
13.00 Ontvangst deelnemers / Inchecken

13.30 Opening van het CSC Congres 2022 Ruth Peetoom CSC voorzitter,

13.50 Introductie CSC Congres 2022 Hans van den Heuvel Dagvoorzitter, directeur LTO Nederland. Hij was van 2012 tot 2014 vicevoorzitter van het CDJA, de jongerenor-
ganisatie van het CDA. Hij won in 2015 de Jan Peter Balkenende Award.

14.00 Keynote over kwetsbaarheid in het meritocratisch 
ideaal vanuit perspectief van onderwijs en samen-
leving

Berend Kamphuis Hij is voorzitter van het College van bestuur van Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. 
Daarvoor was hij onderwijsbestuurder en onder meer lid van de Onderwijsraad.

14.20 Keynote over kwetsbaarheid in het meritocratisch 
ideaal vanuit sociaal economisch perspectief

Arjen Siegmann Econoom en is door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel 
‘Waardenvol Werk en Christelijk Sociaal-Denken’ binnen de School of Business and Economics (SBE). De leer-
stoel is ingesteld in samenwerking met het CNV.

14.40 Reflecties op het thema in de vorm van een inter-
view / panelgesprek

Piet Fortuin In 2012 maakte hij de overstap naar Utrecht waar hij vicevoorzitter werd van CNV Vakmensen met de rol van 
coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid als belangrijke taak. In 2016 volgde de benoeming tot voorzitter van 
CNV Vakmensen. Per 1 januari 2020 is hij  daarnaast ook voorzitter van het CNV.

Eva Rovers Historica en schrijver

Esmah Lahlah De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah is winnaar geworden van de verkiezingen voor Beste Bestuurder 2021. 
Zij was vanaf 2018 partijonafhankelijk wethouder in Tilburg en heeft in haar portefeuille bestaanszekerheid. 
Nu is ze wethouder namens GroenLinks.

15.15 PAUZE

15.45 Deelsessies / interactief

1. Mini-hackathon over kwetsbaarheid in het meri-
tocratisch ideaal

1: HOW TO SURVIVE THE CSC HACKATHON?

2. Sessie over de waarde van arbeid 2: ‘Wat is (zijn) de waarde (n) van arbeid nog…..’ Arbeid is een kwetsbaar begrip. Het niet hebben van werk, of 
onderbetaald worden, vergroot tegenstellingen tussen mensen onderling. Ook omdat arbeid voor velen een 
levensvervulling is.
In deze sessie gaat Hans Borstlap in op de vraag hoe lang we nog onderscheid blijven maken tussen werken-
den en niet-werkenden. Kees Buitendijk belicht de nieuwe sociale kwestie.
Daarna spreken we als deelnemers in dialoogvorm met elkaar. Vooral over de vraag hoe ieder van ons per-
soonlijk bijdraagt aan betere verhoudingen, aan het wegnemen van kwetsbaarheden. 
De sessie wordt georganiseerd door de CSC leden Socires en VNONCW i.s.m. met SBI Formaat.

3. Liberation de la Voix 3: Een creatieve sessie onder leiding van Vocal coach singer-songwriter Jan Duindam. Het exploreren van het 
mysterie van de menselijke stem in klank, song, chant en beweging. Het tastend betreden van ’terra incog-
nita’; kwetsbaar, raakbaar je vertrouwde (vocale) habitat verlaten. Hier kun je je bewust worden van controle 
patronen, rollen, verdedigingsmechanismen en zo jezelf nieuw leren kennen.

