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Dit artikel gaat over een contextuele benadering van zelfregulatie. Deze benadering 
komt voort uit een promotieonderzoek naar de methodiek van maatschappelijk werk. 
Start van het onderzoek was een driejarig intensief samenwerkingsproject tussen het 
werkveld van maatschappelijk werk en de Hogeschool 's-Hertogenbosch. De 
bedoeling van het project was een bijdrage te leveren aan methodiekontwikkeling op 
basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek bestond uit 
acht zeer uitgebreid gedocumenteerde en geanalyseerde casussen uit verschillende 
werkvelden van maatschappelijk werk. Na een uitgebreide analyse van de vele 
gespreksverslagen via de grounded theory-approach van Glaser en Strauss (1976) 
en met gebruikmaking van diverse fora van deskundigen op het gebied van 
methodiekontwikkeling (De Groot, 1982), kwam zelfregulatie als kenmerkend voor de 
benadering van de maatschappelijk werkers naar voren.Van dit onderzoek is verslag 
gedaan in een dissertatie (Donkers, 1999). Zij bevat een uitgebreide 
methodologische verantwoording, een theoretische verkenning van het begrip en een 
voorstel voor een contextuele benadering van zelfregulatie. Zelfregulatie wordt in 
deze benadering opgevat als een relfectief proces van waardegeoriënteerd handelen 
dat zich afspeelt in de onderling verweven samenhang van cognitief gedrag, persoon 
en omgeving. 
 
Wat kan nu de waarde zijn van deze benadering voor het brede terrein van sociale 
interventie? Mijn antwoord zal luiden: zeer bescheiden, maar wel belangrijk. Zeer 
bescheiden, omdat de gepresenteerde benadering slechts de aanpak verwoordt van 
acht casussen uit het maatschappelijk werk. Er zijn zoveel meer mensen met zoveel 
meer verschillende kenmerken, histories, achtergronden en problematieken dan de 
cliënten in dit onderzoek.Tussen de diverse disciplines, beroepen en werkvelden van 
sociale interventie bestaan bovendien immense verschillen. Het kan niet de 
bedoeling zijn om al deze enorme verschillen even met een generieke benadering 
van zelfregulatie glad te strijken.  
Toch denk ik dat de gepresenteerde benadering verwijst naar belangrijke algemene 
processen en mogelijke fricties in het zelfbesturingssysteem van mensen. Bovendien 
meen ik dat de benadering een intentie verwoordt van wat ook in andere agogische 
beroepen dan maatschappelijk werk als belangrijk wordt erkend: de gerichtheid op 
versterking van het zelfregulerend vermogen van mensen. Mijn ervaring is dat veel 
professionals en aankomende professionals op het gebied van de agogische 
veranderkunde zichzelf in de hier geschetste benadering herkennen. De implicaties 
voor de interventiepraktijk zijn in mijn ogen actueel, talrijk en interessant. Ik zal 
proberen om enkele van mijn overwegingen in deze te verhelderen. 
 
 
 
 
 
 
1. Zelfregulatie als veld van onderzoek en theorievorming 
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Wereldwijd wordt er de laatste decennia in toenemende mate research gedaan en 
vindt er theorievorming plaats op het gebied van zelfregulatie. Naast onderzoeken 
over specifieke thema's en problematieken worden gedurfde pogingen ondernomen 
om te komen tot een generieke procestheorie van zelfregulatie. Er bestaat op dit 
moment een grote diversiteit aan algemene theoretische modellen en specifieke 
toepassingen op het gebied van gezondheid, welzijn, educatie en management. 
Belangrijke theoretische modellen van zelfregulatie zijn: het cognitieve-
gedragsmodel, het systeemtheoretisch model, het psychodynamisch model, het 
fenomenologisch model, het sociaal-constructionistisch model, het Vygotskiaanse 
model en het maatschappijkritische model. In deze opsomming zien we een breed 
spectrum van verschillende theoretische paradigma's die elkaar deels overlappen, 
deels bestrijden en deels aanvullen. De paradigma's verwijzen naar belangrijke 
tegenstellingen die de dynamiek in de discussie over het begrip representeren: de 
tegenstelling tussen handelings- en systeemgeoriënteerde, individualistische en 
collectivistische, cognitieve en emotioneel-motivationele, bewust en niet-bewust 
geïntendeerde, intra-individuele en inter-individuele, cognitieve en communicatieve, 
persoon- en maatschappijgerichte manieren van kijken. Voor een uitleg van deze en 
een overzicht van de meest relevante modellen, verwijs ik naar Boekaerts, Pintrich 
and Zeidner (2000), Zimmerman en Schunk (2001) en Donkers (1999). Hier volsta ik 
met een korte impressie van het begrip. 
 
Volgens Bandura (1986, 1997) bezitten mensen zelfsturende bekwaamheden die 
hen in staat stellen om enige controle uit te oefenen over hun gedachten, gevoelens 
en acties. In het uitoefenen van zelfsturing stellen mensen voor zichzelf - expliciet of 
impliciet - bepaalde gedragsstandaarden (doelen) op en reageren zelfevaluatief op 
de eigen acties. In zijn sociaal-cognitieve theorie ziet Bandura zelfregulatie als een 
triadisch proces tussen gedrag, persoon en omgeving, gericht op het realiseren van 
persoonlijke doelen. 
Naast een dergelijke cognitieve benadering waarin verwachtingen, opvattingen en 
oorzakelijke attributies worden gezien als de basis van zelfregulatie, hanteert Kuhl 
(2000) een functional design approach. In deze benadering is hij niet op zoek naar 
de cognitieve inhoud, maar naar de functionele structuur van een persoonlijkheid die 
ten grondslag ligt aan zelfregulatie. Los van de cognitieve inhoud wordt accent 
gelegd op functionele bekwaamheden die nodig zijn voor handelingscontrole. Nadruk 
ligt op de dynamische interacties tussen vier macrosystemen: een ervaringssysteem 
met een breed geheugen dat bestaat uit holistische voorstellingen van interne en 
externe contexten, een analytisch-intentioneel gedragssysteem voor 
probleemoplossing, een systeem van intuïtieve gedragscontrole en een 
ervaringssysteem van objectherkenning. Elk subsysteem bevat volgens Kuhl een 
verschillend motief en deze motieven zullen op elkaar moeten worden afgestemd. Zo 
vertrouwen affiliatieve behoeften vooral op intuïtieve gedragscontrole en worden zij 
bij te veel expliciete intentionaliteit en planning snel gefrustreerd. 
   
