
De expertisemeeting verkent de 
betekenis van religie voor beleid in het 
bedrijfsleven, bij maatschappelijke 
organisaties en voor de overheid. Wij 
gebruiken religie in ruime zin. De 
betekenis van het Latijnse religio is 
verbinding. Ontmoeten en inspiratie zijn 
daarmee onlosmakelijk verbonden.

Creëren van verbindingen
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.

Door sprekers uit diverse segmenten van de 
samenleving
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.

Georganiseerd door de Radboud Universiteit
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Faculteit Filosofie, 
Theologie en Religiewetenschappen en de Maatschappelijke 
adviesraad van de masteropleiding Religie en Beleid van de 
Radboud Universiteit. In deze specialisatie wordt onderzoek 
gedaan en onderwijs gegeven op het snijvlak van religie en beleid.

In de Ridderzaal
De Ridderzaal is dé locatie om het doel van deze bijeenkomst te 
verwezenlijken: ontmoeten, inspireren en verbinden. Wij beogen 
bovendien om expertise bij elkaar te brengen en een voortgaande 
wisselwerking tussen theorie en praktijk tot stand te brengen.

Waar Waarden Verbinden
Expertisemeeting Religie en Beleid

4 april van 13.00 tot 17.00 uur
Ridderzaal, Binnenhof Den Haag



13:00 – 13:30 uur. Ontvangst met koffie en thee in de 
Ridderzaal

13:30 – 14:45 uur. Welkom
• Welkom door Sophie van Bijsterveld, dagvoorzitter, coördinator

Religie en Beleid, hoogleraar Religie, Recht en Samenleving
Radboud Universiteit

• Welkomstwoord door Christoph Lüthy, decaan Faculteit
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud
Universiteit

• Introductie door Paul van Sasse van Ysselt, voorzitter
Maatschappelijke Adviesraad Religie en Beleid, Faculteit
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud
Universiteit

14:45 – 14:00 uur. Keynote
• Keynote door Herman Kaiser, auteur van het boek ‘In waarde

verbonden’, oud-voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres
(CSC) en oud-burgemeester van Arnhem

14:00 -  14.45 uur. Luik 1. Het bedrijfsleven: geloof in 
toegevoegde waarde
• Nationaal bedrijfsleven: Ron Steenkuijl, directeur Corporate

Affairs bij ADG dienstengroep
• Internationaal bedrijfsleven: Marijke Wolfs, directeur van de

International Chamber of Commerce NL
• Betekeniseconomie: Gerard de Winter, organisatieadviseur bij

Koncerna | werkplaats van betekenis en alumnus Religie en
Beleid

• Discussieronde

14.45 – 15.15 uur. Pauze met koffie en thee

15:15 – 16:00 uur. Luik 2: Maatschappelijke organisaties 
en onderwijs: geloof in bindende kracht
• Maatschappelijke organisaties: Carla van der Vlist, directeur van

de Stichting Schuldhulpmaatje Nederland
• Onderwijs: Ad Koppe, luitenant-kolonel der Cavalerie buiten

dienst; voormalig officier bij de Koninklijke Landmacht en
aangesteld bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) als
adviseur Beroepshouding, Vorming en Integriteit

• Student Religie en Beleid: John van Harten, vice-voorzitter van
de Landelijke Studentenvakbond (LSV) en oud-stagiair bij het
CNV

• Discussieronde

 16:00 – 16:45 uur. Luik 3: De overheid: geloof in 
probleemoplossing
• Politie: Lute Nieuwerth, programmamanager van ‘Kracht van het

Verschil’ (diversiteit bij de politie)
• Gemeentelijke overheid: John Waalring, senior

beleidsmedewerker Integratie, Migratie, Erfgoed en Culturele
Diversiteit, gemeente Den Haag

• Rijksoverheid: Paul van Sasse van Ysselt, hoofd cluster
grondrechten binnen de Directie Constitutionele Zaken en
Wetgeving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en docent bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid
VU Amsterdam

• Discussieronde

16:45 – 17:00 uur: Waar waarden verbinden
Reflectie door de dagvoorzitter Sophie van Bijsterveld

17:00 – 18:00 uur: Borrel

Programma Expertisemeeting 4 april 2019

Meld je aan via de website: bit.ly/ReligieBeleid

https://www.ru.nl/ftr/formulieren-enquetes/aanmelden-expertisemeeting-religie-beleid-waar/?reload=true



