
Datum: 30 juni 2022 

Tijd: 09.30 tot 12.45 

Locatie: Gravenzaal - Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem 

Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid spelen 

ieder op hun eigen manier een rol bij het creëren van verbindingen 

in de samenleving. Waar in het verleden waarden in organisaties 

veelal impliciet konden blijven vanwege hun vanzelfsprekendheid, is 

dat nu zeker niet het geval. Met het diverser worden van de 

samenleving neemt de noodzaak toe deze waarden te expliciteren 

en in toekomstig beleid om te zetten. 

In de expertisemeeting komen vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid zélf 

aan het woord. Vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid 

reflecteren zij op het belang van waarden voor hun organisaties 

en hun werkveld. Elke sector heeft daarbij een eigen focus 

waarbij maatschappelijke vernieuwing het centrale thema is. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Faculteit 

Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en de 

Maatschappelijke adviesraad van de masteropleiding Religie en 

Beleid in samenwerking met de gemeente Haarlem. 

Waar Waarden Verbinden
De expertisemeeting Religie en Beleid verkent de betekenis van religie voor beleid in het 
bedrijfsleven, bij maatschappelijke organisaties en voor de overheid. De betekenis van het 
Latijnse religio is verbinding. Ontmoeten en inspiratie zijn daarmee onlosmakelijk 
verbonden. De meeting heeft verdieping, inspiratie, ontmoeting en dialoog als doel.



Aanmelding 

De expertisemeeting is gratis te bezoeken en 

de aanmelding gebeurt digitaal via 

onderstaande link. Een week voor 30 juni 

ontvangt u een bevestiging.  

https://webforms.ru.nl/{1C630947-FDC9-

EC11-917C-005056AC4B59}/ 

Programma Expertisemeeting 30 juni 2022 

09:00 – 09:30 Ontvangst met koffie en thee 

09:30 – 09.45 Welkom 

• Welkom door Jos Wienen, burgemeester van Haarlem

• Welkom door Heleen Murre – van den Berg, decaan van de 

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen,

Radboud Universiteit

09.45 – 10.00 Keynote 

• Sophie van Bijsterveld, hoogleraar Religie, Recht en

Samenleving van de Radboud Universiteit: ‘Waarom organiseren

we  deze bijeenkomst?’

10:00 – 10:40 Het bedrijfsleven 

• Jenny Bruin, senior manager ESG public sector PwC en

rechtsfilosoof: ‘Hoe waarderen we groene cijfers en kunnen we 

het verbinden van waarden financieel waarderen?’

• Brigitte Paulissen, Beter Bussiness: ‘Welke waarden zijn belangrijk

bij maatschappelijke vernieuwing en verbinding in het 

bedrijfsleven?’

• Discussieronde

10:40 – 11:00 Pauze met koffie en thee 

11:00 – 11:40 Maatschappelijke organisaties 

• Joost van den Bogert, Pastoraal manager Stem in de Stad: ‘Hoe 

geven wij de kwetsbare mensen in de stad een stem?’

• Tom de Haan. Stadsdominee: ‘Over welke waarden hebben we het

en voor wie?’

• Okrah Donkor, Triple ThreaT: ‘Waarden verbinden = diversiteit

verbinden’.

• Discussieronde

11:40 – 12:20 De overheid 

•

•

Clement van der Klooster, Voorheen onderzoeker Platform 

Overheid (titel onderzoek: ‘Sturen op maatschappelijke waarden. 
Vijf principes’) en nu senior beleidsmedewerker Jeugd 
Amstelveen: ‘Hoe kun je succesvol sturen op maatschappelijke 

waarden bij de lokale overheid?’

Paul van Sasse van Ysselt, hoofd cluster grondrechten, directie 
constitutionele zaken en wetgeving, ministerie van binnenlandse 

zaken en koninkrijkrelaties en bijzonder hoogleraar recht en 
religie faculteit Rechten RUG Groningen: ‘Hoe kunnen 
grondrechten het verbinden van waarden ondersteunen?’

• Discussieronde

12:20 – 12:45  Waar waarden verbinden 

• Reflectie en reacties

12:45 Lunch 

Waar Waarden Verbinden – Maatschappelijke vernieuwers 

Expertisemeeting Religie en Beleid 30 juni 2022, 
09.30 – 12.45 uur 
Gravenzaal - Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem 

Voor informatie en vragen: 

communicatie @ftr.ru.nl R
U
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https://webforms.ru.nl/%7b1C630947-FDC9-EC11-917C-005056AC4B59%7d/
https://webforms.ru.nl/%7b1C630947-FDC9-EC11-917C-005056AC4B59%7d/



