PROGRAMMA GROOTZWOLLE 2022
VRIJHEID

Perspectieven op vrijheid
GrootZwolle verbindt leiders die waarde creëren en waarde waarderen. Niewsgierige ondernemers en
bestuurders die op zoek zijn naar inhoudelijke verrijking en diepgang op uiteenlopende terreinen. Mensen die
elkaar inspireren met kennis en ervaring, en met een vernieuwende kijk op zaken. En mensen die begrijpen dat
de uitdagingen van nu voor organisaties én de regio in nieuwe vormen van organiseren en leren ligt.
Wat is vrijheid? En voor wie? Hoe gaat u zelf om met vrijheid en op welke wijze krijgt dat invulling
binnen de organisatie waaraan u richting geeft? Vrijheid is een actueel thema in het licht van de
beperkingen waarmee we de afgelopen jaren te maken hebben. In het najaar van 2021 hebben we hier in
dialoog aan geproefd. We zijn in gesprek gegaan langs de lijnen
van (persoonlijke) leiderschap, vrijheid in organisaties en vrijheid in onze samenleving.
We zijn blij u een programma aan te kunnen reiken waarmee we dit jaar aan de slag gaan.

DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022
17.00 - 21.00 UUR
Een filosofisch perspectief
Prof. dr. René ten Bos
Ten Bos werd in 1959 geboren in Hengelo
(O). Hij studeerde filosofie aan de Radboud
Universiteit en promoveerde aan wat toen
nog de Katholieke Universiteit Tilburg heette.
Vanaf 2000 is hij hoogleraar filosofie aan de
Faculteit der Managementwetenschappen,
Radboud Universiteit in Nijmegen. In de
periode van 2017 tot 2019 was Ten Bos
Denker des Vaderlands. Sinds 1 maart 2020
is René ten Bos Dean van de Radboud
Honours Academy. Hij is ook vader van twee
kinderen, voetbal- en schaakliefhebber,
columnist voor Het Financiële Dagblad,
poëzieminnaar, schrijver van heel veel boeken
en stamcaféganger. Al die zaken kent hij
minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en
het hoogleraarschap.
Ten Bos hebben we uitgenodigd om ons
een kader mee te geven rondom het begrip
Vrijheid. Zijn inleiding zal ook verbinding
aanbrengen met het thema waar we tijdens
de reis naar Rotterdam bij hebben stilgestaan,
‘geluk in organisaties’.
DONDERDAG 21 APRIL 2022 - met partners
17.00 - 21.00 UUR
Perspectief influencers
Daniel en Fara Bellinga
Deze avond gaan we ons verdiepen in de
wereld van influencers. Hoe werkt deze
wereld? Hoe wordt onze vrijheid beïnvloed
door big data, algoritmes en op welke wijze
gebruiken influencers deze mogelijkheden?
In 2013 startten Daniel en Fara Bellinga met
het YouTube-kanaal SlankenFit.tv, bedoeld om

de door hen gegeven gezondheidstrainingen
te ondersteunen middels instructiefilmpjes.
Later bleken de familiefilmpjes van het gezin
vele malen populairder en kwam de focus
volledig te liggen op het concept van de
familievlog. Op hun Youtube kanaal alleen al
hebben ze 566.000 volgers. Het gezin won
in 2018 een Veed Award voor Beste Vlogger
en in 2020 een Zapp award voor Favoriete
Instagrammer. In november 2021 werd het
gezin genomineerd voor een Loden Leeuw
in de categorie ‘Meest irritante influencer’
uitgereikt door het televisieprogramma Radar.
Naast Daniel en Fara gaan we ons best doen
om nog een andere influencer voor deze
avond uit te nodigen, zodat we werken met
verschillende perspectieven. Yillmaz Schoen
zal deze avond als moderator en specialist op
dit thema een bijzondere rol vervullen.
DONDERDAG 16 JUNI 2022
17.00 - 21.00 UUR
Perspectief: democratie, politiek en
burgerschap
Prof. dr. Donald Loose
De democratie staat onder druk. Burgers
zijn wantrouwend naar de politiek en naar
elkaar. Globalisering en neoliberalisme
hebben geleid tot populistisch verzet en
nieuw nationalisme. Om de oorzaken van
het huidige maatschappelijk wantrouwen te
doorgronden, moeten we onze eigen tijd
ontstijgen en lessen trekken uit de rijke traditie
van het democratisch project – van Machiavelli
en Rousseau tot Gauchet en Mouffe. In
Democratie op wankele bodem bespreekt
Donald Loose het ideologisch fundament van
de westerse democratie. In de rechtsstatelijke
traditie, de representatieve democratie en het
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sociaalliberalisme signaleert hij een continue
spanning tussen vrijheid en gelijkheid, en
tussen politieke macht en oppositie. Politiek
is altijd een voorlopige en onvolledige
representatie van de samenleving geweest.
De gelijkstelling van de politiek met de
burgerlijke maatschappij is een illusie. De
symbolische dimensie van het politieke vereist
niet alleen een kritische waakzaamheid van
de democratische instellingen, maar ook een
zelfkritisch burgerschap dat de denkbeeldige
identiteiten overstijgt.
Donald Loose is emeritus bijzonder
hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en Tilburg University.
Hij publiceerde over onder meer de
praktische filosofie van Kant en de Franse
politieke filosofie van de twintigste eeuw. Met
zijn boek Over vriendschap, de praktische
filosofie van Kant, won hij in 2020 de
prestigieuze Socratesbeker voor het meest
urgente, oorspronkelijke en prikkelende
Nederlandstalige filosofieboek.
MASTERCLASS ON TOUR - Den Haag
23, 24 EN 25 SEPTEMBER 2022
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022
17.00 - 21.00 UUR
Historische perspectief
Prof. dr. Annelien de Dijn (nog niet bevestigd)
“Vrijheid was eeuwenlang een
emancipatorisch ideaal in wiens naam de
heerschappij van politieke en economische
elites werd aangevochten. Maar in de
loop van de negentiende en twintigste
eeuw werd dit begrip steeds vaker ingezet
om de belangen van de geprivilegieerde
minderheden te beschermen.

