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De andrago(lo)gische invalshoek doet er toe, meer dan ooit!! 

Lezing van Dr. Gerard Donkers op het Lustrumcongres van de Kring 

Andragologie op 22 november 2017 

 

Beste mensen 

 

In een voor mij zeer kort bestek van 25 minuten moet ik de volgende stelling 

voor u aannemelijk maken:  

De andrago(lo)gische invalshoek doet er toe, meer dan ooit!! 

 

Laat ik beginnen met een klein voorbeeld van een andragogische praktijk. 
In De Volkskrant las ik laatst het verhaal van een 59-jarige vrouw (ik noem haar Bep) die was 

aangewezen op thuiszorg. Omdat ze vanuit haar stoel uitkeek op een terrasje dat alsmaar 

groener uitsloeg, vroeg ze de thuiszorg-werker (ik noem hem Marcel) de tegels van het 

terrasje te schrobben. De wc en de douce konden wel even wachten. Maar ja, de tegels 

stonden niet op de takenlijst van de thuiszorg. Dat mocht hij niet doen. Bep voelde zich diep 

gekrenkt.  

 

1. De andragologische invalshoek  
 

Grote filosofische debatten van de afgelopen eeuwen in de Westerse 

geschiedenis van het denken over veranderen en veranderbaarheid van mens 

en samenleving gaan onder meer over thema’s als handelingsvrijheid, vrije wil, 

macht, maakbaarheid, rechtvaardigheid et cetera. Ten grondslag aan deze en 

andere thema’s ligt het ingewikkelde vraagstuk van de verhouding tussen 

subject en object
1
. Voor de andragologie die gaat over praktische 

handelingswijsheid verwijst dit spanningsveld tussen subjectdenken en 

objectdenken naar een belangrijk vraagstuk dat op een heel concreet 

handelingsniveau ook in dit voorbeeld aan de orde is. Hoe gaat Marcel als 

handelingssubject om met de geobjectiveerde regels van het zorgsysteem en 

welke handelingsvrijheid heeft hij of neemt hij hierin? 

 

Met dit voorbeeld zitten we midden in het kennisgebied van de andragologie.  

Het bestuur van de Kring Andragologie heeft in een recente notitie kort 

weergegeven wat volgens haar het proprium is van de Andragologie waar we (ik 

ben inmiddels ook toegetreden als lid van het bestuur) het in redelijke mate met elkaar 

over eens zijn. Het bestuur breekt daarmee met een overheersende neiging in 

de recente Nederlandse geschiedenis van de andragologie om vooral ieders 

                                                           
1
 Volgens de Franse socioloog Pierre Bourdieu (1992) verwijst deze spanningsverhouding naar de kern van de discussie in de 

sociale wetenschappen van de afgelopen eeuwen. De basistegenstelling tussen subject en object loopt volgens hem immers 

parallel aan een hele reeks van andere tegenstellingen, zoals materialisme versus idealisme, economisme versus 

culturalisme, causale verklaring versus interpretatief begrijpen en actor-en systeemdenken. 
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eigen winkeltje breed uit te meten in plaats van de middelpuntzoekende 

krachten met betrekking tot dit kennisgebied te versterken. 

  

Ik noem een paar van die gemeenschappelijke punten: 

 

Andragologie is, zo staat in de bestuursnotitie, een brede veranderkundige 

sociale wetenschap. Ik spreek zelf meestal van sociale veranderkunde.  

Dit kennisgebied houdt zich bezig met mensen, en wel in hun verhoudingen tot 

zichzelf en tot elkaar binnen de context van maatschappelijke verbanden en 

instituties. De thuiszorg valt hier ook onder, hoewel de sociale veranderkunde 

veel meer terreinen bestrijkt dan enkel de geïnstitutionaliseerde sociale 

zorgsector. Zit het ‘sociale’ immers niet ingebed in al ons dagelijks handelen: in 

het werken, het leren, het zorgen voor mens en dier, het besturen, het 

twitteren en het houden van een toespraak? 

Ons handelen is bovendien intentioneel van karakter: bewust en vóóral 

onbewust proberen mensen in hun beroepsmatig en niet-beroepsmatig 

handelen hun omgéving (de ander en het andere waar bijvoorbeeld ook Kunneman 

over sprak) te beïnvloeden in een door hen gewenste richting door zich zo goed 

en zo kwaad als het kan op die omgeving af te stemmen. 
 

