 
Haersma Buma staande het Wilhelmus 
hebben gezongen. 

De hackathon in de middag brengt hem 
erop de formatie een mega-hackathon te 

Durf  
afhankelijk  

te zijn!  
 Vincent Bijlo

noemen – ‘met een hoepeltje erom. Ja ja, 
er is in de formatie veel gehacketack!’
De conference samenvatten zou daaraan 
geen rechtdoen, maar enkele quotes wil-
len we u niet onthouden:

‘Boze burgers – ze liggen te sissen in de pan. 
Dat sissen doen ze bij voorkeur digitaal. Met 
een persconferentietje in 140 tekens.’

‘Dat soort burgers moeten wij serieus 
nemen. Maar zij maken het ons niet mak-
kelijk… Toch zijn het vooral deze boze bur-
gers die moeten worden verbonden.’

‘“De PVV zegt tenminste wat mensen den-
ken.” Maar het was toch de bedoeling dat 
de politiek eerst en vooral luistert?’

‘Sommigen weten de boze burgers te 
mobiliseren – al noemen anderen dat 
opstoken.’

‘Dit is de tijd van nepnieuws. Maar ik geloof 
soms de wereld niet meer…’
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‘Er is zó veel vacante 
verantwoordelijkheid.’

‘Vroeger had je idealen, nu moet je eraan 
voldoen.’

Bijlo herinnert zich hoe in 1989 in Leipzig 
de Wende begon, met 10.000 kaarsen 
tegenover de oproerpolitie. Men scan-
deerde daar Wir sind das Volk. Dat geldt 
nog steeds: wij zijn het volk, en niemand 
kan het volk claimen. Wij hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid – er 
is zoveel vacante verantwoordelijkheid. 
Laten wij ons ego vervangen door wij, dan 
pas kan het ik tevreden zijn.

Gezang 231 uit het Nieuwe Facebook des 
Internets

UREN DAGEN MAANDEN JAREN
(op de wijs van 

 Alle Menschen werden Brüder)

Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen!

Ach, wij vinden waar wij staren,
slechts een smartphone hier beneên! 

Op het web dat wij betreden,
staat geen website die beklijft;
Al het heden wordt verleden,

een leeg scherm is al wat blijft
Zonder www heb ’k vrienden
lieve vrienden warm en trouw

vriendschap gaat niet door een draadje
vriendschap is ik hou van jou
Welke rampen mij ook treffen
'k vind in hen mijn vrede weer;
maar ze moeten wel beseffen
ik betaal geen rondjes meer.
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The job of love is to realize the 
potential of others (Bono)

Ik woonde een tijdje in Papua, liep vele 
kilometers van dorp naar dorp, de lange 
witte, met geld en kennis. Nooit vergeet ik 
de uitdagende ogen van één van de jon-
gens die ik had uitgekozen om mij de weg 
te wijzen en mijn bagage te dragen. ‘Als ik 
nu wegren, overleef jij het niet, hè!?’

Ik realiseerde me: Ik ben niet overal goed 
in. Ik heb een ander nodig. Al heeft hij nog 
geen basisschool …

Wat het Christelijk-Sociaal Congres vorig 
jaar schreef over De kracht van verbonden-
heid is heel ambitieus, en tof: ‘Hoe kunnen 
we kwetsbaarheid, onvolmaaktheid en 
improvisatievermogen de ruimte geven en 
zo de drang naar perfectie en eenvormig-
heid tegenspreken en de vitaliteit en leef-
baarheid van de samenleving versterken?’
Het kost tijd om die vraag te beantwoor-
den. Het antwoord implementeren kost 

een generatie. Een kort antwoord geeft 
Paulus in zijn Eerste brief aan de Korintiërs, 
met het beeld van het lichaam met haar 
vele leden (1Kor 12:12-27).

De Bijbel zegt hier onomwonden dat we 
gemaakt zijn voor relaties. En dat het 
belangrijk is dit te beseffen. We zijn niet 
alleen en we hebben anderen nodig.

Binnen de Heilige Drie-eenheid leven God 
de Vader, de Zoon Jezus en de Heilige 
Geest in perfecte harmonie samen. Ze 
nodigen ons uit hun voorbeeld te volgen. 
Wij kunnen dat omdat God ons maakte als 
relationele wezens, die onverklaarbaar van 
een ander kunnen houden, en gaven en 
talenten als geen ander bezitten. God no-
digt ons uit om deel uit te maken van de 
harmonie van de drie-enige God. En van 
de harmonie met elkaar.

Ook Jezus benadrukte dat mensen el-
kaar nodig hebben. Bijvoorbeeld door te 
zeggen dat de armen altijd met ons zijn. 

Overweging
Jurjen ten Brinke,  

voorganger bij  
Hoop voor Noord 

Amsterdam



26 |  Christelijk-Sociaal Congres 2017 

Armoede helemaal uitroeien is dus onmo-
gelijk, hoe ver we ook kunnen komen. De 
armen hebben ons nodig, maar wij heb-
ben ook hen nodig! Opdat we meer van 
God zien. Opdat we dankbaarder leven. 
Opdat we Hem kunnen eren door onze 
goede daden. Opdat zichtbaar wordt ván 
wie en vóór wie we zijn.

Het is een kernwoord uit het evangelie: 
dienen. Jezus kwam om te dienen. Wij zijn 
op Hem aangewezen om tot ons doel te 
komen. Daarvoor moeten wij onszelf klein 
maken. Niet ‘Ik doe mijn best en God doet 
de rest’, maar ‘Hij wil het dóór mij doen. 
Niets uit mij, alles uit Hem. Hij gaf immers 
alles, aan het kruis.’ Wij moeten beseffen 
en erkennen dat Hij het wil en kan doen. 
En dat wij (met ons ego, onze ik-doe-het-
zelf-wel-modus) niet in de weg moeten 
staan. Je leeft van genade, je hebt de 
Ander (Jezus!) nodig.

Elkaar nodig hebben begint ermee dat jij 
vooral de ander nodig hebt, meer dan de 
ander jou. Als je er vooral vanuit gaat dat 
de ander jou nodig heeft, loop je het risico 
dat je tot hulpverlener wordt en de mens, 

‘Zet, in navolging van 
Christus, je helpen om in die-
nen: de ander zien, erkennen 

en tot bloei laten komen.’

de gelijkwaardige in de ander, niet meer 
ziet of waardeert. Meer nog dan een besef 
dat jij de ander nodig hebt, is het een ge-
loof: je ziet, merkt, voelt het nog niet, maar 
je gelooft het.

Zet, in navolging van Christus, je helpen 
om in dienen: de ander zien, erkennen en 
tot bloei laten komen, los van wat dit voor 
jou betekent. Het is een ‘actief liefhebben’ 
(the job of love…). Daarmee geef je invul-
ling aan de gouden leefregel wat jij wilt 
dat de mensen jou doen, doe hun dat 
evenzo.

Ten slotte: als je het goed doet en God het 
zegent, dan levert het ook nog eens veel 
meer op – zo ervoer ik met Mohammad, 
een stoere gast van krap 25 jaar. Het klik-
te tussen ons. Hij kwam tot geloof en ik 
mocht hem in onze kerk dopen.

