
Aanmelden kan vanaf 7 juli op  
www.christelijksociaalcongres.nl 

Congreslocatie  
Landgoed Zonheuvel  
Amersfoortseweg 98 
3941 EP  DOORN  

Kosten tickets  
Congres met overnachting € 220 
Congres zonder overnachting € 160 
alleen woensdag € 120 
alleen donderdag € 75

Jongerenkorting 
Geboren in of na 1994? Dan krijg je  
75% korting op je ticket! 
 
Deelnemers ontvangen kort voor het congres 
een mail met eventuele coronamaatregelen. 

RADICAAL INCLUSIEF  
is eigenlijk vooral doen! Is 
vooruit naar nieuw samen-
leven. Niet omkijken maar 
omzien naar iedereen.  
Radicaal inclusief gaat in dit 
congres over hoe we prak-
tisch invulling kunnen geven 
aan omzien naar elkaar. 

In het Christelijk sociaal 
denken en handelen vormen 
de woorden verantwoorde-
lijkheid, rechtvaardigheid, 
gerechtigheid, solidariteit 
en duurzaamheid de basis 
voor ons inclusief handelen.  
 
Woorden die wel iedere 
keer opnieuw geladen en 
opnieuw gepraktiseerd 
moeten worden om te  
werken aan een inclusieve 
samenleving.  

Vooruit    
kijken en  
omzien

Informatie 
Marjan Philippi  
info.csc@sbiformaat.nl (voorkeur)  
of 06 - 12 99 09 38 

Daarover gaat het CSC congres 
‘RADICAAL INCLUSIEF’ op  
woensdag 25 en donderdag 26  
augustus op Landgoed Zonheuvel.

http://www.christelijksociaalcongres.nl
http://www.christelijksociaalcongres.nl
http://www.christelijksociaalcongres.nl
mailto:info.csc@sbiformaat.nl


Programma donderdag 26 augustus 

  8.30 Opening  Ruth Peetoom, voorzitter CSC, uitgever Friesch Dagblad, 
  per 1 september voorzitter De Nederlandse ggz 
 Meditatief moment Mgr. Bernd Wallet, oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht 
  8.55 Lezing Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
  9.20 Drie pitches  - Lucelle Comvalius, docent maatschappijleer, leraar van het  
     jaar, voorvechter intercultureel onderwijs
  - Karen Bloemendal, bestuurder zorg bij het Leger des Heils
  - Jan van de Venis, mensenrechtenadvocaat, Worldconnector, 
     wnd Ombudspersoon bij het Lab Toekomstige Generaties 
  9.45 Pauze
10. 15  In gesprek Verdiepende dialoog met de inleiders in drie subzalen
1 1 . 1 5  Column Welmoed Vlieger, columniste Trouw, filosofe
1 1 .30 Integratie Cees Oosterwijk, Kunstenaar, schrijver, vennoot  
  DichterbijKunst en ArtCees
 Slotsom Prof. dr. Erik Borgman, leken-dominicaan, hoogleraar  
  publieke theologie aan de Tilburg University
12.30 Afsluiting  Ruth Peetoom, voorzitter CSC
 Lunch All inclusive

Programma woensdag 25 augustus 

13.00  Inchecken  
13.30 Opening  Josine Westerbeek - Huitink, voorzitter CSC
 Thema introductie  Hans van den Heuvel, dagvoorzitter en directeur  
  LTO Nederland
14.00 Lezing  Mr. Aart Jan de Geus, bestuursvoorzitter Goldschmeding  
  Foundation voor Mens, Werk en Economie
 Lezing Prof. dr. Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit & integratie  
  aan de VU Amsterdam, kroonlid SER
 Spoken word   Zaïre Krieger, spoken word artist 
15.00 Pauze
15.30 Workshops Samenwerking met hoofd, hart en handen:  
  Het geheel is meer
17.00 Voorzitterswissel Afscheid van Josine Westerbeek - Huitink
  Welkom aan de nieuwe voorzitter Ruth Peetoom 
17.30 Borrel  met muzikaal intermezzo
 Diner Diversiteit aan gerechten uit alle windstreken
21.30 Pubquiz Inclusief Wie kent de facts & figures het best?
  Napraten in Café Zonheuvel 

Menselijke waardigheid ontleen je niet aan wat je bereikt hebt of verdiend. 
Respect voor je waardigheid ontvang je omdat je een uniek mens bent. Je kunt 
daarom niet tegen (groepen) mensen zeggen: je moet eerst door deze hoepel 
springen voordat je respect verdient, of mee mag doen aan onze samenleving. 
(Erik Borgman, CSC voorjaarsberaad 2021).  
 
Talloze voorbeelden tonen echter aan dat dit maar al te vaak is wat we doen. 
Een hoge Cito-score, een sportief en slank uiterlijk, een volbracht inburge-
ringsexamen, een actuele online presence, een cv zonder onverklaarde gaten, 
digitale vaardigheid ook als je op leeftijd bent: om mee te kunnen doen moet 
je door steeds meer hoepels springen. Wie dat niet wil of kan, voelt zich als snel 
onmachtig en buitengesloten. 

En dan hebben we het nog niet over alle vormen van uitsluiting die haast 
exclusief worden gebruikt voor mensen die we doelgroepen noemen; men-
sen met een andere achtergrond; mensen die een kleurrijk leven leiden waar 
anderen flets bij afsteken; of… afijn, het woord discriminatie valt dan ook. 
En is dan het vertrekpunt of je wel of niet discrimineert of dat die ander zich 
gediscrimineerd voelt? De samenleving bestaat uit wat wij zijn, niet uit wat wij 
willen zijn.

Het congres vindt LIVE en Coronaproof plaats op Zonheuvel in Doorn voor 
maximaal 150 deelnemers. Gelukkig biedt het landgoed hiervoor riante
     ruimte en faciliteiten. Wie wil, is zeer 
        welkom om te overnachten. 
 
    Geïnspireerd door prikkelende  
               sprekers gaan we samen creatief 
              aan het werk. Daarnaast zijn er culturele 
           verrassingen, bezinningsmomenten en veel 
         ruimte voor informeel ontmoeten: een  
       ouderwets gezellige borrel, een heerlijk  
     planetproof diner en een voorzitterswissel. 

“De samenleving bestaat 
uit wat wij zijn, niet uit 
wat wij willen zijn.” 

Kortom: Het wordt een all inclusive congres. 
Waarbij we niets en niemand uitsluiten…

Live op Zonheuvel

http://www.christelijksociaalcongres.nl

