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Christelijk-Sociaal Congres 2(X)5
SBl{onferentiecentrum ZoDheuvel in Doorn

9.30 uur opening door Herman Kaiser,
looízitter CSC

Dagvoorzitter Leo Fijetr,
píeseítaw Y$uiryl./ítt (KRo)

10.30uur Parallelsessies

Arbeid: m.m.v
Bert van Boggelen íCNI4,
Jan Willem van den Braak íYNGNCW.
Nel van Diik ítuiÉouvmfumenn),
Jaap Jotrgejan íCtríyB ednjveabond) en
Cijs Witdeman íHout- efl Bo,ll,,tbutd G'lVt

Onderwijs: m.m.v.
Paul ZoonljeDs ít flivm il.ett'toÍ. Tilburg).
BeÍt MoleDkamp (ROC AsA),
sjoerd Slagter (SCo ZwilelKampn) ea
Henk Strietman íBesturerÍ4od)

Stad: m.Et.v.
Ine Voorham (leger des Heils),

Jan Eerbeek íExodus NedsÍloÍd),
Cees de Gier ÍsTEry Va dÍïcentruÍn Den

Haag) e\
Cor van Beuningeu (Socires)

Zorg: m.m.v.
Cees de Jong (Philad€lphia 7,org),

Helen vatr Tol Eíacoísxlt, en
Ade Kars Eeliel)

Lunch12.30 uur

13.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15-45 uur

16.30 uur

17.00 uur

Parallelsessies in woord eD beeld

Impressies van het christelijk*ociaal
jongerencoflgres van 4juni 2005

BijdÉgen aau het debat

Herontwerp van oTga[isatiea,
maar hoe dan?
Maarten Verkelk íbij zotder hoogprotr
Technische UÍiversittit Ei'i.dhoven)

Minder regels, meer veratrtwoordelij k-
heid: leidt dat tot meer menselijkheid?
Karien van C,ennip ísklatsserÍetoris
Econofli:rhe 74ke\ (DA)

Toerusten tot veraltu/oordelij kheid: de
overheid en de sociale kwestie
And ré Rouvoet lÍï4ctiew ozin"r ChÀstÍ'i-
UÍie Tweede Kofier)

Debat met sprekers en zaal

Congresafsluiting

Borrel

D€ Stiótitrg Chistelijk-Sociaal Cougxes is het Platform van zo'n
45 maatschàppelijke organisaties die zió oP hun christelijk{ociale
identiteit willèrr laten aanspreken. Haar missie is: christelijk*ociaal
denken en handelen actualiseren en stimuleren en met het oog daar-
op het zelfbewustzijDvan christeliik-sociale olganisaties ver§terken.
DàaÍoe orgadseert de stiÓting ondeÍ meerjaarlijks een congres.
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Stichtlng Chrl5telUk-soclaal Congre5
OveÍ het werk van kerken en Ínaatschappdijke

organisaties rn de grote stad: compleÍneruir. excuus
Truus ofias andqs?

KcÍkcí €Í'
maalsóappdrke
oÍgaDisali€s höb.í in de
grote siedÈl een

bclangijle
compl€ÍnaítsirÈ Íol tq
leÍriging \ao nodgl €ír
teí !€ÍsteÍling lan de

2. Dc sociale in-rEt r"n
kerlgl CÍr

maatschapp€lijke
oÍganisalies in de grote
st€ds legitim€eí dc
ov.Ífi cidsbaninigingo.

Stlchtlng Ch.istelUk-5oclóàl Congres

OveÍ professionaliteit:

De hulp\'rÍlcn6 is een
pÍoftsstonsl;

dodgeÍidrt dl eÍTediet

ln ons ntÍl gan
beieling sr
aÍIeclivilcit-
b€Íollohcid,
r€ÍlÍou*qr, Ènotic

'pÍofrssionde
eÍT€ctiviteit.

Stichtlng ChrlstelBl-Soclaal Congr€s

Doqslaggevend vocr het succesvol mobilis€Í€n van

wijwilligers in de grore srad is:

"4$.^
"olvt

Stichtlng ChristelUk-Soclaal Congres

Over kerlt a samenlwing in d€ 8Íote stad:

KeÍIzjn in deslad moet
di€ísr aan de
sarn€nl€ving oplë,eren.

