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Kernfunctie Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC) 

 

Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en mensen 

die zich inzetten voor een goede samenleving vanuit een christelijke inspiratie. 

De stichting wil bijdragen aan de vitaliteit van de christelijk-sociale beweging en wil het christelijk-sociaal 

gedachtegoed verbinden met actuele sociale kwesties. De stichting stelt zich ten doel de aangesloten 

organisaties toe te rusten teneinde aan het werk te zijn en blijven met de idealen van de christelijk 

sociale beweging. Het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor bezinning, bemoediging, verbinding en 

inspiratie voor allen die tot de christelijk-sociale beweging behoren en zich betrokken weten. Bovendien 

is het congres een instrument om via de media een veel breder publiek te bereiken. 

Vanuit deze kernfunctie was CSC ook in 2014 actief. 

 

  



 3 

Voorwoord 

 

2014 is het eerste volle jaar waarbij ik mocht functioneren als voorzitter van het Christelijk Sociaal 

Congres. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Velen van u heb ik persoonlijk ontmoet tijdens het congres, 

vergaderingen van Bestuur en Raad van Toezicht of tijdens het CSC-beraad. Maar ook tijdens de vele 

bezoeken die ik sinds mijn aantreden heb afgelegd. Inspirerende bezoeken waarbij kennismaking en 

verbinding voorop stonden. Waardevol voor mij als voorzitter en hopelijk ook voor u als lidorganisatie 

van het CSC. 

 

Het jaar 2014 stond ook in het teken van de start van de voorbereidende werkzaamheden voor het 

Congres 2016. Het jubileumcongres, 125 jaar na het eerste Christelijk congres en het uitkomen van de 

encycliek Rerum Novarum. Naast de leden van het bestuur zijn ook vele vertegenwoordigers van de 

lidorganisaties enthousiast aan de slag gegaan. In 2015 zullen we met inzet van velen een verdere 

invulling geven aan vorm en inhoud van het congres. De weg er naar toe is minstens zo belangrijk als het 

congres zelf. Zoals het er nu naar uitziet belooft het een inspirerende bijeenkomst te worden. 

 

Eind 2014 is het CSC naast het SBI en Socires, één van de partners geworden van CEVES, het centrum 

voor ethiek en samenleving. De commissie Deel je bedoelingen gaat hier ook onderdeel van uitmaken. 

Bij de voorbereidingen van het Congres 2016 zal CEVES een ondersteunende rol bieden. 2014 is ook een 

jaar van wisselingen in het bestuur geweest. Jaap Smit werd Commissaris van de Koning in Zuid-Holland 

en heeft het CNV en dus ook het CSC-bestuur verlaten. CNV bestuurder Willem-Jelle Berg volgde hem 

op. Robert Heij (CSJC)werd helaas getroffen door een ernstige ziekte. De contacten met het CSJC 

verlopen nu via Niels Rijke. 

 

Daarnaast onderging het secretariaat van het CSC een wijziging. Secretaris Wim Eikelboom verliet na 

ruim zeven jaar het CSC bestuur. Hij is per 1 januari 2015 opgevolgd door Esther Dwarswaard. Als 

secretaris was Wim de steun en toeverlaat van vooral de voorzitter. In de voorbereiding van 

vergaderingen, het congres en het organiseren van debatten en bezoeken was hij een onmisbare 

schakel. Op deze plek wil ik Wim heel hartelijk danken voor zijn enorme betrokkenheid en inzet. 

 

Ook in 2015 en volgende jaren wil ik graag samen met het bestuur en de lidorganisaties, als Christelijk 

Sociale beweging, een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedere mens telt en tot zijn recht 

kan komen.  

 

Josine Westerbeek-Huitink 

Voorzitter CSC
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1. Betekenisvolle stappen op het traject CSC 2016. 

Inleiding 

In 2016 is het 125 jaar geleden dat dr. Abraham Kuyper op 9 november 1891 het eerste christelijk-

sociaal congres opende met het uitspreken van de rede Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. 

Ook andere gebeurtenissen maakten het jaar 1891 tot een in sociaal opzicht belangrijk jaar.  

In mei 1891 verscheen de eerste sociale encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII.  In 1919 vond het 

Tweede Christelijk-Sociaal Congres plaats. In 1991, 100 jaar na het eerste Christelijk-Sociaal Congres en  

100 jaar na Rerum Novarum, was er in Doorn het Derde Christelijk-Sociaal Congres onder de titel 

'Bedreigde Verantwoordelijkheid'. 

 

De verbinding tussen deze historische gebeurtenissen is dat christenen antwoord willen geven op de 

roep om recht en gerechtigheid, in het bijzonder in het sociaal en economisch leven. Het komt er steeds 

op aan dat de stenen die wij bijdragen aan onze samenleving en de concrete stappen die wij vanuit onze 

christelijk-sociale overtuiging zetten houdbaar en duurzaam zullen blijken te zijn.  Daarom hebben wij,  

voortbouwend op wat wij in voorafgaande jaren hebben gedaan,  ook in 2014 onze bezieling  in praktijk 

omgezet om zodoende herkenbaar en relevant te blijven. 

 

Traject CSC  2016 

Het Congres 2011 stemde van harte in met het traject CSC 2016, dat er toe moet leiden dat er een 

actuele en vitale christelijk-sociale beweging ontstaat, die een relevante en belangrijke bijdrage levert 

aan een vreedzame samenleving in een globaliserende wereld en uitmondt in het jubileumcongres in 

2016. 

