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Kritisch maar bescheiden 
Ervaring met de leerwerkplaats ‘Zelfregie voor organisaties in transitie’ 2017 
 

De masterclass Zelfregie voor organisaties in transitie wordt dit jaar voor de 
zevende keer aangeboden door de Kring Andragologie van de Universiteit 
van Amsterdam. Vijf keer op locatie in Amsterdam en twee keer in-company 
op locatie in twee gemeentes. De masterclasses bestaan uit acht 
bijeenkomsten van elk vier à vijf uur. Deelnemers zijn beleidsmedewerkers, 
managers en wethouders van gemeenten, HBO-docenten en teamleiders, 
managers, adviseurs en bestuurders van allerlei verschillende organisaties. 
Het maximum aantal deelnemers is vijftien. In het najaar van 2017 hopen 
we weer met drie nieuwe masterclasses te kunnen starten. 
 
De docenten Gerard Donkers en Nelly Labrie merken dat de mensen over 
het algemeen heel tevreden en zelfs enthousiast zijn over de visie, inhoud 
en thema’s van het boek ‘Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van 

professionaliteit en orgaisatieontwikkeling’ (2015). De cursisten herkennen daarin 
hun eigen praktijk en hun geworstel met de nieuwe manier van werken aan 
zelfregie die ze in hun organisatie willen invoeren. Wel vinden velen het een 
pittig boek, een echt studieboek. Sommigen, vooral mensen die in de drukte 
van hun werk te veel in de ‘doe-stand’ zitten en te weinig in een reflectieve 
houding, vinden het zonder uitleg van de docent moeilijk te begrijpen. 
 
Een van de werkzame bestanddelen van andragologische theorieën en 
praktijken is het kritisch maar bescheiden denken dat hierin naar voren 
wordt gebracht. 
 
Die bescheiden opstelling begint al met de veronderstelling van de 
docent/auteur dat de cursisten zelf veel meer materiekennis hebben met 
betrekking tot hun eigen werkpraktijk dan hijzelf. Zijn materiekennis inzake 
overheidsfinanciën, intensieve veehouderij, ruimtelijke ordening, 
handhaving, ICT, huisvesting et etcera reikt doorgaans niet veel verder dan 
die van een gemiddelde burger. Zij weten individueel en met elkaar veel 
meer over hun eigen overzichtelijke situatie dan de docent zelf ooit weet of 
kan weten. Veel van hun kennis blijft echter impliciet en zit in hun 
handelingspraktijken verscholen. De docent kan hen helpen om deze kennis 
naar boven te halen.  Bovendien is hun handelingskennis doorgaans 
specifiek contextgebonden en kan de docent bijdragen aan kritische 
verdieping en verbreding door vanuit hun micro- en mesoniveau 
verbindingen te leggen met macro ontwikkelingen in de  



 

2 
 

samenleving. Tenslotte is het vooral ook de theoretische bijdrage  op het 
gebied van de andragologie, c.q. de sociale veranderkunde die hen door 
middel van het boek en de bespreking ervan tot nieuwe inzichten en 
oplossingen voor problemen brengt. 
 
Het bescheiden denken komt ook naar voren in het besef dat het niet 
mogelijk is om uit te gaan van één absolute waarheid. In de huidige 
pluralistische wereld vormen eerder het verschil en de dialoog de 
fundamenten van het veranderkundig handelen op sociaal-cultureel, 
economisch en politiek gebied. Meerspectivistisch denken behelst niet 
alleen een meer-actoren model van denken. Ook in theoretische zin vraagt 
het om interdisciplinair denken in termen van verstrengeling van 
gedrag(stheorieën), persoon(sgerichte theorieën) en omgeving(sgerichte 
theorievorming). Dit driewerelden denken is voortgekomen uit mijn 
praktijkgerichte onderzoeken en uit het historisch onderzoek naar het West-
Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en 
samenleving (de drie veranderkundige modellen). Dit driewereldendenken 
wordt door vrijwel alle cursisten gezien en gehanteerd als een belangrijk 
handelingsschema voor kritische reflectie. 
 
