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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. Dit college is het laatste in de reeks van vier. 

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 4 met dr. Hans Vermaak 
12 april 2016 
 

Kwaliteit van Transitie ontwerp & transformatie realisatie. 
 
In het sociaal domein is niet sprake van één grote verandering, maar van meerdere soorten 
verandering naast elkaar.  
In de eerste helft van de bijeenkomst staan we stil bij het ontwerp van deze gecombineerde 
trajecten. Welke soorten veranderingen zijn te onderscheiden en welke spelregels gelden daarbij? 
Welke valkuilen doemen in de regel op waardoor die combinaties verkeerd uitpakken en hoe omzeil 
je die valkuilen? Het betreft generaliseerbare inzichten die bij grootschalige veranderingen van 
waarde zijn.  
 
De tweede helft van de bijeenkomst gaat van de grote lijn van een transitietraject naar de praktijk en 
de details van de zorg rondom een kind en een gezin. Hoe ontstaat in die leefwereld een andere 
werkpraktijk die van waarde is? Hoe innoveren professionals samen met burgers? Hans Vermaak zal 
dit aan de hand van een voorbeeld uitwerken: de samenwerking tussen jeugdzorg en basisonderwijs. 
Hij belicht recent actieonderzoek over wat die samenwerking lijkt te maken en te breken. En hij 
behandelt hoe actieonderzoek als interventiemethodiek een kader kan verschaffen voor 
transformatie. 
 
 
De spreker 

 
Hans Vermaak is zelfstandig gevestigd en werkt in een netwerk van 
verwante adviseurs, wetenschappers en opleiders. Hij is associate 
partner van Sioo en van Twynstra Gudde. Hij organiseert verandering 
in allerlei organisaties, veelal in coproductie met betrokkenen. Hij is 
onder meer bekend van de boeken ‘Leren Veranderen’, ‘Leren in 
organisaties’ en ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’.  

 
 
 
De overige drie 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 aanpak 

gehouden door Prof. dr. Saskia Keuzenkamp, MOVISIE en Vrije Universiteit 

College 3 

29 maart 2016 

Kwaliteit van de professional 

gehouden door Prof. dr. Margo Trappenburg, Universiteit voor Humanistiek 

 



Plaats, tijd en toegang 
 
 
Datum en tijd: Dinsdag 12 april 2016: 18.30 - 20.30 uur 

 
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland Campus / Zaal REC-M 1.02 

Plantage Muidergracht 12, Amsterdam. 
 

Kosten: € 60 per persoon 
Leden en begunstigers Kring Andragologie en leden AUV € 50 
Studenten (beperkt aantal plaatsen) € 30 
 
 
 

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 Vermaak 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 
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