Middagprogramma AUV-dag op 8 november 2008
Evenals vorig jaar organiseert de alumnikring andragologie een van de middagsessies op de
AUV dag op 8 november a.s.
De sprekers tijdens dit middagprogramma hebben allen aan het IWA gestudeerd.
De keynote speech wordt gehouden door prof dr Joseph Kessels, hoogleraar aan de
Universiteit Twente. Titel van het college is
Leren en werken in een kennismaatschappij
Over de waarde van sociaal kapitaal en de kwaliteit van verbindingen

Toelichting:
we leven in een zich ontwikkelende kennissamenleving die van een toekomstige
beroepsbeoefenaar talenten vergt als specifieke materiedeskundigheid, maar ook het
vermogen zelfstandig te handelen in ongewone probleemsituaties en de vaardigheid om met
anderen samen te werken en te communiceren.
Zo ontstaat een nieuwe kenniselite, maar onvermijdelijk ook een individuele ratrace. Als
tegenhanger moeten we een sociaal kapitaal opbouwen dat verbindt tot duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het perspectief van de kennissamenleving brengt lastige vragen met zich mee:
• Kan iedereen deelnemen?
• Is de belangstelling voor talent tevens grond voor uitsluiting?
• Is ‘sociaal kapitaal’ een romantisch ideaalbeeld of betreft het goedbegrepen
eigenbelang?
Co-referaten bij deze lezing worden gegeven door:
Drs Elly Mathijssen-Jansen
Senior adviseur onderwijs- en organisatieontwikkeling bij de Hogeschool van Amsterdam.
Extern adviseur profit en non-profit organisaties. Voorheen docent in hoger onderwijs,
andragoloog in het welzijnswerk en maatschappelijk werkende in de psychiatrie. Zij studeerde
aan het IWA van 1972 - 1978.
Prof dr Anton Cozijnsen
Hoogleraar bedrijfskunde i.h.b. verandermanagement aan de Vrije Universiteit, adviseur en
auteur van vele boeken op het gebied van innoveren, veranderen en adviseren. Binnenkort te
verschijnen: Het theater van veranderen; valsspelen en toch veranderen. Dit boek handelt
over de waarde van sociaal kapitaal en de kwaliteit van verbindingen met duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Studeerde aan het IWA van 1973 - 1978.
Over Joseph Kessels:
Joseph Kessels promoveerde na zijn studie op het IWA (1972-1979) cum
laude aan de Universiteit Twente op een studie naar het ontwerpen van
succesvolle opleidings-programma’s. Hij is oprichter en lid van Kessels &
Smit, The Learning Company. Sinds 1995 is hij hoogleraar, eerst in Leiden
en na 2000 in Twente, in Human Resource Development.
Zie: www.kessels-smit.nl en kessels@kessels-smit.nl
Zie ook de rubriek Stilstaan bij het heden op www.andragologie.eu

Opgave voor deze dag kan op www.alumni.uva.nl/auv-dag