Maar er klopte iets niet. In alles was ik de 
betere, grotere, hogere. Dat wilde ik niet 
meer. Dus ging ik op zoek naar iets wat 
híj beter kon dan ik. Op zijn Facebook zag 
ik dat hij fanatiek fitneste. Ik vroeg hem 
of hij het mij kon leren. Hij nam me op 
sleeptouw, een paar keer per week naar de 
sportschool. We spraken over het leven en 
werkten ons in het zweet. De vriendschap 
groeide en het domineeschap raakte op 
de achtergrond. Hij pakte me aan en com-
mandeerde me – heel fijn, eindelijk een 
keer géén verantwoordelijkheid dragen of 
leider zijn.

Mohammad kwam tot leven. Hij was beter 
dan ik. Kon mij iets leren. Er ontstond we-
derkerigheid. Als je dit herkent, weet je dat 
er geen groter vreugde is dan mensen tot 
bloei te zien komen (omdat je hen mocht 
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Zegenbede, naar Franciscus van Assisi

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden 
en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.
 
Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbui-
ting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en 
vrede.
 
Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwer-
ping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten 
en om hun pijn in vreugde te veranderen.
 
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil 
kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het 
niet gedaan kan worden.
 
De God, die meer kan doen dan wat wij bidden, denken of beseffen, Hij zegene u met 
liefde en trouw, met vrede van Hemzelf en met de aanwezigheid van Zijn Geest in uw 
leven.
 
Amen

 

dienen) en te zien hoe zíj vervolgens uit 
gaan delen, soms zelfs doorgroeien tot 
leider.

Jezus is het hoofd. Welk deel jij bent of ik 
ben … dat weten we niet eens. Laat staan 

wie de kwetsbare of onvolmaakte is. 

Ik weet wel dat Jezus’ opdracht om te die-
nen zoals Hij diende ook geldt voor jou en 
mij. The job of love is to realize the potential 
of others.
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Bovens opent zijn bijdrage met een 
knipoog: Had de organisatie dit jaar 
behoefte aan een blik op het thema 
van iets hogerop, van boven(s)af, dat 
ze als spreker de formeel hoogst ge-
plaatste dienaar des vaderlands van de 
hoogst gelegen provincie uitnodigde?

Dit Congres gaat over de spanning tussen 
het versterken van verbindingen tussen 
mensen enerzijds, en het relativeren van 
de waarde van verbindingen anderzijds. 
Het gaat ook over de trend om onafhanke-
lijkheid normatief hoger aan te slaan dan 
afhankelijkheid. We hebben behoefte aan 
een nieuwe balans tussen enerzijds volle-
dige zelfbeschikking en anderzijds volle-
dige afhankelijkheid. In deze moderne tijd 
lijkt de balans over te hellen naar zelfbe-
schikking, waardoor bepaalde mensen in 
de knel komen.
 
Kwetsbaarheid
Met ‘kwetsbaren’ bedoelen we meestal 
‘de reeds gekwetsten’. Maar kwetsbaar 

betekent feitelijk dat je ‘gekwetst kunt 
worden’. Wij zijn dus allemaal kwetsbare 
mensen. Dit beseffen we niet dagelijks – 
en als we het ons wel realiseren, denken 
we er meteen achteraan: Het zal mij niet 
overkomen.

Vanuit mijn functie ontmoet ik veel 
geslaagde mensen. Vrijwel nooit tref ik 
kwetsbare mensen – die wél vaak het on-
derwerp van politiek en bestuurlijk hande-
len zijn. Als gouverneur moet ik dus actief 
op zoek naar gekwetste Limburgers om ze 
echt te ontmoeten.

Ontmoeting
Drie jaar geleden heb ik een tiendaagse 
zomerstage gelopen via de Dienst Kerk en 
Samenleving. Hoewel er een kloof gaapt 
tussen mijn dagelijks leven en dat van de 
doelgroep van deze dienst, deden zij mij 
beseffen hoe makkelijk je aan de andere 
kant van de streep terecht kunt komen.

Om als zelfredzame en zelfstandig levende 

Aangewezen 
op elkaar, 

door elkaar 
nagewezen? 

Theo Bovens, gouverneur/commis-
saris van de Koning Limburg
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burger door het leven te kunnen gaan, 
moet je een zekere mate van organisatie-
talent hebben. Maar je kunt zomaar in situ-
aties terecht te komen waarin je dat talent, 
al dan niet tijdelijk, kwijt raakt. En dan kan 
het snel gebeurd zijn. Pratend met men-
sen in het inloophuis kon ik mij voorstellen 
dat ook ik binnen twee à drie maanden 
huis, gezondheid en sociale omgeving 
kwijt zou kunnen raken.

Mythe van zelfredzaamheid
De samenleving realiseert zich dit helaas 
steeds minder. De mantra van de zelfred-
zaamheid klinkt luider en luider. Overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke orga-
nisaties gaan er bij het inrichten van hun 
systemen meer en meer vanuit.

Daar is overigens niks mis mee. De gedach-
te dat je zelf verantwoordelijkheid moet 
nemen over je eigen leven is al eeuwen een 
solide inrichtingsprincipe van de samen-

leving en haar wetten. We moeten zelf in 
ons onderhoud voorzien, onze kinderen 
opvoeden, de wet kennen, onze plichten 
vervullen en onze rechten uitoefenen.
Maar er zit aan dat principe ook een norma-
tieve kant. We hebben een hogere achting 

‘De samenleving zou niet 
de onafhankelijke mens tot 

uitgangspunt van beleid moe-
ten nemen, maar de mens als 
uniek wezen in afhankelijk-

heid tot anderen.’

voor mensen die zelfredzaam zijn, dan voor 
mensen die dat niet kunnen. En we gaan er 
steeds meer vanuit dat iedereen eenzelfde 
mate van zelfredzaamheid bezit. Door te 
stellen dat je je eigen boontjes moet dop-
pen, zeg je ook dat wie dat niet kan niet 
voldoet. En als je zo iemand bent, dan voelt 
dat alsof de samenleving je diskwalificeert.

De model-burger
Hoe ziet die mondige, zelfredzame burger 
er anno 2017 uit? Hij
 kan lezen en schrijven
 heeft het verstandelijk vermogen om 
ten minste een startkwalificatie op de ar-
beidsmarkt te behalen (mbo2-niveau)
 beschikt over communicatieve vaar-
digheden en spreekt dus ook redelijk 
Nederlands
 verdient een inkomen boven het 
minimumloon
 heeft een telefoon waarmee hij kan 
sms’en, een computer met internetverbin-
ding, een tv en een radio
 is goed verzekerd
 betaalt tijdig alle belastingen, 
verzekeringen en rekeningen van 
nutsvoorzieningen
 gedraagt zich zodanig dat hij niet in de 
gevangenis terecht komt
 is gezond, dan wel bijna nooit ziek en hij 
wordt gezond oud.
Overigens kan die hij ook een zij zijn, en 
zelfs een het. 

Overheden, bedrijven, werkgevers, nuts-
bedrijven gaan in hun beleid van deze 
burger uit. En wijkt de praktijk op één 
van de kenmerken af, dan is er voor elk 
element wel een vangnet gecreëerd – of 
gaan ze ervan uit dat er anderen zijn die 
de afwijking herstellen dan wel compen-
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seren. Zo moet een digibeet voor zijn be-
lastingaangifte maar hulp inroepen.
De zelfredzame burger wordt steeds 
meer de norm, mede door toenemende 
automatisering en robotisering en door 
de daarbij behorende bureaucratisering 
en individualisering. De samenleving zou 
mijns inziens niet de onafhankelijke mens 
tot uitgangspunt van beleid moeten ne-
men, maar juist de mens als uniek wezen 
in afhankelijkheid tot anderen.

