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Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein 
De Kring Andragologie organiseert vier colleges met topexperts over de kwaliteit in het 

sociale domein.  U kunt zich per college inschrijven maar natuurlijk ook de hele reeks volgen!  

Deze capita selecta zijn bedoeld voor: 

- Docenten en onderzoekers Hogescholen en W.O.; 
- Professionals en leidinggevenden; 
- Voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeenten; 
- Professionals sociaal werk; 
- Master en excellence studenten maatschappij en gedragswetenschappen. 

  



Programma 
 

College 1 met prof. dr. Paul Frissen 
9 februari 2016 
 
Waarom de staat maar niet wil terugtreden.  
In het politieke discours is al jaren sprake van een terugtredende overheid. Het staatshoofd heeft in 
zijn eerste Troonrede zelfs de participatiesamenleving aangekondigd. In het sociale domein zijn er de 
transities die zelfs tot een transformatie zouden moeten leiden. Vooralsnog kan maar een conclusies 
worden getrokken: de terugtredende overheid wordt steeds groter.  
 
Terugtreden blijkt buitengewoon moeilijk. Dat heeft alles te maken met de weigering om verschil te 
aanvaarden, ook als het gaat om kwaliteit. Verschil heet al snel ongelijkheid en die is onaanvaardbaar 
voor een staat die zichzelf opvat als systeemverantwoordelijke en voor een politiek die blijft 
weigeren tragiek te aanvaarden.  
 
De geschiedenis van het sociale domein laat echter zien dat over kwaliteit en eigenaarschap altijd 
heel verschillende opvattingen hebben bestaan. Het sociale domein was altijd een domein van 
particulier initiatief. Het is zaak dat initiatief terug te veroveren. Alleen dan kan de burger weer zelf 
definiëren wat solidariteit is. Over de kwaliteit daarvan zullen we altijd van mening blijven verschillen 
– dat is maar goed ook. 
 

De spreker 

 

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur te ‘s-Gravenhage (NSOB), hoogleraar 
Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Tevens is hij zelfstandig 
bestuurskundig adviseur te Breda. Daarnaast is hij als voorzitter of lid 
actief in een aantal toezichthoudende organen. 
Recent verscheen van hem: De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke 
verzoening met tragiek (Van Gennep, Amsterdam 2013, derde druk 2013) 

 

 

De overige colleges van de Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein zijn: 

College 2 

8 maart 2016 

‘Kwaliteit van aanpak’ 

Prof. dr. Saskia Keuzenkamp, MOVISIE en Vrije Universiteit 
Locatie: REC-M 1.02 Plantage Muidergracht 12 

College 3 

29 maart 2016 

‘Kwaliteit van de professional’ 

Prof. dr. Margo Trappenburg, Universiteit voor Humanistiek 
Locatie: REC-M 1.02 Plantage Muidergracht 12 

College 4 

12 april 2016 

‘Kwaliteit van Transitie ontwerp & transformatie realisatie’ 

Dr. Hans Vermaak, associate partner Twijnstra Gudde 
Locatie: REC-M 1.02 Plantage Muidergracht 12 

http://www.nsob.nl/
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/


Plaats, tijd en toegang 
 
 
Datum en tijd: Dinsdag 9 februari 2016: 18.30 - 20.30 uur 

 
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland Campus / Zaal REC-M 1.02 

Plantage Muidergracht 12, Amsterdam. 
 

Kosten: Alleen dit college: 
€ 60 per persoon 
Leden en begunstigers Kring Andragologie en leden AUV € 50 
Studenten (beperkt aantal plaatsen) € 30 
 
De collegereeks (vier keer) 
€ 200 per persoon 
Leden en begunstigers Kring Andragologie en leden AUV € 180 
Studenten (beperkt aantal plaatsen) € 100 
 
 

Inschrijven 
Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 
www.alumni.uva.nl/andragologie of bij de Kringwebsite www.andragologie.org met de volgende 

link. 
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer  
NL 47 INGB 0005 683 762  van Kring Andragologie o.v.v. College Frissen of alle Capita Selecta en uw 
naam. 
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor het seminar. Mocht u 
onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw betaling tot 14 dagen voor de start terugontvangen. 
Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger sturen. 
 
 

Organisatie 
De colleges worden georganiseerd door de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam, 
dé broedplaats voor geavanceerde veranderkunde in het sociale en economische domein. Meer 
weten? www.andragologie.org  
 
Kring Andragologie 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65-67, REC J/K - B.63 
1018 XE Amsterdam.  
tel: 020 5255880, bgg: 020 6904997 
E-mail: andragologie@uva.nl 
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