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De inhoud
Avond 1: Effectiviteit van interventies: heilige graal of realisme? (4 september 2014)
Evidence based interventies en effectieve re-integratie-instrumenten zijn in deze tijd haast
toverwoorden voor gemeentelijke organisaties en hun partners. Immers voor het zorgvuldig besteden
van de kostbare middelen is het belangrijk dat interventies en instrumenten werken. En liefst zo snel
en langdurig mogelijk. Wat mogen we verwachten van de zoektocht naar effectiviteit en
doelmatigheid? Is dat meetbaar en zo ja, zijn erkend werkende instrumenten overal en onder alle
omstandigheden inzetbaar? Zijn we met deze queeste op zoek naar de heilige graal of is het een
realistische zoektocht?
Sprekers
> Professor Carl Koopmans (VU/SEO) werkt bij onderzoeksinstituut SEO en aan de Vrije Universiteit.
Hij is één van de grootste deskundigen in Nederland op het terrein van maatschappelijke kostenbatenanalyse. Koopmans is, als directeur van SEO, op afstand betrokken bij het onderzoek dat zijn
organisatie op dit moment uitvoert voor het ministerie van SZW naar de effectiviteit van reintegratie-interventies.
> Professor Bas van der Klaauw (VU) is ook helemaal thuis in onderzoek naar effectiviteit. Hij doet
dit onder meer voor de gemeente Amsterdam. Waar Koopmans meer in zal gaan op de technische
kant van het effectiviteitsvraagstuk, zal van der Klaauw ingaan op de effectiviteit van reintegratie-instrumenten
Avond 2: Leren van het buitenland en van het verleden (25 september 2014)
Decentralisatie en activering zijn trends die niet uit de lucht komen vallen. Zij maken deel uit van een
voortschrijdend proces van modernisering. In de colleges maken de sprekers u wegwijs in de
ontwikkelingen in de relatie tussen de burger en de overheid, de ontwikkeling van solidariteit en het
gemeenschappelijk opvangen van risico’s. Dit niet (alleen) op basis van de theorie, maar op basis van
hun brede kennis van praktijken
Sprekers
> Professor Paul Dekker (UvT) doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van de civil society. Hij
doet dit zowel voor het SCP als voor de universiteit van Tilburg. Onlangs rondde hij met zijn SCPcollega’s een onderzoek af naar de stand van zaken rond burgerinitiatieven. Hij keek daarbij niet
alleen naar de Nederlandse ontwikkelingen, maar maakt een vergelijking met de Big Society, de
participatiesamenleving in Engeland en met de rol en positie van burgerinitiatieven in Duitsland en

Japan.
Professor Tine de Moor (UU) onderzoekt maatschappelijke bewegingen en dan in het bijzonder de
bewegingen die een vaste plaats in de samenleving hebben verworven. Ze doet haar onderzoek
vanuit historisch perspectief. Het is heel bijzonder dat zij haar onderzoek gebruikt om de nodige
lessen voor de hedendaagse praktijk te trekken. Over de ontwikkeling en ‘institutionalisering’ van
lokale samenwerking. En dat is natuurlijk zeer interessant voor managers, bestuurders en
beleidsmakers die handen en voeten moeten geven aan de participatiesamenleving.
Avond 3: Lokale zorg en zekerheid tot 2020 (16 oktober 2014)
Er wordt veel gesproken over de toekomst van de zorg en de verzorgingsstaat. Maar de toekomst is al
lang begonnen en krijgt in 2015 een extra impuls. Het is dus tijd om te stoppen met het schetsen van
vergezichten. Het komt de komende jaren aan op de stappen om die vergezichten te bereiken. Daarbij
spelen op lokaal niveau vraagstukken over zorg en zekerheid (werk/inkomen) een belangrijke rol. Op
zichzelf en gezamenlijk. Daarover gaan de colleges op deze avond.
>

