Masterclass 2017
Meer zelfredzaamheid en minder overheid?
Neoliberalisme in zorg, welzijn en onderwijs
donderdag 2 november 2017, van 17.30 uur tot 20.45 uur, Utrecht

Achtergrond
Neoliberalisme zit in het DNA van de moderne samenleving. Het is bepalend
voor de manier waarop burgers geacht worden met elkaar om te gaan en de
manier waarop problemen in de samenleving benaderd worden: meer
markt, minder overheid, meer eigen regie en meer zelfredzaamheid.
Neoliberalisme beïnvloedt mensen en organisaties zelfs waar het niet wordt
vermoed. En neoliberalisme lijkt de enige manier te zijn voor het vormgeven
van de huidige samenleving.
Dat levert prangende vragen op als:
• Als deregulering de oplossing is, waar komen dan al die regels
vandaan?
• Als je regie moet voeren over je eigen leven, mag je dan nog
kwetsbaar zijn?
• Als overheden zorg gaan aanbesteden, wat zijn duurzame
verbindingen met de samenleving dan waard?
• Zijn buzzwords zoals co-creatie en resilience slimme verpakkingen van het neoliberaal
gedachtengoed óf een alternatief voor dat gedachtengoed?
Kortom, helpt meer zelfredzaamheid en minder overheid als het streven is een samenleving te zijn die ook
zorgt voor wie kwetsbaar is? Zijn er alternatieven? En hoe krijgen die dan vorm?
Op 2 november 2017 organiseert de Stichting Critical Ethics of Care een masterclass naar aanleiding van het
verschijnen van het boek van Thomas Biebricher, Onvermoed en Onvermijdelijk, De vele gezichten van het
neoliberalisme, 2017.
De dilemma’s van leidinggevenden, professionals en beleidsambtenaren in zorg, welzijn en onderwijs zijn
het vertrekpunt voor deze masterclass. De sprekers op de masterclass kennen de praktijk en nemen u mee
in hun uitdaging die praktijk te ‘ontmaskeren’ en neoliberale ‘oplossingen’ zichtbaar te maken. Zij vergroten
de handelingsruimte door de dilemma’s te herformuleren en andere manieren van denken en doen te
verkennen. Van weerloos jegens of misschien ook enthousiast over neoliberale oplossingen naar
waakzaam: past de oplossing wel bij de uitdagingen? De sprekers werken die manier van denken uit naar
de thema’s managen/ organiseren en professionaliseren.

De inleidingen op deze avond worden verzorgd door Erna Molenaar (manager en ontwikkelaar in het
sociaal werk bij MEE & de Wering), Guus Timmerman (zorgethicus en onderzoeker bij Leerstoel Presentie),
Ed de Jonge (hoofddocent professionalisering sociaal werk bij Hogeschool Utrecht) en Jan den Bakker
(bestuurskundige en stafmedewerker Stichting Presentie).
Wat neemt u mee naar uw praktijk?
• U herkent neoliberaal denken en doen in de eigen dagelijkse praktijk.
• U ziet ook andere manieren voor de omgang met uw uitdagingen.
• U weegt af wat een passende benadering is.
• U denkt en doet vanuit uw antwoord op de vraag waar het werk in zorg, welzijn en onderwijs voor
bedoeld is.
Deze masterclass is voor iedereen die zich sterk maakt voor een zorgzame samenleving en op zoek is naar
andere, misschien beter passende, benaderingen dan meer markt, minder overheid, meer zelfregie en
meer zelfredzaamheid.
Praktische informatie
Datum en plek

De masterclass vindt plaats op donderdag 2 november 2017, van 17.3020.45 uur in Domstad, Koningsbergerstraat 9,3531 AJ Utrecht. Op vijf
minuten lopen van Utrecht CS. Inloop vanaf 17.30 uur (met avondlunch).
Aanvang van het programma om 18.00 uur.

Bestemd voor

Bestuurders, managers en professionals met diverse achtergronden uit
zorg, welzijn, onderwijs en overheid.

Prijs

€ 100,00 per persoon, BTW vrijgesteld. Korting bij gelijktijdige aanmelding
van minimaal 5 deelnemers (€ 90,00 per persoon)

Aanmelden

Via deze link bent u direct verzekerd van uw deelname, u kunt direct
betalen en ontvangt een bewijs van betaling en de tickets voor deelname
per email: https://www.yourticketprovider.nl/events/19625-masterclass2017-meer-zelfredzaamheid-en-minder-overheid-neoliberalisme-in-zorg/
Ontvangt u liever eerst een factuur, dan kunt u deze link gebruiken:
https://goo.gl/forms/CDuufj4Yo1MvIrxR2 Uw aanmelding wordt verwerkt
op volgorde van binnenkomst. Extra kosten € 5,00.

Publicatie
Organisatie

Het boek van Thomas Biebricher krijgt u op de avond zelf.
Stichting Critical Ethics of Care
De opbrengst van de masterclass komt ten goede aan het
onderzoeksnetwerk van de stichting Critical Ethics of Care.

Meer informatie

Zie www.ethicsofcare.org of mail boardcec@gmail.com
Dit is de derde masterclass in een jaarlijkse reeks. Na ‘werken aan
menslievende zorg’ in 2015 en ‘verstandigheid gaat boven
gehoorzaamheid’ in 2016.

