
 
MASTERCLASS  
Onderzoeksruimte sociale interventie 
 
Door dr. Arienne van Staveren en dr. Hans Vermaak 
 

Kern van de masterclass is de verbinding van wetenschappelijk onderzoek 
met het vormgeven van veranderpraktijken in het sociale domein. De term 
sociale interventie gebruiken we om het repertoire aan theorieën, inzichten 
en eigen ervaringen rondom sociale thema’s te koppelen aan 
wetenschappelijke onderzoeksmethoden en veranderkundige interventies. 
In deze masterclass leren de deelnemers wetenschappelijk onderzoek en 
kennis over sociale interventie in relatie tot elkaar aan te wenden voor 
vraagstukken uit maatschappelijke werkpraktijken. De essentie van de 
masterclass is: Welke soorten wetenschappelijk onderzoek passen bij 
‘sociale interventie’? Wat zijn kritische factoren om rekening mee te 
houden en hoe gebruiken we onderzoekservaring voor de sociale 
vraagstukken en thema’s die we in ons werk tegenkomen. 
 
Dr. Arienne van Staveren studeerde sociologie aan de UvA en promoveerde 
in 2007 op leren grensoverschrijdend samenwerken met het proefschrift 
‘Zonder wrijving geen glans’. Zij is directeur en bestuurder van LESI. Daarvoor 
werkte zij meer dan 10 jaar bij Sioo, interuniversitair centrum voor 
veranderen en leren waar zij leertrajecten ontwikkelde, actieonderzoek deed 
en verandertrajecten in het sociale domein begeleidde. Daarnaast was zij 
programmaleider van de masteropleiding ‘Advanced Change Methodologies’. 
In 2010 kreeg zij, samen met Stichting Jeugdformaat de OOAimpactprijs voor 
een meerjarig verandertraject in de jeugdzorg. 
Dr. Hans Vermaak is adviseur, docent en onderzoeker. Zijn werk richt zich op 
uitdagende organisatieveranderingen. Als onderzoeker richt Vermaak zich op 
situaties en praktijken die zich niet makkelijk in concepten laten vangen. Hij 
deed lang onderzoek naar complexe opgaven in organisaties en promoveerde 
daarop cum laude. Zijn boek ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ werd 
bekroond als boek van het jaar 2009 door de OOA. Hij is associate partner 
van Sioo. Hij is verder ‘visiting professor’ aan de Copenhagen Business School 
(CBS/Simi) en associate partner van Twynstra Gudde.  
 

De kosten zijn inclusief literatuur en verblijfskosten overdag, en exclusief 
eventuele overnachtingen. Op losse dagdelen kan niet worden ingeschreven. 
 
Data: 26-27 maart, 9-10 april, 23-24 april, 7-8 mei 2015 

Locatie: LESI 

Prijs: € 3.500,00 

Aanmelden en/of informatie: Epi Sprée - e.spree@lesi.nl 


