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Introductie 
De hedendaagse sociale veranderkunde heeft nauwe raakvlakken met het 
sociaal-constructivistisch denken. Problematisch wordt deze stellingname 
echter als daarmee de ontologische validiteit van kennis en ervaring wordt 
opgegeven. In dit artikel zal ik daarom pleiten voor een gematigde versie van 
sociaal-constructivistisch denken en wel een versie waarin het 
constructivistisch denken wordt verbonden met een referentierealistisch 
perspectief van veranderen. 
 
Sociaal-constructivisme 
De sociale veranderkundige vertrekt vanuit het beïnvloedingsaxioma: de 
veronderstelling dat mensen in hun dagelijkse werkzaamheden bezig zijn met 
veranderen, dat wil zeggen hun omgeving en zichzelf in een bepaalde wenselijk 
geachte richting te beïnvloeden. Zo probeer ik als auteur in dit artikel jou als 
lezer(es)in een bepaalde richting te beïnvloeden. Maar ook jij bent op dit 
moment bezig met het beïnvloeden van jezelf in een door jou zelf gewenste 
richting. De vraag kan worden gesteld of er in dit artikel in virtuele zin sprake is 
van een goede afstemming tussen lezer en auteur. 
Het beïnvloedingsaxioma sluit aan bij een constructivistische visie op menselijk 
gedrag. Als kennistheorie gaat het constructivisme ervan uit dat mensen 
individueel en met elkaar hun werkelijkheid construeren en op basis van die 
constructie handelen. Dat construeren is een betekenisgevend proces van 
individuele en gezamenlijke zelfsturing.  
 
Over dit axioma dat mensen in principe beïnvloedingsbekwame wezens zijn, 

kan men natuurlijk van mening verschillen. Zo kreeg ik als docent bij Sociale 

Studies eens het volgende e-mailtje van een eerstejaars studente.  

Beste mijnheer Donkers 

Bij de thuisopdracht 3 moet je een vrij recente situatie in gedachten nemen, waarin ik heb 

geprobeerd om iemand te beïnvloeden. Dit is bij mij niet van toepassing. Ik ben pas geleden 

wel geconfronteerd met het feit dat ik beïnvloed werd. Mag ik dat dan gebruiken? 

Zou u mij zo spoedig mogelijk een antwoord willen geven op mijn vraag. 

Alvast bedankt!! 

Monique 
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Ik heb deze studente erop gewezen dat ze dit mailtje als voorbeeld kan nemen 

bij het uitwerken van de gevraagde opdracht. 

In de loop van de geschiedenis van de psychologie is de mens in de loop van de 
twintigste eeuw steeds meer ontdekt als een zelfsturend wezen (Bandura 
1986). Herman Kolk wijst er in zijn proefschrift Actief en passief bewustzijn 
(1994) op dat de mens in de hedendaagse cognitieve psychologie gezien wordt 
als een informatieverwerkend systeem dat met een actief bewustzijn 
deelneemt in de constructie van zijn eigen werkelijkheid.  
Het constructivistisch denken in de cognitiewetenschappen sluit aan bij actuele 
ontwikkelingen in samenleving, beleid en wetenschap. Daarin zien we 
eveneens een sterk en toenemend appel op ieders vermogen tot 
(verantwoorde) zelfsturing of zelfverandering. Tegelijkertijd zien we in politiek, 
wetenschap en samenleving overigens juist ook talloze vormen van onteigening 
van zelfregie (Donkers 2015). In die zin kunnen we spreken van botsende 
logica’s. 
 
De sociaal-psycholoog Kenneth Gergen (1994) voegt aan dit appel op zelfregie 
en sociale dimensie toe. Hij vindt dat alle kennis van ‘de geest’ sociaal 
geconstitueerd is, dat wil zeggen niet louter een reactie op stimuli vanuit de 
omgeving zoals onder meer het behaviorisme nog beweerde. Mensen geven 
zelf met elkaar betekenis aan de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving.  
 
