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Eerste college 7 februari 

De toekomst van de sociale (on)zekerheid 
met Prof. dr. Peter van Lieshout 

 

 
 

Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein en de Sociale Zekerheid 
 

Voor de tweede keer op rij organiseert de Kring Andragologie colleges met topexperts om de 

kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met 

betrekking tot de toekomst van het sociale domein en de Sociale Zekerheid.   
 

Deze colleges Capita Selecta zijn bedoeld voor: 

- Docenten en onderzoekers Hogescholen en W.O.; 
- Professionals, leidinggevenden en bestuurders in zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en 

politiek; 
- Transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeenten; 

- Master en excellence studenten maatschappij en gedragswetenschappen. 

 
U kunt zich per college inschrijven maar natuurlijk ook de hele reeks volgen! 
Certificaat van deelname wordt uitgereikt na deelname aan minimaal 4 van de 5 colleges. 



Thema 
 
Momenteel is een transformatie gaande van de verzorgingsstaat tot een ‘participatiemaatschappij’. 
Gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land zijn actief bezig met de 3D operaties en 
de herstructurering van gemeentelijke organisaties om de gevolgen van de verplichte wetgeving op 
te vangen en vorm te geven. Terwijl deze transities bezig zijn is er in het land een vorm van 
maatschappelijke onrust. Deze onrust is enerzijds - traditioneel - sociaal economisch 
(werkeloosheid), maar voltrekt zich anderzijds - verhevigd door de kredietcrisis - ook in het sociaal 
culturele domein (gevoelens van onveiligheid en migratieprocessen). Het is uitgerekend de publieke 
sector die wordt aangekeken op deze problemen en om er werkbare oplossingen voor te vinden. 
Hierbij wordt de kwaliteit van het sociale domein en de sociale zekerheid meer dan ooit tevoren 
uitgedaagd. Er is wellicht behoefte aan een overtuigend verhaal van de instituties, van de 
professionals die daarbinnen opereren en van de burgers die dankzij het sociale domein en de sociale 
zekerheid tot hun recht en tot participatie moeten zien te komen. 
 

Boek 

Als leidraad voor de vijf colleges van de reeks Capita Selecta wordt het boek ‘Sociale (on)zekerheid - 
De voorziene toekomst’ gebruikt, dat recentelijk tot stand kwam onder redactie van prof. dr. Peter 
van Lieshout. Uitgever: Amsterdam University Pers, november 2016.  
Deze essaybundel bevat bijdragen van: Peter van Lieshout, Hans Boutellier, Kim Putters, Stella Hof, 
Paul de Beer, Romke van der Veen, Casper van Ewijk, Monique Kremer, Jan Peter van den Toren, 
Evelien Tonkens, Loes Verplanke, Olaf van Vliet en Gabriël van den Brink. 

 

College 1 met prof. dr. Peter van Lieshout 
7 februari 2017 
 

De toekomst van de sociale (on)zekerheid.  
Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid is aan het veranderen. In de twintigste eeuw 
stond vooral de inrichtingsvraag centraal: wie komen in aanmerking voor bijstand en hoe hoog zijn 
de uitkeringen? Vanaf eind jaren negentig dienden zich twee nieuwe problemen aan. Allereerst de 
ontwikkelingen in de economie: internationalisering, automatisering en flexibilisering hadden grote 
consequenties voor de verhouding tussen werkgevers en werknemers en de inrichting van 
arbeidsorganisaties en daarmee ook voor de sociale zekerheid. Bovendien gingen burgers vaker 
voelen dat traditionele arrangementen wegvielen. Steeds meer mensen begonnen zich onzeker te 
voelen over hun toekomst en het stelsel van sociale zekerheid.  
Wat betekenen deze verschuivingen en nieuwe onzekerheden voor de toekomst van de sociale 
zekerheid? Een introductie op het boek en de relevante begrippen zullen deze eerste avond worden 
uitgewerkt.  
 

De spreker

 

 
Peter van Lieshout is deeltijd hoogleraar Theorie van de Zorg aan de 
Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van diverse raden van Toezicht in het 
sociale domein en was verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR). 
Hij heeft vele publicaties op zijn naam, waaronder het te behandelen boek 
in de reeks Capita Selecta. 

https://www.bing.com/images/search?q=peter+van+lieshout&id=32B14D26E26B0EECE527143AE167E1A5EE262537&FORM=IQFRBA


 

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

College 2 

7 maart 2017 

De toekomst van het Sociale domein. 
Erik Dannenberg is de nieuwe voorzitter van Divosa, vereniging van 
leidinggevenden in het sociale domein. Hij is daarnaast adviseur 
transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg 
en (beschermd) wonen. 
 

College 3 

28 maart 

2017 

Een verbindende verzorgingsstaat, over burgerschap, zorg en diversiteit.  
Prof. dr. Monique Kremers is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA 
en senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). 

College 4 

18 april 2017 

Sociale zekerheid, arbeidsparticipatie, bezuinigingen, privatisering en 
participatiesamenleving.  
Prof. dr. Paul de Beer. Verbonden aan de UvA en directeur van het 
Wetenschappelijk Bureau van de Vakbeweging.  
 

College 5 

23 mei 2017 

Evolutie, ritueel, geloof, identiteit, cultuur. 
Prof. dr. Gabriel van den Brink. Hoogleraar Filosofie aan de VU en voordien 
hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde, Tilburg University. 
Citaat: ‘Kenmerkend voor de moderne burgers is dat zij veel vertrouwen in 
zichzelf stellen en geloven dat eerdere arrangementen uit de welvaartsstaat en 
sociale zekerheid niet meer nodig zijn’. 
 

 
 
Praktische zaken 
 

Data:  
 
Tijden alle colleges: 

Dinsdagen 7 februari, 7 en 28 maart, 18 april en 23 mei 2017  
 
18.30 uur: inloop met koffie/thee. College 19.00 - 21.30 uur. 

 
Plaats: 

 
Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus / Zaal REC-E 0.09 
Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 
 

Kosten: Een enkel college: 
€ 60 per persoon. 
Leden Kring Andragologie en leden AUV € 50. 
Studenten en leden studieverenigingen FMG (beperkt aantal plaatsen)  
€ 30. 
 
De collegereeks (vijf keer) 
€ 250 per persoon. 
Leden en begunstigers Kring Andragologie en leden AUV € 225. 
Studenten (beperkt aantal plaatsen) € 120. 

 
 



Inschrijven 
 
Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 

alumni.uva.nl/andragologie of bij de Kringwebsite andragologie.org of met deze link  
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer  
NL 47 INGB 0005 683 762  van Kring Andragologie o.v.v. Alle Capita Selecta en uw naam. Bij één of 
meerdere losse colleges, de namen van de docenten van de colleges die u wenst te volgen. 
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor de reeks. 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? 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 
 
 
 
 
 

 

Universiteit van Amsterdam Kring Andragologie       
 
 

http://alumni.uva.nl/alumniservices/auv/andragologie/comp-rechts/andragologie/andragologie/content/folder/17-capita-selecta.html
http://www.andragologie.org/calendar/17/57-Capita-Selecta-De-toekomst-van-het-br-Sociale-Domein-en-de-Sociale-Zekerheid/
http://alumni.uva.nl/alumniservices/auv/andragologie/comp-rechts/andragologie/andragologie/content/folder/17-capita-selecta/17-capita-selecta/cpitem-2/link/17-and-capita-selecta.html
http://www.andragologie.org/
mailto:andragologie@uva.nl

