
 

  

 
 
 

 

WAT IS … NEOLIBERALISME ? 
Kortrijk, woensdag 9 maart 2016  

 

Tijdens een avondsessie in de reeks “Wat is …” bekijken we zowel actuele als basisbegrippen van dichterbij. Het centrale thema 

is steeds het onderwerp van een actueel maatschappelijke debat. Startend "from scratch" wordt ieder thema vanuit 

verschillende invalshoeken en met voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt.  

 

PROGRAMMA 

De term neoliberalisme wordt in allerlei contexten gebruikt, zij het meer in de media dan in wetenschappelijke analyses. Vaak 

klinkt dit als een scheldwoord, meer dan als een duidelijk omschreven begrip. Het woord signaleert dat de spreker of schrijver 

een antikapitalistische ideologische positie inneemt of minstens kritisch staat tegenover de deregularisering van markten die we 

sinds de jaren 1990 hebben meegemaakt. In deze lezing wordt allereerst de geschiedenis van het begrip geschetst en 

onderzocht in welke mate deze maatschappijkritiek terecht is. Is het kapitalisme ethisch? Is efficiëntie een waarde die  op gelijke 

voet staat met solidariteit of vrijheid? Laat de ‘neoliberale’ globalisering nog ruimte voor nationale democratieën en voor het 

voortbestaan van een ontwikkelde welvaartsstaat? Hoe verhoudt het neoliberalisme zich tot liberalisme en individualisering? Op 

deze  omvattende vragen wordt in deze “Wat is” een samenhangend antwoord geformuleerd. 

 

19.30 uur: Welkomstwoord door prof. Steven Van Hecke  

19.35 uur: Voordracht door prof. Antoon Vandevelde   

20.45 uur: Vraagstelling  

21.15 uur: Afsluitend drankje  

 

SPREKER 

Prof. Antoon Vandevelde is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en aan het 

Centrum voor Economie en Ethiek van de KU Leuven. Hij studeerde economie en filosofie. Hij publiceerde talrijke 

artikels in het domein van de politieke filosofie en de economische (breder ook toegepaste) ethiek, onder andere 

over rechtvaardigheidstheorie, filosofie van de sociale zekerheid, de logica van helpen, zorgen en geven, de 

legitimiteit van erfenissen en erfenisbelasting en schaarsteproblemen in de gezondheidszorg. 

 

PRAKTISCH 

Woensdag 9 maart 2016 om 19.30 uur 

Onthaal vanaf 19 uur 

Texture Kortrijk, Noordstraat 28 in Kortrijk 

Schrijf in vóór 1 maart 2016 via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

 

De deelnameprijs voor de lezing is 12 euro. Wanneer u deze lezing combineert met een geleide rondleiding in het 
museum (voorafgaand om 17 uur) dan betaalt u 22 euro.  U betaalt dit bedrag op rekening IBAN BE31 2850 2133 
2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van “400/0012/27592 en naam deelnemer(s)” 

 

In samenwerking met Stad Kortrijk. 
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