 

Centrale Commissie CSC 2016, 4 subcommissies 

Met de instelling van verscheidene commissies  werkt het CSC metterdaad toe naar een betekenisvol 

Congres 2016. Onder voorzitterschap van Annemarie Hinten werkt de Centrale Commissie CSC 2016. 

Deze commissie heeft de eindverantwoordelijkheid  over een viertal subcommissies: 

 Onder voorzitterschap van Jos van Gennip werkt de Visiecommissie aan een CSC Visiedocument 

ten behoeve van het congres 2016. 

 Piet Hazenbosch werkt aan het Geschiedenisboek CSC 1891 - 1991 - 2016. 

 Onder voorzitterschap van Annemarie Hinten ontwikkelt de Programmacommissie 2016 het 

Congresprogramma. 

 Onder voorzitterschap van Jaap Jongejan behartigt de Organisatiecommissie alle praktische en 

organisatorische aspecten van het Congres 2016. 
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2.  Voorjaarsdebat 2014 

Het CSC voorjaarsdebat vond plaats op woensdagmiddag 6 maart 2014. Het vormde een stap op het CSC 

traject 2016. Tegen deze achtergrond hield prof.dr. Jan Hoogland, o.a  lector vormend onderwijs aan de 

Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Bijzonder Hoogleraar Christelijke Filosofie, een inleiding over 

meedoen op en rond het middenveld 2.0. Jan Gruiters, directeur van PAX,  hield een co-referaat, 

gevolgd door een plenaire discussie. 

 

 

3. Congres 2014 'Participatiesamenleving. Een verbond tussen mensen' 

Het Congres  vond plaats op 27 en 28 augustus 2014. CSC voorzitter Josine Westerbeek - Huitink opende 

het Congres met een welkom aan alle deelnemers en lezing uit Mattheüs 5 : 43 - 48, dat een 

samenvatting vormt van de Bergrede en uitmondt in de oproep 'Wees volmaakt zoals ook uw hemelse 

Vader volmaakt is.'  Zij koos deze welkomstwoorden omdat de van de Bergrede afgeleide werken van 

barmhartigheid een belangrijke plaats innamen tijdens het Congres. 

 

Ook met dit Congres, met als titel  'Participatiesamenleving. Een verbond tussen mensen' zette het 

Christelijk-Sociaal Congres betekenisvolle stappen op het traject CSC 2016. Het welslagen van het 

Congres was in de eerste plaats te danken aan de actieve participatie van de deelnemers. Het was ook 

te danken aan de sprekers en inleiders en moderatoren van de zeven workshops waarin de werken van 

barmhartigheid werden uitgediept: 

 Corien Wortmann, voormalig lid van het Europees parlement, vice voorzitter van de EVP hield een 

lezing over 'De Participatiesamenleving: een uitdaging van lokaal tot globaal'. 

 Maurice Limmen, voorzitter van het CNV hield een co-referaat. 

 Piet de Vries, theoloog, werkzaam in Rotterdam aan de relatie tussen kerk en samenleving en 

coördinator van het project 'Tel je zegeningen', hield een lezing met de titel: 

‘Participatiesamenleving: Tel je zegeningen'. 

 Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut Christen Unie verzorgde een lezing 

over 'De participatiesamenleving en de politiek: in verbinden ligt onze kracht!' De lezing van Wouter 

Beekers eindigde met de presentatie van het boek 'Een christelijk-sociale injectie in de 

participatiesamenleving'. Het boek werd overhandigd aan de fractievoorzitters van CDA en CU. Ook 

alle deelnemers ontvingen dit boek. 

 Sybrand Van Haersma Buma (fractievoorzitter CDA) en Arie Slob (fractievoorzitter CU) 

combineerden hun reactie op het boek met de bespreking van enkele actuele thema’s. 

 Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent management aan de Nyenrode Business 

Universiteit, fungeerde als dagvoorzitter van het Congres. 
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Geloof in je werk 

Met het manifest 'Deel je bedoeling.....' zijn christelijk-sociale organisaties uitgenodigd de belofte aan 

hun doelgroep, hun eigen personeel en aan de samenleving kenbaar te maken. Met het boek 'Geloof in 

je werk', pamflet 2.NL hebben een groot aantal organisaties hieraan gehoor gegeven. Huibrecht Bos, 

ondernemer en uitgever van Sinds 1883 - uitgevers, bood het boek aan aan CSC voorzitter Josine 

Westerbeek – Huitink, aan Wim Kuiper, voorzitter van Verus en aan Emile Lohman, voorzitter van Reliëf. 

Vervolgens ontvingen alle Congresdeelnemers een exemplaar van het boek 'Geloof in je werk'. 

  

Participatie in workshops 'Werken van barmhartigheid 

In een zevental workshops werd verder ingegaan op participatie. Caritas is een kernwoord in de 

participatiesamenleving. Caritas wordt wel als 'de moeder van alle deugden' voorgesteld en 

barmhartigheid geldt als een toepassing daarvan. In de workshops diepten we de 'werken van 

barmhartigheid' uit en bespraken we hoe we daar in ons eigen (vrijwilligers)werk invulling aan konden 

geven.   

