
GRENZELOOS 
JAARCONGRES 
SKEPSIS 
WANNEER 
19 november 2022 
10.00 – 17.00 uur 
WAAR 
Amersfoort 
De Eenhoorn Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort (tegenover NS-station) 
  
 
STEVEN PINKER · MARIEKE KUYPERS 
· TOBIAS MEILICKE · NATHALIE VAN 
RAEMDONCK · KARI KIVINEN ·  
SKEPSIS-WERKGROEP HR · RUBEN 
BRAVE

  
 

  PROGRAMMA 
2022 
9.30 
Inloop met koffie & thee  
10.00  
Skepsis in 2021-2022 
10.30 
Onderwijs en het leren 
herkennen van en omgaan 
met misinformatie 
Tobias Meilicke &  Kari 
Kivinen 
11.15 
Vuur met vuur bestrijden  
Marieke Kuypers & 
Nathalie van Raemdonck 
11.45 
Het gesol met ons 
arbeidspotentieel  
Skepsis-werkgroep HR 
12.30 
Lunch 
13.45 
Uitreiking  Skeptische 
pendel 
14.00 
Workshop zelf nepnieuws 
bestrijden 
Ruben Brave 
15.00 
Koffie/thee 
15.15 
Rationaliteit 
Steven Pinker 
16.30  
Afsluiting door 
dagvoorzitters Herman de 
Regt en Gert Jan van 't Land 
16.45 
Borrel 
 
Kaarten  
€ 45,00 voor congres en 
lunch 
 
€ 20,00 voor donateurs  
 
Aanmelden voor online of fysieke 
aanwezigheid via 
skepsis.nl/congres2022 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Sjoerd de Vries m.b.v. Midjourney 
 



De lezingen 
 

10.00 Skepsis in 2021-2022 
Bestuurs- en werkgroepleden praten je bij over Skepsis in het afgelopen jaar. 
 
10.30 Onderwijs en het leren herkennen van en omgaan met misinformatie 
Het Berlijnse Veritas helpt mensen die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met 
samenzweringsgelovigen. Tobias Meilicke vertelt over hun aanpak. Kari Kivinen, voormalig 
secretaris-generaal van het Europese schoolsysteem, over projecten rond 
multigeletterdheid, kritisch denken en burgerschapsonderwijs. 
 

11.15 Vuur met vuur bestrijden 
Factchecks verspreiden op de plek waar nepnieuws wordt gedeeld, dat is wat Marieke 
Kuypers doet op TikTok. Haar video’s worden tien- tot honderdduizenden keren bekeken. De 
Belgische Nathalie van Raemdonck onderzoekt platform governance, de verspreiding van 
desinformatie en online radicalisering. Zij zullen hun ervaringen met het tegengaan van 
desinformatie op de verschillende platforms delen. Wat werkt wel en wat werkt niet?  
 

11.45 Het gesol met ons arbeidspotentieel 
De Skepsis-werkgroep HR onder leiding van Maarten Freriks gunt ons een kijkje in de 
keuken van het personeelsbeleid — human resource management. Hier en daar vind je een 
goed gelukt gerecht, maar de misbaksels domineren helaas het menu.  
 

14.00 Workshop zelf nepnieuws bestrijden  
Internetpionier Ruben Brave richtte het platform ‘Make Media Great Again’ op, dat zich op 
een nieuwe manier inzet om slechte journalistiek en nepnieuws te bestrijden. In een 
workshop waarbij het publiek actief wordt betrokken, laat hij zien hoe dat in zijn werk gaat.   
 

15.15 Rationaliteit  
Onze hoofdgast is filosoof en psycholoog Steven Pinker. Hij zal ons eerst door de 
basisprincipes van logica en kritisch denken leiden, daarna gaat hij via een videolink in 
gesprek met de zaal. (Dit deel van het congres is gedeeltelijk via livestream en in het 
Engels.)  
 
 
 

Bereikbaarheid  
 
De Eenhoorn (Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort) is uitstekend bereikbaar per trein 
(tegenover NS-station Amersfoort) en per auto. (De Eenhoorn heeft eigen 
parkeergelegenheid achter de vestiging. Hier kunnen 120 auto’s parkeren.) 


