
Geroepen tot 
kwetsbaarheid

CSC Congres 2022 
Doorn, 31 augustus + 1 september

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via 
https://www.customerview.nl/CSC/

Als u het gehele congres wilt  
bijwonen bent u van harte welkom 
om te overnachten op landgoed  
Zonheuvel.  
• Deelname gehele Congres inclusief
overnachting en maaltijden: € 220.
• Deelname gehele Congres zonder
overnachting met maaltijden: € 160.
• Deelname alleen woensdag, inclusief
diner, koffie en thee: € 120.
• Deelname alleen donderdag, inclusief
lunch, koffie en thee: € 75.

Jongeren 
Voor jongeren bieden we een aantrek-
kelijke kortingsregeling. Dit geldt voor 
jongeren tot 30 jaar:
• Deelname gehele Congres inclusief
overnachting, maaltijden, koffie en
thee: € 55.
• Deelname gehele Congres zonder
overnachting met maaltijden: € 40.
• Alleen woensdag, inclusief diner,
koffie en thee: € 30.
• Alleen donderdag, inclusief lunch,
koffie en thee: € 20.

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

Locatie 
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP  DOORN

https://www.stichting-csc.nl/
https://www.customerview.nl/CSC/
mailto://info.csc@sbiformaat.nl


Het Christelijk-Sociaal Congres van 2022 gaat over deze roeping tot 
kwetsbaarheid. Aan de hand van drie maatschappelijke vraagstukken 
verkennen we hoe dit handen en voeten gegeven kan worden in het 
persoonlijke leven, in bedrijven, organisaties en de samenleving.
Met interessante sprekers, met een afwisselend programma, met tijd voor 
elkaar en voor jezelf, tijd voor inspanning en ontspanning.
Een CSC Congres waarin het thuiskomen is. Waar we elkaar inspireren. Ja er 
wordt ook wat van u verwacht. 
Kort samengevat: Een programma met stevige inhoud, aandacht voor cultuur 
en natuur en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Speciaal
We zoeken de kwetsbaarheid in alle generaties. We willen dus ook met alle 
generaties aan de slag.
Vandaar de extra uitnodiging om juist ook jongeren uit uw organisatie mee te 
nemen. Hoe kijken zij naar kwetsbaarheid ? Hoe ziet hun wereld eruit. En wat is 
de rol van de ‘oudere’ generatie.
Een mooie manier om kennis te laten maken met het CSC … een ‘beloning’ 
voor jonge mensen die werken in een identiteit gebonden organisatie. En ja de 
koopman is er ook. Uiteraard is er een speciale prijs voor jongeren…

De coronacrisis, de ecologische crisis en geopolitieke crisis 
van dit moment brengen de kwetsbaarheid van de mens aan het licht. 
Maatregelen om een pandemie onder de duim te krijgen zetten mensen 
tegen elkaar op. Toonaangevende onderzoeken wijzen ons op grenzen van 
het menselijk handelen. Door de oorlog in Oekraïne zien we niet alleen het 
goede, maar ook het kwade in mensen onder ogen.  
Kwetsbaarheid associëren we impliciet met zwakte  
en mislukking. Alsof we de verkeerde afslag hebben  
genomen en snel terug moeten naar de hoofdweg van  
kracht en succes. De christelijk-sociale traditie zet daar  
een ander perspectief tegenover. De mens is geroepen tot  
kwetsbaarheid:  'Want pas als ik zwak ben,  
ben ik sterk in de kracht van God.' 

Van harte welkom op ons congres
Ruth Peetoom
Voorzitter CSC

Geroepen tot kwetsbaarheid

Programma woensdag 31 augustus 2022 
13.00  
13.30  
13.50 
14.00  

14.20  

14.40 

15.15 
15.45 

Ontvangst deelnemers / Inchecken 
Opening CSC Congres Ruth Peetoom 2022 CSC voorzitter,
Introductie CSC Congres 2022 Hans van den Heuvel, dagvoorzitter, directeur LTO Nederland. 
Keynote over kwetsbaarheid in het meritocratisch ideaal vanuit perspectief van onderwijs 
en samenleving, Berend Kamphuis, voorzitter College van bestuur Verus
Keynote over kwetsbaarheid in het meritocratisch ideaal vanuit sociaal economisch  
perspectie An rf je Siegmann, econoom en bijzonder hoogleraar VU Amsterdam 
Reflecties op het thema in de vorm van een interview / panelgesprek 
Piet Fortuin, voorzitter CNV en CNV Vakmensen
Eva Rovers, historica en schrijver
Esmah Lahlah, wethouder GroenLinks Tilburg, Winnaar Beste Bestuurder 2021
* Pauze *
 Deelsessies / interactief

1. Mini-hackathon over kwetsbaarheid in het meritocratisch ideaal 
‘How to survive a CSC Hackathon?’

2. ‘Wat is (zijn) de waarde (n) van arbeid nog...’ o.l.v. Hans Borstlap
Georganiseerd door Socires en VNONCW i.s.m. met SBI Formaat

3. Liberation de la Voix
Creatieve sessie onder leiding van Vocal coach singer-songwriter Jan Duindam

4. ‘Harnas uit sensitiviteit aan’ Performancekunstenaar Marjolijn Zwakman toont
hoe je je sensitiviteit behoedzaam kan aanzetten

5. Coöperatieve samenwerking in Ecodorp Boekel 
Coöperatie voorzitter Ad Vlems vertelt vanuit kwetsbaarheid over het initiatief

6. Luistergroepen… Hoe haal je mensen uit hun sociale isolement?
Luisteren is de eerste stap. Sessie o.l.v. Jeanette de Waard

17.30  
18.00 
20.30 
21.30 

Borrel met muziek  
Diner/Buffet 
Natafelen en muziek 
Start PubQuiz 

Met ‘de huisband’ At Your Service
Een vegetarische culinaire rondreis
Met ‘de huisband’ At Your Service
Wat weet jij over het CSC en het Congres?

Programma donderdag 1 september 2022
07.15  Stilte wandeling in het bos, Wim Oolbekkink
V.a. 7.30 Ontbijt
08.45  
08.50 
08.55 

09.15 

10.00 
10.30 

10.50 
11.10 
12.00 

12.20 
12.30  
12.45  

Ontvangst deelnemers 2e dag, Hans van den Heuvel, Directeur LTO Nederland 
Heropening Congres door CSC voorzitter, Ruth Peetoom, CSC Voorzitter 
Meditatief moment, Rhoinde Mijnals-Doth, Voorzitter Samen Kerk in Nederland SKIN,  
predikant Evangelische Broedergemeente
Interactieve sessie over kwetsbaarheid in persoonlijk leiderschap, Roek Lips, 
journalist en voormalig mediaman
* Pauze * 
Keynote over kwetsbare democratie op basis van: ‘Waakzaam burgerschap’ 
Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen, Ernst Hirsch Ballin, voormalig 
minister en Eerste Kamerlid, nu lid KNAW en WRR.
Keynote over vertraging, operatie en kwetsbaarheid, Wouter Beekers, directeur Woonbron
Gesprekstafels: hoe kom jij in actie? 
Reflectie op democratie en geopolitieke ontwikkelingen: Empathie, wederkerigheid en 
verantwoordelijkheid, Wopke Hoekstra, minister en politiek leider CDA
Slotakkoord: Een verrassend creatief slot
Sluiting CSC Congres 2022, Ruth Peetoom
Lunch (eventueel ook mee te nemen)

https://www.stichting-csc.nl/