Sociaal-constructivisme als mogelijk verbindend alternatief tussen de drie 
veranderkundige paradigma’s 
Het sociaal constructivisme kan worden gezien als een metatheoretische 
stroming die zich kritisch verhoudt tot de sociaaltechnologische denktraditie 
(Donkers 2015) met haar positivistisch geloof in een waardenneutrale 
wetenschap en haar assumptie dat gestandaardiseerde stimuluscondities, 
bijvoorbeeld in het experimenteel onderzoek, het gedrag bepalen. Er bestaat 
een nauwe verwantschap tussen het sociaal constructivisme en de 
persoonsgerichte denktraditie met haar hermeneutisch-interpretatieve visie op 
mens en samenleving. Denk hier aan de bijdrage van het symbolisch 
interactionisme (Mead 1934 en Blumer 1986 e.a.). Zo kan bijvoorbeeld de 
crimineel mede gezien worden als een product van hen die hem dit etiket 
opplakken. Maar er bestaat ook verwantschap met de maatschappijkritische 
denktraditie: met haar dialectische oriëntatie en haar nadruk op historisch-
maatschappelijke omstandigheden die het handelen van mensen bepalen en 
beperken. Denk aan de grote invloed na WOII van de Frankfurter schule.  
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De sociaal-psycholoog Kenneth Gergen (1994) presenteert het sociaal 
constructivisme als een mogelijk verbindend alternatief en stelt: 

 dat kennis van de 'geest' een sociale constructie is; 

 dat de sociale orde kan worden gezien als het product van een brede sociale 
overeenstemming (en dat een emancipatorisch programma dus wel degelijk 
kans heeft op succes); 

 dat sociale kennis is ingebed in een historische context; 

 dat activiteiten als 'theorieën construeren' het sociale leven beïnvloeden, 
omdat elk handelen onvermijdelijk intenties bevat en dus een vorm is van 
zelfsturing; 

 dat kennis normatieve elementen in zich heeft; 

 dat empirisch onderzoek moet worden gezien als het tot leven brengen en 
ondersteunen van theorie. 

 
Het sociaal constructivisme verlegt de discussie van individuele constructies 
naar sociale constructies. Kennis wordt niet zozeer geplaatst in de geest van 
afzonderlijke individuen, maar veeleer in de collectiviteit. Kennis ontstaat als 
een sociaal proces van communicatie. Het is een proces van sociale 
uitwisseling. Waarheid is derhalve het product van het collectief van 
waarheidsproducenten. Interpersoonlijk gesprek is noodzakelijk om 'de aard 
van de werkelijkheid' te bepalen. De grenzen van het individu en van de sociale 
context kunnen niet eenvoudigweg van elkaar worden gescheiden. De persoon, 
zijn bewustzijn, zijn geest en het zelf zijn door en door sociaal. Het zelf van de 
mens is dus niet een essentieel psychologisch zelf, maar een sociaal construct. 
Elk zelf is een 'burger van een of andere plaats' (Stevens 1996) en bestaat uit 
diverse zelven. Zelfregulering wordt opgevat als een reflectief proces van 
zoeken naar een bevredigende balans tussen die verschillende zelven. Volgens 
Richard Stevens (1996) is het zelf van de mens sociaal geconstitueerd, verdeeld 
over de sociale contexten waarbinnen hij opereert. 
 
Het constructivistisch denken verbinden met de veranderkunde impliceert het 
aanbrengen van een koppeling tussen veranderen in de traditionele betekenis 
van ‘de omgeving in een bepaalde gewenste richting beïnvloeden’ en het 
verschijnsel van de zelfsturing. Bij veranderen in traditionele zin wordt gezocht 
naar een van de actor zelf losgekoppeld handelingssysteem dat als een externe 
standaard zou kunnen worden toegepast door een ieder die hiervoor heeft 
gestudeerd en zich in dat handelingssysteem heeft bekwaamd. In traditionele 
beroepsopleidingen worden dergelijke systemen als een instructie aangeleerd 
en getraind. Daar worden ‘veranderkundige’ professionals gecreëerd. Deze 
onkoppeling van veranderen (omgevingssturing) en zelfregie (zelfsturen) 
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schept de conditie voor de eerder genoemde ontkoppeling tussen professional 
als deskundige veranderaar en de leek. Zelfregie wordt toegeschreven aan de 
burger/cliënt en veranderen aan de professional. Daarmee is de burger als 
veranderkundige uit het gezichtsveld verdwenen en zijn we de professial als 
zelfstuurder uit het oog verloren. 
 