De zeven workshops werden genoemd naar de werken van barmhartigheid: 

1. De hongerigen spijzen 

2. De dorstigen laven 

3. De naakten kleden 

4. De vreemdelingen herbergen 

5. De zieken bezoeken 

6. De gevangenen bezoeken 

7. De doden begraven 

 

Congrescommissie 

De Congrescommissie die het Congres heeft voorbereid bestond uit: 

 Emile Lohman   Voorzitter, CSC bestuurslid, Reliëf  

 Iris Creemers   Windesheim 

 Piet Hazenbosch  CNV 

 Henriëtte Hulsebosch   Skanfonds 

 Huib Jongenburger  CGMV Vakorganisaties 

 Stan Uyland   GIDSnetwerk 

 Wim Eikelboom  secretaris   
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Congresverslag 

Van het congres is een verslag verschenen dat onder de deelnemers en onder de aangesloten 

organisaties is verspreid. Hierin zijn onder meer de inleidingen opgenomen en is een inhoudelijke 

samenvatting van het Congres gegeven (zie onze website onder publicaties). 

 

 

4.  Lidorganisaties 

De stichting is een netwerk van een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties die zich tot 

de christelijk-sociale beweging rekenen. Deze organisaties dragen inhoudelijk, bestuurlijk en financieel 

bij aan de Stichting Christelijk-Sociaal Congres.  In 2014 blijft het aantal aangesloten organisaties gelijk, 

namelijk  46. 

 

 

5.  Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in het CSC. De Raad van Toezicht vergaderde op 6 maart en op 29 augustus 

2014. De Raad keurde de balans en de staat van baten en lasten over 2013 goed en dechargeerde 

vervolgens het bestuur. De Raad besprak uitvoerig de voortgang van het CSC Traject 2016, waarmee een 

aantal belangrijke stappen zijn gezet op dit traject.   

 

 

6.  Bestuur  

De voorzitter van het CSC wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. Alle overige 

bestuursleden worden benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht. In 2014 trad Jaap Smit, 

voormalig CNV voorzitter, af als bestuurslid. De Raad van Toezicht benoemde Willem Jelle Berg van het 

CNV tot bestuurslid in zijn plaats. 

De samenstelling van het bestuur ultimo 2014 is als volgt:  

Leden: 

Josine Westerbeek - Huitink Onafhankelijk voorzitter 

Jan-Willem van den Braak Vereniging VNO- NCW, penningmeester 

Annemarie Hinten - Nooijen Tilburg University - Academic Forum 

Jaap Jongejan   SBI 

Wim Kuiper   Verus 

Emile Lohman   Reliëf 

Willem Jelle Berg  CNV 

  

http://stichting-csc.nl/publicaties.php
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Adviserende leden: 

Jos van Gennip    Voorzitter Socires 

Pieter Kohnen   VKMO - Katholiek Netwerk  

Robert Heij   Christelijk Sociaal Jongeren Congres CSJC 

Jan Jacob van Dijk   Bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken aan de VU 

 

In 2014 is besloten dat niet alle adviseurs structureel aanwezig dienen te zijn bij de 

bestuursvergaderingen.  

 

Secretariaat 

Sedert 8 november 2007 is Wim Eikelboom secretaris van het CSC. Op 31 december 2014 heeft Wim 

Eikelboom zijn werkzaamheden secretaris van het CSC beëindigd, Esther Dwarswaard volgt hem op. 

 

Het bestuur vergaderde in 2014 zes keer. Vergaderonderwerpen waren onder meer: 

 Voorbereiding voorjaarsdebat en congres 2014 

 Voortzetting van het traject CSC 2016 

 Begroting 2015 

 Samenwerking in CEVES 

 Toekomst CSC 

 

Relatiebeheer 

Het bestuur ontvangt geregeld uitnodigingen voor activiteiten van bij het CSC aangesloten organisaties. 

Waar en wanneer mogelijk geeft het bestuur met een gedelegeerde of met een delegatie acte de 

présence. Zo was het CSC bestuur gedelegeerd aanwezig bij het Allerheiligenberaad en bij het 

Prinjesdagontbijt en bij de interkerkelijke Prinsjesdagbijeenkomst. CSC voorzitter Josine Westerbeek - 

Huitink is vanuit haar functie in het CSC bestuur lid geworden van het bestuur van het 

Prinsjesdagontbijt.   

De voorzitter gaf ook in 2014 voortvarend uitvoering aan haar toezegging de CSC lid-organisaties te 

bezoeken en heeft sinds haar aantreden als voorzitter 30 lidorganisaties bezocht: 

Organisatie Datum Naam 

Socires  18 september 2013 Jos van Gennip 

Besturenraad 13 oktober 2013 Wim Kuiper 

SBI 21 oktober 2013 Jaap Jongejan 

VKMO 5 november 2013 Pieter Kohnen 

GidsNetwerk 7 november 2013 Stan Uyland 

Thomas More 20 november 2013 Joost van der Net 

Tilburg Universiteit 21 november 2013 Annemarie Hinten 

VNO/NCW 19 december 2013 Jan-Willem vd Braak 
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Vereniging Prisma 16 januari 2014 Henk Jochemsen 