Maar zowel professionals als niet-professionals kunnen die omgeving per 

definitie niet beïnvloeden zonder zichzélf te veranderen, d.w.z. zonder 

zelfsturing (zonder het beïnvloeden van de eigen waarnemingen, gedachten, motoriek, 

ervaringen, gedragingen). Probeer zonder zelfsturing maar eens een stoel te 

verzetten! Zelfsturing (en de reflectie daarop) is dan ook een essentieel aspect 

van leren en veranderen. 

Zo’n brede visie op veranderen bekritiseert onder meer de traditioneel al te 

sterk gehanteerde scheiding tussen de veranderkundige als expert en de 

onkundige leek. Het verlegt de aandacht van een aanbodgerichte manier van 

denken naar een meer vraaggerichte, het eigen verandervermogen van 

mensen ondersteunende en faciliterend benadering van professionaliteit. 

 

De sociale veranderkunde is gericht op dit soort van praktische 

handelingskennis: wat moet ik of wat moeten wij doen en hoe moeten we dat 

aanpakken als we die en die intenties, doelen of waarden willen realiseren, 

bijvoorbeeld de waarde van duurzame ontwikkeling? Dat is de kernvraag van 

de veranderkunde! 

Kern van dit kennisgebied is dus niet zozeer het beschrijven en verkláren van 

situaties (daar zijn de wetenschappen traditioneel wel sterk in) dan wel het veranderen van 

gedragssituaties. Het gaat, zoals Arjo Nijk al aangaf, om denken in termen van 

handelingscompetenties (human capabilities). Het gaat om reflectieve kennis, 
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houding en vaardigheden om zich goed af te stemmen op de omgeving en zo 

bepaalde waarden te realiseren, bijvoorbeeld meer sociaal-economische 

zekerheid voor iedereen en sociale inclusie.  

Die referentiewaarden in het gedrag kunnen heel concreet zijn (binnen 10 minuten 

het huis van Bep schoonmaken), maar ook meer abstract (aan Bep een dienst op maat 

leveren). Achter die waarden zit altijd een bepaalde morele lading. In die zin 

betekent veranderen altijd normatief handelen.  

Maar die normativiteit zit niet alleen in de doelrichting van veranderen, maar 

ook in de sociale manier waarop dat proces plaatsvindt, namelijk door middel 

van de dialoog (van wederkerig intentioneel handelende subjecten). De dialoog kunnen 

we zien als de grondvorm van de andragologie. De kwaliteit van die dialoog 

zegt iets over de beoogde sociale kwaliteit van de samenleving als geheel. 

 

Die dialoog is ook niet alleen iets persoonlijks tussen mensen; de dialoog speelt 

zich af in een natuurlijke en maatschappelijke context waar mensen op allerlei 

manieren van afhankelijk zijn en zich toe moeten verhouden. Die 

contextafhankelijkheid vraagt van de andragoog dat hij niet alleen rekening 

houdt met psychologische kennis, maar ook met sociologische, biologische, 

economische en politieke inzichten en bovendien, zoals Kunneman in zijn 

modus 3 kennis aangeeft, ook met de ervaringskennis van de mensen zelf. 

Andragologie is daarom een transdisciplinaire (deels de wetenschappen 

overstijgende) handelingswetenschap, meerperspectivistisch en integratief van 

karakter.  

 

Aldus mijn uitleg van de bestuursnotitie. 
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2. Als we de andragologie op deze manier beschrijven, dan is een logisch 

volgende vraag: Welke handelingscompetenties zijn belangrijk als we 

kijken naar actuele sociale vraagstukken in de samenleving? Een korte 

impressie. 

 

De hedendaagse maatschappelijke en politieke context wordt alom getypeerd 

als toegenomen dynamisch en complex. U zult dit vandaag ook nog vaak horen! 

Zo brengen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op allerlei 

gebied een overaanbod met zich mee aan beschikbare kennis, informatie, 

producten en diensten, waar we als koopkrachtige consument en producent uit 

kunnen en moeten kiezen. Om ons te beschermen tegen overdaad (en om te 

overleven) moeten we met de nodige zelfdiscipline verantwoordde keuzes 

leren maken uit wat de Engelse socioloog Giddens een tyrannie van 

keuzemogelijkheden noemt. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden op het gebied van 

geneeskunde, aan onze kennis van het ongeboren kind of aan de mogelijkheden op het gebied van 

de Informatie en Communicatietechnologie (bijvoorbeeld de robottisering.  

