Uitnodiging Jaarconferentie Netwerkuniversiteit
“Fragmenterende Samenleving - Samenbindende Waarden”
-Waarden als bindmiddel voor een coherente samenlevingDatum: 16 november 2012, 15.00 tot 19.00 uur

Locatie: Triodos Bank

Conference statement:
De pluriforme samenleving anno 2012 kent uiteenlopende (sub)culturen, levensstijlen,
religies en politieke stromingen. Dat kunnen we ervaren als culturele rijkdom, maar we
merken ook dat die veelzijdigheid maatschappelijke spanningen oproept. Er is een sterke
tendens tot polarisatie te merken. Opgelegde waarden zijn niet meer vanzelfsprekend,
Opgelegd leiderschap wordt niet meer geaccepteerd. Normen en waarden worden steeds
meer losgelaten, nu het sterk ontwikkelde individuele bewustzijn zich heeft losgemaakt van
kerk, staat en andere maatschappelijke instituten.
Wat is nodig om blijvend verbinding te bewerkstelligen ten behoeve van nieuwe samenhang
in de samenleving? Begrip en respect zijn onontbeerlijk, en daarnaast nieuwe vormen van
sociale cohesie. Steun en wederzijdse betrokkenheid horen daarbij, want: Wie is sterk, echt
autonoom en wel voortdurend?
Sociale cohesie, gedragen door een ‘minimumvloer’ van gedeelde waarden, is essentieel
voor de gemeenschap van de toekomst, ook voor inburgeraars die net zo goed op zoek zijn
naar de Nederlandse identiteit.
De belangrijkste uitdaging van deze eeuw is de zoektocht naar wezenlijke en gedeelde
waarden, niet opgelegd maar vrij gezocht. Dan ontstaan interessante, nieuwe vormen en
verbanden: ‘klassieke’ instituties democratiseren, religieuze gemeenschappen vinden
nieuwe vormen van retraite, huiskamergemeenten ontstaan, kloosters stellen zich open
voor stilte en ontmoeting.
Het ‘Oranjegevoel’, ‘stille tochten’, 4 en 5 mei, Koninginnedag, laten nieuwe vitaliteit in de
volksziel zien. Naast commercieel aangewakkerde volksgevoelens kunnen we spreken van
een authentiek collectief gevoel van Nederlanders wanneer het bijvoorbeeld gaat om
betrokkenheid van burgers op (verzet tegen) ontpolderingen; op hernieuwd meanderende
rivieren, op een icoon als het Rijksmuseum, etc.
Sociale media creëren nieuwe, digitale gemeenschappen, soms met maatschappelijke actie
en /of politieke actie. Er komt meer aandacht voor de medemens getuige de vele
televisieprogramma’s en hospice’s.
Relevante uitdagingen blijken te schuilen in herijkte thema’s, zoals distantiëring versus
betrokkenheid; zelfrealisatie versus solidariteit en eigenbelang versus collectief belang
In de samenleving zien we de golfslag van ontbinden en verbinden. Een razendsnelle
informatiestroom over de hele wereld beproeft steeds opnieuw normen en waarden. Eerst
nog impliciet, maar straks ongetwijfeld expliciet.
Allerwegen wordt gezocht naar verbindende waarden. Maatschappijcritici als Gabriël van
den Brink zoeken het in de sfeer van deugden, integriteit en professionele eer. Het individu
vindt dan door morele scholing, zelfreflectie en actief zoeken naar zingeving weer verbinding
met het grotere geheel. Maar sluipen door dit verhaal niet gewoon weer de oude

normatieve kaders naar binnen? En gaat dit eigenlijk werken? Heeft de gemiddelde
televisiekijker een boodschap aan Peter Sloterdijk, Martha Nussbaum en al die andere
filosofen van een ‘deugdzaam’ leven?
Kunnen premoderne concepten als deugd en morele ontwikkeling een plek krijgen in een
postmoderne samenleving, waarin waardeoriëntatie en waardedeling ten grondslag liggen
aan democratie en beschaving? Welke rol kan moderne informatie en
communicatietechnologie daarbij spelen? Dat zijn belangrijke thema’s in deze conferentie.
Sprekers:
1. Désanne van Brederode, filosofe en schrijfster;
2. Ad Verbrugge, filosoof en musicus, verbonden aan de BON;
3. Yvonne van Sark, politicologe en directeur van ‘YoungWorks’;
Deelnemers:
Relaties en leden Netwerkuniversiteit van het Bernard Lievegoed Fonds
Dagvoorzitter
Jana Loose, bestuurslid Bernard Lievegoed Fonds
Programma
De middag wordt plenair vormgegeven met een geïntegreerde werkvorm. Aan het eind van
de middag zal er een centraal gesprek plaatsvinden met als doel met elkaar te verkennen óf
en hoe interessante, nieuwe vormen en verbanden kunnen ontstaan. Vervolgens is de vraag
welke vervolg activiteit er kan worden opgepakt en of er een mogelijke onderzoeksvraag aan
de oppervlakte komt.
15.00 Inloop met koffie
15.15 Opening dagvoorzitter
15.30 Inleiding op het thema door de drie gastsprekers
16.15 Workshops begeleid door de gastsprekers
17.15 Pauze met hartige dis
18.00 Plenaire terugkoppeling en reflectie door de dagvoorzitter
19.00 Afsluiting

Inschrijving:
Totdat inschrijving via de nieuwe website mogelijk wordt, ontvangen wij uw aanmelding
graag middels een email aan tamaracop@lievegoedfonds.nl