CNV 4 februari 2014 Maurice Limmen 

en 1 april 2014 Willem Jelle Berg 

CGMV vakorganisatie 5 februari 2014 Huib Jongenburger / Niels Rook 

PCOB 5 februari 2014 Els Hekstra 

St. Present 5 februari 2014 Tiemen Zeldenrust 

Passage 6 februari 2014 Wiena Bakker 

NCRV 24 februari 2014 Coen Abbenhuis 

Skanfonds 24 februari 2014 Henriëtte Hulsebosch 

Maatschappij van Welstand 13 maart 2014 Michiel van Alphen 

UnieNvz 13 maart 2014 Ron Rijnbende 

YMCA 26 maart 2014 Hans Klopper 

St. CSC Rotterdam 3 april 2014 Leen La Riviere/Piet de Vries 

Leger des Heils 16 april 2014 Cor Vader 

EA /EZA 28 april 2014 Jan Wessels / Adri Veldwijk 

St. voor Christelijke Filosofie 19 mei 2014 Hillie van der Streek 

VKMO 10 juni 2014 Pieter Hemels 

St. Rotterdam 13 juni 2014 Hans Brüning en bestuur 

CHE 27 juni 2014 Herman Oevermans / Harmen van Wijmen 

Philadelphia 27 juni 2014 Greet Prins 

VU 21 oktober 2014 Carolien Metselaar 

PThU 21 oktober 2014 Dominique de Boer / Machteld Jansen 

 
 
Verder heeft de CSC voorzitter in 2014 de volgende bijeenkomsten bezocht: 

•         Jaaropening CNV en afscheid Jaap Smit 

•         Europees Sociale week in Oostende 

•         De Bilderberg Conferentie, VNO/NCW 

•         Bijeenkomst Besturenraad: start Verus 

•         Bezoek Mgr. De Korte 

•         Prinsjesdagontbijt 

•         Allerheiligenberaad 

 

 

7.  CSC beraad 

Het CSC beraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de werkorganisaties van de aangesloten stichtingen. 

In het CSC beraad wordt informatie vanuit en door de aangesloten organisaties uitgewisseld en wordt 

een voor de organisaties relevant thema ingeleid en besproken. Het CSC beraad levert een concrete en 

wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van het jaarthema en de uitwerking daarvan in verschillende 

bijeenkomsten. Het CSC beraad levert ook leden voor de Congrescommissie.  Bestuurslid  Wim Kuiper  is 

voorzitter van het CSC beraad. In het voorjaar valt de bijeenkomst van het CSC beraad doorgaans samen 

met het voorjaarsdebat. 

 



 10 

 

8.  Stuurgroep 'Deel je bedoeling.....' 

In het kader van het traject CSC 2016 is ook de stuurgroep 'Deel je bedoeling.....'actief. Wim Kuiper is, 

behalve voorzitter van het CSC beraad, ook voorzitter van deze stuurgroep. Cor van Beuningen, Jan 

Hoogland, Thijs Tromp en Pieter Kohnen vormen met Wim Kuiper de stuurgroep. 

 

 

9.  Samenwerking CSC Beraad en stuurgroep 'Deel je bedoeling..... 

Jan Hoogland, mede sprekend namens de CSC stuurgroep 'Deel je bedoeling', hield tijdens het 

voorjaarsdebat op 6 maart 2014 een bijdrage over het CSC als platform voor ‘moreel eigenaarschap’. Hij 

besloot zijn bijdrage als volgt: “Maatschappelijke organisaties uit de christelijk-sociale traditie moet het 

gedeelde eigenaarschap in de genen zitten. Immers, veel van deze organisaties zijn vanuit (veelal 

kerkelijke) gemeenschappen ontstaan. Gemeenschappen die een verhaal hadden bij de wijze waarop zij 

het publieke belang wilden dienen en die niet schuwden dit verhaal in een morele taal te expliciteren. 

Juist door de geschetste onteigeningsprocessen is de identiteit van deze organisaties steeds meer onder 

druk komen te staan en zijn zij steeds algemener, steeds minder herkenbaar, steeds minder eigen 

geworden. Streven naar gedeeld eigenaarschap zal van deze organisaties vragen weer herkenbaar te 

zijn, dat wil zeggen zich weer duidelijk uit te spreken over hun bedoeling en over hun morele idealen met 

betrekking tot de inrichting van een goede en rechtvaardige samenleving.  

Ik stel mij voor dat het Christelijk-Sociaal Congres gaat functioneren als een platform van 

maatschappelijke organisaties die de handen in één willen slaan om werk te maken van hun 

maatschappelijke verankering. Die organisaties en hun medewerkers kunnen op dit platform hun 

ervaringen delen, dilemma’s bespreken en gemeenschappelijk leren van good practices. Mijns inziens 

zouden maatschappelijke organisaties moeten beseffen dat het water hun aan de lippen staat. Ik 

verwacht dan ook dat het storm zal lopen van de aanmeldingen en initiatieven om aan dit platform deel 

te nemen.”  

 

Op 3 juni en op 30 oktober 2014 kwam het CSC beraad bijeen in het kader van ‘Deel je bedoeling’:  

 

Regelarme zorg 

Op 3 juni 2014 vertelden Gerrit Leene (directeur experiment Regelarme Zorg bij Philadelphia) en Roel 

Bosch (hoofd zorg & ondersteuning en lid van het projectteam bij Philadelphia) het één en ander over 

het experiment 'Regelarme zorg', waaraan de Stichting Philadelphia Zorg deelneemt. 
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Transitietraject CHE 

Op 30 oktober 2014 vertelde Herman Oevermans, directeur academies Mens & Organisatie en 

Journalistiek & Communicatie aan de CHE, in het kader van “deel je bedoeling.....”  over het ingrijpende 

transitie-traject waarin de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)  zich bevindt. Door dit verhaal te delen 

ontstond de mogelijkheid om er samen van te leren. Het transitie-traject van de CHE kent aspecten die 

voor andere organisaties herkenbaar waren. 

