Kring Andragologie
Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein
Tweede college:

Kwaliteit van aanpak
Prof. dr. Saskia Keuzenkamp
Dinsdag 8 maart 2016

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 2 met prof. dr. Saskia Keuzenkamp
8 maart 2016
Kwaliteit van aanpak.
Er is veel behoefte aan inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de aanpak van sociale vraagstukken.
Politici en beleidsmakers willen zeker weten dat het publieke geld goed wordt besteed. In de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning worden gemeenten verplicht om met outcome-criteria te gaan
werken, dus om te zorgen voor zicht op het effect van de gehanteerde aanpak. Het gaat daarbij
zowel om effecten op maatschappelijk niveau, als om effecten op het niveau van de gesubsidieerde
instellingen. Er ontstaat een druk om allerlei data te verzamelen. Het is daarbij vooral belangrijk
ervoor te zorgen dat die data gebruikt worden om de kwaliteit van de aanpak te verbeteren.
Het college.
In dit college komen verschillende vragen aan bod. Is het eigenlijk wel zinvol om de effectiviteit van
interventies te meten? Is het niet vooral de expertise en houding van de professionals of vrijwilligers
die bepalend zijn? En: is het wel mogelijk om het effect van interventies in het sociale domein te
meten? Vaak zullen immers tal van factoren invloed hebben op bijvoorbeeld de participatie en
zelfredzaamheid van mensen. Wat voor soorten evaluatieonderzoek zijn hiervoor bruikbaar? Wat is
het nut van bijvoorbeeld Maatschappelijke Kosten Baten Analyses, die populair zijn bij het meten van
de effecten van sociale wijkteams? Hoe kunnen we voorkomen dat professionals vooral veel tijd kwijt
zijn met registreren en verantwoorden en bevorderen dat het verzamelen van gegevens vooral wordt
benut om van te leren en tot verbetering te komen?
De spreker
Saskia Keuzenkamp (1959) is teamleider Effectiviteit en Vakmanschap
bij Movisie en bijzonder hoogleraar Emancipatie in internationaal
vergelijkend perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zij publiceerde onder meer over acceptatie van homoseksualiteit en
de effectiviteit van aanpakken om die acceptatie te vergroten, over
participatie van (vooral migranten)vrouwen en over jeugdzorg.
Zij is vaste columnist in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

De overige colleges van de Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein:
College 1
9 feb 2016

‘Waarom de staat maar niet wil terugtreden
gehouden door Prof. dr. Paul Frissen, NSOB, Tilburg University, RMO

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

Plaats, tijd en toegang
Datum en tijd:

Dinsdag 8 maart 2016: 18.30 - 20.30 uur

Plaats:

Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland Campus / Zaal REC-M S.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 resterende collegereeks (drie keer)
€ 150 per persoon
Leden en begunstigers Kring Andragologie en leden AUV € 135
Studenten (beperkt aantal plaatsen) € 75

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 Keuzenkamp 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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