Een sociaal-constructieve benadering van veranderen brengt dus een koppeling 
aan tussen veranderen van de omgeving en zelfverandering. Een kernvraag is 
hoe competent individuen en collectieven zijn in hun constructie en 
zelfconstructie van de werkelijkheid. Dat is de centrale vraagstelling in een 
constructieve visie op veranderen. Het gaat dan niet meer om een causale 
(verklarende)  theorie, maar om een competentie1theorie, aldus de filosoof 
Brian Fay (1996). Niet het verklaren van gedragssituaties op zich staat in de 
veranderkunde centraal, maar de manier waarop bijvoorbeeld die 
eerstejaarsstudente, de voetballer, de bankier, de professional of de klant 
omgaat met zichzelf en de situatie in het licht van de doelrichting in zijn gedrag.  
In dat doel- of waardegeoriënteerde omgaan met situaties (Rorty 1980) 
houden professionals en niet-professionals er zelf ook eigen verklaringen, eigen 
zingeving en eigen theorieën op na op grond waarvan ze zich gedragen. Dat 
doen dus niet alleen wetenschappers. 
 
Een dergelijke constructivistische benadering van veranderen vinden we ook bij 
Gerald Midgley in zijn boek ‘Systemic Intervention’ (2000).  Volgens Midgley 
vooronderstelt elke observatie een observator, dat wil zeggen een 
kennisgenererend systeem. Iedere waarneming is een complex verschijnsel dat 
alleen kan worden begrepen door de relatie tussen de waarnemer (subject) en 
het waargenomene (object) in de beschouwing te betrekken. Waarneming is 
het complexe toneel tussen een waarnemer (de constructeur) en het 
waargenomene, dat wil zeggen tussen subject en object.  
Midgley past deze visie ook toe op onderzoek doen en observeren. Observeren 
en onderzoeken worden dan gezien als vormen van veranderen: van reflectief 
omgaan met mensen en situaties teneinde bepaalde waarden te realiseren.  
Deze omschrijving geeft een veel bredere betekenis aan de term 
‘handelingsonderzoek’ (action research) dan gebruikelijk (Ben Boog 2005). Het 
impliceert niet alleen dat men met behulp van onderzoek ook een bepaald 
veranderdoel wil realiseren (praktijkverbetering), maar onderzoek doen zelf is 
al een bepaalde praktijk van interveniëren, van veranderen. Voor de 

                                                           
1
 Het begrip competentie wordt hier verstaan als een reflectief samenhangend geheel van kennis, vaardigheden 

en houding om als persoon in afstemming op een specifieke context individueel en in sociaal verband bepaalde 

waarden te realiseren. 
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veranderkunde is het belangrijk deze opvatting van onderzoek doen verder te 
verkennen en uit te werken.   
 
De veronderstelling van het bestaan van een objectieve werkelijkheid 
Het waarheidsrealisme mag in de kennistheoretische discussie voor veel 
wetenschappers dan achterhaald zijn, de praktijkwerkers in mijn 
promotieonderzoek (Donkers 1999) zijn hier niet  helemaal mee tevreden. 
Sociale professionals en hun cliënten verwijzen voortdurend naar allerlei 
vormen van objectieve lichamelijke, mentale, structurele en maatschappelijke 
processen die niet door hen als bewust subject worden aangestuurd. Door 
bewust doelgeoriënteerd te handelen kan men soms juist verkeerde 
beslissingen nemen, terwijl men onbewust soms de juiste keuzes kan maken, 
zo komt onder meer als standpunt van de professionals naar voren. In het 
doelgeoriënteerde handelen verwijzen zij steeds naar interne en externe 
verhoudingen en structuren, waarop hun handelen is gebaseerd en waarop het 
is gericht. Cliënten en professionals vragen zich bij voortduring af, hoe realis-
tisch hun eigen en andermans gedachten, gevoelens en gedragingen zijn. De 
professionals willen ook niet elke vorm van bewuste zelfsturing van hun 
cliënten bevorderen, maar alleen de in hun ogen intern en extern adequate 
vormen van zelfsturing.  
 