Annelien de Dijn is hoogleraar Moderne
politieke geschiedenis en voorzitter van
de afdeling Politieke geschiedenis van de
Universiteit Utrecht.
De Dijns eerste boek, French Political
Thought, gaat van Montesquieu tot
Tocqueville: Liberty in a Levelled Society
werd in 2008 door Cambridge University
Press gepubliceerd. Recent is haar tweede
boek uitgekomen, Freedom: An Unruly
History (Harvard University Press), waarin
de veranderende betekenis van vrijheid van
Herodotus naar het heden wordt onderzocht.
In haar boek bespreekt De Dijn 25 eeuwen
denken over vrijheid in Europa en de
Verenigde Staten. In de oudheid was ‘vrij
zijn’ vooral een strijd om zelfbestuur, maar
Amerikaanse, Franse en ook Nederlandse
contrarevolutionairen in de achttiende en
negentiende eeuw stelden een nieuw concept
van vrijheid voor. Met de opkomst van de
grote massa die steeds resoluter zijn rechten
opeiste, veranderde ‘vrij zijn’ in ‘vrij zijn van
overheidsbemoeienis’. Hoe democratischer
en inclusiever de staat, hoe luider de roep
onder conservatieve denkers om een
geprivilegieerde minderheid te beschermen
tegen de staat – in de naam van vrijheid.
DONDERDAG 15 DECEMBER 2022
17.00 - 21.00 UUR
Deze afsluitende bijeenkomst zullen we
gebruiken om met elkaar onze inzichten te
delen. We zullen de ruimte geven aan een
aantal GrootZwollenaren om hun verhalen en
inzichten te delen rondom het thema Vrijheid.
Deze bijeenkomst zullen we verder gebruiken
om met elkaar stil te staan bij de wijze waarop
opgedane inzichten in onze eigen (werk)
praktijk kleuring hebben gekregen.

Verrijking op topniveau
GrootZwolle gaat verder waar andere netwerken ophouden. Bij GrootZwolle ligt het accent op meer
dan netwerken alleen. Het betekent verrijking, niet alleen op zakelijk niveau, maar vooral ook
persoonlijk. Binnen GrootZwolle zoeken influentials en bestuurders van grote bedrijven en
instellingen elkaar op en delen de behoefte aan het verbreden van kennis en persoonlijke
ontwikkeling. Niet alleen door het uitwisselen van ervaringen, ook door het vinden van verdieping:
algemeen, zakelijk en soms ook spiritueel. Verrijking op ieder niveau!
Locatie
We zijn dit jaar elke keer te gast bij één van de leden van GrootZwolle. Een kennismaking met het
bedrijf van de gastheer, -vrouw maakt onderdeel uit van het programma. Wilt u leden welkom heten
dit jaar? Maak uw interesse kenbaar bij het bestuur via grootzwolle@gmail.com.
Contactgegevens
Het algemene contactadres van GrootZwolle is grootzwolle@gmail.com. Dit is tevens het
e-mailadres voor aanvullende informatie over de bijeenkomten en voor aan- of afmeldingen.
www.grootzwolle.nl.
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