zoe
p
O
:
0
2
0
2
C
CS

k naar de samenleving van m

o r gen

0
2
0
2
s
u
t
s
u
g
u
26 a
Zoekt u mee naar de samenleving van morgen?

Dit jaar heeft het CSC de vorm van een webinar. Met 100
gasten ter plekke en onbeperkte online deelname. Bent u
er weer bij dit jaar?

Samen vooruitkijken!

Wegens corona-maatregelen
maximaal 100 deelnemers
bij Zonheuvel tijdens het
Christelijk-Sociaal Congres.
Onbeperkte online deelname!

Het wordt een ontmoeting tegen de achtergrond van de
voorziene en onvoorziene gevolgen die de coronacrisis
voor ons (samen)leven teweegbrengt. In de eerste plaats
de gevolgen van de aanpak, behandeling en de verspreiding van het virus voor de draagkracht
van ons zorgsysteem. Maar ook de meer indirecte gevolgen die onze aanpak van de crisis heeft
op alle andere levensterreinen liggen onder de loep. We benaderen het thema zowel nationaal als
internationaal: psychologisch, sociaal, moreel, economisch, technologisch en geopolitiek.

Zou het kunnen dat de coronacrisis ons zozeer stilzet bij de wereld die wij tot stand gebracht hebben dat wij nieuwe kansen en mogelijkheden zien om haar anders, rechtvaardiger en duurzamer in
te richten? U bent van harte welkom om uw licht over dit thema te laten schijnen!

Chistelijk-Sociaal Congres

organiseert dit jaar een live
dialoog* op 1,5 meter in subgroepen op Landgoed Zonheuvel.
Daarnaast kan iedereen die dat
wil vanuit het gehele land online
deelnemen, al dan niet in groepen.
Voor dit CSC Webinar nodigen
we deelnemers uit vanuit de
volledige breedte van Christelijke politiek en kerkelijke en
maatschappelijke organisaties.
Samen kunnen we antwoorden
vinden op onze zoektocht naar
de samenleving van morgen.
* Mits verantwoord en onder voorbehoud van overheidsrichtlijnen.

Programma woensdag 26 augustus 2020
9.30
10.00
10.15
10.30
10.50
11.00

Inloop met koffie
Opening door Josine Westerbeek - Huitink, voorzitter CSC
Introductie door dagvoorzitter Paul van Wijngaarden,
Offline en online moderator
Tonen filmpjes Best Corona-Practices van onze organisaties
Deelnemers in werkgroepen uiteen - koffie in deelzalen
Dialoog in werkgroepen over 3 hoofdthema’s:
● Vluchtelingen / demografie: waaronder ook diversiteit
● Werk / zorg / onderwijs
● Klimaat en duurzaamheid
Terugrapportage per werkgroep aan denktank.

12.15

Lunch en informeel netwerken (tot 13.45 uur)

14.00
14.08
14.15

16.50

Welkom online deelnemers: Josine Westerbeek - Huitink
Meditatief moment: Ds Jeannette Westerkamp
Twee inspirerende inleidingen: Wat heeft de crisis ons
gebracht, wat verwachten we van de toekomst na Corona?
● Dr. Robert van Putten (bestuurskundige en filosoof)
onderzoeker bij het lectoraat ‘bezieling en Professionaliteit’
aan de Christelijke Hogeschool Ede
● Talitha Muusse, specialist duurzaamheid en inzet van
millenials
Paneldiscussie voorzitters CU Perspectief, SGPJ, CDJA
Pauze: Best Practices Filmpjes voor online deelnemers
Een denktank bestaande uit vertegenwoordigers van
verschillende maatschappelijke velden buigt zich o.l.v.
Prof. dr. Jan Hoogland (bijzonder hoogleraar Christelijke
Filosofie, Universiteit Twente) over de uitkomsten uit de
ochtendgroepen en middagsessies
Slotconclusies en verrassende afsluiting Anthonie Fountain,
Fulltime wereldverbeteraar
Sluiting door voorzitter Josine Westerbeek - Huitink

17.00

Borrel voor live deelnemers 100 personen, op 1,5 meter.

Deelnamekosten

● Deelname aan de fysieke

bijeenkomst: € 150.
● Deelname online:
vanaf 14.00 uur € 25.

Speciaal voor jongeren!

Jongeren krijgen een gereduceerd
tarief (75% korting). Ben je geboren
in 1992 of later dan kost de deelname
aan de fysieke bijeenkomst: € 37,50.
Voor de online bijeenkomst
(vanaf 14.00 uur): € 6,25.

Aanmelden via:

www.christelijksociaalcongres.nl
Op het moment dat we het maximale
aantal deelnemers van 100 hebben
bereikt wordt u op een wachtlijst geplaatst. Online deelnemen kan altijd.

Voor vragen

Secretaresse Marjan Philippi
info.csc@sbiformaat.nl (voorkeur)
06 12 990 938

14.50
15.30
15.45

16.35

Doet u ook mee?

Congreslocatie

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP DOORN