Een relationeel mensbeeld
Wanneer we uitgaan van de mens als 
uniek wezen, kan dat op diverse terreinen 
tot ander beleid leiden:
 1,5 miljoen Nederlanders zijn laagge-
letterd. Voor hen zijn loketten waar nog 
mensen achter zitten noodzakelijk, naast 
programma’s om laaggeletterdheid terug 
te dringen.
 Miljoenen Nederlanders hebben geen 
internetverbinding, computer en smart-
phone. Voor hen zullen schriftelijke en 
mondelinge vormen van communicatie 
moeten blijven bestaan.
 Miljoenen Nederlanders zijn slecht ter 
been. Voor hen zullen obstakels in de 
openbare ruimte en publieke gebouwen 
geslecht moeten worden.
 Mantelzorg is af en toe noodzakelijk. 
Regelgeving moet die niet tegenwerken 
en, bij het ontbreken ervan, voldoende 
alternatieven bieden.
 Schulden zullen sneller aangepakt moe-
ten worden en boetes niet buitensporig 
verhoogd.
 Mensen met een beperking, die niet zelf 
de regie kunnen voeren, zijn niets minder 
dan anderen. Instanties moeten positie-
ver over deze kwetsbaren spreken en de 
samenleving moet inclusiever worden en 

gebruik maken van ieders talenten.
Wie niet mee kan doen, moet toch mee 
blijven tellen.

Binden
Daarnaast moeten overheden en instan-
ties afhankelijkheidsrelaties actief be-
vorderen en versterken. De samenleving 
moet het belang van sterke sociale ver-
banden weer durven zien.

Lokale en regionale overheden kiezen 
er steeds meer voor om algemene waar-
deringssubsidies aan verenigingen af te 
schaffen ten gunste van activiteitensubsi-
dies. Subsidie om de vereniging in stand 
te houden wordt als ouderwets gezien, 
terwijl netwerken, verbanden, verenigin-
gen ook in zichzelf van maatschappelijke 
waarde zijn.

Overheden erkennen weliswaar de waarde 
van kerken, en verwelkomen de inzet van 
hun vele vrijwilligers in het sociale do-
mein, maar als de kerk de overheid nodig 
heeft om als sociaal verband te kunnen 
functioneren (ledenadministratie, exploi-
tatie kerkgebouw), dan is de overheid 
uiterst terughoudend.

Investeren in verbanden waarbinnen men-
sen op elkaar aangewezen kunnen raken, 
loont wel degelijk. Binnen die verbanden 
trainen we ons in het bieden van steun en 
hulp aan elkaar, én in het vragen van steun 
en hulp aan anderen.

Aangewezen zijn op anderen – familie, bu-
ren, mede-gelovigen, mede-Limburgers, 
collega’s, studiegenoten, instanties en 
overheden – maakt je geen minder, maar 
juist een completer mens! 
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Relationele 
autonomie 

Carla Dik-Faber

De titel van het congres deed me denken 
aan een spelletje dat ik als kind deed: je 
liet je, met je ogen dicht, achterover val-
len in de armen van een vriendinnetje. 
Veelzeggend: durf je de controle los te la-
ten om een ander de kans te geven daarin 
te voorzien? Als volwassenen zijn we niet 
trots op afhankelijkheid. Je zegt niet mak-
kelijk: ‘Ik kan dat niet, wil je me helpen?’ 
We zijn vraagverlegen – maar ook aanbod-
verlegen: we willen graag helpen, maar 
niemand voor het hoofd stoten … Elkaar 
‘tot een hand en een voet zijn’ is best in-
gewikkeld. In een tijd waarin verbanden 
losser worden, vele huwelijken stranden, 
mensen vaak verhuizen en van baan ver-
anderen, roepen begrippen als gemeen-
schap en gezin al snel irritatie op. Mensen 
hebben er moeite mee zich kwetsbaar op 
te stellen. Terwijl vertrouwen basisvoor-
waarde is voor gemeenschapsvorming. ‘Ik 
vertrouw je en geef je de kans om in mijn 
leven van betekenis te zijn.’ In bijbelboek 
Genesis lezen we hoe God dat vertrouwen 
gaf aan Adam en Eva. Maar onze relatie 

met God, met elkaar en met de natuur 
raakte verstoord. Tegenwoordig zien we 
veel eenzaamheid, gedefinieerd als het 
onvermogen om contact te maken. Wat 
zegt dat over onze samenleving – over het 
gebrek aan samen leven?

We willen controle houden over het leven, 
met prenatale testen (Mag je alleen gebo-
ren worden als je de test doorstaan hebt?), 
met health checks (die onze kwetsbaarheid 
niet opheffen). Als we oud worden, gaan 
beperkingen overheersen. We kunnen 
ziekte en dementie maar moeilijk verdra-
gen, zeker bij onze geliefden. Hoe dan 
ook moeten zij waardig behandeld blijven 
worden. Staan we nog open voor de ge-
geven aard van het leven? Zijn sommige 
levens meer waard dan andere? Alle leven 
zou ons even lief moeten zijn. In ons ver-
langen naar maakbaarheid weten we maar 
moeilijk raad met onvolmaaktheid.

Als christen ben ik onderdeel van deze cul-
tuur. Maar ik vind ook steun in Spreuken: 
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‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem 
bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou 
de weg’ (3:5-6). God vraagt van ons dat 
wij hem vertrouwen. Het tegenoverge-
stelde van vertrouwen is angst. ‘Op God 
vertrouw ik, angst ken ik niet’ (Psalm 56). 
Jezus zegt: ‘Wees niet ongerust, maar ver-
trouw op God en op mij’ (Johannes 14:1). 
Dat is niet makkelijk, zeker niet voor ons, 
geïndividualiseerde mensen. 

Waar vertrouwen ontbreekt en angst 
heerst, grijpen mensen naar regels en wet-

ten om de omgang met elkaar te regelen. 
Maar die regels zitten soms in de weg om 
het goede te doen. In de zorg heeft con-
troledrift gezorgd voor een veelheid aan 
regels en afvinklijstjes. Waar voorheen arts 
en patiënt elkaar een hand gaven voor de 
operatie, zetten ze nu allebei een handte-
kening, zo hoorde ik laatst. Wat vinden we 
het moeilijk om vertrouwen te geven aan 
zorgprofessionals, volledige controle los te 
laten, toe te laten dat zij een stukje regie 
over ons leven krijgen. Maar alleen dan 
ontstaat er ruimte voor goede zorg. Als 
regels en protocollen verdwijnen, kunnen 
zorgprofessionals onzeker zijn over hoe te 
handelen. Door alle regels zijn ze hun ver-
mogen tot improvisatie kwijtgeraakt. 

In de afgelopen jaren hebben gemeenten 
meer verantwoordelijkheid gekregen 
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‘Als we erop vertrouwen 
dat God zal voorzien, kunnen 
we in vertrouwen de ander 

dienen.’

voor zorg en ondersteuning. Gaat dat 
altijd goed? Nee, daar is tijd voor nodig. 
Marja Jager-Vreugdenhil zei het in haar 
proefschrift Nederland participatieland?, 
over de ambitie van de wet Wmo en de 
praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en 
kerken: mensen zijn het niet meer gewend 
om voor elkaar te zorgen. We vragen eer-
der de overheid of een zorgprofessional 
om hulp dan een medemens. We zouden 
afhankelijkheid moeten herwaarderen, 
evenals het besef dat behoeften van men-
sen verschillen.