De Duitse socioloog Ulrich Beck wijst er al vanaf de jaren tachtig op dat we 

leven in een (wat hij noemt) Risikogesellschaft en dat we op allerlei 

levensgebieden (werkgelegenheid, milieu, veiligheid enz) met deze risico’s moeten leren 

omgaan.  

Cultuursociologen wijzen onder meer op de sterk toegenomen individualisering 

van de samenleving. Als gevolg daarvan moeten en mogen we zelf uitzoeken 

wat we onder ‘het goede leven voor onszelf en het samen leven met anderen’ 

verstaan en hoe we dat invullen, bijvoorbeeld hoe we onze eigen biografie 

vormgeven of hoe we  willen participeren aan de samenleving. 

Weer andere wetenschappers wijzen op de mondialisering van onze 

samenleving en de invloed daarvan op de toename van gevoelens van 

onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit van sociale vraagstukken, bijv. 

vluchtelingenproblematiek en de toename van culturele diversiteit. Hoe gaan we daarmee om? 

Denk op politiek gebied ook aan de ontwikkeling van de activerende en zuinige 

verzorgingsstaat en aan de transities van voorheen landelijke 

zorgvoorzieningen naar gemeentes. Dat vraagt zowel om een andersoortige 

overheid als om een anderssoortige burger en zorgprofessional.   

 

De toegenomen complexiteit van de samenleving doet aldus in het algemeen 

een sterk appel op de zelfregie van de burger in het verantwoord omgaan met 

zichzelf en de samenleving. Een complexe en onvoorspelbare omgeving vraagt 

niet om mensen die, zoals een machine, slechts handelen op basis van vóoraf 

gegeven instructies. Een dergelijke samenleving vraagt meer om reflectief en 

lerend ingestelde mensen die ook kunnen omgaan met onduidelijkheid en 

onzekerheid. Ze vraagt ook om een andere manier van denken over 
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professionaliteit en aansturing van organisaties dan de traditionele 

hiërarchische, bureaucratische en gestandaardiseerde sturingsconcepten van 

de moderniteit. Die concepten zijn te statisch.  

We zijn in de ogen van velen momenteel op zoek naar een nieuw leer- en 

veranderconcept dat de eigen kracht van mensen als vertrekpunt neemt en dat 

zich tegelijkertijd afstemt op de toegenomen complexiteit en afhankelijkheid 

van de maatschappij. Van hiërarchisch denken gaan we naar meer leren 

denken in termen van dialoog en co-creatie. 

  

Zo’n reflectieve en co-creatieve benadering klinkt andragologen als muziek in 

de oren! Want het past in haar benadering om zich aan te sluiten bij de talrijke 

interessante en vernieuwende initiatieven in politiek en samenleving die 

gericht zijn op versterking van het zelflerend en zelforganiserend vermogen van 

mensen. Denk aan zelfsturende productieteams, aan het concept van de 

lerende organisatie, aan talrijke initiatieven op het gebied van sociaal 

ondernemerschap en aan zelforganisaties van burgers en professionals op 

uiteenlopende terreinen als gezondheid, wonen, welzijn, onderwijs, 

duurzaamheid en cultuur. Zowel in bestaande als ook in nieuwe instituties zien 

we de laatste jaren talrijke pogingen om de koppeling met die beweging van 

onderop mee vorm en inhoud te geven. Hier liggen volop kansen voor de 

andragologie! 

 

Maar de praktijk is weerbarstig! 

In het voorbeeld aan het begin van mijn verhaal maakten we kennis met de 

thuiszorg. Zij moet vernieuwende beleidsdoelen zoals het primair aanspreken 

van de eigen regie van cliënten, realiseren met afnemende financiële middelen. 

Het sociaal beleid van de overheid is in dit opzicht behoorlijk tegenstrijdig.  

Bovendien zien we in deze en andere veranderpraktijken juist ook talrijke 

vormen van onteigening van die zo gewenste zelfregie van burger en 

professional en van onterechte reductie van de alom gesignaleerde 

complexiteit van de maatschappelijke werkelijkheid.  

 

Een paar voorbeelden: 

 

We kunnen spreken van onteigening van zelfregie als er van buitenaf of van 

bovenaf uniforme systemen worden ontwikkeld (bijvoorbeeld productie-, 

registratie- en informatiesystemen zoals het DBC-systeem in de gezondheidszorg) zonder 

dialoog met de betrokkenen. Dat schept problemen, vraagt voortdurend om 

herstelwerkzaamheden, kost veel geld en is geen duurzame aanpak! 
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Een ander voorbeeld van onteigening van zelfregie is als de overheid (of een 

andere instantie) zelfsturing als een verplichting van bovenaf aan werknemer 

of burger oplegt: de ander moet zelfredzaam zijn en heeft niet het recht om 

NEE te zeggen tegen deze claim van buitenaf. De zelfsturing wordt hem dan 

juist ontnomen! 

