In dit derde deel wordt ook tijd ingeruimd voor presentaties van de deelnemers.
Want, wie mee wil doen verbindt zich ook om thuis serieus voorbereidend bezig te zijn, met:
❂ studie en samenvatten van De kernpunten van het sociale vraagstuk en Economie
❂ een kleine spreekbeurt of presentatie te geven over een boek (een literatuurlijst wordt
uitgereikt)
❂ een kleine spreekbeurt of presentatie over een zelfgekozen thema
❂ de vraagstukken die in het derde programma-onderdeel behandeld worden, worden deels
door de betreffende deelnemer(s) voorbereid.
De actieve inzet die van de deelnemers gevraagd wordt, is niet alleen bedoeld om de sociale
driegeleding grondig te leren kennen en onderzoeken, maar ook om daarmee een stap verder te gaan: de stap die gezet wordt wanneer je je ideeën, inzichten, ervaringen en vragen
in een voor anderen heldere vorm moet presenteren.
We zullen samen hard werken, maar in een zodanige vorm dat er ook ruimte is om uit te
ademen en te verteren.
Zo zien de Werkplaatsbijeenkomsten er uit:
13.15-13.30: inleidend rondje
13.30-14.30: studie De kernpunten van het sociale vraagstuk / Economie
14.30-14.45: pauze
14.45-15.45: inleiding/gesprek specifiek thema
15.45-16.00: pauze
16.00-17.00: vraagstukken uit de praktijk; presentaties
17.00-17.15: afsluitend rondje, terug- en vooruitblik
Data:
21 september / 5 en 19 oktober / 2, 16 en 30 november / 14 december / 11 en 25 januari /
8 en 22 februari / 8 en 22 maart / 5 en 19 april / 3 en 17 mei
Locatie (en aanmelden):
De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, 2313 JS Leiden
0715 123 137
info@zonneboom.nl
www.zonneboom.nl
Kosten:
€ 755,00 (in overleg in termijnen te voldoen)
Nadere informatie:
Mail naar john@zonneboom.nl om een belafspraak te maken
waarin je je vragen kunt stellen.

Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en vrije samenleving
Een scholingscursus sociale driegeleding
met John Hogervorst (en gastdocenten)

Vandaag?
Vandaag worstelen we met economische krachten en gewoonten die mens
en aarde schaden; met overheden en bedrijven die alles van ons (willen)
weten; met bureaucratie en regelzucht die hindernissen zijn voor elk ontluikend initiatief; met een invulling van de democratie die geen recht meer
doet aan de mondigheid die in elk mens leeft.

Morgen?
Morgen wordt alles anders,… wanneer wij vandaag een nieuwe weg naar
de toekomst vinden. Die weg wacht erop om door ons bewandeld te worden en heet: de sociale driegeleding.

Toekomst bouwen

Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast
elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.
Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid
te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap
samen te werken, en te delen, in de economie.
In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te
worden.
❂ Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit
geheel richting kan geven)
❂ Je vormt een instrument om de actualiteit te doorzien en zicht te krijgen op onderliggende stromen en tendensen
❂ Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken, maar ook in je op te
nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.
❂ Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen ervaren
hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te begrijpen, maar
ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontsloten die aanzet om je gewicht aan
de goede kant van de weegschaal in te zetten.

Elke bijeenkomst bestaat uit drie delen:
 Gezamenlijke studie/bespreking van De kernpunten van het sociale vraagstuk (1e
periode) en Economie (2e periode)
In dit deel zullen we ons intensief bezighouden met het begrijpen van deze basiswerken
van de sociale driegeleding; en daarmee ook werken aan het ontwikkelen van het levendige denken dat nodig is om het sociale leven te vernieuwen.
 Inleiding en gesprek over een specifiek thema
De thema’s die aan bod zullen komen, komen voort uit de gezamenlijke studie; uit de
actualiteit of worden gekozen als verdiepingsthema dat aansluit bij het gesprek in de
Werkplaats en de belangstelling van de deelnemers.
Het doel van dit onderdeel is om de sociale driegeleding zó in je op te kunnen nemen dat
je elk maatschappelijk vraagstuk op een nieuwe en vruchtbare wijze kunt doorzien.
Enkele mogelijke thema’s: De sociale hoofdwet / De sociologische basiswet / Het sociale
oerfenomeen: het gesprek / Wat is geld? / Vernieuwing van de democratie / Wat is arbeid? / Basisinkomen? / Hoe stellen wij grenzen aan de economie? / Wat heeft het onderwijs nodig om tot een gebied van bruisende ontdekking en ontwikkeling te worden? /
Het christologische fundament van de sociale driegeleding / Samenwerken / Associaties
in de economie / Kapitaal en krediet
 Vraagstukken of praktijkcasussen die (ook) door de deelnemers worden ingebracht;
presentaties
In dit derde deel komen de concrete vragen of vraagstukken van de deelnemers aan
bod, bijvoorbeeld vraagstukken die samenhangen met beroep of werk of met een onderneming of initiatief waarbij zij betrokken zijn. Daarnaast onderzoeken we samen
bestaande organisaties die voorbeeldkarakter hebben en kunnen we tijd inruimen om
nader te onderzoeken hoe we in de ontmoeting met de andere mens tot een diepere
sociale essentie kunnen komen.