2. Dc kd*.ír maldl zich
druk om de samcílcving;
haaÍ wic Ínaatt dcà dn*
oh .l€ krÍt? Hcr rordt
liid dl dc kat.il ich
w"eÉÍ druk ÍnalEl otn hun
ere€í to*omí. cÍl hln
bóqtre midddcn
daaÍ\oor Eaan a(àíuik€n.

t,fb
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I . ..c€o pÍofcssiond€ 2 ...k1€insdlalighd4 fact
orgarisalic m€t €an lo Èce conEct, .Ír vooÉl:
held€Í wilwilligElbeleid ruiml€ vooÍ eigeÍr

md wel-oms.hÍevcí iotulliog. trt
ialq| a| \rijwillig.Ís cÍr.En
vÉÍ6ntsooÍddijkh.dcí lcwelsturingÈt
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Venie 3

Conferentie Christelijk Sociaal Congres
Menselijkheid als maat - De sociale lnrestie anno 2005
Doorn 26 augustus 2005

Parallelsessie Menselijke kwesties in de grote stad
10.30 - 12.15 uur
Cor van Beuningen

Opzet
- Een viertal stellingparen - met tegengestelde boodschappen - één voor één voorleggen

aan de deelnemers in de "aal (geprojecleerd; Wim Oolbekkink).
- De deelnemers inde zaal wagen om te kiezen (mer rde en grene koarten).
- Dan een debatrondg waarin zoveel mogelijk mensen kort aan het woord kunnen

komen (rotdlopen met microfan?).
- Gevolgd door een kort commentaar van eén van de deskundigen.
- Weer de rode en groene kaarten; zijn er mensen van mening veranderd?

>>>>> Centrale idea: samen l*en en gedrchten aanscherpen door beleidsdilemmos te
bespreken

Inrichting

t Welkom en voorstelronde: elk van de vier vertelt kort iets over het werk 10.3(HA40
* De discussierondes; vier keer plm 20 minuten. 1A4-1200
* Daama een videoclip van 5 minuten van de EO, plus l0 minuten bespreking. 12.00-12.05
* Tenslotte blijven l0 minuten over voor een reflectie / evaluatie. 12.05-12.15
* Opnemen: inbreng van Henk Baars, over Netwerft Urban Mission; en inbreng van Lisette
van der Wel, over haar onderzoek en ICCO.
* Een rapporteur noteert gedachten en uitspraken die als input kunnen dienen voor het
plenaire gedeelte in de middag.

De vier stellingparen

l. Over het werk van kerken en maatschappelijke organisaties in de grote stad:

complementair, excuus truus of iets anders?
a. Kerken en maatschappelijke organisaties hebben in de grote steden een belangrijke,
co6ds1nglntairc-rolse vervullen ter leniging van noden en om de zaak bij elkaar te houden.

b. Dg*socialeinzet v3rn kerken en maatschappelijke organisaties in de grote steden legitimeert
de overheidsbezuinigingen.

Oplossing:
> kerken en maatrchqpelijke organivlies zouden een ànder soort werk moelen doen dut de

zorg- en welzijnsinsTellingen (eigen aod, inhoud en benadering van hel werk; vgl presentie,
niet zorgaanbd maar mens centraal, elc)
:' het werk van de kerlren en mootrcluppeltjkc organiuties zou erkend en gefinantcierd
moelen worden door de overheid
nota: deze twee oplossingen hnnen met elkaqr op geq)an ren v(Nt staan. Als de overheid hel
werk wn kerken mee-financierl wrwerft ze dmrmee ak een zekere controle- en
sturingsmacht, en hebben de kcrken een verantwtnrdingqlicht eru..



2. Doorslaqgevend vooÍ het succesvol mobiliseren van wijwilligers in de grote stad is:
a. - . . . een professionele organisatie met een duidelijke strategie en een helder
wijwilligersbeleid met welomschreven taken en verantwoordelijkheden.
b.. . . . kleinschaligheid, àce to face @ntact, en vooÍal. ruimte voor eigen invulling; want
vrijwilligers ervaren teveel sturing en inwlling van bovenaf als onteigenin& terwijlze juist
een eigen toko willen waarin ze hun eigen talenten tot hun recht kunnen laten komen en
ontwikkelen.

Oplossing:
> de twee benaderingen zijn complementair; je hebt iets ndig van beide. In de prakijk blijft
de wmg steeds actueel: ryal stuur, organiseer en plan je als orgdnietie: en wdt lqat je
orrtstaan (vgl daad- en laat-kracht?)?

3. Over professionaliteit
a. De hulpverlener is een professional: vakbekwaanr, doelgericht en effectiel
b. In ons werk gaan bezieling en affectiviteit - betrokkenheid, vertrouweÍL emotie - vooraf
aan "proJessi onele " professionaliteit,

Oplossing:
> tnk hier zijn de twee bederingen complemeníair en is er iels ndig van beide; hord en
zacht. Hoe gaon de mensen / hulpverleners zelf om met deze byeeduidigheid?