Gemeenschappen passen niet in het sys-
teem dat de overheid heeft opgetuigd. Er 
is behoefte aan diversifiëring. Zo is de wo-
ningbouw niet afgestemd op onze samen-
levingsvormen. Dat geldt ook voor het 
sociale stelsel en voor het belastingstelsel. 
In het algemeen moeten overheidsre-
gels immers niet belemmeren, maar het 
mogelijk maken dat mensen voor elkaar 
zorgen. Autonomie is een idee-fixe, we 
moeten erkennen dat er grenzen zijn aan 
zelfredzaamheid.

Digitalisering en robotisering moeten we 
niet alleen negatief zien, ze bieden ook 
kansen. Mensen die door een beperking 

niet mobiel zijn, kunnen via Facebook toch 
contact hebben. En laatst sprak ik een 
moeder van een kind met Down.  
Zij hoopte dat haar kind later zou kunnen 
‘autorijden’, in een zelfrijdende auto.

Het lijkt een paradox: we willen allemaal 
autonoom zijn, maar ook van betekenis 
voor anderen. Dat kan alleen als zij ons in 
hun leven toelaten. Laten wij anderen ook 
toe in ons leven? De overheid zou in haar 
beleid moeten uitgaan van een relationele 
benadering van autonomie.

Ik denk daarbij aan de afhankelijkheid die 
Jezus benoemde met zijn kruiswoorden 
‘Vrouw, zie uw zoon. Man, zie uw moeder,’ 
tegen Maria en Johannes. Hij stichtte daar-
mee de eerste christengemeenschap. 

Ook als we ons leven in Gods hand leggen, 
zeggen ‘ik kan het niet alleen, ik heb u no-
dig’ maken we ons afhankelijk. Als we erop 
vertrouwen dat God zal voorzien, kunnen 
we in vertrouwen de ander dienen.
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De lezing van Carla Dik-Faber gaat 
over in een gesprek met de zaal en  
theo bovens. 
 
Digibetisme 

Zaal  U stelde dat digitalisering ook kan-
sen biedt. Maar er zijn in Nederland 1,5 
miljoen mensen digibeet. Wat gaat u daar-
aan doen?
CDF  Wat de overheid aan haar burgers 
communiceert, moet voor iedereen toe-
gankelijk zijn. Ook de belastingdienst, 
banken en zorgverzekeraars werken er 
hard aan om naast de digitale communi-
catie ook de mogelijkheid open te houden 
om informatie per post te ontvangen. 
Daarnaast speelt het probleem van de 
laaggeletterdheid.
TB  Je kunt er, met een fijnmazig glasve-
zelnetwerk, wel voor zorgen dat iedereen 
internet heeft, maar er zullen altijd men-
sen zijn (de armen zijn altijd bij ons) die 
je daarmee niet bereikt. Houd je dan een 
tweede, een derde spoor open? Als er 

alleen nog maar digitaal belastingaangifte 
gedaan kan worden, hebben sommige 
mensen iemand nodig om hen daarbij te 
helpen.

Sofie van den Enk verwijst terug naar het 
winnende idee van de hackathon: een 
whatsapp-buurtpreventie-groep als plat-
form voor precies dit soort hulpvragen. Ze 
vraagt de sprekers in hoeverre zij vinden 
dat de overheid hier een rol heeft.
CDF  Zulke groepen ontstaan zonder 
overheidsbemoeienis, er is veel kracht in 
de samenleving. Maar de overheid mag er 
niet op rekenen. Niet iedereen zit in zo’n 
groepje. Als overheid ben je er voor ieder-
een, je mag niemand uitsluiten.
Bovens vult aan dat dat ook geldt voor in-
stanties en maatschappelijke organisaties.

Aanhankelijk
 
Zaal  Toen ik het thema van het congres 
voor het eerst zag, dacht ik te lezen ‘durf 
aanhankelijk te zijn'. Ik breng graag nog 

Af- én 
aanhankelijk 
Theo Bovens, Carla Dik-Faber, 

Sofie van den Enk en 
congresdeelnemers
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een Limburgse ervaring in. Mijn moeder 
is dement, zij zit in een verpleeghuis in 
Kerkrade. Onlangs was daar een ‘familie-
barbecue’. Er waren grote sociale verschil-
len, maar iedereen sprak een familietaal: 
toonde aanhankelijkheid naar elkaar. 
Aanhankelijkheid is de durf om te geven 
en te ontvangen. Het vraagt een zekere 
onbevangenheid. We kunnen van de over-
heid veel vragen, maar als we als burgers 
niet meer onbevangen met elkaar om-
gaan, krijgen we nooit de afhankelijkheid 
die hier wordt bedoeld.

Schulden 

Zaal  De heer Bovens noemde problemen 
waar gekwetsten mee te maken krijgen, 
bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Wat 
is daarop zijn visie?
TB  Overheid en instanties maken het 
vaak alleen maar erger, doordat schulden 
door boetes onnodig verder oplopen. 
Bovendien vallen mensen met schulden 
buiten allerlei regelingen, zoals de bijzon-
dere bijstand. Ik geloof zeer in projecten 
als Schuldhulpmaatje. Uiteindelijk is voor-
komen dat mensen in de schulden komen 
natuurlijk het beste.

Eigen schuld, dikke bult? 
 
Zaal  Van mensen met schulden wordt wel 
gezegd ‘eigen schuld, dikke bult’. Wat vin-
den de sprekers ervan dat iemand met een 
verslaving na twee keer terugvallen geen 
opvang en hulp meer krijgt?
CDF  Ik was op werkbezoek bij het Leger 
des Heils in Amsterdam. Zij helpen men-
sen in kwetsbare posities. Wat je zou wil-
len is dat die een time out krijgen, tijd om 
een nieuwe start te maken. De overheid 

zou het mogelijk moeten maken dat men-
sen uit de neerwaartse spiraal komen, hun 
leven weer op de rails krijgen, in kleine 
stapjes, die voor hen reuzestappen zijn. En 
laten we ons niet superieur voelen, want 
het kan ons ook overkomen.
TB  Straf kan in een therapeutische con-
text goed werken, maar soms verwordt 
het tot protocol. Terwijl het bij bepaalde 
mensen beter helpt wanneer je naast hen 
gaat staan. Het gelijkheidsdenken zit ons 
in de weg. Dat de overheid iedereen ge-
lijk behandelen moet, snap ik nog, maar 
maatschappelijke organisaties … Toen ik 
wethouder was, wilde een reisbureau vier 
bijstandsgerechtigden een vakantiereis 
geven. Er kwamen 4.000 mensen voor in 
aanmerking … Toen heb ik zuster Paula 
gebeld. Zij wist waar de reizen goed te-
recht zouden komen. Zo kwam het goed.

Juridisering 

In de zaal merkt iemand op dat je met 
overheidsregels in het domein van de 
rechtsgelijkheid en de bureaucratie 
terecht komt, terwijl maatschappelijke 
organisaties actief zijn in het domein van 
de charitas. Er is een groot verschil tus-
sen Heb je ergens recht op? of Laat je je 
helpen?

