
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kring Andragologie organiseert een actueel publieksevent over sociaal-

culturele professionals met Marcel Spierts over zijn nieuwe boek met als 

coreferenten Chris de Vries en Nanne Boonstra. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Publieksevent 

De stille krachten  
van de verzorgingsstaat 

donderdag, 24 april 2014 

Plaats: UvA, JK-gebouw, Valckenierstraat 65-67. 

Tijd: 24 april, 19.30 - 22.00. Ontvangst met 

koffie vanaf 18.30 uur. 

Toegang: € 10,- studenten € 4,-. 

Aanmelden: andragologie@uva.nl 

Moderator: socioloog Bart van Heerikhuizen. 

Het boek De stille krachten van de 

verzorgingsstaat van Marcel Spierts is met 

kringkorting verkrijgbaar.  

  

Marcel Spierts  

Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals 

In De stille krachten van de verzorgingsstaat beschrijft Marcel Spierts de stormachtige ontwikkeling van de 

sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog. Hij laat zien hoe de naoorlogse politieke en 

culturele elite deze kersverse professionals opzadelde met torenhoge verwachtingen ten aanzien van 

modernisering en individuele ontplooiing. Hoe in de jaren zestig en zeventig het werk radicaliseerde, en in 

de decennia daarna de ontnuchtering en bezuinigingen volgden. Maar ook dat na de politieke moorden 

van deze eeuw de belangstelling voor deze beroepen terugkeerde.  

De recente opkomst van de participatiesamenleving plaatst sociaal-culturele professionals in het hart van 

de maatschappelijke ontwikkelingen. Opmerkelijk is hoe jongerenwerkers, sociaal-cultureel werkers, 

opbouwwerkers en vormingswerkers er in al die stormen in slagen om hun professionaliteit, vakmanschap 

en ambachtelijkheid naar een hoger plan te tillen. 

Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker 

en publicist op het gebied van sociaal 

werk, educatie en cultuur.  Gedurende 

vijftien jaar maakte hij deel uit van de 

redactie van het Tijdschrift voor Sociale 

Vraagstukken en diens voorgangers. Van 

zijn hand verschenen drie boeken over 

sociaal-culturele beroepen: Balanceren en 

stimuleren, Beroep in ontwikkeling en 

Werken aan openheid en samenhang. 

Chris de Vries, andragoloog, geeft als 

ervaringsdeskundige op het terrein van 

samenlevingsopbouw en stedelijke ontwikkeling 

kritisch commentaar op de kwetsbare 

professionaliteit van de sociaal-agogische 

beroepen. 

 

Nanne Boonstra Hoofd Onderzoek Stichting de 

Verre Bergen te Rotterdam, was senior 

onderzoeker bij het Verwey Jonker iInstituut. 

Publiceerde over: sociale integratie, wijkgericht 

werken, welzijn nieuwe stijl 

Bart van  Heerikhuizen Nanne Boonstra  

Chris de Vries 