Van onteigening van zelfregie van mensen is bijvoorbeeld ook sprake als 

dienstverleners of leidinggevenden onredelijk handelen in het star vasthouden 

aan standaardprocedures. Dan bepaalt het systéém (de systemische orde) de aard 

van de begeleiding en worden mensen die toch al een kwetsbare positie in de 

samenleving hebben, ook hun zelfregie nog ontnomen. Dat zien we in ons voorbeeld. 

Een zorgsysteem dat is opgezet om mensen te helpen, maar dat niet op Bep is afgestemd schiet niet 

alleen tekort. Het voegt ook nieuw leed toe! 

 

Een belangrijke vorm van onteigening van zelfregie van professionals zien we 

ook in de objectivistische claim op waarheid in het evidence-based werken
2
. 

Het is per definitie niet zo dat bijvoorbeeld een bepaalde  methodiek kan 

worden verstaan als een voorgeschreven systeem van richtlijnen dat in zichzelf 

een bepaald effect zou kunnen realiseren (dus effectief zou kunnen zijn), los 

van degene die die methodiek hanteert. Methodiek is in werkelijkheid altijd 

een aan persoon en context gekoppeld handelingssysteem.  

De objectivistische waarheidsclaim – en dat geldt ook voor het willen funderen van een 

‘objectieve moraal’ - wil het subject zoveel mogelijk uitschakelen. Vanuit het 

oogpunt van waarheidsvinding mogelijk wel of niet terecht, maar door die 

uitschakeling van het handelingssubject brengt men wel een onterecht reductie 

aan van de complexe handelingswerkelijkheid. 

  

Vaak gebeurt de onteigening van zelfregie onbewust, niet gewild en ingegeven 

door goede bedoelingen, bijvoorbeeld om de veiligheid van mensen te 

garanderen. Het proces van onteigening voltrekt zich aldus sluipenderwijs in de 

samenleving. We zien het bijvoorbeeld ook in het objectivistisch taalgebruik in 

beleidsrapporten, boeken en verslagen. 

 

Al deze en vele andere vormen van onteigening van zelfregie leiden uiteindelijk 

tot zelfuitputting van mens en organisatie en tot ontzieling van de samenleving.   

                                                           
2
 Want wat is evidentie? Zonder dat wij als subjecten axioma’s en uitgangspunten (al is het maar dat 

de aarde en wij bestaan) aannemen (‘aannemen’  is de handeling van een subject) heeft 

waarheidsvinding überhaupt geen zin. Die niet te bewijzen aannames kunnen hoogstens door 

anderen worden gedeeld en daarmee intersubjectief worden aanvaard, zo leert ons Wittgenstein.  
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Complexiteitsreductie is problematisch, omdat het geweld doet aan de 

verbondenheid tussen mens, natuur en maatschappij. Het draagt bij aan een 

steeds verdere fragmentering en verbrokkeling van de samenleving. 

 

Samenvattend zou ik nu als kernopdracht van de hedendaagse sociale 

veranderkunde willen formuleren: opsporen en funderen van praktische 

handelingskennis die gericht is op versterking van díe vormen van zelfregie van 

individuen en organisaties die recht doen aan de complexiteit van mens en 

samenleving. Dat vraagt om een op afstemming gerichte vorm van regie en 

zelfregie, niet alleen sturend naar zichzelf en de omgeving bezig zijn, maar 

vooral ook leren loslaten; ruimte laten voor het afhankelijk zijn en beïnvloed 

worden door de ander en het andere. 

Nico de Koning zei dat zelfregie een illusie is. Ik zou hem het volgende citaat 

aan het begin van mijn boek ‘Zelfregie terug in het werk ( SWP 2015) willen 

meegeven ter overdenking: 

 

Al zou het waar zijn dat alles wordt bepaald door het noodlot, het systeem, de 

natuur of het toeval, dan nog is zelfregie nodig om het noodlot te aanvaarden, 

de natuur te leren volgen en het toeval te dragen. 