4. Over kerk en samenleving in de grote stad:
a. Kerkzijn in de stad moet dienst aan de samenleving opleveren.
b. De kerken maken zich druk om de samenleving; maar wie maakt zich druk om de kerk?
Het wordt tijd dat de kerken zich weer druk maken om hun eigen toekomst, en hun beperkte
middelen weer dóórvoor gaan gebruiken.

Oplossing:
Kerkzijn in dienst aan de wmenleving wederkerig maken, zdat het omgekeerd de kerk en de
gelovigen een diery verstaan opleverl van waí de essenlie is van het evangelie en van de kerk
als gemeenrchq van gelovigen.
Maqr: hoe bewerkstellig je dat lven-en-weer?



De vier deskundigen

1. Ine Voorham, lt. kolonel, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg,
via Astrid Veen 036-5398250, i.voorham@legerdesheils.nl

"Het gegeven dat de samenleving bestaat uit mensen die uitsluiten en mensen die
buitengesloten worden, daagt uit om activiteiten te ontplooien om natuurlijke
ontmoetingpunten tussen beide groepen tot stand te brengen. Niet iedereen in Nederland krijgt
even veel mogelijkheden en kansen om tot zijn recht te komen- De Stichting Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg geeft met zijn drieëneenhalfduizend medewerkers jaarlijks aan
35.000 mensen hulp en steun. Mannen en wouwen, jongens en meisjes, die zo veel problemen
tegelijk het hooftl moeten biedet dat zij dit niet zonder hulp en steun van anderen kunnen.
Het valt op dat het niet alleen gaat om een plekje om te woneÍL geld om eten, drinken en
kleding te kunnen kopen. Een van de belangrijkste knelpunten blijkt het ontbreken van
relaties te zijn. Een partner en wienden om de leuke en minder leuke dingen van het leven

meeEkunnen delen. Het is indrukwekkend om te zien hoe dmr hard werken van cliënten en
hulpverleners levens weer op de rails komen en mensen er klaar voor zijn (opnieuw) deel te
nemen aan de samenleving. Echter die samenleving is slecht in staat hen als volwaardige
burgers op te nemen. Met de actie 'Wij geloven' heeft het Leger des Heils eenzaamheid en

sociale uitsluiting onder de aandacht van de samenleving gebracht. Daarmee is het probleem
van sociale uitsluiting nog niet opgeheven. Daar is meer voor nodig. Een van de kenmerken
van 'mensen zonder helper' is dat zij niemand hebben die naar hen omziet en vanuit die
eenzaamheid vaak ook weinig vertrouwen (kunnen) hebben in mensen die belangstelling voor
hen tonen. In de verharde en verzakelijke samenleving zijn menselijke kwaliteiten zoals
aandacht, warmte, wiendelijkheid, trouw, mededogeq oprechtheid en nabijheid op de

achtergrond geraakt. Mensen die sociaal worden uitgesloten hebben het gevoel dat men er niet
toe doet, er niet zijn mag, geen bijdrage levert aan de samenleving. Mensen-voor-mensen wil
bruggen slaan. Deze contacten met kwetsbare mensen vragen om vertrouwen in een sfeer van
wederkerigheid. Activiteiten in het kader van 'mensen-voor-mensen' kunnen en moeten niet

alleen door het Leger des Heils worden ontwikkeld. Andere organisaties zoals verenigingen,
kerken en bedrijven worden uitgenodigd vanuit hun eigen (maatschappelijke)

verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren."

"De mensen die het treft, moete4 geholpen door anderen, zelf iets aan hun situatie willen
veranderen. Hulpinstanties moeten daarbij kririsch kijken naar de manier waarop ze hulp
bieden. Bij het Leger des Heils gaan we proberen om de kracht die ieder mens bezit aan te
spreken. Het individu zelf stellen we centraal. We gaan proberen om datgene waar de mensen

sterk in zijn te opimaliseren en te vragen wat ze zélf zouden willen. We moeten niet langer
standaard oplossingen aandragen, waarvan wij vinden dat het goed voor ze is."

2. krbra van Ketlen, KCW Rotterdar\ programma Tienermoeders, 010-4116085
www.tienermoeders.nl; kcw.baóra@planet.nl

"Het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging (KCW) activeert vanuit zijn achtergrond
vrijwilligers in Rotterdam e.o. om zich in te zetten voor een goede en rechwaardige
samenleving. Met name richt het KCW zich op gro€pen mensen die door maatschappelijke
ontwikkelingen in een achtergestelde of kwetsbare positie verkeren. In dit kader waagt het

KCW actief aandacht voor samenlevingsproblemeq initieert projecten en brengÍ relaties tot
stand tussen groepen wijwilligers en de mensen voor wie zij zich willen inzetten. Het KCW
biedt wijwilligers professionele ondersteuning in de vorm van het verstrekken van informatie



en advies, begeleiding bij het opstarten van projecten en het verzorgen van relevante
trainingen en cursussen. Waar mogelijk werkt het KCW samen met andere
levensbeschouwelijke organisaties die sooÍtgelijke doelen nastreven. Een van de projecten
van het KCW, waar ook jongere wijwilligers bij betrokken zijn, is het maatjesproject voor
tienermoeders. Jonge moeders met e€n klein sociaal netwerk kunnen hierin gekoppeld worden
aan een maatje; een wijwilliger die hen steunt in het leven van alledag, en die door samen
(leuke) dingen te ondernemen en een luisterend oor te bieden, een vertrouwensrelatie met een
meisje opbouwt. Het KCW werft, traint en begeleidt de wijwilligers."