‘Ga ontmoetingen niet speci-
aal organiseren, maar vier de 
dingen die je kunt vieren met 

de mensen die je kent.’
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Carla Dik beaamt dit en stelt dat dit precies 
de kern is van de wet Wmo. Deze geeft 
zorg en barmhartigheid weer terug aan 
de samenleving. Een recht wordt een 
voorziening, waarmee maatwerk wordt 
verzorgd. Heel jammer dat er nu rechts-
zaken worden gevoerd over vermeende 
rechtsongelijkheid.

Ontmoeting organiseren 

Zaal  Bij CNV jongeren vragen we ons af 
hoe we mensen die zo graag autonoom 
willen zijn, kunnen bereiken met de op-
roep afhankelijk te zijn. We bereiken onze 
doelgroep met moeite, al realiseren we 
ons ook dat de mensen er niet zijn om de 
instituten in stand te houden, maar dat de 
instituten er zijn om mensen te helpen. 
Heeft de heer Bovens daar ideeën voor?
TB  Het komt aan op het woord ontmoe-
ting. Als je in de bubbel van de zelfred-
zamen zit, kom je bijna niet meer met 
anderen in contact. Er zijn echter genoeg 
jongeren die mantelzorger zijn, vrienden 
met schulden hebben, zelf in een bij-

standssituatie zitten. En anders kun je via 
een maatschappelijke dienplicht in aan-
raking komen met gekwetsten. Het helpt 
ook wanneer we het ideaalbeeld van zelf-
redzaamheid relativeren, én wanneer we 
ontmoetingen organiseren. We moeten 
sociale verbanden weer belangrijk gaan 
vinden áls verband.

Slotuitdaging 

Tot slot van het gesprek met de zaal 
vraagt Sofie van den Enk Jurjen ten Brinke 
hoe hij deze discussie ervaart.
Jurjen ten Brinke: Ik mag leiding geven 
aan een multiculturele gemeente, waarin 
alle sociale klassen vertegenwoordigd zijn. 
Als ik even scherp mag zijn: laten we het 
hier niet bij woorden laten … Ontmoeting 
lijkt mij het allerbelangrijkste. Ga dat 
niet speciaal organiseren, maar vier de 
dingen die je kunt vieren, met de mensen 
die je kent. Dan ontstaan er fantastische 
gesprekken. Zo vier ik mijn verjaardag 
breder dan in mijn eigen kring van familie 
en vrienden. Ik daag je uit dat ook te doen, 
het heeft meer impact dan je zou durven 
hopen. Ander voorbeeld: een gezin zette 
de datum van de doopdienst van hun kind 
op het geboortekaartje. Er kwamen daar-
door veel buurtbewoners naar de kerk. 
Het zijn gewone dingen die werken.
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De vier panelleden introduceren zich-
zelf in een video. Zij vertellen hoe ze 
denken over afhankelijkheid, zowel 
privé als voor de samenleving en of ze 
het als een kracht of een zwakte zien.

Elly Ludenhoff, seniorproducent  
bij Kunst- en cultuurplatform Zina
 is een van de oprichters van Zina, een 
theatergezelschap dat in stadswijken 
levensverhalen verzamelt en daar met 
buurtbewoners theatervoorstellingen 
van maakt. Daardoor krijgen bewoners en 
toeschouwers zicht op de medemensen in 
hun stad.
 vertaalt afhankelijkheid liever in vertrou-
wen in de ander.
 kan pas afhankelijk zijn als zij zich onaf-
hankelijk voelt. 

Titus Schlatmann, buurtpastor  
bij stichting Buurtpastoraat Utrecht
 ondersteunt als buurtpastor mensen die 
samen afhankelijk willen zijn.
 ziet afhankelijkheid niet als zwaktebod, 

zonder dat zou de samenleving kil zijn. Om 
je afhankelijk te kunnen opstellen moet je 
je wel veilig voelen.
 wil niet de grote directeur zijn, waardeert 
ook wat hij ontvangt: koffie & levenswijs-
heid, verbondenheid & levenskracht. 

Christien de Graaff, lid CvB  
Alfa-college, christelijk ROC
 vindt wederzijdse afhankelijkheid een 
mooier begrip, omdat we elkaar nodig 
hebben om goed onderwijs te kunnen 
geven. Zo heeft afhankelijkheid dezelf-
de positieve lading als de kernwaarden 
van haar ROC: verbinden, vertrouwen en 
ondernemen.
 herkent de wederzijdse afhankelijkheid 
tussen haar oude vader en zijn thuiszorg-
hulp, die het zo verwoordde: ‘Je vader 

Kracht of 
zwakte? 

Panelgesprek tussen (v.l.n.r.)
Christien de Graaff, Titus 

Schlatmann, Henk Willem van 
Dorp en Elly Ludenhoff.  
o.l.v. Sofie van den Enk 

en met de zaal
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heeft me nodig, maar ik vind het ook fijn 
om voor hem van betekenis te kunnen 
zijn.’

Henk Willem van Dorp,  
DGA bij Van Dorp BV
 verstaat onder afhankelijkheid dat je 
accepteert dat je niet alleen op de wereld 
bent en bereid bent om elkaar te hel-
pen – met hooien of met werk vinden, in 
Nederland of Oeganda.
 realiseert zich dat hij niet de hele wereld 
op zijn nek kan nemen, maar probeert 
wel wat op zijn pad komt op te lossen, 
persoonlijk, via de kerk of de Van Dorp 
Foundation.

Sofie van den Enk opent het gesprek met 
een vraag aan Elly Ludenhoff: Hoe komt 
Zina aan de levensverhalen?

EL  Daarvoor gaan onze acteurs ‘op wijk–
safari’: veertien dagen logeren bij een 
wijkbewoner. Daarbij moet je allebei on-
gemak overwinnen, maar de verhouding 
is veel gelijkwaardiger en diepgaander 
dan bij een interview. Je probeert samen 

het leven te ontdekken. Ik verbaas me er 
steeds weer over hoeveel ik daarbij over 
mezelf ontdek.

SvdE  Een mooi voorbeeld van je kwets-
baar opstellen en buiten je comfortzone 
gaan. Ik hoor mensen in de zaal lachen, 
dat is vaak een teken van ongemak. Zina 
komt in buurten, letterlijk bij mensen 
thuis. Wat zie jij aan afhankelijkheid, Titus, 
in het buurtpastoraat?

TS  Ons buurtpastoraat is 25 jaar geleden 
ontstaan omdat mensen die het moeilijk 
hebben vaak in het verborgene leven. Bij 
hen willen we present zijn, met ‘oningevul-
de tijd’, niet kort en eenmalig, maar in her-
haalde ontmoetingen. Alleen dan kun je 
vertrouwen opbouwen, alleen dan tonen 
mensen zichzelf en de problemen waar-
mee ze worstelen. Hun afhankelijkheid is 
niet de hier al veel genoemde mooie, vrij-
willige afhankelijkheid, maar een gedwon-
gen afhankelijkheid. Van die langdurige, 
ondermijnende soort afhankelijkheid ga 
je je minderwaardig voelen. Met ons pas-
toraal mentoraat willen we mensen het ei-
genaarschap over hun leven en toekomst 
laten behouden of teruggeven. Helpers 
ontnemen dat de mensen soms, in al hun 
welwillendheid.

Sofie van den Enk herinnert aan het ver-
schil tussen helpen en dienen dat in de 
dagopening werd genoemd. Dan vraagt 
zij Christien de Graaff of je studenten, 
wanneer je hen helpt met onderwijs, ook 
dient.