Vanuit een systeemtheoretisch (cybernetisch) model zien Carver en Scheier (1981, 
1996) zelfregulatie als een dynamisch proces van waarnemen van referentiewaarden 
en deze referentiewaarden vervolgens gebruiken als norm voor feedback. De 
referentiewaarden kunnen heel verschillend zijn in niveau van abstractie: van zeer 
concreet (bijvoorbeeld het sensatieniveau) tot zeer abstract (bijvoorbeeld het 
programma- of principeniveau van zelfregulatie). Via het mechanisme van de 
feedback zijn systemen in staat om zichzelf te controleren en de bestaande toestand 
binnen het systeem in overeenstemming te brengen met de gewenste toestand. 
Meestal verloopt dit proces van zelfregulatie vrij onbewust, bijvoorbeeld in de vorm 
van een bepaald 'script' dat men uitvoert. Zo kan men eten in het restaurant zien als 
een script waarin allerlei doelen of referentiewaarden zitten opgesloten. Men kiest na 
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binnenkomst een tafel, geeft de bestelling op aan de kelner, verorbert het gebrachte, 
betaalt de rekening en gaat weg. Zo'n stereotiep schema van gebeurtenissen 
verloopt doorgaans vrij onbewust, totdat er ergens een kink in de kabel komt, 
bijvoorbeeld omdat er een ruzie in het restaurant uitbreekt en men zich genoodzaakt 
voelt om bewust en expliciet stil te staan bij hetgeen men doet. 
 
Als we op deze manier door zouden gaan met het bespreken van de genoemde 
theoretische modellen, dan zou blijken dat zelfregulatie een bijzonder moeilijk begrip 
is om het theoretisch te definiëren en empirisch te operationaliseren. Toch lijkt er, 
aldus Boekaerts e.a. (2000), op dit moment een zekere consensus te bestaan op het 
punt dat zelfregulatie cognitieve, affectieve, motivationele en gedragscomponenten 
bevat. Deze componenten voorzien het individu van de capaciteit om zijn acties 
zodanig te sturen dat gewenste resultaten in het licht van de steeds veranderende 
omgevingscondities worden nagestreefd. Het gaat in ieder geval om processen als 
waargenomen gedragscontrole, doelbepaling, strategische planning, monitoring, 
coping, self-efficacy, zelfevaluatie, zelfbeoordeling en zelfbekrachtiging.  
 
Volgens Baumeister, Hearteron en Tice (1994) lijden veel mensen in onze 
samenleving eronder dat ze niet in staat zijn om hun financiën, hun gewicht, hun 
emoties, hun werkprestaties, hun zucht naar drugs, hun seksuele of agressieve 
impulsen et cetera te reguleren. Veel van deze problemen hebben volgens de 
auteurs te maken met het niet in staat zijn om zichzelf te controleren, met alle 
maatschappelijke gevolgen vandien zoals criminaliteit, financiële problemen, ziektes, 
scheidingen, gebrekkige sociale cohesie, ongewenste zwangerschappen, 
mishandeling, drugsoverlast etcetera. Volgens deze auteurs is falen in zelfregulatie 
de grootste sociale pathologie van de tegenwoordige tijd. Als belangrijke algemene 
storingen in het proces van zelfregulatie benoemen zij onder meer: conflicterende 
standaarden, rigide planning, onvoldoende monitoring, bijvoorbeeld in situaties van 
de-individuatie of bij gebruik van alcohol en drugs, het opgeven na een eerste 
mislukking, onvoldoende aandachtsconcentratie op eigen referentiewaarden en 
zelfoverschatting  Zij zien zelfregulatie als het meest fascinerende en belangrijke 
studieonderwerp in het hele gebied van research over het zelf, niet alleen vanwege 
het toenemend begrip voor de mens als zelfregulerend wezen, maar ook vanwege 
de talrijke praktische toepassingen op vele nijpende sociale problemen. De 
zelfregulatiecapaciteit blijkt een centraal, krachtig, stabiel en weldadig aspect van 
een persoonlijkheid te zijn, aldus de auteurs.  
Volgens Bronson (2000) komt uit diverse onderzoeken naar voren hoezeer opvoeden 
tot zelfregulatie belangrijk is voor de ontwikkeling, het welzijn en de gezondheid van 
kinderen. Over de relatie tussen zelfregulatie en gezondheid is onder meer een 
speciaal nummer uitgebracht in het tijdschrift Psychology & Health (Kaptein, 1998). 
 
Ik meen te mogen concluderen, dat zelfregulatie heden ten dage een belangrijk 
persoonlijk, maatschappelijk en wetenschappelijk thema is. Het kan worden opgevat 
als een nieuw paradigma dat samenhangt met belangrijke actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen op technologisch, politiek, cultureel en sociaal gebied. De 
toegenomen veranderlijkheid, diversiteit, onzekerheid en individualisering van de 
samenleving doen in toenemende mate appèl op de ontwikkeling van een sterk 
zelfregulerend vermogen van mensen. De gevolgen van deze ontwikkeling voor 
uitvoering, management en beleid van sociale interventie dienen nader te worden 
onderzocht. 
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2. Kritische kanttekeningen bij de sociaal-technologische benadering van 
zelfregulatie 
 
