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Evolutie, ritueel, geloof,
identiteit, cultuur
met prof. dr. Gabriel van den Brink

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;
Andere belangstellenden.

U kunt zich per college inschrijven maar natuurlijk ook de hele reeks volgen!
Certificaat van deelname wordt uitgereikt op verzoek 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 5 met prof. dr. Gabriel van den Brink
23 mei 2017: Evolutie, ritueel, geloof, identiteit, cultuur

De spreker
Prof. dr. Gabriel van den Brink is hoogleraar Filosofie aan de VU en was daarvoor
hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde, Tilburg University. Een citaat van
hem is: ‘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’. Bij zekerheid wordt meestal gedacht aan
gevaren die van buitenaf komen. Om zich tegen dergelijke risico’s te
verdedigen ontwikkelt elke samenleving betrouwbare voorzieningen. Denk aan
het vormen van een dijkenstelsel, een leger of een verzorgingsstaat. Maar hoe
onszelf te beschermen tegen gevaren die van binnen uit komen? Daarvoor
heeft de mensheid in de loopt van haar geschiedenis uiteenlopende
oplossingen bedacht. Omdat veel jagers en verzamelaars vormen van animisme
omarmen, zoeken ze bescherming in het ritueel. Omdat religie in boerensamenlevingen doorgaans
belangrijk is, kan het geloof in God voor innerlijke zekerheid zorgen. Kenmerkend voor moderne
burgers daarentegen is dat ze veel vertrouwen in zichzelf stellen en geloven dat de eerdere
arrangementen niet meer nodig zijn. Dat komt op een gevaarlijke illusie neer, gegeven de innerlijke
onzekerheid waar we vandaag de dag mee worstelen. Zijn laatste boek is getiteld ‘Moral Sentiments in
Modern Society’ (Amsterdam University Press).

Praktische zaken
Data resterende
colleges:

Dinsdag 23 mei 2017.

Tijden colleges:

18.30 uur: inloop met koffie/thee. College: 19.00 - 21.15 uur.

Plaats:

Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus / REC-J/K Zaal B.25,
Valckenierstraat 65 - 67, 1018 XE Amsterdam.

Kosten:

Alleen dit college:
€ 60 per persoon.
Leden Kring Andragologie en leden AUV € 50.
Studenten en leden studieverenigingen FMG (beperkt aantal plaatsen)
€ 30.

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. Capita Selecta, uw naam en de namen van de
docent(en) 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

