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De opdracht 

Blik in een nabeschouwing terug op je twee opdrachten en op hetgeen je in sessie 2 en in sessie 4 

inhoudelijk gezien hebt geleerd en bijgeleerd. Breng het geleerde ook in verband met je 

leerbehoeften op het gebied van sociale interventie. 

Tijdens de masterclass veranderkundige bouwstenen zochten we naar een antwoord op de 

volgende vraag: 

“Hoe kunnen sociale professionals hedendaagse handelingspraktijken legitimeren in het licht van 

historisch ontwikkelde veranderkundige theorieën en modellen en vanuit een transdisciplinaire 

visie komen tot een concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling dat bijdraagt aan 

versterking van zelfregie in afstemming op de moerassige complexiteit van mens en samenleving?” 

De masterclass is een gezamenlijke zoektocht naar wat kan worden gezien als basale kennis van 

sociale veranderkunde in de volle breedte van het woord. Na de eerste sessie vroeg ik mij af 

waarom deze masterclass niet aan het begin van de opleiding was aangeboden. Tijdens de eerste 

sessie kreeg ik basiskennis en begrippen aangereikt die mij veel helderheid gaven en die mij eerder 

in de opleiding behulpzaam hadden kunnen zijn. Achteraf kan ik concluderen dat het waardevol is 

geweest dat ik deze masterclass juist aan het einde heeft plaatsgevonden. Het kwam tegemoet aan 

mijn persoonlijke leerbehoeften op het gebied van sociale interventie. Van elke masterclass die ik 

tot nu toe gevolgd heb, heb ik inhoudelijk maar ook persoonlijk veel geleerd. Ondanks dat er door 

de verschillende docenten altijd een relatie werd gelegd tussen de verschillende masterclasses 

vond ik het moeilijk om het geheel te overzien. Ik merkte dat ik het ook lastig vond om een ander 

uit te leggen waar mijn opleiding over ging. Ik merk dat ik door de masterclass bouwstenen sociale 

interventie te volgen, dat wat er in de eerdere masterclasses aan bod is gekomen beter een plek 

kan geven. Dat heeft mijns inziens voornamelijk te maken met de transdisciplinaire visie 

waarvanuit er in deze masterclass naar de centrale vraagstelling is gekeken. Er werden continu 

verbindingen gelegd tussen de verschillende theorieën en kennisbronnen waardoor er voor mij een 

samenhangend geheel ontstond. In de masterclass werd er gezocht naar een eclectische en 

samenhangende benadering van social changing. Een eclecticus is geen aanhanger van één enkele 

leer. Hij of zij is geen sectarische denker. Hij is iemand die vanuit een eigen waardenoriëntatie her 

en der het beste uitkiest om te komen tot een samenhangende benadering (Donkers, 2015). In 

deze masterclass is Donkers er in geslaagd om aan de hand van de literatuur en de stof die we 

tijdens de bijeenkomsten behandelde een landkaart te creëren van de sociale veranderkunde. Dat 

heeft mij overzicht en meer houvast gegeven als aankomend veranderkundige. 

De eerste opdracht stond in het teken van een introductie van veranderkundige grondslagen van 

de opdracht van de sociale veranderkunde in de context van hedendaagse maatschappelijke 

ontwikkelingen. Door het bestuderen van de literatuur en het maken van de opdracht leerde ik de 
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praktijk kritisch te analyseren. De zes basiskenmerken van veranderkundig handelen zoals deze 

naar voren komen bij Donkers (2015) waren mij deels vertrouwd. De interventiegerichte manier 

van kijken naar situaties in het sociale domein, de procesmatige manier van denken en de 

dialogische stijl van werken zijn herkenbaar vanuit de andere masterclasses. Toch zijn ze, wanneer 

ik naar mijn werkpraktijk kijk, helemaal niet zo vanzelfsprekend. De wijze van veranderen op de 

hogeschool kenmerkt zich veelal door een sociaal technologische benadering. Bij deze benadering 