In mijn kwalitatief onderzoek naar de methodiek van maatschappelijk werk ben ik een 
benadering van zelfregulatie op het spoor gekomen die als contextueel is betiteld. In 
mijn nieuwste boek (Donkers, 2003) is deze benadering uitgewerkt voor een wat 
breder publiek dan de doelgoep van de dissertatie. Al pendelend vanuit de 
praktijksituaties naar de theorie en omgekeerd, probeer ik in dit boek de lezer(es) 
mee te nemen in het ontdekken van steeds weer nieuwe stukjes van het uiterst 
complexe, maar interessante veld van studie. De praktijksituaties worden zodanig 
geanalyseerd dat de samenhang tussen verschijnselen zoveel mogelijk blijft 
bewaard. Vanuit het begrip 'zelfregulatie' wordt gepoogd om iets van de complexiteit 
te laten zien van hetgeen zich afspeelt in de interactie tussen beroepskrachten en 
cliënten. De lezer kan het boek gebruiken als een middel om zichzelf te helpen bij het 
onderzoeken van zijn zelfregulatiecompetenties en om een voor hem of haar goede 
balans te vinden tussen zelfsturen en afstemmen op de innerlijke ervaringswereld en 
de externe sociale omgeving, zowel in zijn rol als privé-persoon als in zijn rol als 
professional. 
 
Al pendelend tussen de theorie-in-wording van zelfregulatie en de handelingspraktijk 
van maatschappelijk werk is een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het 
sociaal-technologisch model van denken over zelfregulatie, zoals dat naar voren 
komt in met name de cognitieve gedragsbenadering en de systeembenadering. 
Enkele kenmerken van het sociaal-technologisch model zijn: nadruk op statistisch, 
experimenteel en objectief onderzoek, op instrumentele rationaliteit, assimilatie aan 
omgeving, een probleemgerichte, analytische en functionele aanpak en proactieve 
planning. Voor een inleiding in deze manier van denken verwijs ik naar mijn boek 
'Veranderkundige modellen' (10e druk 2002).  
De punten van kritiek op het sociaal-technologisch denken over zelfregulatie 
centreren zich rond de volgende begrippen: 
• personalistisch of structuralistisch 
• statisch, mechanistisch en formeel-technisch 
• rationalistisch en gefragmenteerd 
• weinig maatschappelijk georiënteerd 
In het nu volgende gedeelte wordt kort op deze kritiekpunten ingegaan. Op die 
manier dringen we dieper door tot de kern van wat er wordt bedoeld met een 
contextuele benadering van zelfregulatie. In de uitwerking zal blijken hoezeer de vier 
genoemde kritiekpunten onderling nauw met elkaar zijn verweven. 
 
Personalistisch of structuralistisch 
De cognitieve gedragsbenadering is voor ons onderwerp een belangrijke 
theoretische stroming. Vanuit deze stroming wordt veel research verricht naar het 
cognitieve proces van zelfcontrole en zelfsturing. De cognitieve gedragsbenadering 
is een verzameling van twee experimentele (objectieve) richtingen in de leertheorie: 
het neobehaviorisme en de cognitieve theorie. Het is een leertheoretische 
benadering die het (probleem)gedrag van mens en dier probeert te begrijpen door uit 
te gaan van het SORC-model van leren. De nodige aandacht wordt besteed aan 
cognitieve variabelen in het organisme (O) die van invloed zijn op het gedrag. In het 
boek 'Veranderkundige modellen' heb ik een korte beschrijving gegeven van deze 
benadering. 
 
Deze cognitieve invalshoek blijkt ook in de casuïstiek een zinvol vertrekpunt te zijn 
van denken over zelfregulatie. Dat geldt althans voorzover het cognitieve niet wordt 
opgevat als een mechanistisch geheel dat zou functioneren zonder tussenkomst van 
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een zelfverantwoordelijk subject. Ik kom hier nog op terug. De maatschappelijk 
werkers leggen nadruk op de ontwikkeling van cognitieve zelfregulatiecompetenties 
van cliënten als:  
• eigen invloedsmogelijkheden in een situatie adequaat inschatten 
• bevredigende keuze kunnen maken voor een eigen doelrichting in het handelen  
• in staat zijn om zelfgestelde doelen ook daadwerkelijk te realiseren. 
Cognitieve theorieën over attributies, waargenomen gedragscontrole, privaat en 
publiek zelfbewustzijn, cognitieve dissonantie, 'self-efficacy', aangeleerde 
hulpeloosheid, intrinsieke motivatie, zelfbekrachtiging et cetera blijken goed aan te 
sluiten bij de onderzochte praktijk van maatschappelijk werk. Met name ook de 
sociaal-lerentheorie (Bandura 1986 en Wildemeersch 1991, 1997) biedt 
aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een contextuele benadering vanwege 
haar aandacht voor de verwevenheid van gedrag, persoon en omgeving. 
  
De meeste cognitieve theorieën lopen met hun relatief geringe aandacht voor 
situationele en structurele factoren echter het risico om in de valkuil van het 
personalistisch denken terecht te komen. De invloeden op het gedrag vanuit de 
sociaal-maatschappelijke omgeving worden immers sterk onderbelicht (De Vries en 
Van der Pligt, 1991). Nadruk ligt op gedragsverandering van het individu; 
omgevingsverandering komt nauwelijks in zicht. Alsof gedrag exclusief wordt bepaald 
door kenmerken van het individu. Zo hebben Fishbein & Ajzen (1975) in hun theory 
of reasoned action aangetoond dat gedrag plaatsvindt in de culturele en structurele 
context van een groter netwerk van oorzakelijke relaties, inclusief sociale factoren. 
Door gedrag los te rukken van de maatschappelijke context waarmee het is 
verweven, wordt de neiging versterkt om het eigen subjectieve aandeel van het 
individu in een (probleem)situatie te overschatten. De mens wordt gereduceerd tot 
een subjectief, zichzelf bepalend wezen. Hem wordt te veel invloed toegeschreven. 
Sociaal functioneren wordt teruggebracht tot een intra- en interpsychisch gebeuren.  
Deze loskoppeling van gedrag uit zijn historisch-maatschappelijke context impliceert 
dat het zelf van de mens wordt opgevat als een geïndividualiseerd zelf (een typisch 
Westerse mythe) en dat zelfregulatie wordt begrepen als onafhankelijke zelfcontrole 
en zelfsturing van het eigen gedrag (Metaal, 1992).  
Vanuit genderspecifieke opvattingen gezien (Baker Miller e.a., 1988) zouden we 
kunnen zeggen, dat het traditionele ''mannelijke'' beeld van het zelf dat 
geïndividualiseerd is en zich ontwikkelt door zich onafhankelijk van de omgeving op 
te stellen, overheerst. Als ideaal personage fungeert het zichzelf sturend individu dat 
vooral goed voor zichzelf zorgt en dat onafhankelijk van zijn omgeving - bijvoorbeeld 
ook zonder steun van anderen - zijn eigen levensloop uitstippelt. Vanuit de sociaal-
constructivistische visie (Gergen, 1994) wordt eveneens benadrukt dat het zelf niet 
moet worden gezien als een 'autonoom' zelf dat onafhankelijk van de wereld en het 
maatschappelijk systeem functioneert. De sociale omgeving is als een 
onafscheidelijk deel in een mens opgenomen, zo wordt verondersteld. 
  
