Nieuwe ongelijkheden
VU School of Governance
BESTUREN IN EEN
Prof. dr. Henri de Groot
GEFRAGMENTEERDE
Prof. dr. Willemijn Roozendaal
Prof. dr. Maurice Crul MAATSCHAPPIJ

• Gelijkheid
• Ongelijkheid
• Rechtvaardigheid
• Discriminatie

• Trends in inkomen,
vermogen en onderwijs
• Trendanalyse culturele
ongelijkheid
• Evaluatie Wet flexibiliteit
en zekerheid

van
Ongelijkheid
naar
Maatwerk

•O
 orzaken & gevolgen
van ongelijkheid
•D
 e werking van de
markteconomie
• Intersectionaliteit

•B
 enaderen moeilijk
bereikbare groepen
•U
 itsluitings-effecten

Nieuwe Ongelijkheden
Besturen in een gefragmenteerde maatschappij
De hedendaagse samenleving is gefragmenteerder dan ooit. Sociaaleconomische ongelijk
heden nemen eerder toe dan af. Tegelijkertijd doen zich nieuwe ongelijkheden gelden,
zoals tussen culturele groepen en tussen stad en platteland. Deze maatschappelijke scheids
lijnen lopen door elkaar en zijn voortdurend in ontwikkeling. Dit compliceert de stuurbaar
heid van de samenleving. Terwijl het beginsel van gelijke behandeling veelal diep ingebakken
zit in beleid, vergt een gefragmenteerde maatschappij ook maatwerk. Goed inzicht in de
diversiteit van de maatschappij is essentieel om beleidsinterventies op de juiste manier te
laten landen bij de verschillende doelgroepen.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit zes interactieve
bijeenkomsten van zes uur (13.00 – 19.00 uur)
en een afsluitende presentatiedag. Iedere
opleidingsdag bestaat uit meerdere onder
delen waarin we onderwijs door VU-experts
afwisselen met prominente gastsprekers en
het uitwerken van cases uit de praktijk.

RESULTAAT
Na succesvolle afronding van de opleiding
heeft u onder andere:
•	Een scherp begrip van de relatie tussen
ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
•	Actuele kennis van de ongelijkheden die de
Nederlandse samenleving kenmerken en
de wijze waarop zij zich ontwikkelen.
•	Inzicht in de belangrijkste determinanten
van interpersonele en inter-regionale
ongelijkheid (ook in internationaalverge
lijkend perspectief).

•	Inzicht in de wijze waarop verschillende
vormen van ongelijkheid op elkaar
inwerken.
•	Nieuwe instrumenten om zicht te krijgen
op de wijze waarop beleid inwerkt op
ongelijkheden en uiteenlopende effecten
sorteert.
•	Voorbeelden van en handvatten voor de
inrichting van beleid op een manier die
recht doet aan de diversiteit tussen doelgroepen.
•	Inzicht in de wijze waarop ongelijkheden
van invloed zijn op de ontvankelijkheid van
burgers voor beleid en middelen waarmee
op deze ontvankelijkheid kan worden
ingespeeld.

DATA/KOSTEN
De cursus start 24 november 2020. De zes
bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagen
van 13.00 – 19.00 uur.
Kosten: 2 2.950,- inclusief studiemateriaal
en catering.
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wijzigingen voorbehouden

Het leerlab ‘Nieuwe ongelijkheden’ stelt
beleidsmakers in staat om de maatschappij
beter aan te spreken door hen scherper
inzicht te geven in de oude én nieuwe ongelijkheden die de Nederlandse maatschappij
kenmerken.