Met het oog op deze adequaatheidskwestie komt als vraag naar voren, hoe 
degene die handelt zich verhoudt tot interne processen - lichamelijke circula-
tiesystemen, werking van de hersenen, onbewuste behoeftenstructuren waar 
macht en dwang van uit kunnen gaan, persoonlijkheidsstructuren en sociale 
handelingspatronen – en hoe zijn handelen zich verhoudt tot externe 
processen die voortkomen uit cultuurpatronen en positionele structuren in de 
betrekkingen tussen mensen. Al deze ‘objectieve’ processen verwijzen naar 
mogelijke interne en externe factoren waar mensen 'slachtoffer' van zijn en die 
juist ook nieuwe handelingsmogelijkheden bieden. In dit objectgerichte denken 
worden mensen gezien als wezens die in positieve of neatieve zin door deze 
‘objectieve factoren’ worden beïnvloed en die op deze omgevingsstimuli 
reageren.  
Bijna als vanzelfsprekend gaan de betrokkenen in het onderzoek er dus van uit, 
dat er buiten het handelend subject zoiets als een objectieve werkelijkheid 
bestaat. In die zin kan worden gesproken van 'subjectieve’ en ‘objectieve’ 
processen van zelfregulering en kan het begrip ‘zelfregulering’worden 
omschreven als de verstrengde verbinding van beide soorten van processen. 
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De objectieve waarheidsclaim in dit objectgerichte denken blijft 
problematisch 
De gelijkenis met de sociaal-technologische benadering is hier voor de hand 
liggen, maar tegelijkertijd verwarrend. In de sociaal-technologische benadering 
wordt immers gezocht naar waarheid met een objectieve werkelijkheidsclaim 
en bestaat de neiging tot realistisch denken. Stevens schrijft (1996, 336):  
 
Positivism in psychology tends to assume realism - that there is a world of 
behaviour out there which can be accurately described.  
 
Toch moet worden opgemerkt dat de onderzochte professionals hier een 
andere taal spreken, wanneer ze verwijzen naar aspecten van subjectieve en 
objectieve patronen en processen. Als we hun benadering in de sociaal-
technologische stroming zouden willen passen, lopen we stuk op de verschil-
lende betekenissen die worden gehecht aan termen als 'subject' en 'object'. 
Door de betrokkenen in het onderzoek worden deze termen doorgaans niet 
zozeer in kennistheoretische zin begrepen, zoals in de discussie over 
subjectieve en objectieve 'waarheid' het geval is. De begrippen 'subject' en 
'object' worden veeleer ontologisch opgevat als realiteitsbegrippen, zoals 
volgens Lenk (1995) gebruikelijk is in het alledaagse taalgebruik van mensen. 
Als een werker bijvoorbeeld zegt "De cliënt heeft geen realistisch zelfbeeld",  
dan verwijst zijn uitspraak naar een interne of externe realiteit buiten het 
zelfbeeld en bewustzijn van de cliënt. In het alledaagse taalgebruik is dit niet 
meer dan logisch. Hier bestaat geen enkele reden om te twijfelen aan het al 
dan niet bestaan van een buitenwereld. Als we zien dat daar een muur staat, 
dan zullen we daar in de praktijk gepast op reageren en die observatie voor 
waar aannemen. Als een student tijdens een lezing zijn handen opsteekt is 
diedereen die dit ziet ervan overtuigd dat hij deze beweging maakt. Dit te 
ontkennen zou absurd zijn en in pragmatische zin onverstandig. 
 
Erkenning van het bestaan van de buitenwereld mag dan logisch zijn in het 
alledaagse taalgebruik, in de cognitiewetenschap zou men zeggen dat mensen 
niet reageren op een objectieve werkelijkheid als zodanig, maar slechts op een 
subjectief wáárgenomen objectwerkelijkheid. Een 'objectieve' kennisclaim blijft 
problematisch. 
 
