
 

Kring Andragologie  
Event 26 september 2013 

Steven P.M. De Waal met coreferent Harry Starren 
 

De Kring Andragologie organiseert een publieksevent over leiderschap in de 
nieuwe verzorgingsstaat met Steven de Waal: 

 

De waarde(n) van maatschappelijk leiders 

 

Openbare les door Steven P.M. de Waal over de waarde en waarden van maatschappelijk leiders  
en de vitaliteit van het middenveld in relatie tot opkomend burgerschap.  

 
Plaats: Roetersstraat 11, Amsterdam. 

Marinus Behrenszaal REC E020. 
Tijd: 19.30 - 22.00 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur  

met koffie en thee). 
Toegang: € 10. Studenten: € 4. 

Aanmelden: andragologie@uva.nl 
 

Moderator : Henk Geertsema, Andragologie RU 
Groningen, promotie, auteur van diverse artikelen en boek 

over diagnostiek in het sociaal werk. 
 

        Inzetten op maatschappelijk leiders of op burgers? 
 
Maatschappelijk leiders zijn private personen die spontaan en op eigen initiatief  bijdragen aan 
oplossingen voor sociale vraagstukken en een publieke invloed hebben. De verzorgingsstaat in zijn 
rijke vorm heeft een groot aantal problemen niet opgelost (verkokering, bureaucratisering, sturen op 
gemiddelden). De grote decentralisaties kiezen voor een terugkeer naar liefdadigheid, maar dan van 
(lokale) overheidswege. Er wordt ingezet op burgers en burgerschap; is het dan ook niet zaak in te 
zetten op de leidende in plaats van op de 'gewone' of zelfs 'arme' burger? 

 
Stelling Starren: Door het aangaan van akkoorden en het versterken van het maatschappelijk 
middenveld rekken elites hun bestaan en hun slecht gelegitimeerde machtspositie. Ondertussen 
loopt het democratisch tekort op en nadert een politieke systeemcrisis. 
 
 
Steven P.M. de Waal (1955) is 
andragoloog en voorzitter van de 
PUBLIC Space Foundation. Hij is 
werkzaam in de publieke en non-
profit sector, met een accent op 
vraagstukken van marktwerking, 
ondernemerschap, strategische 
positionering en corporate 
governance. Daarnaast  is hij een 
veelgevraagd inleider en 
dagvoorzitter op congressen. Hij is 
essayist en werkte mee aan 
diverse boeken. 

 

Harry Starren  (1955) studeerde 
politicologie en bestuurskunde. Hij 
was geruime tijd directeur van de 
Baak, management 
opleidingscentrum van VNO-NCW. 
Thans is hij federatievoorzitter van 
de Nederlandse creatieve industrie 
en directeur van zijn eigen 
onderneming Ithaca International.  

 

 

http://www.publicspace.nl/