CdG  De bedoeling is zeker dat we dienend 
zijn. Maar studenten moeten ook zelf aan 
hun ontwikkeling werken. We leren hun 
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samen te leren, samen te werken en sa-
men te leven, daarvoor is ook hun eigen 
inzet nodig.

SvdE  De wederkerigheid is dus inherent 
aan het onderwijs. Hoe zit het met we-
derkerigheid en afhankelijkheid als je een 
project opstart in Oeganda?

HWvD  Dat is zowel lastig als leerzaam. 
Een Afrikaans gezegde luidt: ‘Alleen ben je 
sneller, samen kom je verder.’ Dat samen 
kost veel tijd, dat valt mij soms zwaar. 
Maar ik word ook geraakt door mooie 
dingen, zoals de stelregel: ‘Ik ben wie wij 
zijn.’ Mensen voelen meer verantwoorde-
lijkheid voor elkaar. Zij zeggen tegen mij: 
‘Uw voeten gaan sneller dan ons hoofd.’ 
Van Dorp heeft veertien vestigingen in 
Nederland, daartussen zijn al cultuurver-
schillen. Dan kun je niet verwachten dat er 
onmiddellijk begrip is tussen ons en men-
sen 7.000 km verderop.

Elly Ludenhoff  haakt daarop in: ‘In 
Nederland hebben we ook een heel 
diverse samenleving. Ons team bestaat 
uit mensen met Nederlandse, Turkse en 
Marokkaanse achtergronden. We hebben 

het samenleven moeten leren, maar zijn 
blij dat we hebben doorgezet: we ervaren 
zoveel geluk door het contact met mensen 
van andere culturen.

TS  Elly’s ervaringen laten het belang zien 
van oefenplekken voor multiculturaliteit. 
In de buurten ontdekken we de vooroor-
delen die we allemaal hebben. En hoe we 
met vallen en opstaan toch samen verder 
komen.

SvdE  Nemen de mensen op het ROC de 
moeite om elkaar te leren kennen, of blijft 
ieder in zijn eigen subcultuurtje?
CdG  Als studenten starten, houden ze 
zich vast aan het vertrouwde, hun vaste 
vriend(in)engroep. Het is een uitda-
ging hun te leren echt samen te leven. 
Sommigen hebben vooroordelen van 
huis meegekregen. Dat geeft spannende 
momenten en vraagt veel van docenten. 
In onze burgerschapslessen organiseren 
we daarom dialoog. Daarnaast hebben we 
met acht MBO-scholen een ‘practoraat’ 
opgericht dat docenten en leidinggeven-
den ondersteuning biedt bij het voeren 
van die dialoog.

Zaal  Worden jullie belemmerd door regel-
geving en wijze van financiering? Zou je 
dat kunnen doorbreken? Durf je de regels 
naast je neer te leggen?

CdG  De overheid geeft een dubbele 
boodschap. Enerzijds worden we afgere-
kend op onze prestaties, moeten we vele 
activiteiten verantwoorden. Dat zou niet 
nodig moeten zijn. Het gaat om intrinsieke 
motivatie. Anderzijds is het een stimulans 
om samen te werken, met andere ROC’s, 
met VO en HBO, met gemeentes en bedrij-

‘Je kunt niet kiezen voor af-
hankelijkheid, het is inherent 

aan ons bestaan.’
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ven. Alleen dan kun je actueel onderwijs 
verzorgen. Daarvan leiden al die verant-
woordingsverplichtingen af – al doen 
we er ook zelf aan mee: toen we als ROC 
derde in de studiekeuzegids stonden, heb-
ben we dat groots gevierd. Maar moet het 
wel een wedstrijd zijn? De overheid maakt 
daarin geen duidelijke keuze.

HWvD  Het ergste wat je kan overkomen is 
het verlies van een kind. Na het verlies van 
een partner of een ouder volgt het verlies 
van je baan. Een baan behoedt je voor iso-
lement. De krimpende werkgelegenheid 
is dus een probleem, evenals de strikte 
regelgeving. Wie nog geen status heeft, 
mag niet werken. Maar waarom krijgt een 
werkgever een forse boete wanneer hij 
diegene stage laat lopen, terwijl dat de 
kans op werk juist vergroot?

Dan stelt Sofie van den Enk de vraag of 
overheidsbeleid erop gericht zou moeten 
zijn mensen afhankelijk van elkaar te ma-
ken. De reacties variëren. 

‘er is mooie, gekozen afhanke-
lijkheid en gedwongen, onder-

mijnende afhankelijkheid’

Dan stelt iemand: Je kunt niet kiezen voor 
afhankelijkheid, het is inherent aan ons 
bestaan. We moeten ánders naar onszelf 
kijken.

Van den Enk concludeert dat het meer om 
bewustwording dan om keuze gaat en 
geeft een man het woord om plenair te 
herhalen wat hij haar in de pauze vertelde:

‘Na een congres als dit vraag ik mezelf al-
tijd hoe ik met een veranderingen in mijn 
eigen gedrag kan bijdragen aan een bete-
re samenleving. Ik heb mij voorgenomen 
op mijn werk te benoemen dat ik roddel, 
en daarvan baal. Ik ga collega’s vragen me 
daarop aan te spreken.’

 Titus Schlatmann besluit met een ver-
wijzing naar het bewust afhankelijk zijn: 
‘Er zijn situaties waarin je niet weet hoe 
het verder moet. Dan kan het bevrijdend 
werken om dat uit te spreken. Dat is geen 
zwaktebod, maar een kracht. Zeg “we ste-
ken er een kaarsje voor op” of “ik zal voor 
u bidden”. Dat is misschien niet hip, maar 
wel verbindend.’
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...en 
afhankelijk 
durven zijn 
Josine Westerbeek-Huitink, 

voorzitter CSC

Het is mij elk jaar weer een eer om ons 
congres te openen én te sluiten. Ik waag 
mij niet aan een samenvatting – die leest u 
in het congresverslag. Een eerste impres-
sie krijgt u straks al bij de deur uitgereikt, 
van de mensen van Blad in 1 dag. Zelf stip 
ik graag een aantal zaken aan die me zijn 
opgevallen.

In het betoog van Kim Putters was dat 
de driehoek van overheid, markt en ge-
meenschap en de vier soorten ‘kapitaal’ 
waarover mensen al of niet beschikken – 
mensen hebben hulp nodig uit meerdere 
bronnen, niet alleen geld. De door Putters 
besproken afhankelijkheden (van oplei-
dingsniveau, afkomst en leeftijd) kwamen 
deze dagen meermalen terug. 

In de reflectie van Sybrand Buma op het 
verhaal van Putters viel me vooral op dat 
hij de mensen achter de cijfers naar voren 
haalde. Zijn inbreng in de formatie formu-
leert hij steeds vanuit een zorg voor de 
samenleving: eerst de mens, dan het geld.

Uit het geweldige verhaal van Theo 
Bovens zal me vooral ‘de mythe van de 
zelfredzaamheid’ bijblijven, evenals zijn 
stelling dat we op elkaar zijn aangewezen 
en dat dat besef ons als mens completer 
maakt.

In de reflectie van Carla Dik op het verhaal 
van Bovens waren de begrippen vertrou-
wen en betrokkenheid sleutelwoorden. De 
samenleving zou erop gebaseerd moeten 
zijn, en het zijn de basisprincipes van het 
christelijk-sociaal gedachtegoed. Wij moe-
ten ons daar bewust van blijven.