Dit accent op niet-afhankelijk zijn van de omgeving is een eenzijdige en onjuiste 
inkleuring van het begrip 'zelfregulatie'. Het sluit ook niet aan bij de benadering van 
de maatschappelijk werkers in het onderzoek. Zij benadrukken juist, dat het 
psychisch functioneren van mensen zich afspeelt in de context van situaties en 
verhoudingen. Ze erkennen wel het belang van een zekere mate van 
onafhankelijkheid, maar laten bij nader inzien steeds ook intrapersoonlijke en 
sociaal-maatschappelijke afstemmingsfactoren meewegen. Zelfregulatie reduceren 
tot onafhankelijk handelen moet vanuit hun handelingspraktijk worden opgevat als 
onwenselijk en belemmerend voor een adequate zelfsturing. Ze zoeken veeleer naar 
een balans tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid, tussen subject en object. 
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Wil zelfregulatie een zinvol begrip zijn voor sociale interventie, dan zal het dus 
moeten worden gedefinieerd als een contextueel begrip: een zelfsturen-in-
verhoudingen, een combinatie van heteronoom en autonoom handelen. Als mensen 
zich bewust zijn van bepaalde structurele invloeden in hun gedrag, betekent dat nog 
niet dat zij deze invloeden ook ongedaan kunnen maken. Daar is meer voor nodig. 
 
Nu is inzicht bieden in het contextuele en structurele karakter van het menselijk 
handelen ontegenzeglijk een kracht van de systeembenadering. In deze theorieën 
verzet men zich juist tegen individualistisch en personalistisch denken. Er wordt 
gepleit voor denken in verhoudingen en structuren. In het boek 'Veranderkundige 
modellen' heb ik drie model-varianten van dit systeemdenken beschreven. Voor een 
diepgaande bespreking kan worden verwezen naar Midgley (2000). 
Het gevaar van dit soort contextueel en structuralistisch denken is echter weer, dat 
de betrokkene te veel wordt ontschuldigd en als moreel subject wordt uitgeschakeld. 
Achter de rug van mensen om zou hun gedrag worden geregeld door culturele 
waarden en normen, instituties, structuren, posities en sociale netwerken, 
waarbinnen ze opereren. De maatschappelijk werkers wijzen ook op dit gevaar van 
structuralistisch denken. Ze zeggen dan ook liever niet te spreken van ont-schuldigen 
- zoals gebruikelijk in het traditionele systeemdenken -, maar van niet-schuldigen. 
Ontschuldigen vinden ze prima, als de aandacht ook maar uitdrukkelijk gericht blijft 
op het eigen aandeel van mensen in de situatie. De cliënt moet nooit helemaal 
ontschuldigd worden. Met het begrip niet-schuldigen bedoelen zij, dat er überhaupt 
niet gedacht moet worden in termen van 'schuld', maar in termen van wederkerige 
invloedsverhoudingen: de invloeden vanuit de omgeving ten volle erkennen, maar 
dan zonder de eigen invloed van het individu weg te moffelen.  
 
Al pendelend tussen de onderzochte praktijk en de theorie hebben we in het 
onderzoeksproject besloten zelfregulatie op te vatten als een zelfsturen-in-
verhoudingen. Zelfregulatie is dan niet meer synoniem met autonomie in de zin van 
onafhankelijk handelen van de omgeving. Niemand is zichzelf tot wet. Zelfregulatie is 
juist 'het in afhankelijkheid van de interne en externe context zichzelf sturen'. Dit 
betekent dat er in elke handelingssituatie gezocht wordt naar de combinatie van 
subject-denken in termen van zelfsturing (de mens als zelfbepalend en zingevend 
subject) en object-denken in termen van afstemming (de mens als door externe 
krachten bepaald). Het proces van zelfregulatie speelt zich af in de combinatie van 
'het beïnvloed worden' van het subject door de omgeving en 'het actief beïnvloeden' 
van de omgeving door het subject. Alleen een dergelijk contextueel en-en-denken 
kan leiden tot een adequate inschatting en realisatie van de eigen 
invloedsmogelijkheden in situaties in het licht van de eigen referentiewaarden. 
Tegenover een gefragmenteerd wereldbeeld dat individu en maatschappij, product 
en producent, subject en object, persoon en functionaris ontkoppelt is een 
contextuele benadering van zelfregulatie op zoek naar herstel en bevordering van 
levenssamenhang (Negt en Kluge 1982). Levenssamenhang betekent dat mensen 
zichzelf ervaren als een samenhangend, wezenlijk met de maatschappij verbonden 
geheel. Juist dit soort samenhangend denken over zelfregulatie is in het sociaal-
technologisch model niet of nauwelijks aan de orde. 
 