4. Harnas uit sensitiviteit aan Kracht uitstralen en een goede leider zijn associëren we al snel met het kundig analyseren van een situatie: de 
meester zijn door ‘te weten hoe het zit’. Hoe zou het zijn om naast het analytisch meesterschap gericht op wat 
we buiten ons waarnemen, ook meesterschap te vinden in het kundig lezen van de gevoeligheden in je eigen 
lijf?
Vanuit principes uit het theater neemt performancekunstenaar Marjolijn Zwakman je mee in hoe je jouw 
harnas tijdelijk kan uittrekken en je sensitiviteit behoedzaam kan aanzetten. Een creatieve sessie onder leiding 
van Marjolein Zwakman.
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5. Coöperatieve samenwerking in Ecodorp Boekel Ad Vlems, voorzitter van coöperatie Ecodorp Boekel:
‘In SDG wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor op-
lossingen aan voor alle duurzame werelddoelen (SDG’s), in samenwerking met onze omgeving. Als innovatief 
burgerinitiatief zijn we dubbel kwetsbaar omdat we geld nodig hebben en toestemming om te innoveren. 
Meestal praten we vanuit kracht en niet vanuit kwetsbaarheid.’ Ad vertelt vanuit kwetsbaarheid over het 
initiatief.

6. Luistergroepen… Onderdeel Amsterdamse diaconie
Hoe kom in de buurt in verbinding met elkaar? Hoe haal je mensen uit hun sociale isolement? Luisteren naar 
andere deelnemers is de eerste stap. Wie luistert er nog echt!
Hoe moeilijk is luisteren en hoe belangrijk is het gehoord te worden. Help….
Onder leiding van Jeanette de Waard.

17.30 Borrel met muziek Met  ‘de huisband’ At Your Service

18.00 Diner/Buffet Een vegetarische culinaire rondreis

20.30 Natafelen en muziek Met  ‘de huisband’ At Your Service

21.30 Start PubQuiz Wat weet jij over het CSC en het Congres?

07.15 Stilte wandeling in het bos Wim Oolbekkink Maak het hoofd leeg en zuig de longen vol voor een volgende inspiratiedag.

Vanaf 7.30 Ontbijt

08.45 Ontvangst deelnemers 2e dag Hans van den Heuvel Directeur LTO Nederland

08.50 Heropening Congres door CSC voorzitter Ruth Peetoom CSC Voorzitter

08.55 Meditatief moment Rhoinde Mijnals-Doth Voorzitter bij Samen Kerk in Nederland SKIN, predikant Evangelische Broedergemeente.

09.15 Interactieve sessie over kwetsbaarheid in persoon-
lijk leiderschap

Roek Lips Met zijn achtergrond als journalist en verleden als mediaman bij onder andere NPO en NCRV zorgt Roek Lips 
met zijn lezingen voor een aantrekkelijke combinatie van doorleefde verha-len, audiovisuele presentatie en 
ruime mogelijkheden voor interactie. Voor veel impact dus.

10.00 PAUZE 

10.30 Keynote over kwetsbare democratie op basis van: 
‘Waakzaam burgerschap’
Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwin-
nen 

Ernst Hirsch Ballin Hij is emeritus hoogleraar van Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam en was minister van Justitie 
(1989-1994, 2006-2010, feb-okt 2010 tevens van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ), lid van de Twee-
de Kamer (1994-1995), lid van de Eerste Kamer (1995-2000) en lid van de Raad van State (2000-2006). Sinds 
2005 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en sinds 2014 maakt hij deel uit 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

10.50 Keynote over vertraging, operatie en kwetsbaar-
heid

Wouter Beekers Wouter Beekers is nu directeur bij Woonbron, in Rotterdam. Daarvoor was hij 8 jaar  directeur van het Weten-
schappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie.

11.10 Gesprekstafels: hoe kom jij in actie? Ronde tafels op basis van vragen van de presentatie.

12.00 Reflectie op democratie en geopolitieke ontwikke-
lingen: Empathie, wederkerigheid  en verantwoor-
delijkheid

Wopke Hoekstra Sinds 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV. 
Daarvoor was hij vanaf oktober 2017 minister van Financiën. Hij is politiek leider van het CDA en was in 2021-
2022 lid en voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie.

12.20 Slotakkoord Een verrassend creatief slot. Oefenen in samen een slotakkoord maken.

12.30 Sluiting CSC Congres 2022 Ruth Peetoom CSC Voorzitter

12.45 Lunch Eventueel ook lunch om mee te nemen
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