
Initiatiefnemers / eigenaren 

Klooster Wittem (www.kloosterwittem.nl); Limburgse Adviesraad Oud 

Mijnwerkers; DKS (Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, vh. 

Dienst aan Kerk en Samenleving). Het initiatief wordt gesteund door de 

Provincie Limburg. 
 

Praktisch 

Aanmelden kan via: philippe.cremers@kloosterwittem.nl of  

Werkgroep De Kloof, t.a.v. Philippe Cremers, Wittemer Allee 32, 6286 

AB Gulpen-Wittem. U kunt een voorkeur voor een werksessie 

aangeven. De kosten voor deelname bedragen € 25,- pp. (incl.lunch), 

ter plaatse te voldoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limburgse Adviesraad Oud Mijnwerkers  

 

Wittemer Allee 32 

6286 AB Wittem 

www.kloosterwittem.nl  

 

 

 

Rijnlandconferentie 2017 
 

 

De kloof…  

…en het licht  

dat er doorheen schijnt 
 

 

Klooster Wittem 

vrijdag 17 november 2017 

10.00 u. - 17.30 u.  



Rijnlands denken 

Nederland kent al vanaf de 19
e
 eeuw een traditie van omgaan met 

sociale kwesties. In de tweede helft van de vorige eeuw kreeg dat een 

impuls met het Rijnlandmodel dat zich in de v.m. Bondsrepubliek 

ontwikkelde. Op steenworp afstand van de Maas. In het Rijnlands 

denken worden op duurzame en harmonische wijze maatschappij en 

economie met elkaar verbonden. Ook in Limburg vond deze manier 

van denken een weg en werd er al vroeg geëxperimenteerd met de 

Rijnlandse vorm van maatschappelijke samenwerking 
 

Oude en nieuwe kwesties 

Sociale kwesties komen en gaan. Vandaag de dag zijn er onopgeloste 

en nieuwe vragen en worstelt Limburg nog steeds met tegenstellingen: 

rijk versus arm, werknemers met vaste contracten en hoog loon versus 

flexkrachten met het één noch het ander, werkhebbenden versus 

werklozen, 50-plussers versus jongeren, kanshebbers versus kanslozen, 

huidige generaties versus komende, periferie versus centrum etc. Er 

gapen kloven en (taal)grenzen, sommige erg diep. 
 

Beraad en verkenning 

Welk licht werpt het Rijnlandse denken op deze kloven? Deze vraag 

nodigt uit tot een proces van beraad en verkenning, waarmee ook de 

Provincie Limburg inmiddels gestart is.
∗

 Aanvullend op deze sociale 

agenda willen we met deze Rijnlandconferentie op 17 november 2017 

in Klooster Wittem een verdiepende en stimulerende bijdrage leveren 

aan dit proces.   
 

Waarheen? 

Met de Rijnlandconferentie beogen we: 

- (hernieuwd) kennis te maken met het Rijnlandse denken 

- het denken over kloven in Limburg – en de overbrugging ervan – te 

stimuleren 

- daarbij focussen op vijf sociale spanningsvelden in Limburg met de 

bril van het Rijnlandse denken 

- een agenda voor de Limburgse samenleving te formuleren 

                                                      
∗

 Dit is de Sociale Agenda Limburg 2025. Een eerste verkenning daarvan 

heeft o.a. geleid tot ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’.  

Middel 

De eerste stap op weg naar deze doelen is de conferentie op 17 

november. Tijdens deze dag gaan we met elkaar in gesprek over 

genoemde spanningsvelden. Bewust nodigen we daarom 

vertegenwoordigers uit de Limburgse samenleving (politiek, economie, 

onderwijs, sociaal middenveld, kerken enz.) uit om deel te nemen aan 

dit gesprek.   
 

HET PROGRAMMA VAN ‘DE KLOOF…’ OP 17 NOVEMBER 2017. 

10.00 uur: Aankomst en koffie 

10.30 uur: Welkom door Philippe Cremers, Klooster Wittem, 

voorzitter initiatiefgroep 

10.40 uur: Aftrap door de dagvoorzitters Anita Bastiaans en Tjeu 

Seeverens.  

10.45 uur: Opening door mw. M. van Rijnsbergen, GS Limburg 

11.00 uur: Het Rijnlandse model opnieuw uitgevonden. Referaat 

door Hanco Jürgens (Duitslandinstituut Amsterdam) 

11.30 uur: Reconstructie van de sociale kwestie. Lezing door 

Sandra Rosvelds, Hoofd studiedienst van de Vlaamse 

‘Beweging.net’. 

12.00 uur: Zaalgesprek 

12.45 uur: Kloosterlunch 

13.45 uur: Parallelsessies 
 

De kloof tussen zekerheid en 

flexibiliteit 

dr. Ria Slegers, Open Universiteit 

Solidariteit tussen de generaties 

en duurzaamheid 

dr. Peter Gortzak, APG  

Limburg, de Randstad en het 

internationale ommeland 

dr. Nol Reverda, Zuyd Hogeschool 

Kansrijk versus kansarm: uitdaging 

voor onderwijs 

dr. Paul Jungbluth, Maastricht 

University 

De kloof tussen arm en rijk dr. Lei Delsen, Radboud 

Universiteit 
 

15.30 uur: rondetafelgesprek van de sprekers en workshopleiders 

16.30 uur: sluiting en borrel 

17.30 uur: einde 