  

 

10.  Europees CSC Platform 

De 5de Europese Sociale Week werd van 23-25 januari 2014 in Oostende, België, gehouden. Zo’n 200 

deelnemers uit nagenoeg alle EU-landen kwamen af op het thema “Europa-Hét moment voor 

verantwoordelijkheid”. Zij discussieerden met elkaar, maar vooral luisterden zij naar presentaties over 

thema’s als: Het Europese Sociale Model; Nieuwe relaties tussen werknemers en werkgevers; Zorg voor 

het milieu en de Sociale dialoog in landen buiten Europa. Op www.esw5.eu is een selectie van de 

lezingen beschikbaar. 

Ter ondersteuning en verbreding van de Europese Sociale Week is in 2011 de website www.esw-sse.org 

begonnen, waarop twee discussieplatforms aanwezig zijn, en waaraan een discussiegroep op Linkedin is 

gekoppeld. Deze platforms zullen een rol spelen in de aanloop naar de 6de Europese Sociale Week die 

van 18-20 februari 2016 in Doorn zal worden gehouden (zie www.esw6.org). 

 

 

11.  CSC Website  

De stichting onderhoudt een eigen website, beheerd door Hans Groen: 

www.christelijksociaalcongres.nl. Hierop is informatie over CSC te vinden, maar ook over de aangesloten 

organisaties (met weblink). Congresinformatie en ook de digitale versie van congresinleidingen staat op 

de website. Er is een wekelijkse column en de site is bedoeld als opiniërend en als stimulans voor debat. 

Een overzicht van het gebruik van de website www.christelijksociaalcongres.nl is vermeld in bijlage 2 

van dit jaarverslag. 

 

 

12.  Financiën 2014 in het kort 

De inkomsten van het CSC bedroegen in 2014 ruim 131.000 euro. Het eigen vermogen bedroeg per 

ultimo ruim 226.055 euro (inclusief het inmiddels geïncorporeerde Adriaan Borstfonds). De aangesloten 

organisaties betalen naar draagkracht een jaarlijkse bijdrage van € 1.250,--,  

http://www.esw5.eu/
http://www.esw-sse.org/
http://www.esw6.org/
http://www.christelijksociaalcongres.nl/
http://www.christelijksociaalcongres.nl/
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€ 2.500,-- of  € 5.000,--.  In de periode 2013 - 2016 geldt een opslag voor de financiering van het congres 

2016.  Met ingang van 2014 is er vacatiegeld ingesteld voor de voorzitter ter grootte van  

€ 7000,-- per jaar. 

 

 

13.  Bijzondere relaties 

Het Christelijk-Sociaal Congres onderhoudt bijzondere relaties met: 

 Socires, waarvan mr. J.J.A.M. van Gennip adviserend lid van het CSC bestuur is. 

 Het VKMO - Katholiek Netwerk, namens welke drs. P.M.J.J. Kohnen optreedt als    

adviserend lid van het CSC-bestuur.  

 Het Christelijk-Sociaal Jongeren Congres (CSJC). Met het CSJC vindt op ad hoc basis contact 

plaats. 

 Het Christelijk-Sociaal Congres Rotterdam. Eveneens contact op ad hoc basis. 

 Het Prinsjesdagontbijt; de CSC voorzitter is bestuurslid van het Prinsjesdagontbijt geworden 

 Stichting SBI; het SBI levert vele diensten aan het CSC waaronder het secretariaat en de 

administratie. 

 De bijzondere leerstoel Christelijk Sociaal Denken, welke wordt bekleed door prof. Dr. J. J. van 

Dijk en is gevestigd aan de VU. 

 

 

14. Secretariaat 

Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door het SBI in de persoon van Marjan Philippi. Dit 

geschiedt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het CSC. Wim Eikelboom was secretaris tot 

31 december 2014, Esther Dwarswaard is dat vanaf 1 januari 2015. Mevrouw Adrie de Groot doet de 

financiële administratie. 

Het secretariaatsadres is: Stichting Christelijk-Sociaal Congres, p/a SBI training & advies, Postbus 69, 

3940 AB Doorn. E-mail: info.csc@sbi.nl  Telefoon: 0343-473333 (Marjan Philippi.) 

Website: www.christelijksociaalcongres.nl. 

  

http://www.christelijksociaalcongres.nl/
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Bijlage 1 bij CSC Jaarverslag 2014 

Overzicht van bij het CSC aangesloten organisaties en vertegenwoordigers per 31 december 2014 

 
Bestuur: 
Onafhankelijk voorzitter    mw. Josine Westerbeek-Huitink 
VNO-NCW      dhr. Jan Willem van den Braak, penningmeester 
CNV       dhr. Willem Jelle Berg 
Tilburg University     mw. Annemarie Hinten - Nooijen 
SBI       dhr. Jaap Jongejan 
Verus        dhr. Wim Kuiper 
Reliëf       dhr. Emile Lohman 
 
 
Adviseurs: 
Socires       dhr. J.J.A.M. van Gennip 
VKMO       dhr. P.M.J.J. Kohnen 
 