Dit pluralistisch denken betekent niet het verlies van realiteit, maar eerder 
een toename ervan in de vorm van een heleboel realiteiten en 
betekenissen. Juist een positieve dialogische benadering maakt het 
samenleven van verschillende visies naast elkaar mogelijk en kan leiden tot 
het vinden van nieuwe creatieve oplossingen voor de complexe 
vraagstukken van de hedendaagse samenleving. De andragologie is een 
benadering van theorie en praktijk die gekenmerkt wordt door een 
inhoudelijk gericht procesdenken. 
Dit inhoudelijk procesdenken vraagt om openheid voor emergentie in het 
veranderend bezig zijn. Ook hier is bescheidenheid van de wetenschap aan 
de orde. Andragologische theorieën dienen slechts te worden begrepen als 
beproefde reflectiekaders die principieel open zijn voor specifieke invulling 
in een bepaalde praktijksituatie. Het is theorievorming over mogelijkheden 
tot verandering en is in die concrete handelingsgerichte zin niet prescriptief. 
De aangeboden reflectiekaders kunnen helpen bij het maken van praktische 
en morele keuzes voor wat te doen en hoe aan te pakken teneinde 
bepaalde waarden te realiseren. 
 
Belangrijk in dit verband is ook de tegenstelling tussen alles of een beetje: 
tussen effectief helpen (hulp die de probleemsituatie helemaal oplost) en 
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hulp die bestaat uit een beetje ondersteunen en faciliteren in de ‘zône van 
de naaste ontwikkeling’ zodat de betrokkenen zelf de regie over de 
probleemoplossing weer ter hand kunnen nemen. Ook hier geldt een 
kritische maar bescheiden opstelling.  

 
Kritische bescheidenheid kenmerkt de andragologische theorievorming ook 
door ‘veranderkundig handelen’ niet enkel toe te schrijven aan de 
professional en de ‘cliënt’ daarin als leek op te vatten. Het begrip 
veranderen kan worden opgevat als de combinatie van 
omgevingsverandering en zelfverandering (leren), een alledaags, ten dele 
bewust maar veelal onbewust, proces van waardegeoriënteerd handelen, 
gericht op aanbrengen van wijzigingen in de omgeving en in zichzelf. Met 
deze omschrijving is het thema van de zelfregie en het procesmatig denken 
als essentiële kenmerken van elk veranderkundig handelen in het vakgebied 
opgenomen. Het bewuste en onbewuste intentionele (op 
referentiewaarden van gedrag gericht) handelingssubject is per definitie 
onderdeel geworden van systemisch denken over de complexe 
maatschappelijke context. Het vakgebied keert zich in dit opzicht tegen de 
alom aanwezige vormen van onteigening van zelfregie in ons dagelijks 
handelen en in onze taal. Het stelt zich ook kritisch op ten opzichte van het 
eenzijdig productgerichte denken in termen van vastliggende fasen en 
standaarden van gedrag.  
Door het systemisch denken en het handelingsgericht denken met elkaar te 
verbinden wordt de actor een ‘bescheiden’ actor, omdat hij niet 
onafhankelijk opereert en zich dus zal moeten afstemmen op de omgeving 
om effectief te handelen. Misschien is dit bescheiden afstemmen van onze 
aanspraken op bezit, genot en aanzien op onze middelen om die te 
verwerven ook wel een goede manier om niet ongelukkig te zijn. Zo’n  
bescheiden opstelling bevordert immers de doelmatigheid van ons 
handelen. 
Systemisch denken impliceert koppelingsdenken. Denk bijvoorbeeld aan de 
koppeling die organisaties moeten maken tussen professionalisering van het 
uitvoerend werk  en management en organisatieontwikkeling. De 
organisatie wordt door de andragologie opgevat als een levend en lerend 
systeem van actoren ( van in principe veranderbekwame mensen) die 
individueel en in wisselende coalities (o-creatief) met elkaar bezig zijn om 
hun maatschappelijk opdracht te realiseren. Dit soort van koppelingsdenken 
past in een systemische manier van kijken naar handelingspraktijken. 
Gedrag, persoon en omgeving zitten steeds onderling verstrengeld in onze 
handelingspraktijken aanwezig. Het gedrag van mensen is verbonden met 
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cognities, met gevoelens en behoeften en met de maatschappelijke context. 
Ons Zelf is een multidimensionaal zelf, verdeeld over verschillende rollen en 
eigenschappen. Mens, natuur en maatschappij dienen dan ook actief in hun 
onderlinge verstrengeling te worden benaderd. Vertrekpunt daarin is de 
diversiteit van aspecten van het zelf en van de situatie. Maar in die 
diversiteit moeten we ook op zoek gaan naar samenhangen en 
verbindingen. Ik heb hiervoor het begrip levenssamenhang geïntroduceerd. 
 
Dr. Gerard Donkers 2017 