Tijdens de paneldiscussie schetsten de 
panelleden heel levendig hoe zij privé en 
in hun werk in met ons thema in aanraking 
komen. Zo werd opnieuw de inhoud ver-
bonden met de praktische kant – net als 
tijdens de hackathons op de eerste con-
gresdag. Ik had er nog nooit van gehoord, 
maar wat ons was beloofd, gebeurde 
ook. Onder snelkookpandruk ontstonden 
concrete resultaten. Wat een fantastische 
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ideeën leverde het op! Buurtverbond is 
gekozen als winnaar, hun idee wordt in 
oktober in een hackathon van dertien uur 
verder uitgewerkt en op poten gezet.

Van de dagopening neem ik mee dat we 
ons helpen bewust moeten omzetten in 
dienen.

Nu is het aan ons als bestuur om – samen 
met onze partnerorganisaties – iets te 
doen met alle ideeën, voorstellen, resulta-
ten en uitwisselingen. We nodigen de ze-
ven hackathonfinalisten die niet wonnen 
uit hun idee toch verder uit te werken. Uit 
de zaal hoorde ik over vele andere ideeën 
– sommige ‘beter dan wat op het podium 
gepresenteerd werd’ – stof genoeg dus 
voor opvolging.

Maar ik moedig u ook aan er zelf mee aan 
de slag gaan, met de verschillende organi-

‘Als we ons kwetsbaar op-
stellen en afhankelijk durven 
te zijn, zullen we merken hoe 

krachtig we samen zijn’

saties die elkaar in de groepen al ontmoet-
ten. Verbind u aan elkaar, wees afhankelijk!

Ik wens ons allen toe dat de discussie en 
de verdieping van deze dagen daartoe 
niet beperkt blijft, maar ons ook daarna 
blijft inspireren: als we ons kwetsbaar op-
stellen en afhankelijk durven te zijn, zullen 
we merken hoe krachtig we samen zijn.

Tot volgend jaar!
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Sprekers
 Theo Bovens, gouverneur (commissaris van de koning) van de provincie Limburg

 Jurjen ten Brinke, voorganger bij Hoop voor Noord, Amsterdam

 Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie

 Henk Willem van Dorp, DGA bij Van Dorp bv

 Christien de Graaff, lid College van Bestuur Alfa-college, christelijk ROC in Noord- en 
   Oost-Nederland

 Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter CDA

 Sander Klaasse, medeoprichter van Social Hackathon; postdoc Vrije Universiteit

 Elly Ludenhoff, Seniorproducent bij Kunst- en Cultuurplatform Zina

 Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau

 Titus Schlatmann, buurtpastor bij St. Buurtpastoraat Utrecht

 Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter Christelijk-Sociaal Congres