ligt de nadruk op wat Charles Taylor (2009) noemt, de waarde van de onthechte rede. Deze 

onthechte menselijke rede is hier de belangrijkste bron van veranderkundige kennis. Zij maakt het 

mogelijk om rationeel en moreel verantwoord te handelen en kennis daaromtrent te ontwikkelen, 

los van al te veel subjectieve willekeur (Donkers, 2015). Binnen de hogeschool wordt veel waarde 

gehecht aan het evidence based werken, waarbij men zoveel mogelijk gebruik maakt van de 

nieuwste inzichten die gebaseerd zijn op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek om de 

kwaliteit van het onderwijs en de zorg te verbeteren. In de analyse die ik uitvoerde in de eerste 

opdracht heb ik deze wijze van werken kritisch beschouwd. Ik ben van mening dat het waardevol is 

om je handelen te baseren op methoden en technieken waarnaar onderzoek is verricht, die 

onderbouwd zijn en waar over nagedacht is. Maar ik ben kritisch wanneer men het doet 

voortkomen als een recept voor succes, waarvoor men alleen maar de juiste stappen hoeft te 

volgen. Je bent je eigen instrument en je handelen is onlosmakelijk verbonden met jou als persoon 

en omgeving waarin je werkzaam bent. Ik sluit me aan bij Donkers (2015) die een methodiek 

definieert als een aan persoon-en-context gekoppeld handelingssysteem. Midgley (2000) vat elke 

vorm van onderzoek op als een interventie. Hij stelt: “Er kan niet gehandeld worden zonder de 

persoon die handelt. Zelfs een observatie is onmogelijk zonder een observator. Daarom is een 

zogenoemde objectieve meting ingewikkeld en een objectieve waarheidsclaim niet geldig.” Het is 

interessant om op de ze manier naar het doen van onderzoek te kijken. Deze opvatting heeft me 

aan het denken gezet over de objectiviteit bij het doen van onderzoek. Ik ben het met hem eens 

dat elke vorm van onderzoek een vorm van interventie is. Of het nu gaat het om een 

inventariserend of evaluatief  onderzoek, jij brengt iets in beweging. Daarbij kan ik me vinden in de 

opvatting dat een objectieve meting ingewikkeld is. Tenslotte ben je als onderzoeker degene die 

keuzes maakt die bepalend zijn voor het verloop en de uitkomsten van het onderzoek.  

 

In deze eerste opdracht stelde ik de invoering van de zelfsturende teams binnen de hogeschool 

centraal. Het was verhelderend voor mij om te zien dat het begrip ‘zelf- organiserend vermogen’ 

zoals het binnen de hogeschool wordt gehanteerd keen geheel andere invulling kent dan die 

Donkers (2015) hier aan geeft in zijn concept van zelfregulering. Zelfsturing binnen de hogeschool 

lijkt te worden opgevat als een rationeel proces van informatieverwerking dat een team zelfstandig 

uitvoert, los van bemoeienis van het management. Volgens Donkers (2015) is een organisatie een 

levend, onbegrensd en dynamisch geheel van mensen die met elkaar in relatie staan en elkaar 

wederkerig beïnvloeden teneinde binnen die context bepaalde doelen en waarden te realiseren. 
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Hij spreekt van Zelfregulering om dit reflectieve, dus niet mechanische, proces van waarde 

georiënteerd handelen van individuen en groepen te duiden. Gedrag, persoon en omgeving zijn 

altijd onderling met elkaar verstrengeld. In ons gedrag streven wij bewust en onbewust altijd 

bepaalde waarden (doelen) na. Deze andere invulling van het begrip zelf- organisering heeft mij 

veel inzicht gegeven in mijn praktijk. Ik zie nu dat de zelfregie met momenten juist wordt 

onteigend waardoor ik de gevoelens van onmacht en frustratie van mijzelf en mijn collega’s beter 

kan plaatsen.  