 
Raad van Toezicht: 
Adelbert Vereniging     dhr. L. van Doorn 
Alg. Onderwijsbond / CVHO    dhr. H. Willigenburg 
Alg. Onderwijsbond /St. Bonaventura   dhr. W. van Dijk 
CGMV vakorganisatie     dhr. H. Jongenburger 
Christelijke Hogeschool Ede    dhr. H. Oevermans / dhr. H. van Wijnen 
CNV       zie bestuur 
Cordaid       vacant 
Evangelische Omroep     dhr. J. Kooij 
Evangelische Alliantie     dhr. J.C. Wessels 
ICCO       dhr. M. Verweij 
KASKI       dhr. T. Bernts 
Leger des Heils      dhr. C. Vader 
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolver. LVGS dhr. J. Westert 
LTO Nederland      vacant 
NCRV       dhr. H.M.I.  Abbenhuis 
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)   dhr. R. Buitenwerf 
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)  dhr. J. van der Ham 
Oikocredit Nederland     mw. Geel /dhr. O. Albrecht 
Ouders van Waarde     dhr. W. van Katwijk 
Passage, chr. maatschappelijke vrouwenbeweging mw. I. van der Mast - Veenendaal 
PAX       dhr. J. Gruyters 
PCOB, christelijke ouderenorganisatie   vacant 
Protestante Theologische Universiteit   dhr. D.J. de Boer 
Radboud Universiteit Nijmegen    vacature 
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders zie bestuur 
SBI Training en Advies     zie bestuur 
Skanfonds      mw. W.M.E. Teune - Kasbergen 
St. Christen in de Gezondheidszorg, Congres Geloof in Zorg dhr. A.A. Kars  
Stichting Exodus     dhr. J.D.W. Eerbeek 
Stichting GIDSnetwerk     dhr. S. Uyland 
Stichting Philadelphia Zorg    mw. G. Prins 
Stichting Present Nederland    dhr. T. Zeldenrust 
Stichting Rotterdam     dhr. H. Brüning 
Stichting ter Bevordering Chr. Pers in Nederland dhr. M.N.G. Kool 
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Stichting Thomas More     dhr. M.J. van der Net 
Stichting voor Christelijke Filosofie    dhr. A. Berger 
UnieNzv      dhr. R.J. Rijnbende 
Universiteit van Tilburg     zie bestuur 
Vereniging Maatschappij van Welstand   dhr. L. A. Branderhorst 
Vereniging Prisma     dhr. H. Jochemsen 
VNO-NCW      zie bestuur 
Vereniging VU      mw. I.R. Vunderink 
Verus, vereniging voor Christelijk Onderwijs  zie bestuur 
Windesheim, Hogeschool    mw. I. Creemers 
YMCA       dhr. R. Feith 
Youth for Christ      dhr. R. Bouman 

dhr. W. van Galen  
                                                                         
 
CSC beraad 
Alg. Onderwijsbond (Aob) / CVHO   mw. C. de Bruyn 
Alg. Onderwijsbond (Aob)/St. Bonaventura  dhr. W. van Dijk 
CNV Dienstenbond     dhr. D. Swagerman 
CNV Kostersbond     dhr. D. de Vogel  
CNV Onderwijsbond     mw. H. van den Berg   
CNV Publieke zaak     dhr. E. de Macker 
CNV Vakmensen     dhr. A. van Wijngaarden 
CNV Vakcentrale     dhr. P. Hazenbosch 
CNV Jongeren      dhr. M.J. Hietkamp 
CGMV vakorganisatie     dhr. N. Rook  

en dhr. M. van Eerde 
Christelijke Hogeschool Ede    dhr. B. Godschalk     
      mw. S. van Helden  
       dhr. H. Oevermans 
Cordaid       vacant 
Evangelische Omroep     mw. A. van de Kerk - van Stek 
EvangelischeAlliantie     dhr. J. Wessels 
ICCO       dhr. M. Verweij 
KASKI       dhr. T. Bernts 
Leger des Heils      dhr. R. Timmer 
LTO Nederland      vacant 
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolver. LVGS dhr. J. Westert 
NCRV       vacant 
Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)   vacant 
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)  mw. E. Wiegman 
Ouders van Waarde     dhr. W. van Katwijk  
Oikocredit Nederland     dhr. O. Albrecht 
Passage, chr. Maatschappelijke vrouwenorganisatie mw. I. Bleuland  
PAX       dhr. E. Ruigrok 
       dhr. P. Halma 
PCOB, christelijke ouderenorganisatie   mw. E. Hekstra 
Protestante Theologische Universiteit   vacant  
Radboud Universiteit Nijmegen    vacant 
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders dhr. T. Tromp 
SBI Training en Advies      dhr. B. de Velde Harsenhorst    
      dhr. W. Oolbekkink 
Skanfonds      mw. H. Hulsebosch 
Socires       dhr. C. van Beuningen 
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       dhr. H. Groen 
Stichting Exodus     dhr. C.J.C. Timmer 
Stichting GIDSnetwerk     dhr. S. Uyland 
Stichting Philadelphia Zorg    dhr. Roel Bosch 
       dhr. Gerrit Leene 
Stichting Present Nederland    dhr. T. Zeldenrust 
Stichting ter Bevordering Chr. Pers in Nederland vacant 
Stichting voor Christelijke Filosofie    mw. H.J. van de Streek 
Unie NZV      dhr. R. Rijnbende 
Universiteit Tilburg     vacant 
Vereniging Maatschappij van Welstand   dhr. M. van Alphen 
Vereniging Prisma     dhr. H. Jochemsen 
Verus, vereniging voor christelijk onderwijs  dhr. D. den Bakker 
VKMO / Katholiek Netwerk    dhr. P.M.J.J. Kohnen 
VNO-NCW      dhr. H. Klamer 
Vrije Universiteit     vacant 
Windesheim      mw. I. Creemers 
YMCA       dhr. R. Feith 
Youth for Christ (YfC)     dhr. R. Bouman 

Dhr. W. van Galen  
Youth for Christ  International (YfCI)   dhr. E.  de Kam  
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Bijlage 2 bij CSC Jaarverslag 2014 
 