Statisch, mechanistisch en formeel-technisch 
De tot nu toe beschreven stellingname over contextuele zelfsturing heeft veel 
consequenties voor het onderwerp zelfregulatie.  
Zo vraagt contextuele zelfsturing om flexibiliteit en openheid in het bepalen van 
doelen en strategieën. Eenzijdige proactieve doelbepaling en planning is daarvoor 
niet toereikend. Proactief betekent dat doelen en plannen tevoren worden bepaald, 
voordat men tot daadwerkelijke actie overgaat. In het sociaal-technologisch model 
van verandering ligt op dit soort proactief werken de nadruk. Men pleit ervoor 
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veranderingen na te streven vanuit een vooraf overwogen plan van doelen en 
strategieën om dat plan vervolgens proberen te realiseren. Een pleidooi voor deze 
rationeel-technische kijk op verandering komen we vaak tegen in literatuur over 
uitvoerend werk, management en beleid van sociale interventie (bijvoorbeeld Jagt en 
Jagt, 1995 en Grit, 1997) en in theorieën over zelfregulatie (Locke & Latham, 1990, 
Zimmerman, 2000). 
 
Uit de casuïstiek komt echter een ander beeld naar voren. Op grond van allerlei 
argumenten zoals gevaar van verstarring,  te lineair denken, gebrek aan soepelheid 
en ontstaan van communicatiestoringen met cliënten geven de beroepskrachten aan, 
dat ze grote problemen hebben met proactieve concretisering van doelen en 
plannen. Ze wijzen dit als standaard-werkwijze zelfs nadrukkelijk van de hand en 
excuseren zich in deze regelmatig voor hun adhoc-manier van werken. Als devies 
komt uit hun werkwijze naar voren: Ga doelgeoriënteerd te werk, maar niet via een 
van tevoren sterk gestructureerde en gefaseerde aanpak. Leg nadruk op reactieve 
doel- en beleidsbepaling, zich afstemmend op de eigen doelen, waarden en intenties 
van het cliëntsysteem. Zonder een vooraf gestructureerde aanpak hoeft men nog niet 
in chaos te vervallen. Zorg ervoor dat het algemene hoofddoel waar je met mensen 
naar toe wil duidelijk is, maar wees soepel in de middelen en tussendoelen 
waarlangs je dit hoofddoel wilt bereiken. Ga op dit punt heel concreet - stapje voor 
stapje - te werk, de algemene en belangrijke referentiewaarden goed voor ogen 
houdend. In deze ''theory-in-action'' (Argyris en Schön, 1974) van de maatschappelijk 
werkers is zelfregulatie geen lineair middel-doel-gebeuren, maar een 
contextgeoriënteerd handelen dat in zijn kern flexibel van aard is. De stadia in het 
handelingsverloop worden vantevoren niet geheel vastgelegd. Er wordt steeds ruimte 
in gelaten voor het opdoen van nieuwe ervaringen en voor zich veranderende 
referentiewaarden. 
 
De beroepskrachten vinden in de literatuur steun voor een dergelijke flexibele 
benadering. Zo wordt in de presentietheorie van Baart (2001) het standpunt dat in 
het werken met cliënten  het stellen van doelen vooraf moet gaan aan gedrag, 
scherp ter discussie gesteld. De leidende interesse van de presentie is: er 
betekenisvol met-en-voor-de-cliënten zijn. Baart stelt dit tegenover de 
interventiebenadering die volgens een vooraf opgesteld plan tijdelijk bepaalde 
expertise toevoegt aan het cliëntsysteem. Daardoor wordt er op een kundige, 
doelgerichte en doeltreffende wijze gewerkt aan de oplossing van een probleem. In 
de presentiebenadering staat echter niet probleemoplossing voorop, maar de 
erkenning van de ander en de geldigheidsclaims van diens gevoelens en 
perspectieven met het oog op het realiseren van een zorgzame betrekking die 
gebaseerd is op menselijke waardigheid. Deze presentiegedachte verwoordt een 
intentie die ook de maatschappelijk werkers met hun flexibele interventiebenadering 
proberen te realiseren.  
Ook het creatief handelingsmodel van Joas (1996) sluit goed aan bij de benadering 
van de maatschappelijk werkers. Joas wijst het Cartesiaans dualistisch denken in de 
sociaal-technologische benadering tussen kennen (geest) en gedrag (lichaam) af. 
Dat dualistisch denken zit in het uitgangspunt dat mensen voorafgaand aan hun 
gedrag eerst - in een gescheiden wilshandeling - tot een doelrichting besluiten, om 
deze vervolgens te gaan uitvoeren. Joas benadrukt de vrijheid om de eigen doelen te 
veranderen, afhankelijk van innerlijke motieven die zich van moment tot moment 
kunnen wijzigen. Hij bekritiseert het teleologische denken waarin slechts bewuste 
motieven als oorzaken van het handelen verschijnen. Plannen worden door hem 
begrepen als vooraf bepaalde schema's van een handelingsafloop waarop men zich 
in het handelen voortdurend moet oriënteren. Volgens hem veronderstelt handelen 
niet een noodzakelijke planning vooraf en zelfs als er plannen zijn, wordt het 
concrete handelingsverloop van situatie tot stituatie constructief ontwikkeld en staat 
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het open voor continue herziening. Het plan is nooit het enige oriënteringsmiddel van 
ons handelen, aldus Joas.  
 