De noodzaak van een ontologisch debat 
De onderzochtte professionals wijzen impliciet op de noodzaak van een 
ontologisch debat zoals dat onder meer door kennistheoretici als Lenk (1995), 
Harré  en Stearns (1995) en Midgley (2000) de laatste decennia wordt 
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aangezwengeld. Volgens Lenk is de controverse tussen geïnterpreteerde en 
reële werkelijkheid een actueel en uiterst belangrijk filosofisch debat (1995, 
146). Vaststaat, aldus Lenk, dat de brute feiten niet onafhankelijk zijn van 
interpretatie en dus niet als realiteit-an-sich begrepen kunnen worden, maar 
anderzijds vanuit een praktisch oogpunt ontegenzeglijk 'weerbarstigheden' 
weergeven. Hier stelt zich dus de vraag naar de relatie tussen het duidende 
subject en de werkelijke 'objecten', waarvan wij weten dat ze ons als iets objec-
tiefs, dus van de wil onafhankelijke factoren, omringen. In de praktijk zijn 
subject en object als tegenpolen met elkaar verstrengeld, zo schrijft Lenk 
(1995, 22), een standpunt dat ook herkenbaar is in mijn promotieonderzoek.  
 
Referentierealisme als alternatief concept voor de sociale veranderkunde 
Voor de ontwikkeling van een zinvol en samenhangend concept komt Lenk 
terecht bij het referentierealisme van Harré (1995, 140). Harré gaat uit van een 
ontologisch realisme. De term 'realisme' verwijst bij hem niet zozeer naar de 
waarheid van uitspraken, maar veeleer naar het bestaan van entiteiten als 
zodanig. Het is de aanname van het bestaan van een wereld die van ons 
'onafhankelijk' is en waaraan wij voortdurend refereren, onafhankelijk van de 
vraag of wij deze 'entiteiten' kunnen kennen. Alleen op basis van deze 
veronderstelling kunnen wij onszelf adequaat sturen. Als de gedachte klopt dat 
dit een treinkaartje is, dan ben ik ook in staat om me adequaat te gedragen als 
de conducteur mij hierom vraagt. Als men via de deur een lokaal uit wil, is het 
belangrijk dat men een deur als deur herkent en er geen andere betekenis aan 
geeft. Een gedachte geeft dus ook een uitleg van mijn gedrag, aldus Harré en 
Gillett (1994, 39). Volgens Harré kan men de noodzakelijke veronderstelling van 
voorgegeven reële objecten aan een interpretationistische duiding onderwer-
pen. Aldus kunnen subjectieve en objectieve aspecten van handelingssituaties 
met elkaar worden verbonden. 
 
Voor de sociale veranderkunde is deze ontologische discussie belangrijk om de 
verhouding tussen individu en omgeving, kernthema van de sociale 
veranderkunde, van een theoretische onderbouwing te kunnen voorzien. Het 
uitgangspunt van de contextafhankelijkheid van het handelen implicéért 
immers een of andere vorm van 'realistisch' denken. Erkennen dat het 
handelen van mensen afhankelijk is van factoren in een gedeelde omgeving, 
betekent tegelijkertijd erkennen dat het handelen van mensen deels een 
reageren op omgevingsstimuli is. Het verwijst naar het bestaan van een realiteit 
buiten het bewuste zijn van mensen om. Processen in en tussen de interne en 
externe omgeving kunnen een eigenstandige en onbewuste zelfregulerende 
werking hebben waarop het bewuste zijn slechts een reactie is. Volgens Baars 
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en Kal (1995, 32) moeten mensen echter niet gezien worden als slechts 
passieve slachtoffers van hun omstandigheden, maar ook als zelfsturende 
wezens. Dit betekent volgens hem echter nog niet dat ze hun leven geheel naar 
believen kunnen inrichten.  
 
