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DE IMPROVISATIEMAATSCHAPPIJ
Over de hedendaagse civil society en de nieuwe rol van religie
Bijeenkomst Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Donderdag 7 juni 2012, 13.30-16.15 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw (De Boelelaan 1105) zaal 7A-06
De huidige samenleving is in de ogen van velen erg complex geworden. Mensen
ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Maar de kakofonie van onze samenleving
hoeft niet per se te worden geïnterpreteerd als teken van verval. Mensen innoveren
constant door te improviseren. Dat is de stelling van Hans Boutellier in zijn vorig
jaar verschenen boek De improvisatiemaatschappij; over de sociale ordening van
een onbegrensde wereld.
Hoe moeten we deze improvisatiemaatschappij begrijpen? Waar komt zij vandaan?
En welke voorwaarden heeft zij nodig om goed te kunnen functioneren? Welke rol
hebben sociaal-culturele en religieuze tradities in deze nieuwe ordening? Deze
vragen staan centraal in een bijeenkomst van het netwerk religie en civil society,
waarin we theoretisch en empirisch onderzoek met elkaar in verband willen
brengen.
U bent allen van harte uitgenodigd deze bijeenkomst (gratis) bij te wonen. U wordt
vriendelijk verzocht zich daartoe aan te melden bij Wouter Beekers:
wp.beekers@vu.nl (+31(0)20 59 85271). Uw aanmelding wordt bevestigd.
Programma
13.00
Zaal open
13.30
Opening dagvoorzitter Ronald van Steden
Deel I: de improvisatiemaatschappij, een gesprek
13.40
Hans Boutelier – ‘Publieke moraal van binnenuit’
14.10
Erik Borgman – ‘Het verheven belang van modderen: Waarom een
improvisatiemaatschappij geloof vraagt’
14.40
Plenaire discussie
14.55
Pauze
Deel II: de improvisatiemaatschappij, de onderzoekspraktijk
15.10
Jan Hoogland – ‘Ontzuilde bezieling’
15.40
Marja Jager-Vreugdenhil – ‘Nederland participatieland? Betrokkenheid
van kerken bij de Wmo’
16.10
Plenaire discussie
16.30
Drankje

Personalia
Prof.dr. Hans Boutelier (1953) is sociaal-psycholoog. Hij promoveerde op het
proefschrift Solidariteit en slachtofferschap en schreef het boek De
veiligheidsutopie. Hij is bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan
de Vrije Universiteit Amsterdam en algemeen directeur van het VerweyJonker Instituut in Utrecht.
Prof.dr. Erik Borgman (1957) studeerde theologie en filosofie. Hij was directeur
van het interdisciplinaire Heyendaal Instituut voor theologie, wetenschap en
cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2007 hoogleraar
theologie aan de Universiteit van Tilburg.
Prof.dr. Jan Hoogland (1959) studeerde sociologie en filosofie. Hij is coördinator
van de Master Besturen Maatschappelijke Organisaties aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, is bijzonder hoogleraar reformatorische
wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en lector
Samenlevingsvraagstukken bij de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.
Ir. Marja Jager-Vreugdenhil (1978) studeerde aan Wageningen Universiteit. Ze
werkte daarna onder andere voor de WRR aan het advies ‘Vertrouw en in de
Buurt’. Ze is onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Binnenkort verschijnt haar
proefschrift: ‘Nederland participatieland? De ambitie van de Wmo in de
praktijk van buurten, mantelzorgrelaties en kerken’ (Universiteit van
Amsterdam; promotoren: Kees Schuyt en Roel Kuiper).
Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Het interdisciplinaire en interuniversitaire Onderzoekersnetwerk Religie en Civil
Society wil studie maken van de religieus geïnspireerde aspiraties en beelden van
een goede samenleving, in het heden en verleden, en hun gevolgen voor de
maatschappelijke praktijk. Ruim honderd onderzoekers participeren in het netwerk.
Organisatie: Wouter Beekers, Govert Buijs en Ronald van Steden
Meer informatie: www.hdc.vu.nl/rcs
Contact: wp.beekers@vu.nl / 020-59 85271

