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Zingevingsvraag door ontkerkelijking ingevuld door twee Amsterdamse ondernemers
Mickey Huibregtsen uit zorgen participatiemaatschappij tijdens aankomend event
Twee Amsterdamse ondernemers zetten events op naar aanleiding van de zoektocht naar
zingeving van vrienden en kennissen. Ondernemers Sacha en Emiel Schoonhoven organiseren
binnenkort een inspiratieavond met Mickey Huibregtsen. Mickey Huibregtsen was Chairman
van McKinsey & Company Benelux en Scandinavië en Director van de wereldwijde
organisatie. Mickey legt uit:“Al jaren maak ik me – met vele anderen – zorgen over hoe onze
maatschappij en ons politiek/bestuurlijk systeem zich ontwikkelen. Op 5 februari 2015 zal ik
mijn visie delen en ga ik graag met de bezoekers van De Bovenverdieping in gesprek
hierover.''
Zingeving op een nieuwe manier
Zoektocht naar nieuwe manieren om keuzes te maken worden door sociologen Peter Achterberg &
Tim Reeskens herkend als een gevolg van globalisering en individualisering. Ondanks dat de helft
van Nederland bidt neemt het inhoudelijk kerkbezoek steeds verder af. De verklaring hiervoor zijn
volgens onderzoek twee woorden: 'zelf' en 'gevoel'. De moderne mens stelt zichzelf als norm, en
laat zich leiden door zijn gevoel. De zoektocht naar verdieping, verwondering en verbinding is er
nog steeds, maar wordt steeds minder door geloof ingevuld. Emiel Schoonhoven legt uit: ''Ook ik
was net als veel van mijn vrienden en kennissen op zoek naar zingeving en iets anders dan het
snelle oppervlakkige contact dat (via social media) kan ontstaan. Daarom hebben wij vorig jaar
besloten te starten met het initiatief De Bovenverdieping. We organiseren meerdere zinvolle
avonden per maand.''
Zorgen over de participatiemaatschappij
Mickey Huibregtsen was Chairman van McKinsey & Company Benelux en Scandinavië en Director
van de wereldwijde organisatie. Hij vertelt over zijn huidige focus: ''Al jaren maak ik me – met vele
anderen – zorgen over hoe onze maatschappij en ons politiek/bestuurlijk systeem zich ontwikkelen.
Daarom heb ik samen met Pieter Winsemius het initiatief genomen tot De Publieke Zaak: een
‘menselijke milieubeweging’ die zoveel mogelijk burgers wil inspireren om veel meer directe
verantwoordelijkheid te nemen voor het dagelijkse wel en wee in onze maatschappij.'' Eventmaker
Sacha Schoonhoven licht toe: De participatiemaatschappij is een veel besproken onderwerp. Maar
velen twijfelen: is dit nu een manier om flink te bezuinigen of levert het ons echt iets op? En hoe
gaan we dit praktisch doen dan? Het is een eer om met Mickey Huibregtsen in gesprek te kunnen
hierover.'' Op 5 februari 2015 gaat Mickey Huibregtsen in gesprek over zijn zorgen over de
participatiemaatschappij tijdens het event van De Bovenverdieping.
Participatiemaatschappij: Onderwerp van het aankomend event van De Bovenverdieping op 5
februari 2015 in Amsterdam. Spreker is Mickey Huibregtsen en improvisatieacteur Richard Roling
brengt het onderwerp tot leven. Meer informatie:
http://www.debovenverdieping.nl/agenda/participatie/sprekers-participatie/
De Bovenverdieping: Organisatie van Amsterdamse events die zingeving en inspiratie combineert
door middel van inhoud, netwerken en een stuk creativiteit. Opgericht door Sacha en Emiel
Schoonhoven, twee Amsterdamse ondernemers die in hun omgeving een zoektocht naar zingeving
en inhoud ontdekten. Meer informatie http://www.debovenverdieping.nl
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3830831/2015/01/16/Ongelovigen-halen-degelovigen-in.dhtml

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/1/Vroeger-had-je-god-nu-Facebook-godsdienstis-uit-de-tijd-1685182W/
http://www.nd.nl/artikelen/2013/november/19/percentage-bidders-in-nederland-daalt
http://universonline.nl/2015/01/26/de-socioloog-des-vaderlands/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3760675/2014/10/02/Ontkerkelijking-zetdoor-Drenthe-voorop.dhtml
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