KWESTIE VAN VERTROUWEN
In de debatreeks Kwestie van vertrouwen onderzoeken we de pijlers
en domeinen die bijdragen aan vertrouwen in de samenleving:
onafhankelijkheid van wetenschap, kwetsbaarheid in de zorg,
innovatiekracht in organisaties, controle in openbaar bestuur,
respect in het domein van religie en zingeving. Onder leiding van
VU-moderator Felix Rottenberg kun jij in debat met mensen vol
nieuwe ideeën over hoe vertrouwen vergroot kan worden.

PROGRAMMA DEBATTEN
LOCATIE: AUDITORIUM, HOOFDGEBOUW VU
TIJD: 15.30 – 17.30 UUR
•
•
•
•
•

Inleiding over pijler van vertrouwen
De kwestie
Zaaldebat
Column
Einde en borrel

17 MAART - WETENSCHAP: ONAFHANKELIJK EN INTEGER?
Wetenschap kan voor maatschappelijke doorbraken zorgen en soms zelfs als scheidsrechter optreden
in tal van kwesties, mits onderzoeksresultaten niet door oneigenlijke belangen beïnvloed worden.
Is onafhankelijke kennis nog steeds het hoogste streven van wetenschap?
Met Ad Verbrugge (VU), Gerda van Dijk (Zijlstra Center, VU), Bas Haring (Universiteit Leiden),
Jaap Seidell (VU) en Hilde Geurts (UvA en Jonge Akademie).

31 MAART - ZORG VOOR KWETSBAARHEID
Als we kwetsbaar zijn richten we ons in vertrouwen tot de zorg. Uitgebreide protocollen en regels
moeten bescherming bieden tegen fouten van artsen en claims van patiënten, maar ook te dure
behandelingen. Hoe gaan artsen, patiënten en verzekeraars om met risico’s, kwetsbaarheid, en het
geven en krijgen van vertrouwen?
Met Martin van Hees (VU), Tineke Abma (VUmc), Ab Klink (Bestuurder VGZ en VU), Yvo Smulders (VUmc)
en Annegreet van Bergen (schrijfster van o.a. Gouden jaren).

28 APRIL - MEER INNOVATIE, MEER VERTROUWEN?
Innovaties en positieve initiatieven geven ons het vertrouwen dat organisaties de toekomst aankunnen.
Maar hoe bouw je vertrouwen tussen mensen en organisaties die van elkaar verschillen?
Is innovatiekracht hét keurmerk voor vertrouwen, of spelen er nog andere zaken?
Met Frederique Six (VU), Khalid Boutachekourt (Publinc.), Huub Schellekens (Universiteit Utrecht),
Jelmer Evers (docent middelbare school, Stichting Beroepseer) en Joost de Vries (Vrije Schrijver VU en
auteur van De republiek).

12 MEI - WANTROUWEN + CONTROLE = VERTROUWEN?
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Burgers willen dat het openbaar bestuur hun veiligheid garandeert, maar verwerpen tegelijkertijd de
controle tot achter de voordeur. Wat moet de overheid wel en niet willen weten en waarin verdient de
burger het onvoorwaardelijke vertrouwen?
Met Marjan Olfers (VU), Wim Kuijken (RvT, VU), René ten Bos (Radboud Universiteit), Jaco van Hoorn
(politiechef, Stichting Beroepseer) en Ben Tiggelaar (schrijver en spreker op het gebied van leiderschap
en verandering).

19 MEI - VERTROUWEN BEGINT BIJ RESPECT
Kwestie van vertrouwen wordt georganiseerd in samenwerking met studievereniging EOS, Publinc. en
Stichting Beroepseer.

Het zijn niet je genen of jeugdervaringen die bepalend zijn voor het kunnen geven van vertrouwen.
Het gevoel dat je diepste overtuigingen gerespecteerd worden door je omgeving, is belangrijker.
Hoe kun je staan voor je eigen identiteit en je toch inleven in die van anderen?
Met Paul van Lange (VU), Joke van Saane (VU), Ibrahim Wijbenga (CDA-politicus en jongerenwerker),
Jaap Winter (VU) en Said el Haji (schrijver en publicist in de Volkskrant).

