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

Kwaliteit van de professional
Prof. dr. Margo Trappenburg
Dinsdag 29 maart 2016

Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein
De Kring Andragologie organiseert een reeks van vier colleges met topexperts over de
kwaliteit in het sociale domein.
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.

U kunt dit college los volgen en ook kiezen voor een combinatie
met het vierde en laatste college.

Programma
College 3 met prof. dr. Margo Trappenburg
29 maart 2016
Kwaliteit van de professional in het sociale domein:
(de)professionalisering bij de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Van de professional in het sociale domein wordt veel gevraagd bij de omslag van verzorgingsstaat
naar participatiesamenleving. Zo wordt hij geconfronteerd met twee vormen van
deprofessionalisering. Enerzijds zal een deel van zijn werk worden overgenomen door mantelzorgers,
buurvrouwen, voetbalcoaches en vrijwilligers: de eerste vorm van deprofessionalisering. Anderzijds
wordt hij geacht integraal hulp te verlenen, generalist te zijn; een ontwikkeling die haaks staat op de
jarenlange trend naar gespecialiseerde methoden van hulpverlening: dit is de tweede vorm.

Het college.
In haar college bespreekt Margo Trappenburg de vraag hoe professionals moeten aankijken tegen
deze twee vormen van deprofessionalisering.
Wat zijn mogelijke strategieën van professionals als reactie op deze ontwikkelingen? Wat zijn de
(on)mogelijkheden en voor- en nadelen van de verschillende benaderingen? En vooral: waarmee is
(de kwaliteit van) het sociale domein het meest gebaat?

De spreker
Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het
maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is daarnaast
hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht
en schreef van 2001 tot 2008 een column in NRC Handelsblad. Na haar studie
politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden, promoveerde zij in
1993 op het proefschrift Soorten van gelijk. Medisch-ethische Discussies in
Nederland. In 2008 verscheen van haar het boek ‘Genoeg is genoeg. Over
gezondheidszorg en democratie’. Website: www.margotrappenburg.nl

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 2
8 maart 2016

Kwaliteit van de professional
gehouden door Prof. dr. Saskia Keuzenkamp, MOVISIE en Vrije Universiteit

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 29 maart 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 resterende collegereeks (twee keer)
€ 110 per persoon
Leden en begunstigers Kring Andragologie en leden AUV € 90
Studenten (beperkt aantal plaatsen) € 50

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 op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie
o.v.v. College Trappenburg of college 3 en 4 Capita Selecta en uw naam.
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor de colleges. Mocht u
onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw betaling tot een week 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

AMSTERDAMSE UNIVERSITEITS -VERENIGING
KRING ANDRAGOLOGIE