Sofie van den Enk, dagvoorzitter
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Deelnemers
Aanen Marian 50Plusrecht
Adriaanse-Teeuw Anne Marie AOb/CVHO
Alphen, van Michiel Maatschappij van Welstand
Alting von Geusau Marie Jose CNV Internationaal
Ausems Joost CNV Vakcentrale
Baan Servaas CGMV
Baars Dico ChristenUnie
Baggerman Chris RMU
Bakelaar Annelies Welzijnswerk midden-drenthe
Bakker, den Dick Verus 
Balkenende Risco Csb-advies
Banis Patrick CAOP
Beekers Wouter Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie
Beerkens Paul Stem in de Stad
Belt, van de Annika PerspectieF, ChristenUnie jongeren
Belt, van de Ruben ChristenUnie / PerspectieF, CU-jongeren, 
    CSC Congrescommissie
Berg, van den Wouter Verus
Berg Willem Jelle CNV - bestuur CSC, CSC Congrescommissie
Bergman Esther 
Berger Barbara Socires
Bernts Ton Radboud Universiteit
Besselaar Willibrord Sint Bonaventura
Beumer Jan KRO-NCRV
Beuningen, van Cor Socires
Bloemhof Harmen CDA
Blokdijk Trudy Socires
Boekhoud Piet De nieuwekans
Boer, de Dominique Protestantse Theologische Universiteit
Bos Huibrecht KRO-NCRV
Bos Matthias 
Boschma Eppy VNO-NCW 
Bosman Anne Accolade Zorg
Boven Pim Protestantse Theologische Universiteit
Bovenkamp, van den Heidi Dag6
Bovens Theo Provincie Limburg
Braak, van den Jan-Willem VNO-NCW - bestuur CSC
Bremmer Cees 
Brongers Joop St. Carmel healthcare management
Bruin, de Annemarie PerspectieF, ChristenUnie jongeren
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Bruins Freerk Jan 
Bruning Hans Ned. Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)
Buck Mark Verus
Buddenberg Rick KBO-PCOB
Buijs Govert Kuyperfonds
Buijs Steffart Leene Communicatie bv
Busstra Erik 
Coehoorn Dirk Jan KracoConsult
Creemers Iris Windesheim
Daems Jan-Pieter CNV Vakcentrale
Jong, de Marijn Perspectief, ChristenUnie jongeren
Dijkema Louwe VNO NCW, CSC Congrescommissie
Dijkman Pieter Jan Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Dijkstra Debora Dag6
Dijkstra Harm CDJA
Dijkstra Reinier Youth for Christ 
Dingstee, van Riné RCN Vakantieparken bv
Dolsma Guusje VNO-NCW en MKB-Nederland
Dorenbos Willy Schreeuw om Leven Hulpverlening
Dorenbos Bert Schreeuw om Leven
Dorp, van Henk Willem Van Dorp B.V.
Driel, van Theo CNV Connectief
Dwarswaard Esther CSC secretaris, CSC Congrescommissie
Eerde, van Martin CGMV vakorganisatie
Eigenhuis Ties CDJA
Elenbaas Jos ABN AMRO Meespierson
Enk, van den Sofie dagvoorzitter
Eski Semih CNV Jongeren
Feith Robèrt YMCA Nederland
Fick Peter 
Fliert, van de Mark CDJA
Fokkema Eppie Bureau Fokkema
Fortuin Piet CNV Vakmensen 2e deelnemer
Frankemölle Titus NKSR
Gennip, van Jos Socires
Genugten, van Jos De Levensboom
Gerretsen, HA Arjen CNV Jongeren
Gils, van Jan Exodus Nederland
Godschalk Bert Chr. Hogeschool ede
Goosen Jeroen oud directeur van Mensen met een Missie
Graaff, de Christien Alfa-College
Griffioen Hein 
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Haan, de Yvonne KRO-NCRV
Hafkamp Jan CNV
Hamers Walter Talis
Hazenbosch Pieter oud CNV
Heijden, Van der Emma CDJA
Heijkoop Jan Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Hemels Pieter VKMO
Heyden, van der Hildegard Kansfonds
Hinten- Nooijen Annemarie Radboud University - bestuur CSC
Hoek, van Berthie Van Hoek & Partners, Carrière en Levensloop
Holterhues Eric Oikocredit Nederland
Hoog, de Jan Transmissie
Hoogen, van den Toine Vincentiusvereniging Nederland
Hoogland Jan Hogeschool Viaa
Hoogteijling Jeroen St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Houtman Ada Passage
Hubbeling Dick ABN AMRO Bank
Hulsebosch Henriette Kansfonds
Hulst, van Menno ChristenUnie
Jaarsveld, van Nico CDA Basisgroep Sociale Zekerheid
Jansen Arie Christelijke Hogeschool Windesheim
Jansen Kees Verus
Jansse Willem Missie Nederland
Janssen Jasper 
Jaspers Frans SER Noord-Nederland
Jong, de Bert Project Perfect
Jong Kitty FNV
Jong, de Jochem KRO-NCRV
Jong- van den Berg, de Nelleke Tekstbureau berg in de polder
Jonge, de wouter Attendo uitvaartzorg
Jongejan Jaap SBI - bestuur CSC
Kaiser Herman Bestuur Dominicaans Studiecentrum voor 
    Theologie en Samenleving
Kamp, van de Harry BZW / VNO-NCW
Kamp-Maaten, van de Anneke 
Kars Arie 
Klaasse Sander Social Hackethon
Klamer Huib Adviseur Levensbeschouwing
Klercq Gea Raadslid CDA - ZZP praktijkverpleegkundige
Kloppenborg Bas ShpKlop BV / Aversandi - de kunst van het omkeren
Knijnenberg Gert Youth for Christ
Kohnen Pieter Vkmo
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Kok Jozef Hogeschool IPabo Amsterdam
Konijnenbelt Jasper CNV
Koning, de Wilma Radboud Universiteit
Koppejan Ad Swinth
Korne, de Maurice 
Korte, de Ria CDA
Korte, de Gerard bisdom 's-Hertogenbosch
Kouwijzer Ranfar Stem in de Stad
Krijt Joany Comenius College
Kruijs, van der Wil KBO-PCOB
Kuiper Wim Verus  - bestuur CSC
Laan, van der Anja CNV
Lagen, van Theo CNV Vakcentrale
Lammers Wouter 
Landmeter, de Jan CNV
Leene Gerrit Stichting Philadelphia Zorg
Leenman Heime 
Limmen Maurice CNV
Linden, van Gerard CNV Vakmensen
Lock Arjan Evangelische Omroep
Lohman Emile Reliëf - bestuur CSC
Looman Leo ABNAMRO MeesPierson Instituten & Charitas
Ludenhoff Elly Zina Kunst- en Cultuurplatform
Luyer Marianne CNV Connectief
Makkinga Alice CDA Ommen
Martens Wim WZU Veluwe
Meijer Martin Axyos BV
Molenaar Daan Dag6 / Evangelische Omroep
Neutel Wout Verus
Niemeijer Marnix LVGS
Nijlant Michel CNV
Nijman Bert Newman Media
Noordhoek Peter Northedge
Noorlandt Jan Chr. Hogeschool Ede
Olde Aernoud HilverZon / Hilversum Verbonden
Oldenhof Ruben CDJA
Oolbekkink Wim Stichting SBI / Landgoed Zonheuvel
Oudenaarden Pieter Christelijke Hogeschool Ede
Ouderaa, van der Ineke Verus
Paul Harry Reformatorisch maatschappelijke Unie
Pleizier Alexander Evangelische Omroep
Ploeg, van der Ruben CNV Vakcentrale
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Pol Okke 
Post Klaas Jelle CGMV
Poutsma Betty CGMV
Prij Jan Zinnen Over Zin
Rebergen Bram Youth for Christ
Reest, van der Jan Atrium groep b.v.
Renkema David Stichting Oikos
Riezenbosch Femmeke Dag6 
Rijnbach, van Sandra Het Baken Almere
Rijnbende Ron Stichting UnieNzv
Rijsdijk Peter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Ritskes Greet Het Baken Almere
Rivière, La Leen Christian Artists/Continental Sound
Rook Niels CGMV vakorganisatie, CSC Congrescommissie
Rouvoet André ChristenUie
Ruding Onno Oud-Minister van Financiën
Rutgers van der Loeff Bram Remonstranten
Schalk Peter RMU
Scheepstra Tom CDJA
Schenkel Leonie PerspectieF
Schepens Theo Adelbert Vereniging
Schlatmann Titus St. Buurtpastoraat Utrecht
Sengers Erik Society & Spirit
Siegmann Arjen Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Slok Johan CNV Vakmensen
Smid Eiko Dröge & van Drimmelen
Smit  Danny CDJA
Sneep Wim CGMV
Spanbroek Lisanne CDJA, CSC Congrescommissie
Steenbeek Gijsbert 
Streek, van de Hillie Raad van Kerken in Nederland
Tatenhove, van Ankie ChristenUnie Lansingerland
Timmer Rien Leo Kanner Onderwijsgroep en IPABO
Toering Jan CGMV
Tol Bert Bureau Arbeidsrecht
Toren, van den Jan Peter Birch
Treur Stevien Excellare | Partner in Zorg
Tromp Thijs Reliëf
Vader Cornel St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Vanderkaa Manon KBO-PCOB, CSC Congrescommissie
Velde, van der Tineke Evangelische Omroep
Vens Rian ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas
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Vente, de Pieter CNV Vakcentrale
Vercammen Joris Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Verschuren Wim Zin in Werk/beweging van barmhartigheid
Verweij Marinus ICCO
Visser Leo Dorcas
Voskamp Ineke Passage
Vries, de Robbert Jan Verus
Vries, de Rene CNV Connectief
Vries, de Jan CNV Connectief
Waaijer Jan Gemeente Strijen burgemeester
Wagenaar Floris lid PerspectieF
Warnink Ard
Wassenaar Walter Verus, CSC Congrescommissie
Weigand-Timmer Jet Abraham Kuyperfonds
Wessels Jan MissieNederland
Westerbeek-Huitink Josine CSC - voorzitter
Westerink Bert CDA
Westerink David CDA Groningen
Wever Wim CNV Connectief/stg Arkade
Wijnbergen Vincent ABN AMRO MeesPierson
Wijngaarden, van Arend CNV Vakcentrale
Willigen, van Richard ABN AMRO MeesPierson I&C
Wit, de Christa Stichting Actioma
Woestenberg Daniëlle Secretariaat RK kerkgenootschap Nederland
Wolff, de Frans Citypastoraat Domkerk
Woud, van der Rick Mensen met een Missie
Zande, van der Jarin PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Zanen Anna Adelbert Vereniging 
Zevenbergen Kees Cordaid
Zijl, van Joep Cordaid
Zoutendijk Ronald Siriz
Zuthem, van Neliza Evangelische Omroep 
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In dit boekje treft u het verslag van het 
Christelijk-Sociaal Congres 2017, dat werd gehouden 
van 30 tot 31 augustus 2017 bij Landgoed Zonheuvel 
in Doorn.  

Centraal stond het thema Op elkaar aangewezen – durf 
afhankelijk te zijn. Tijdens het congres beschouwden de sprekers 
en de deelnemers hoe onderlinge verbinding gestimuleerd kan 
worden en hoe men zich meer open en afhankelijk kan opstellen 
ten opzichte van de ander.

Hierop werden visies, analyses en vergezichten geschetst
door onder andere Kim Putters, Theo Bovens, Sybrand Buma, 
Carla Dik-Faber, Jurjen ten Brinke en Vincent Bijlo. 
De zaal kwam veelvuldig aan het woord, onder meer 
tijdens de eerste Social Hackathon ooit gehouden tijdens 
het Christelijk-Sociaal Congres.

De samenvattingen van de lezingen en de foto’s in 
dit boekje geven een goede indruk van wederom 
een geslaagd Christelijk-Sociaal Congres.
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