 

Een vastgelegd, formeel systeem van wetten en regels, bijvoorbeeld op het 

gebied van duurzaamheid kan in de samenleving alleen vertrouwen wekken 

(dus werkelijk duurzaam zijn) binnen een context die zichzelf reguleert, d.w.z. 

binnen een krachtige informele morele orde waarin mensen zich als 

verantwoordelijke individuen opstellen en zich afstemmen op het vastgelegde 

rechtsysteem. Zo’n zelfregulerende orde kan alleen spontaan zelfgestuurd tot 

stand komen.  Die orde - die onderlinge afstemming tusen mens, natuur en 

maatschappij - kan per definitie nooit vanuit één actorgroep of vanuit één 

perspectief worden gerealiseerd of geregisseerd. Hier past bescheidenheid. 
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3. Terugblik op de beginstelling 

 

Beste mensen 

De andrago(lo)gische invalshoek doet ertoe, méér dan ooit!   

De hedendaagse samenleving vraagt met name om de ontwikkeling van 

participatieve en dialogische handelingscompetenties van mensen. Deze 

gerichtheid van politiek en samenleving raakt het hart van de andragologie als 

sociale veranderwetenschap. Daar kunnen we op deze jubileumbijeenkomst 

trots op zijn!  

 

Inhoudelijk gezien is er alle reden om dit kennisgebied als een essentiële tak 

binnen de sociale wetenschappen, op de agenda te krijgen van 

praktijkinstellingen, hogescholen en universiteiten. 

Alle reden is er om vooral samenwerking te zoeken met verwante 

veranderkundig georiënteerde studierichtingen en kenniscentra in het hoger 

onderwijs op het gebied van human resources, verandermanagement, 

coaching, advisering, social work en community intervention. 

Alle reden ook voor de Kring Andragologie om door te gaan met het aanbieden 

van lezingen, cursussen en evenementen waarin de andragologische invalshoek 

centraal wordt gezet. 

 

In dit zoeken naar samenwerking wil ik pleiten voor een kritisch en bescheiden 

opstelling van de andragologie: 

Kritisch ten opzichte van onszelf in de erkenning dat er bij praktijkwerkers al 

veel impliciete handelingskennis aanwezig is. Met behulp van handelingsgericht 

onderzoek – Danielle Zandee zal hier zodadelijk verder op ingaan - kunnen we hen helpen 

om deze kennis mee boven tafel te krijgen. De andragologie moet zich niet 

alleen laven aan prachtige vergezichten en filosofische beschouwingen, maar 

vooral ook aan gedegen empirisch onderzoek in deze. 

Kritisch en bescheiden wil ook zeggen: niet uitgaan van één absolute waarheid, 

maar eerder het verschil en de kritische dialoog erkennen als grondvorm van 

veranderen die past in een pluralistische wereld als de onze. Een kritische 

dialoog is aan de ene kant  open, wil het een werkelijke dialoog zijn (daarin past 

naar mijn opvatting niet het beschimpen en vervloeken van mensen die anders denken dan wij), 

maar is anderzijds niet oeverloos en in die zin grenzen stellend.  

Een dergelijke kritisch-reflectieve benadering vraagt vooral om een niet-

beschuldigende, open houding en om theoretisch-normatieve reflectiekaders 

die open zijn voor eigen invulling door anderen en in die zin dus slechts beperkt 

prescriptief zijn. 

Bescheidenheid betreft ook de erkenning dat lang niet alles veranderbaar is. 
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Tot slot 

 

Ik wil eindigen met een persoonlijke noot. In deze zorgelijke tijden van 

terrorisme, onzekerheid, angst, vreemdelingenhaat, opwarming van de aarde, 

voortdurend oorlog en dreiging van geweld enzovoort, ervaren velen van ons 

dat ze moeten vechten tegen een neiging tot alarmistisch denken, tegen 

gevoelens van onmacht, tegen zwartkijkerij en tegen cynisme over de 

mogelijkheden tot verandering. De andragologie is voor mij een positief 

gerichte brede veranderbenadering die ons houvast kan geven in het blijven 

geloven dat we met elkaar de wereld een beetje beter kunnen maken. De 

liefde voor een niet-autoritaire, sociaal sensitieve, kritisch-reflectieve en 

duurzame samenleving is het andragologisch antwoord op de hedendaagse 

intolerante, haatzaaiende en repressie bepleitende reacties in politiek en 

samenleving. Dit liefdevolle antwoord is actueler dan ooit!! 

 

Bedankt voor het luisteren! 