Daarnaast heeft het maken van deze opdracht mij een meer genuanceerde, meervoudige kijk 

gebracht op de situatie. Enerzijds door dat het mij inzicht gaf in de positie en dillema’s waar 

anderen binnen de organisatie mee worstelen, ik bekeek de casus nu niet alleen vanuit mijzelf 

maar vanuit meerdere perspectieven. Anderzijds was het ook doordat ik de situatie vanuit een 

micro, meso en macro niveau analyseerde.  Ik richt mij als vanzelf vaak op het micro en meso 

aspect. Door de feedback van Donkers heb ik mij ook gericht op macro niveau, op de context van 

hedendaagse ontwikkelingen. De worsteling van mijn organisatie in de omgang met de zelfsturing 

van zijn medewerkers staat niet op zichzelf maar illustreert de zoektocht van veel leidinggevenden 

en professionals in organisaties. Men probeert zich zo goed mogelijk af te stemmen op de 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin een sterk en toenemend appel wordt gedaan 

op ieders vermogen tot verantwoorde zelfsturing of zelfverandering (Donkers, 2015). In mijn 

betoog heb ik gepoogd om enkele van de hier uit voortkomende dilemma’s bloot te leggen zoals zij 

zich vanuit mijn optiek voordoen in mijn organisatie. Het leren omgaan met deze 

tegenstrijdigheden wordt door Donkers gezien als een belangrijk thema wanneer het gaat om de 

hedendaagse maatschappelijke opdracht van sociale interventie. Door deze context te betrekken 

ontstonden er voor mij hele andere inzichten. Ik bleef hierdoor niet hangen in het klagen en wijzen 

naar anderen in de organisatie. Doordat ik meer ‘uitzoomde’ ontstond er van mijn kant meer 

inzicht en begrip voor de situatie die zich niet alleen in onze organisatie voordoet maar ook in de 

samenleving. Daarbij legitimeerde dit macro aspect ook het belang van het versterken van het 

zelfregulerend vermogen van de organisatie.  

Tot slot leerde ik in deze eerste opdracht kritisch te reflecteren op mijn eigen rol en positie in de 

situatie. Zelfregulering is een intern en extern gericht proces van zelf sturen en afstemmen 

(Donkers, 2015). Ik maak zelf onderdeel uit van de situatie. In de eerdere masterclasses ben ik hier 

wel op gewezen, maar het was pas tijdens deze masterclass dat dit kwartje echt viel en dat ik 

mijzelf ging zien als onderdeel van het geheel en mij hierdoor ook bewuster werd van mijn eigen 

invloedspositie. Het analyseschema van Donkers (2015) heeft mij daarbij veel inzicht gegeven in 

mijn onderliggende referentiewaarden van gedrag. Samenvattend geeft hij aan dat de 

kernstructuur van een veranderkundige reflectie is: Hoe (methode) kan ik (kunnen wij) op grond 

van mijn vooronderstellingen en uitgangspunten (visie) een bepaalde persoon-en-situatie 

(situatieverkenning) in de gewenste richting (doel) beïnvloeden?). Mijn handelen verloopt 
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(grotendeels) onbewust. Mijn vooronderstellingen en uitganspunten hebben een grote invloed op 

mijn doelbepaling en handelen. Dit inzicht heeft er mede toe geleid dat ik de tweede opdracht 

volledig in het teken heb gezet van het kritisch beschouwen van mijn functioneren. 

Tijdens de tweede sessie stonden de theorieën en modellen van social changing in historisch 

perspectief centraal. We zijn ingegaan op een drietal stromingen in de West- Europese 

geschiedenis van het denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Het 

is bijzonder om inzicht te krijgen in de historische context van de sociale veranderkunde, met name 

omdat ik hier tijdens de opleiding in eerdere masterclasses niet eerder bij stil hebben gestaan. In 

vogelvlucht liet Donkers zien dat er al vroeg verschillende denkwijzen zijn ontwikkelt: het sociaal- 

technologisch perspectief van veranderen, het persoonsgericht-interpretatief perspectief van 

veranderen en het maatschappij-kritisch perspectief van veranderen. Deze stromingen zijn met 

name ontstaan vanuit een tegenreactie op een andere stromingen. Het onderzoek dat Donkers 

verrichtte naar de historische paradigma’s in de veranderkunde is een eerste kennisbron waaruit 

hij het zelfreguleringsconcept ontwikkelde. De praktijkgerichte onderzoeken naar de methodieken 

van sociale interventie is een tweede, en de kritische reflectie op de hedendaagse 

maatschappelijke ontwikkelingen een derde belangrijke kennisbron.  