In de lijn van de discussie tot nu toe kunnen we concluderen dat het 
handelingsverloop bij zelfregulatie niet via een of ander systeemmechanisme vastligt 
of door veranderkundigen wordt vastgelegd. Het is een flexibel soort van handelen 
waarin de mens als subject altijd een zekere vrijheid wordt toegeschreven om binnen 
de grenzen die het systeem stelt eigen keuzes te maken. Cliënten worden niet 
gezien als of gemaakt tot volledig passieve slachtoffers van welk mechanistisch 
individueel of maatschappelijk systeem dan ook. 
Hoewel tegenwoordig iedereen het waarschijnlijk met dit standpunt eens zal zijn, is 
dit mechanistisch denken in het sociaal-technologisch denken bepaald niet 
uitgeroeid, zoals Kolk (1994) beweert. Zo schrijven Harré en Gillett (1994, 64): 'The 
most influential theories of cognitive function have been formal theories based on the 
computer modeling of information use'. Volgens hen spreekt uit dit soort 
vergelijkingen tussen het informatieproces van de hersenen en dat van de computer 
een bepaald soort mechanistisch denken dat in theorieën van cognitieve processen 
nog steeds aanwezig is. In de ogen van de sociaal-psycholoog Gergen (1994) 
hebben sociaal-technologische theorieën die zich baseren op een 
experimentalistische visie van wetenschappelijk onderzoek, de neiging om menselijk 
gedrag als fundamenteel voorspelbaar voor te stellen en de autonomie van het 
subject te minimaliseren of te ontkennen. Volgens Peeters (1994) is mechanistisch 
denken een a-historische manier van denken die in de huidige psychologie met haar 
nomologische inslag nog steeds dominant is. Zelf heb ik geconcludeerd (Donkers, 
1999), dat ook de systeemtheorie van Carver en Scheier als mechanistisch kan 
worden geïnterpreteerd. Zelfregulatie beschrijven zij immers als een reflectief 
mechanisch proces waarin feedback signalen met een criterium worden vergeleken 
en waarin, als het niet overeenstemt, het organisme automatisch op het correcte pad 
wordt teruggestuurd. Maar zelfregulatie is in mijn ogen geen regelgeleide routine. Het 
verhoudt zich kritisch tot de mechanistische logica die we bijvoorbeeld aantreffen in 
het rechtlijnige planningsdenken van bureaucraten met hun aandacht voor 
vastgelegde resultaten, protocollen en procedures. Deze mechanistische logica 
schakelt de aandacht voor het subjectieve proces van zelfsturing uit. Haar 
verzakelijkte manier van denken kan de intrinsieke motivatie van zowel cliënten als 
uitvoerende professionals geweld aandoen. Dit soort uitschakelingsprocessen van de 
morele actor leiden uiteindelijk tot zelfuitputting en burnout van de sociale sector, 
aldus Baart en Van der Laan (2002). 
 
Kenmerkend voor een contextuele benadering van zelfregulatie is dus, dat het 
handelingsverloop niet statisch-mechanistisch wordt vastgelegd. Mensen worden 
steeds weer als subject aangesproken op hun eigen doelen, waarden en intenties. 
Deze vormen het vertrekpunt van denken over verandering.  
Met deze stellingname zijn we ver verwijderd van die hedendaagser theorieën en 
praktijken van zelfsturing waarin de einddoelen van veranderingsprojecten - vaak tot 
in detail - vooraf worden vastgelegd en in de uitvoering nauwelijks nog echt 
onderwerp zijn van gesprek. We zien dit bijvoorbeeld in theorieën over zelfsturing 
van werknemers in arbeidsorganisaties. Zo moeten werknemers in de opvattingen 
van Sims en Lorenzi (1992) en Aukes en Woldendorp (1994) binnen de grenzen van 
wat volgens hen binnen het bedrijfssysteem functioneel is, tot zelfsturing worden 
aangespoord. Wat functioneel is, ligt volgens hen als een structurele, onwrikbare 
conditie in de doelstelling en missie van de organisatie vast. Met dit structuralistisch 
uitgangspunt reduceren zij zelfsturing tot slechts een methodisch proces van 
doelrealisatie. Cognitief gezien wordt zelfsturing opgevat als een formeel-technisch 
proces van informatieverwerking, los van wat die informatie precies inhoudt. Het 
wordt gereduceerd tot zelfwerkzaamheid. Het gaat niet meer om de vraag naar de 
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inhoud van de doelkeuze (het 'wat'), maar om de zelfwerkzame weg waarlangs (het 
'hoe') mensen de doelen realiseren. Het ''wat'' - de doelinhouden - worden in hun 
ogen immers door de organisatie of het management bepaald. Opnieuw wordt een 
dualistische scheiding aangebracht tussen denken (degene die de doelen 
ontwerpen) en doen (degene die het moeten uitvoeren). In de sfeer van opleidingen 
treffen we een soortgelijke opvatting aan over zelfsturing van studenten (Vermunt, 
1992). Zelfregulatie wordt op deze manier uit de kast gehaald als een uiterst subtiel 
machtsmechanisme om werknemers of studenten te verleiden tot het leveren van 
optimale doelprestaties die hen van buitenaf en van bovenaf worden opgelegd. 
 