 

 

Overzicht gebruik www.christelijksociaalcongres.nl over 2011, 2012, 2013 en 2014 

 

 

 

 

 

Meest populaire pagina’s 

  2014 2013 2012 2011   

1. Webstek van de Stichting CSC 3544 2719 2565 3254   
2. Column 2965 2716 2854 3073   
3. Congres 2064 2072 1656 2298   
4. Organisaties 2018 2403 2691 2911   
5. Mensen 1027 782     
6. Agenda 892 781     
7. Stichting 777 666 649 747   
 

Het totale bezoek is sinds vorig jaar gestegen. De pagina ‘Mensen’ die sinds januari 2013 bestaat wordt 

redelijk vaak bekeken, hoewel nog niet veel mensen een profiel hier hebben gemaakt – columnisten 

hebben hier in ieder geval een door de webbeheerder gemaakt profiel, de meeste bestuursleden ook. 

Voor de pagina ‘Agenda’ geldt grosso modo hetzelfde: de webbeheerder voert de CSC-evenementen in 

en activiteiten die hij signaleert. 

Cursieve cijfers duiden een verandering in rangorde aan. Dat de pagina ‘organisaties’ naar een vierde 

plaats is gezakt, duidt op een verandering in zoekgedrag van de websurfers: er wordt minder op thema’s 

en organisaties gezocht, meer op personen. 

 

  

 2014 2013 2012 2011 

Januari  789 700 829 996 
Februari 730 1003 929 905 
Maart 1199 1024 786 994 
April  644 918 955 627 
Mei  662 684 747 870 
Juni 1205 1100 1200 1527 
Juli  1770 1169 895 1242 
Augustus  2707 2732 2614 3800 
September 1630 1147 911 989 
Oktober  980 826 780 788 
November  615 867 575 747 
December  919 542 549 657 
Totaal 13850 12712 11770 14142 
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De 10 meest gelezen columns in 2014: 

 

Page 

 

Pageviews 

Unique 

Pageviews 

Avg. Time 

on Page 

05-10-2014 /column.php?id=19 Als ik wist dat morgen ..., van der Molen 117 108 263,30 

06-09-2014 /column.php?id=203 Helden en naamlozen, Schaafsma 111 92 100,26 

20-10-2014 /column.php?id=218 Zwarte Piet, Hazenbosch 85 76 185,30 

11-08-2014 /column.php?id=209 Alleen is maar alleen, Jongenburger 77 62 206,89 

14-07-2014 /column.php?id=208 Gelukkig, Nieuwe regels, Hazenbosch 70 63 75,29 

24-03-2014 /column.php?id=192 Wilders niet, Schaafsma 67 58 98,06 

08-04-2014 /column.php?id=194 Hoe blijft de herinnering? Van Gennip 63 57 206,87 

25-08-2014 /column.php?id=211 

Een verbond tussen mensen, 

Westerbeek-Huitink 62 49 87,78 

03-02-2014 /column.php?id=186 De week van Wilders, Hazenbosch 51 43 196,32 

06-01-2014 /column.php?id=182 Nieuw Reveil, Hazenbosch 50 42 142,53 

08-09-2014 /column.php?id=213 Vrienden op de fiets, Schaafsma 47 37 184,50 

 

 

“Avg. Time on Page” is de gemiddelde tijd die mensen op een pagina blijven in seconden. Over 2014 is 

de column-pagina 2338 keer gelezen door 1980 verschillende mensen. Daarbij dient aangetekend te 

worden dat een thuiscomputer, werk- en mobiele internet verbinding van één persoon in drie 

onderscheiden registraties resulteert. 

Gemiddeld blijft een bezoeker 1 minuut 44 seconden op de pagina, wat voldoende is voor het lezen van 

een column. 
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Bijlage 3 bij CSC Jaarverslag 2014 

 

Stichting Christelijk-Sociaal Congres Manifest 'Deel je bedoeling…..' 
 
Dit manifest is vastgesteld op het CSC  Voorjaarsdebat van 13 maart 2013 

 

We willen ons inzetten om zowel voor de mensen voor wie we werken als voor de mensen met wie we 

werken, de inhoud en de ziel van ons werk centraal te stellen. Deel hoe de bedoeling in jouw organisatie 

inspireert bij het realiseren van de doelen! Spreek je uit waar ‘de bedoeling’ zichtbaar is in wat je doet, 

hoe je het doet of wie je erbij betrekt. Inspireer daarmee anderen en hun organisaties. 

 

Nederland bruist 

Nederland bruist van initiatieven van burgers. Samen zetten mensen in de eigen buurt 

energievoorzieningen op, beheren zij hun eigen buurtcentrum, leggen verbindingen tussen scholen en 

verzorgingshuizen, maken een oude fabriek tot verzamelplaats voor kleine bedrijfjes. Zaken worden 

georganiseerd, niet als een product op de markt of als een voorziening van de verzorgingsstaat, maar als 

een gezamenlijke klus door burgers zelf aangepakt om het samenleven van mensen een stukje mooier 

of rijker te maken. Dit is typerend voor Nederland – een bruisend land.   

 

Nederland broeit 

Maar er is ook een andere kant: het broeit in Nederland. Veel mensen hebben het gevoel dat 

organisaties die eerder van hen en voor hen waren, dat inmiddels niet meer zijn. De inspiratie 

verdampt! Organisaties lijken er nu voor zichzelf te zijn, voor het imago, voor de ‘toplui’ en hun 

bankrekening.  Nederland broeit daarom van onvrede en vervreemding. Megalomane projecten, 

financiële malversaties, exorbitante salarissen en cijfermatige ‘proceduritis’  komen te vaak voor om nog 

incident te kunnen heten. Er zijn zaken structureel mis gegaan.  