Een belangrijke les uit de historische analyse is dat het dualistische denken zelf voortdurend ter 

discussie wordt gesteld. Bijvoorbeeld de tegenstellingen tussen lichaam en geest, tussen subject en 

object, tussen actor en systeem, tussen individu en maatschappij en tussen autonomie en 

verbondenheid. Met de ontwikkeling van een integratieve theorie van veranderen sluit Donkers 

aan bij hedendaagse pogingen om het dualistisch denken in termen van of-of te overwinnen en te 

leren denken in termen van meervoudigheid. Volgens Donkers hebben de verschillende 

stromingen ons in het verleden verder geholpen en biedt elk van de modellen vruchtbare 

antwoorden op een aantal kwesties die bij interventie-vraagstukken in het geding zijn. Ieder voor 

zich zijn ze echter niet afdoende om tot een bevredigende oplossing te komen. Alle drie de 

denktradities zijn op de een of andere manier verstrengeld in onze handelingspraktijken aanwezig. 

De modellen geven tezamen een driedimensionaal beeld van onze veranderpraktijken. In deze 

masterclass heb ik geleerd om vanuit de drie modellen naar praktijksituaties te kijken. Ik heb 

daarbij, o.a. bij het maken van de opdrachten ervaren dat een meervoudige blik als professional 

verdiepend en nuancerend werkt en behulpzaam kan zijn om zorgvuldiger te handelen.  

Het driewerelden denken kan echter ook waardevol zijn bij het doen van onderzoek. Tijdens de 

vierde sessie hebben we ons verdiept in de wetenschapsfilosofische achtergronden van de 

veranderkundige modellen. Naar voren komt het ideaaltypische onderscheid tussen een empirisch-

analytisch, interpretatief en kritisch-emancipatoir onderzoeksmodel. Ook de relatie tussen het 

subject-object model en het subject-subject model kwamen hierbij aan de orde. Het is belangrijk 

om uit te gaan van een breed rationaliteitsbegrip waarin ook normatieve aspecten, expressieve 
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aspecten en machtsaspecten in de beschouwing worden betrokken (Donkers, 2015). Het 

driewerelden denken kan op deze manier behulpzaam zijn om de verschillende aspecten niet naast 

elkaar weg te zetten, of uit te sluiten, maar juist met elkaar te verbinden waardoor er een 

vollediger en samenhangender beeld ontstaat van hetgeen je wilt onderzoeken en dit meer 

fundament krijgt. We hebben veranderkundig onderzoek besproken a.d.h.v. de casus agressie op 

het VMBO als een van de methoden van onderzoek die past bij sociale interventie. Het was 

leerzaam om inzicht te krijgen in de opzet van een handelingsonderzoek, en hoeveel tijd en 

precisie nodig is om een onderzoek goed uit te voeren. Ik denk dat deze zeer zorgvuldige wijze van 

voorbereiden en uitvoeren hierbij essentieel is. Ik zou hier nog veel meer over willen leren omdat 

het mij een bijzonder waardevolle vorm van onderzoekt lijkt, maar ook zeer moeilijk om uit te 

voeren. Het was prettig dat we nog even de tijd hebben genomen om te kijken hoe het 

driewerelden denken versterkend zou kunnen werken in ieders thesisonderzoek.  

 

In de vierde sessie zijn we nader ingegaan op het driewerelden model van veranderen, verwijzend 

ook naar de drie in sessie 2 besproken veranderkundige paradigma’s: 

 

    de organisatie als betekenis construerende hersenen  

    de organisatie als persoon met een hart  

    de organisatie als verantwoord maatschappelijke systeem.   