In een contextuele benadering wordt zelfsturing niet gereduceerd tot een reageren 
op vastliggende of vastgelegde toestanden of feiten. Een contextueel 
zelfsturingsmodel is in essentie dynamisch-reflectief van aard. Het vraagt om een 
veranderkundige manier van denken die verder gaat dan de diagnostische blik van 
de traditionele sociale wetenschappen. De geschiedenis van de andragologie zit vol 
met pogingen van auteurs als Lewin (1951), Lippitt, Watson, Westley (1958), Bennis, 
Benne, Chin (1961), Van Beugen (1972), Ten Have (1973), Nijk (1983), Donkers 
(2002) om deze dynamisch-veranderkundige logica te verhelderen. Toch wordt deze 
logica nog steeds vaak niet goed begrepen of in de discussie meegenomen.  
Ik wil dit verhelderen met een klein voorbeeld uit mijn recente ervaring. Op 27 maart 
j.l. was ik op het congres ''Sociaal isolement in Nederland''. Het was een boeiend 
congres met interessante lezingen over omvang, kenmerken, achtergronden, 
oorzaken, risicofactoren en gevolgen van sociaal isolement. Aandacht was er voor 
zowel maatschappelijke als persoonlijke factoren. Een interessant en belangwekkend 
boek Sociaal isolement van Hortulanus, Machielse en Meeuwesen (2003) werd 
gepresenteerd.  
Ondanks de voortreffelijke informatie die we kregen, had ik achteraf toch het gevoel 
dat ik nog iets miste. Het was de aandacht voor het dynamisch proces van 
zelfregulatie van de sociaal geïsoleerden zelf: hoe zij individueel en mogelijk ook in 
collectief verband in hun alledaagse handelen bezig zijn om invloed uit te oefenen op 
de in de samenleving aanwezige voorzieningen met het oog op het realiseren van 
eigen referentiewaarden. Nadruk lag vooral op het zoeken naar diagnostische kennis 
van vastliggende kenmerken, achtergronden, oorzaken et cetera, kennis die 
natuurlijk erg belangrijk is voor de veranderkunde. Wat mij betreft had er echter meer 
aandacht mogen worden geschonken aan het dynamisch-veranderkundig proces van 
omgaan met de beperkingen en ook de mogelijkheden van de situatie waarin de 
sociaal geïsoleerden zich bevinden, het soort oplossingen dat ze daarbij nastreven 
en de manier waarop ze dit aanpakken. Zo kunnen sociaal geïsoleerden lijden onder 
de situatie. Maar bij zelfregulatie gaat het niet zozeer om het leed, als verzelfstandigd 
woord. Het gaat ook niet enkel om het leedfeit: wat het lijden in gang heeft gezet, 
bijvoorbeeld een moeilijke levensomstandigheid of een gebrekkige persoonlijke 
competentie. Het gaat vooral om de activiteit van het lijden zelf. In deze activiteit 
krijgt het leed steeds weer andere vormen. De activiteit van het lijden wordt opgevat 
als een cognitief, innerlijk en tussenmenselijk reflectief proces van zelfsturen en 
afstemmen.  
En zo gaat het bijvoorbeeld in de presentiebenadering van Baart (2001) vanuit het 
oogpunt van zelfregulatie niet zozeer om 'present-zijn' dan wel om zich present 
stellen. Dat is een actief en waardegeoriënteerd proces van zelfsturen en zich 
afstemmen op de ander, bijvoorbeeld van buurtpastores op buurtbewoners. Hoewel 
Baart niet of niet consequent vanuit een dergelijk zelfregulatoir handelingsperspectief 
naar het handelen van de buurtpastores kijkt - dat is niet zijn insteek -, levert zijn 
uitermate originele, kleurrijke, betrokken en fijnzinnige manier van analyseren 
hierover veel informatie. Interessant is natuurlijk de vraag wat het zou opleveren, als 
het handelen van de pastores wel vanuit een zelfregulatieperspectief zou zijn 
geanalyseerd. 
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Vanuit een zelfregulatieperspectief gaat men in ieder geval op zoek naar het eigen 
moreel oordeel van de betrokkenen over wat de eigen invloedsmogelijkheden in een 
zich ontwikkelende situatie zijn in het licht van een door hen gewenste situatie. 
Zelfregulatie is dan ook bij uitstek een veranderkundig begrip. In de agogische 
veranderkunde gaat het immers om die praktische pogingen die cliënten en 
professionals ondernemen om bepaalde situaties in een wenselijk geachte richting te 
beïnvloeden (Lewin, 1951). Niet zozeer het 'anders worden' (theory of change) staat 
centraal dan wel het 'anders maken' (theory of changing). Het gaat om bewegingen 
en veranderingen met het oog op een wenselijk geachte richting. Dit vraagt niet 
alleen om kennis van de feitelijke situatie-in-ontwikkeling, maar ook om een moreel 
oordeel met betrekking tot de gewenste situatie. 
Uitgangspunt van een dergelijk dynamisch-moreel denken is echter niet een min of 
meer stabiele toestand of feit op grond waarvan de ontwikkeling naar een volgende 
toestand of feit plaatsvindt. Het gaat om een continue beweging (Heyting, 1997). 
Cliënten en professionals zijn steeds in verandering en handelen dus niet alleen 
vanuit een vooraf bepaald of bepaalbaar resultaat of doeltoestand. In plaats van om 
een statisch-technisch denken, gaat het hier om een dynamisch-inhoudelijk denken 
in termen van processen. Het gaat niet om eenzijdig denken in termen van 
producten, objecten, feiten, vaststaande methoden en technieken, statische 
structuren of stabiele fasen. Bij zelfregulatie wordt aandacht gevraagd voor het 
continue proces dat sociale interventie is. Daarmee is aan het begrip een sociaal-
agogische inhoud gegeven. 
 
Rationalistisch en gefragmenteerd 
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat zelfregulatie niet alleen een cognitief 
proces is. Het verwijst ook naar de regulatie van interne verhoudingen tussen de 
verschillende delen van het zelf. Deze interne regulatie vraagt opnieuw om een 
tweezijdig proces van zelfsturen en afstemmen. De discussie speelt zich op dit vlak 
vooral af tussen de cognitieve gedragsbenadering en de persoonsgerichte-
holistische benadering van sociale interventie. Voor een inleiding in deze 
persoonsgerichte benadering verwijs ik opnieuw naar 'Veranderkundige modellen' 
(Donkers, 2002). 
 
De maatschappelijk werkers leggen in het werken met hun cliënten accent op interne 
zelfregulatiecompetenties als: 
• in staat zijn de eigen gevoelens en behoeften te reguleren 
• in staat zijn een bevredigende afstemming tussen verstand, gevoel en gedrag te 

realiseren 
• in staat zijn een bevredigende afstemming tussen sociaal rollengedrag (privé en 

openbaar leven) en persoon te realiseren. 
Als interne afstemmingsnormen van zelfregulatie hanteren zij onder meer: intrinsiek 
gemotiveerd zijn; een innerlijke open democratie waarin alle delen van het zelf 
spreekrecht hebben en er geen sprake is van een dictatuur van één bepaald zelf, 
bijvoorbeeld het rationele zelf; zich ontwikkelen in de richting van een bevredigende 
afstemming tussen het bewuste en onbewuste zelf; in direct contact staan met 
hetgeen men voelt of waar men echt behoefte aan heeft; in staat zijn de rationele 
controle van het ego op emoties, stemmingen en behoeften enigszins los te laten; 
het sturende en doelmatige zelf (maken) en het afstemmende, loslatende zelf (laten) 
met elkaar kunnen verbinden (vergelijk de presentiebenadering van Baart, 2001); 
een ervaring van innerlijke samenhang; positieve zelfwaardering; beheerste 
spontaniteit; adequate afstemming van rollen en persoon; rolflexibiliteit en vorming 
van identiteit. Aan dit soort thema's besteden de maatschappelijk werkers aandacht 
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in hun relaties met cliënten. Het zijn evenzovele thema's waar bibliotheken over vol 
zijn geschreven. 
 