"Het Vadercentrum Adam in het Ha,gs,e stadsdeel Laak is bestemd voor mannen van alle
culturen vanaf l8 jaar. Er komen wekelijks enkele honderden bezoekers, waarvan 8ff/o van
allochtone afkomst is. Ze komen er om aan de slag te gaaÍL om iets te leren ofom er te
ontspannen. Er is een ontmoetingsruimte, met drankjes en hapjes, en er liggen kanten en
tijdschriften. En er is een werkplaats waar gebruik kan worden gemaakt van allerlei
gereedschap. Er worden diverse curzussen gegeveÍL zoals fietsreparatie, computers, naaie4
zwemmen, opvoeden, Nederlands, Engels en lassen. De kosten zijn 50 cent per les. Daarnaast
worden er discussie-avonden gehouden oveÍ alle mogelijke onderwerpen. Kinderen zijn
welkorq mits begeleid door vader of oom. Eén zaterdag per maand is gezinsdag dan mogen
de wouwen en kinderen meekomen. Ook worden met veel succes collectieve gezinsvakanties
georganiseerd in Zuid- of Oost Nederland. ,."

4 Jan Eefieek, voorzitter Stichting Exodus Nederland, 06-51362783, j.eeóeek@planet.nl.

"Exodus werkt inmiddels m'n 25 jazr met ex-gedetineerden; beheert + l0 huizen en heeft er 4
in oprichting. De doelgroep van Exodus heeft veel tegen: een "lage aaibaaÍheid", aanhoudend
negatiefin de media, en een regering die de resocialisatie wegbezuinigÍ, en dat tenvijl
bewezen is dat jongere ex-gedetineerden gewoon meerdere kansen nodig hebben. 757o van de
ex-gedetineerden blijkt opnieuw vast te lopen ! Exodus is voortgekomen uit het
justitiepastoraat en PKN en biedt hulp op een viertal terreinen: wonerq werken, relaties en
zingeving. De begeleidingstÍajecten ziJn behoorlijk intensie(, 24 uur per dag en duren
gemiddeld 8 maanden. Van de cliënten redt 5flo het daama zelfstandig, de andere helft heeft
nog een tweede kans nodig. ( .) Het blijkt een opgve te zijn om 'buuÍoppositie' om te
zetten in betrokken wijwilligers! We moeten naar een beweging van "mensen voor mensen",
naar het organiseren van ontmoetingen. Relatie met overheid: de waag is hoe we ons verstaan
met de overheid. Vraagt de overheid niet teveel van de samenleving? Hoe verhoudt een
"veramerikanisering van de samenleving" zich met de taak van de overheid een schild voor de
zwakken te zijn? §B: 70plo van de zorg wordt verzorgd door mantelzorgers en wijwilligers;
slechts 30o/o door betaalde kachten !) Organisaties als Exodus en het Leger des Heils rullen
de gaten die overheid en samenleving laten liggen. Als christelijk-maatschappelijke
organisaties moeteÍr we niet eerst naar Den Haag kijken voor oplossingen; echter de politieke
component van Sociale Integratie waagt wel verdere doordenking en discussie en mag niet
ontbreken op het aanstaande Ckistelijk Sociaal Congres."

3. Cees dc Giq, STEK Stad en Kerk van de PKN Den Haag; het Vadercentrunq coördinator,
070-3 I 8 I 625, cdegier@steknet. nl, nvandijk@steknet. nl



* De E0
Michiel Gouman en Tamme de Leur, programma-makers

De EO zal een videoclip van plm 5 minuten produceren en vertonen over het tv-pÍogramma
Een Betere Buurl in 100 Dagen. Dat programma zal volgend jaar gemaakt gaan worden, op
dit moment wordt er nog nagedacht over het format. Een mooi moment om het idee voor te
leggen aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Vinden zij het een goed
idee? En kunnen zij er wat mee?
Hoe zou samenwerking er dan uit kunnen zien?
Programmamaker Michiel Gouman zal het filmpje zelf introduceren.

CvB, 24 augusns 2005