We hebben de verschillende basiscompetenties met elkaar besproken. In de tweede thuisopdracht 

hebben we het driewerelden model van veranderen toegepast op onze eigen organisatie, dit is 

voor mij bijzonder waardevol is geweest. Met behulp van de negen basisprocessen van veranderen 

(Donkers, 2015) heb ik het zelfregulerend vermogen van mijzelf onderzocht. Zowel in mijn rol als 

docent als in mijn functioneren binnen de organisatie. Ik heb geprobeerd om antwoorden te 

vinden op de vraag hoe dit zelfregulerend vermogen bij mij kan worden versterkt. Door mij te 

verdiepen in deze materie, heb ik meer inzicht gekregen in mijn eigen handelen. Het heeft mij veel 

bewustzijn gebracht over mijn sterke maar ook de zwakke punten in mijn handelen. Wat mij hier 

met name in op viel, was dat mijn sterke punten vooral tot uiting komen in mijn docentschap en 

niet tot nauwelijks in de organisatie. Terwijl ik met mijn kwaliteiten een bijdrage kan leveren aan 

het versterken van het zelfregulerend vermogen van onze organisatie, zo ontdekte ik bij het 

formuleren van de adviezen. Dit heeft er aan bijgedragen dat ik anders in mijn werk ben gaan 

staan. Ik ben mij meer bewust geworden van mijn eigen invloedspositie. 

De nieuwe taal die ik aangereikt heb gekregen, die van de sociale veranderkunde, heeft mij een 

degelijke onderbouwing gegeven voor mijn handelen. Met behulp van de theorie lukte het om 

adequate antwoorden te formuleren die in eerste instantie bijdragen aan het versterken van het 
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zelfregulerend vermogen van mezelf. Het veranderen van de omgeving gaat in principe altijd 

samen met de bekwaamheid tot het veranderen van onszelf (Donkers, 2015). Eerder had ik de 

neiging om mij zelf buiten de situatie te plaatsen en alleen vanuit mijn eigen logica naar een 

situatie te kijken. Ik heb geleerd om d.m.v. het driewerelden denken om meerdere perspectieven 

met elkaar te verbinden, Maar het is essentieel om te denken-in-verhoudingen, gedragssituaties te 

zien als een complex op elkaar inwerkend samenspel van factoren in individu, organisatie en 

omgeving, zonder mijn eigen invloed in die situatie weg te poetsen. Ik denk dat ik door het 

uitvoeren van deze analyse een belangrijke stap heb gezet om een bijdrage te kunnen leveren aan 

het versterken van het zelfregulerend vermogen van de organisatie. Door praktijk en theorie te 

verbinden heb mijn handelingskennis vergroot en kan ik mijn handelen tevens op basis van 

wetenschappelijke en normatieve grondslagen legitimeren. Het inzicht dat is ontstaan en de 

woorden die ik aangereikt heb gekregen geven mij nu de moed om mijzelf meer uit te spreken en 

op deze manier invloed uit te oefenen op de situatie. Ik ben nu beter in staat om treffend te 

benoemen waar het voor mij over gaat, daar waar ik eerder bepaalde dingen wel dacht en voelde 

maar de woorden mij ontbraken. Dit heeft er aan bijgedragen dat ik anders in mijn werk ben gaan 

staan. Ik ben mij meer bewust geworden van mijn eigen invloedspositie en het heeft mijn 

handelingsbekwaamheid als professional vergroot. Ik eindig met een uitspraak die mij aanspreekt 

omdat het voor mij verwoord wat ik aan inzichten heb opgedaan tijdens deze masterclass. 

 

‘Geef mij de rust om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, de moed om dingen die ik 

wel kan veranderen te veranderen en de wijsheid om het ene te kunnen onderscheiden van het 

andere’ (Niebuhr, in Donkers, 2015). 

 

 

 

  

  

 