Het spanningsveld tussen subject(denken) en object(denken) 
Een belangrijk uitgangspunt van de sociale veranderkunde is het spanningsveld 
dat bestaat tussen het 'bewustzijn van iets' en de 'realiteit zelf'. Twee 
fundamenteel tegengestelde verklaringen, een ontologische en een kennisthe-
oretische of epistomologische, moeten op de een of andere manier kennelijk 
worden samengevoegd. Volgens Gergen (1994, 182) heeft ook Kurt Lewin 
(1935) in zijn veldtheorie hiertoe reeds een poging gedaan. Lewin's term 
'externe realiteit' verwijst soms naar observeerbare entiteiten, dan weer naar 
de interne of psychologische constructie van de wereld. Kennistheoretisch gaat 
het Lewin echter om 'subjectieve' ervaring en kennis die verwijst naar een 
feitelijke, een veronderstelde ontologische realiteit, aldus Gergen. Gergen vindt 
dat we de ontologische validiteit van kennis en ervaring in ieder geval niet 
moeten opgeven. Hij schrijft (1994, 208):  
 
The spector of subjectivism and relativism will prove too fearsome for many 
professionals. Even among the dissident camps there are many who do not wish 
to give up the ontological validity of all theoretical accounts. Some are 
struggling with new concepts of objectivity that can avoid the pitfalls of both 
empiricist and rationalist accounts.  
  
Als professionals geen zelfstandige werkelijkheid buiten het bewuste zijn 
zouden erkennen, dan zou dat een gebrek aan aandacht voor het 'bepaald 
worden door gedeelde culturele en structurele omgevingscondities' inhouden. 
Hoogstens zou men dan sociaal geconstrueerde percepties van beperkende of 
'faciliterende' omgevingscondities van cliënten kunnen erkennen. Slechts op 
het niveau van het bewuste zijn zouden grenzen aan de zelfregie worden opge-
merkt.  
Een dergelijke stellingname wijzen de onderzochtte sociaal werkers in mijn 
promotieonderzoek echter uitdrukkelijk van de hand. Volgens hen dienen de 
doelgeoriënteerde handelingen van mensen afgestemd te worden op de 
interne en externe objectwerkelijkheid waarnaar ze verwijzen. Daarmee wordt 
niet elke verklaring van een gedragsituatie of elke keuze van de cliënt door de 
werkers geaccepteerd of wenselijk geacht. Zelfregiebevordering wordt gezien 
als een combinatie van subjectieve betekenisgeving van het actieve bewustzijn 
en min of meer vanzelf verlopende onbewuste processen van reageren op 
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stimuli vanuit de 'objectieve' interne en externe omgeving. En daarmee worden 
twee afgrenzingen in het handelen van mensen zichtbaar: een eenzijdig 
objectivisme en een eenzijdig subjectivisme. 
 
Objectivistisch denken 
De eerste afgrenzing ligt bij het objectivistisch denken, daar waar zelfregulering 
nog slechts in objectieve zin wordt verstaan als een veelal onbewust reageren 
op stimuli vanuit de interne en externe omgeving. Het bewustzijn wordt dan 
gezien als een passieve toeschouwer van de wereld. Onbewust handelt men 
doelgeoriënteerd. Daar waar problemen ontstaan, ervaart men zichzelf als 
'slachtoffer' van zijn omstandigheden. We spreken in dit verband van naturali-
serend denken. Dit is een manier van denken die door de onderzochtte 
professionals in zijn eenzijdigheid wordt afgewezen.  
Ook in het wetenschappelijk debat worden neigingen om het menselijk 
handelen slechts op te vatten als een reageren op omgevingsstimuli 
gekritiseerd. Zelfregulering is meer dan een objectief mechanisme waarlangs 
een menselijk systeem zichzelf reguleert. Gemist wordt de toegevoegde arbeid 
die niet met dwang van buitenaf of vanuit het interne systeem aan mensen kan 
worden opgelegd, maar die het subject zelf toevoegt. Het gaat hier om niet 
gedetermineerde aspecten van ons handelen. Wanneer mensen zich de sociale 
omgeving niet meer kunnen toeëigenen als iets dat ook van henzelf is en 
zichzelf niet meer ervaren als mede-constructeurs van de samenleving, dan 
wordt hun daarmee die omgeving ontnomen. Ze trekken zich mentaal of fysiek 
uit de samenleving terug en ervaren zich in die context nog slechts als object 
van beïnvloeding, als passieve uitvoerders van vóórbedachte systemen.  
 