Sprekers:
> Professor emeritus Kees Schuyt (EUR) is eminent wetenschapper en auteur van een aantal
standaardwerken over de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Interessant is dat hij in zijn werk
het meer abstracte sociologische perspectief koppelt aan een concreet juridisch, staatsrechtelijk
perspectief. Als wetenschapper stond hij lange tijd met zijn voeten in de juridische klei’ als lid van
de Raad van State. In de afgelopen jaren heeft Schuyt uitgebreid onderzoek gedaan naar het
fundament van de sociale voorzieningen (de bijstand). Hij maakt nadrukkelijk onderscheid tussen
wensen en behoeften als basis voor het huidige lokale sociale zekerheidsbeleid (en de uitvoering).
Wat de implicaties van dit onderscheid zijn en hoe hier de komende jaren mee om te gaan is het
centrale onderwerp van zijn college.
> Professor Ab Klink (VU) staat met een been in de praktijk en met zijn andere in de wetenschap. Hij
combineert zijn functie als bestuurder bij zorgverzekeraar VGZ met die van deeltijd hoogleraar
Zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU. In zijn onderzoek staat de organisatie van de zorg
centraal én de relatie tussen verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Tegenwoordig is
dit niet alleen meer een vraagstuk op nationaal, maar zeker ook op regionaal en lokaal niveau.
Avond 4: Lokale arbeidsmarkt tot 2020 (6 november 2014)
Gemeenten ervaren dat het lastig is om hun inwoners te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden
van een plaats op de arbeidsmarkt. Dit komt onder meer doordat de arbeidsmarkt niet lokaal
georganiseerd is. En waar er sprake is van een beschikbare markt, dan is deze overspannen en
hebben veel inwoners geen kans. Onderzoek laat zien dat het met name de inwoners met een
middelbare opleiding weinig kansen hebben. Het ‘midden van de arbeidsmarkt’ verdwijnt meer en
meer buiten beeld door informatiseringen en internationalisering. In de colleges van deze avond
geven de sprekers zowel de analyse(s) van de lokale arbeidsmarktproblematiek, maar gaan ook in op
de wijze waarop gemeenten hier (toch) op kunnen reageren. Waar liggen de kansen en wat zijn de
no-go-areas voor gemeenten?
Sprekers
> Professor Ton Wilthagen (UvT) is een van de belangrijkste deskundigen op het terrein van de
nationale en internationale arbeidsmarkt in Europa. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op de
verhouding tussen enerzijds de dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de
economie, en anderzijds de sociale cohesie, bescherming en (nieuwe) zekerheid. Is een zowel
dynamische als inclusieve arbeidsmarkt mogelijk? Wat is toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid?
Wilthagen spreekt in dit verband over ‘flexicurity’. Zijn onderzoek richt zich veelal op de mensen
die een baan hebben, maar wat betekenen de ontwikkelingen voor mensen die tijdelijk of
langdurig zonder werk zitten. En wat kunnen lokale overheden en organisaties doen om hun
positie te verbeteren?
> Professor Jouke van Dijk (RUG) is hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse bij de de
Rijksuniversiteit Groningen. Van Dijk is expert op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken en
regionale economie. In zijn onderzoek staan werkloosheid, werkgelegenheid, migratie en
arbeidsmarktbeleid centraal. Van Dijk is in het bijzonder deskundig als het gaat om de regionale
arbeidsmarkt, waarbij hij vaak de kwetsbare economische regio Groningen/Noord Nederland als
onderzoeksonderwerp bestudeert.
Avond 5: Omgaan met voortdurende reorganisaties (4 december 2014)
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Veel organisaties zijn voortdurend aan het reorganiseren. Dat is niet alleen zo in het sociaal domein,
maar in vele publieke en private sectoren. Bij reorganiseren speelt de cultuur van organisaties een
belangrijke rol. Maar er zijn meer elementen die ervoor zorgen dat reorganisaties slagen en,
misschien nog belangrijker, beklijven. Beide sprekers van vandaag bestuderen al zeer lang de
reorganisaties in het publieke en private domein. Zij maken u wegwijs in de succes- en faalfactoren,
maar ook in de paradoxen en dilemma’s bij (voortdurend) reorganiseren.
Sprekers
> Professor Jaap Boonstra (UvA) is als hoogleraar management van veranderingen in organisaties
zeer thuis in dit vraagstuk in de publieke sector. Boonstra heeft een heel eigen manier om zijn
kennis en ervaring over te brengen op zijn publiek en de organisaties aan wie hij adviseert. Aan de
hand van metaforen en eigen belevenissen helpt hij zijn toehoorders om een aanpak herkenbaar
en hanteerbaar te maken.
> Professor Bianca Beersma (VU) is hoogleraar instituties en identiteit en doet veel onderzoek naar
en binnen organisaties. Zij is als psycholoog met name deskundig ten aanzien van conflicten,
conflictbeheersing en onderhandelen binnen en tussen organisaties. Een van de belangrijkste
uitdagingen binnen het sociaal domein voor de komende jaren!

3

