
Ethische dilemma’s in het ‘nieuwe’ militaire werkveld 
De nieuwe taken van militairen, zoals vredesmissies en hulp bij 

wederopbouw, brengen nieuwe ethische dilemma’s met zich mee. Tijdens 

een dilemma-diner kregen burgers en militairen drie van zulke complexe 
dilemma’s voorgeschoteld. Vervolgens zijn ervaringen met en gedachten 

over deze dilemma’s met elkaar uitgewisseld. Burger en militair met 
elkaar in gesprek. 

 
Ceci n'est pas de la viande 

In oktober barstte de discussie over vleesnamen voor vergelijkbare 
vegetarische producten weer los, naar aanleiding van een klacht over de 

verpakkingen van de Vegetarische Slager. Aan de hand van de taalfilosofie 
van Wittgenstein heb ik gekeken naar wat vlees eigenlijk betekent en of 

vegetarisch 'vlees' ook onder deze noemer kan vallen. 
 

Een participatiemonitor: wat moet daarin? 
Ik heb voor mijn interventie samen met onderzoeksorganisatie CMO-

STAMM naar het model van participatie in de samenleving voor hun 

aanstaande participatiemonitor gekeken. Ik heb gepleit voor het 
toevoegen van participatie aan de publieke dialoog als apart 

onderzoeksgebied. 
 

Sociale cohesie in de nieuwe kantoortuin 
Mijn werkgever heeft sinds september het nieuwe werken omarmd. 

Daarbij is door het gebruik van flexplekken het gevoel van sociale cohesie 
veranderd. Ik probeer een antwoord te vinden voor deze verandering door 

het Agoramodel van Gude te introduceren. Als interventie ben ik over het 
thema sociale cohesie met mijn collega's in gesprek gegaan en heb ik een 

artikel voor het personeelsblad geschreven. 
 

DanceWise, Philosophy for dancers 
Lindy Hop is een swingdans uit de jaren 20 van de vorige eeuw die 

tegenwoordig wereldwijd opnieuw enorm populair is. Binnen 

deze danscommunity zijn tal van interessante discussies gaande: wat 
betekent het bijvoorbeeld om te leiden of volgen? Zijn dit rollen of iets 

anders? En: bij wie ligt het agentschap binnen een partnerdans? 
 

Kunnen journalisten objectief zijn? 
Veel mensen lijken te denken dat journalistiek niet objectief kan zijn. 

Maar, als we gaan kijken naar wat “objectiviteit” eigenlijk is, zien we dat 
er verschillende vormen van objectiviteit zijn – en verschillende manieren 

waarop journalistiek wél objectief kan zijn. 
 

Respect voor irrationaliteit 
In mijn interventie laat ik zien dat de huidige discussie over Pia Dijkstra’s 

voorstel mensen met een levenseinde-wens niet het respect geeft dat zij 
hun met dit voorstel wil betonen. Als we daadwerkelijk deze mensen het 



respect willen tonen dat hun toekomt zullen wij de huidige fixatie op 
rationaliteit moeten laten varen. 

 

Ruimte Buiten Regels -  
Hoeveel van het onderwijs kan bepaald worden? 

In het beleid wordt een taal gehanteerd die de rol van het (primaire) 
onderwijs, haar leerlingen en leerkrachten, bepaalt. Ik zet uiteen hoe dit 

gebeurt, wat het effect hiervan is en wat 'goed onderwijs' in zou moet 
houden. 

 
Filosoferen met kinderen 

Wat wordt er precies verstaan onder 'filosoferen met kinderen'? En 
waarom zou het nuttig zijn om te filosoferen met kinderen op de 

basisschool? Om dit uit te zoeken ben ik niet alleen in de literatuur 
gedoken, maar ben ik ook een aantal keer filosofiejuf geweest, in groep 

drie en groep zes. 
 

Het Meervoudige Vleesprobleem 

Natuur- en Milieuorganisaties maken zich met goede reden zorgen over de 
impact die de vleesindustrie op het klimaat heeft, maar zijn niet de enige 

die onze gewoonte om vlees te eten graag anders zien. De principes van 
het dierenrechtenactivisme lijken helaas een pragmatische aanpak soms 

in de weg te staan. 
 

Filosofische gesprekken met scholieren  
over profiel- en studiekeuze 

Ik heb filosofische gesprekken begeleid over profielkeuze en studiekeuze 
op een middelbare school. Op basis van mijn ervaringen schreef ik een 

artikel over de wenselijkheid van het stimuleren van filosofische reflectie 
bij scholieren op hun toekomst en hun beweegredenen voor hun keuzes. 

 
Toerisme 

Massatoerisme wordt een steeds groter probleem: steden zoals 

Amsterdam worden tegenwoordig overspoeld door toeristen. Er gaan 
stemmen op de last te verspreiden en in de provincie Groningen wordt er 

juist geprobeerd meer toeristen te trekken. Maar is het mogelijk elke plek 
toeristisch te maken? En moeten wij al deze toeristen eigenlijk wel willen? 