Subjectivistisch denken 
De tweede afgrenzing ligt bij het subjectivistisch denken, daar waar 
zelfregulering nog slechts wordt gedefinieerd als 'subject van eigen handelen 
zijn'. Zelfregulering wordt dan gezien als bewust (reflexief) ageren op grond van 
zelf geconstrueerde waarden en doeleinden. Het bewustzijn is dan de actieve 
beïnvloeder van de interne en externe omgeving. Men handelt bewust 
doelgeoriënteerd vanuit de eigen betekenisverlening aan situaties. Daar waar 
desondanks problemen ontstaan, schrijft men die toe aan verkeerde keuzes 
van de persoon. In dit verband hebben we gesproken van personaliserend 
denken. Dit is een manier van denken die door professionals ook in zijn eenzij-
digheid wordt afgewezen.  
En ook in het wetenschappelijk debat worden neigingen gekritiseerd om het 
menselijk handelen slechts op te vatten als een bewust ageren vanuit zichzelf. 
In de sociaal-technologische benadering wordt gezocht naar geobjectiveerde 
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wetmatigheden in het gedrag en is het uitgangspunt van de autonomie van de 
persoon op z'n minst verdacht. In de maatschappijkritische denktraditie wordt 
gewezen op de maatschappelijke omstandigheden en structuren die het 
menselijk handelen mogelijk maken en beperken. Het zijn niet alleen onze 
subjectieve interpretaties die een lichamelijke ziekte veroorzaken of een 
verkeerde opvatting die armoede teweegbrengt; het zijn veeleer objectieve 
processen en structuren in het individu en in de maatschappij die een bepaald 
gedrag in de hand werken. Als subject proberen mensen weliswaar iets van die 
objectieve werkelijkheid die het resultaat is van een maatschappelijke geschie-
denis, te begrijpen en er mede vorm aan te geven. De individuele en sociale 
structuren worden in meer of mindere mate ge(re)construeerd binnen de 
praxis, het handelen. Maar deze structuren hebben ook hun eigen relatief 
onafhankelijke werking. Als iemand zich bewust is van bepaalde structurele 
invloeden in zijn gedrag, betekent dat nog niet dat hij deze objectieve invloe-
den alleen of samen met anderen even ongedaan kan maken. 
 
Veranderen als proces van scheiden en verbinden van subject en object  
Bij veranderen gaat het kennelijk om een combinatie van subjectieve en 
objectieve processen die met elkaar in verbinding staan. Het gaat bij 
veranderen om de wisselwerking tussen bewuste zelfsturing en allerlei 
onbewuste vormen van zelfregulering, tussen personaliserend en 
naturaliserend denken, tussen actordenken en systeemdenken, tussen 
zelfcontrole en zich loslaten, tussen bewuste zelfsturing en biologische 
processen van zelfregulering, tussen bewuste zelfsturing en zichzelf kunnen 
laten gaan, tussen de omgeving een bepaalde richting op sturen en ermee in 
dialoog treden, tussen autonomie en verbondenheid. De subjectieve en 
objectieve aspecten staan in de praktijk als tegenpolen steeds in een bepaalde 
spanningsverhouding tot elkaar. In die zin is er in het handelen altijd sprake van 
een strijd tussen de beide polen. Soms zien we een tijdelijke dominantie van de 
subjectieve pool, dan weer overheerst de objectieve. Soms ook is er sprake van 
een tijdelijke synthese tussen beide en lijken de twee polen even met elkaar in 
balans. Subject en object zijn echter steeds in een bepaalde combinatie in elk 
menselijk handelen aanwezig. Lewin schrijft (1935, 72):  
 
Inference of an individual characteristic is possible only when the environmental 
situations agree, inference of the situation only when the individuals agree. 
  