Het lijkt erop dat veel maatschappelijke organisaties met hun doelen bezig zijn, maar aan hun bedoeling 

voorbijschieten. De papierwinkel komt in de plaats van medemensen helpen. 

 

Breng verbondenheid in plaats van vervreemding! 

Als maatschappelijke organisaties, voortgekomen uit die eerdere golf van initiatieven van mensen, is het 

onze topprioriteit om weer echt ‘van en voor mensen’ te worden. We willen de relaties met burgers, 

met de mensen voor wie en met wie we werken, herstellen. Worden wat we ooit waren: initiatieven van 

en voor mensen, erop gericht de samenleving leefbaarder te maken – een bruisend land. We willen 

maatschappelijke organisaties zijn die niet opgaan in de systeemwereld, maar aansluiten bij de 

leefwereld. We willen maatschappelijke organisaties zijn die weer aan hun bedoeling beantwoorden. 

 

Onze werkstijl  

De motor van een maatschappelijke organisatie is inspiratie, bevlogenheid, betrokkenheid, aandacht. Al 

te vaak komen juist deze zaken in het gedrang door cijfers en ‘output-indicatoren’. Dat heeft maar 

weinig te maken hebben met de bevlogen kwaliteit die we eigenlijk met elkaar willen. Het zicht op onze 

eigen missie wordt zo vertroebeld. Wij willen ons inzetten om in de toekomst zowel voor de mensen 

voor wie we werken als voor de mensen met wie we werken, onze eigen medewerkers, de inhoud en de 

ziel van ons werk centraal te stellen. Dat willen we zeker ook inzichtelijk maken – niet om ons af te 

rekenen, wel om aansprekend en aanspreekbaar te zijn: verantwoordelijk. 

Leidinggeven binnen maatschappelijke organisaties betekent zorgen dat mensen niet verzuipen in 

procedures, cijfers en beeldschermen, maar de ruimte krijgen om hun echte werk te doen: inspirerend 
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onderwijs geven, menslievende zorg verlenen, de leefbaarheid van een buurt echt verbeteren. Anders 

gezegd: ervoor zorgen dat niet de doelen, maar de bedoeling centraal staat. 

 

Zijn wij toeschouwers of deelnemers in het proces van verbinding en betrokkenheid? 

Wij beschouwen het Christelijk-Sociaal Congres als een netwerk van maatschappelijke organisaties die 

elkaar willen inspireren, helpen en bijstaan in het ontwikkelen van de eigen christelijk-sociale visie op de 

bedoeling van de organisatie en deze willen delen met de andere organisaties uit het netwerk. Waar 

doelen van organisaties de bedoeling overheersen worden organisaties tot elkaars concurrenten. Waar 

we werken vanuit de bedoeling, vinden organisaties partners en steun.  

Het Christelijk-Sociaal Congres doet als netwerkorganisatie geen uitspraak over de vraag wat zij precies 

onder ‘christelijk-sociaal’ verstaat, maar doet wel het appel op de leden om de eigen visie op de 

bedoeling te ontwikkelen, uit te dragen en te delen met de andere deelnemers aan het netwerk. 

Gezamenlijk willen deze maatschappelijke organisaties op basis van het christelijk-sociale gedachtegoed, 

neergelegd in tal van informatiedragers, elkaar inspireren om weer vanuit hun bedoeling te gaan 

werken. 

Werken vanuit de bedoeling van de organisatie kan op drie niveaus: 

1. het werk: doe een belofte aan de samenleving hoe je aan de schoonheid van de samenleving 

wilt bijdragen; 

2. de werkwijze: vertrouwen op je medewerkers door ze ruimte te geven te werken aan de 

bedoeling  en het herstel van beroepseer; die ruimte leidt tot trots op de eigen organisatie; 

3. de verbonden omgeving: het werken aan de betrokkenheid met mensen uit de omgeving en de 

achterban. 

 

De uitdaging: 

Als organiserend comité dagen wij alle aangesloten organisaties uit om hun visie op één of meer van 

de genoemde speerpunten concreet te maken in de vorm van een belofte aan zichzelf (het eigen 

personeel), de samenleving, de achterban en de andere organisaties in het netwerk.  

 

Aangesproken en verbonden 

Een kleine kerngroep verzamelt de beloften in een vast format.  In haar belofte laat de organisatie zien 

hoe zij bijdraagt aan schoonheid in onze samenleving.   

Het CSC verspreidt regelmatig een mooi voorbeeld via social media en e-mail. De beloften zijn ook 

digitaal beschikbaar.  

Ze kunnen gebundeld worden en vormen dan een gids vol inspiratie die digitaal beschikbaar is.  

Langs deze weg maakt de organisatie zich ook bekend en aanspreekbaar voor andere organisaties. Zo 

kunnen de beloften aanleiding geven tot uitwisseling en samenwerking, en de inzet vormen voor 

seminars en andere vervolgactiviteiten.  

Het CSC vraagt de Commissie Van Beuningen om dit de komende tijd te blijven volgen. 

 

Wij zijn de deelnemers, niet de toeschouwers, van het proces om te werken aan verbondenheid in onze 

samenleving. Spreek je uit, hoe jij dat doet en inspireer je omgeving, je organisatie en jezelf.  