In de realiteit kan de dynamiek van omgevingsinvloeden alleen simultaan met 
de individuele verschillen en met psychologische processen in de persoon 
worden onderzocht, aldus Lewin. 
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Tot slot 
In dit artikel ben ik op zoek naar een vorm van realistisch denken die recht doet 
aan de alledaagse handelingslogica van mensen. Een zuiver constructivistische 
stellingname doet geen recht aan de ontologische validiteit van kennis en 
ervaring in ons alledaagse handelen. Een objectieve waarheidsclaim is 
kennistheoretisch gezien weliswaar niet meer te verdedigen, maar dat 
betekent nog niet dat er geen objectieve werkelijkheid meer zou bestaan. In 
die zin is mijn visie niet sociaal-constructivistisch, maar betitel ik haar meer 
gematigd als een sociaal-constructieve benadering. In ons dagelijks handelen 
refereren we immers continu aan het bestaan van een objectwerkelijkheid in 
de omgeving en in onszelf. Dat is pragmatisch gezien belangrijk.  
Deze referentierealistische logica werpt een nieuw licht op de 
spanningsverhouding tussen subject en object. Veranderen speelt zich af in het 
constant zoeken naar een zekere balans tussen subjectdenken en 
objectdenken. De sociale veranderkunde vraagt ten diepste om een denken-in-
verhoudingen en contexten en daarmee voor het doorbreken van het 
dualistisch denken over de verhouding tussen subject en object.  
 
We moeten op zoek gaan naar een gemengde theorie die de eenheid van geest 
en lichaam op individueel en maatschappelijk niveau tot studieonderwerp 
heeft. Zulk een ‘gemengde theorie’ bevordert dat het psychische, het fysische 
en het sociale elkaar steeds blijven ontmoeten. Voor de sociale veranderkunde 
vraagt dit om een transdisciplinaire benadering van veranderen dat zich 
afspeelt in de spanningsverhouding tussen subject(denken) en object(denken), 
c.q. tussen handelingsgerichte theorieën en systemische theorieën. Het is de 
handelende mens die zich bewust en onbewust de objectwereld toeëigent en 
tegelijkertijd deze in een gewenste richting probeert te beïnvloeden. Terwijl hij 
dit doet, is hij bezig om zichzelf te besturen. In die zin in de mens als handelend 
subject tegelijkertijd ook weer het object van zijn eigen beïnvloeding. Hij stuurt 
en stemt af, zowel op de objectieve wereld buiten als binnen zichzelf. 
Veranderen speelt zich dus af in de combinatie van een bewust en niet-bewust 
handelend subject. In het begrip ‘veranderen’ worden zowel de bewuste als de 
niet-bewuste aspecten van reference values die de mens al handelend 
verlangt, kiest en probeert te realiseren, onderzocht. Gekeken wordt naar de 
fundamentele wederkerigheid tussen vrijwillige beslissingen, keuzes en 
gedragingen en een onvrijwillige proces, bijvoorbeeld zelfstandig werkende 
lichaamsfuncties die het voertuig vormen voor de wil. Wat ik wil, is zowel de 
vrucht van mijn vrijheid als van mijn waargenomen noodzakelijkheid. Er is in de 
persoon dus altijd sprake van een subtiele dialectiek van activiteit en 
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passiviteit. Als ik een keuze maak voor wat ik wil, dan ben ik tegelijkertijd 
gedwongen, niet alleen door externe maar ook door interne factoren zoals mijn 
behoeften, gewoonten, verlangens, bekwaamheden, karakter en impulsen die 
mij voor een groot deel onbewust een bepaalde richting op sturen. Niet-
bewuste objectieve krachten sturen mijn wil in de richting van een of ander 
waargenomen waarde waarvan ik kan besluiten dat die goed voor me is. 
Vervolgens heb ik diezelfde objectieve factoren weer nodig om in actie te 
komen dat wil zeggen om mijn ervaren referentiewaarden te vervullen. Bij 
zelfregulering realiseer ik mijn vrijheid precies omdat de interne en externe 
condities zodanig zijn vastgelegd dat ik vrij kan kiezen en handelen. Vrijheid is 
een afhankelijke onafhankelijkheid en onafhankelijke afhankelijkheid. Ons hele 
bewustzijn verwijst naar een realiteit buiten ons bewuste zijn. In de 
handelende mens zit de objectieve, niet-bewuste wereld opgesloten. 
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