Cognitieve gedragstheorieën blijken in ieder geval te beperkt om recht te doen aan 
de aandacht die de maatschappelijk werkers schenken aan de innerlijke 
ervaringswereld van hun cliënten. De logica in deze theoretische benadering is over 
het algemeen te rationalistisch; alsof gedrag in principe logisch en op rationele 
voorstellingen gebaseerd zou zijn of zou moeten zijn. Men vertrouwt te veel op de 
verstandelijke redenering, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen.  
Volgens Joas (1996) moet men niet uitgaan van de rationele handeling. Dat rukt de 
afzonderlijke handeling uit zijn biografische en situatieve context. Bovendien wordt 
het rationele zo al meteen tegenover het niet-rationele gezet. Alle 
handelingstheorieën die van een bepaald soort rationeel handelen uitgaan, bevatten 
volgens hem impliciet de veronderstelling dat de handelende mens in staat is tot 
controle over zijn lichaam om zijn vooraf gepland doel (N.B. 'doel' onderscheidt hij 
van 'intentie') te realiseren. Een handelingstheorie moet echter niet alleen betrekking 
hebben op een actieve verhouding tot de wereld; ze moet ook passiviteit, 
gevoeligheid, ontvankelijkheid en gelatenheid insluiten. Ook vanuit de innerlijke 
wereld van gevoelens en behoeften kunnen mensen - bewust en onbewust - keuzes 
maken en beslissingen nemen. Zeker bij minder routinematige en ingewikkelde 
beslissingen in het alledaagse handelen blijken allerlei heuristieken van cruciaal 
belang te zijn en blijkt de rationele logica zelfs belemmerend te kunnen werken om 
tot een juiste beslissing te komen.  
 
Deze gedachten van Joas sluiten goed aan bij die van de maatschappelijk werkers in 
het onderzoek. Ook hun mensbeeld is niet zo rationalistisch. Zij delen bijvoorbeeld 
niet de opvatting van veel cognitieve psychologen (bijvoorbeeld Ellis met zijn 
rationeel-emotieve (gedrags)therapie) dat emoties niet het directe resultaat zijn van 
arousal, maar slechts het product van onze cognities, onze interpretatie van de 
situatie. De werkers maken bovendien impliciet een duidelijk onderscheid tussen de 
wereld van het verstand en de volgens hen relatief autonome wereld van de emoties. 
Beide werelden worden door hen erkend als van elkaar gescheiden en als met elkaar 
verbonden.  
En met deze opvatting sluiten zij aan bij theoretici uit de persoonsgerichte 
benadering en bij cognitieonderzoekers als Zajonc (1980) en Trevarthen en Aitken 
(2001). Zo deelt Zajonc niet de overheersende mening in de cognitieve psychologie, 
dat affecten pas na verschillende cognitieve operaties optreden. Affectieve oordelen 
zijn tamelijk onafhankelijk van, en gaat volgens hem in tijd dikwijls vooraf aan de 
cognitieve operaties. Soms zijn de cognitieve operaties zelfs niet aantoonbaar 
aanwezig. Zajonc gaat ervan uit dat cognitie en affectie moeten worden gezien als 
twee gescheiden en deels van elkaar onafhankelijke systemen (vergelijk de functies 
van de linker- en rechterhersenhelft). De rationele wereld en de wereld van de 
emoties moeten dus als van elkaar gescheiden en als met elkaar verbonden worden 
erkend. Onder de voorwaarde dat de beide werelden - zo men wil beide logica's - het 
recht van spreken hebben, kan worden toegewerkt naar een constructieve 
afstemming tussen beide.  
In mijn ogen vraagt dit afstemmingsproces om het onder ogen kunnen zien van vaak 
tegenstrijdige informatie uit de verschillende delen van het zelf. Volgens Cooper 
(1997) is dit kunnen verdragen van tegenstrijdige cognities een mogelijk teken van 
emotionele oprechtheid; bijvoorbeeld aan de ene kant het idee dat ons verstand ons 
ingeeft ('Ik moet studeren') en het idee dat het hart ons in deze influistert ('Ik heb 
geen zin in studeren en kijk liever die spannende film af'). Men kan oprecht kiezen 
voor het instandhouden van de misschien wel bedreigende en soms pijnlijke 
ambivalentie. Het ervaren van ambivalentie kan in de ogen van Joas (1996) en 
Csikszentmihalyi (1998) worden gezien als een kenmerk van creativiteit. Maar deze 
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nadruk op scheiding moet in mijn ogen ook weer niet worden overdreven. Ook te 
grote scheidingen tussen verstand en gevoel kunnen op hun beurt ernstige 
psychische schade veroorzaken. Het gaat om het zoeken naar een juiste balans 
tussen scheiden en verbinden. 
  
Al pendelend tussen theorie en praktijk heb ik besloten het zelf van de mens op te 
vatten als een multidimensionaal zelf, een geheel van diverse soorten zelven: een 
affectief zelf, een lichamelijk zelf, een onbewust zelf, een verstandelijk zelf en een 
sociaal of verdeeld zelf. Deze visie op het zelf als een multidimensionaal verschijnsel 
is te zien als een soort afspiegeling van de geschiedenis van het theoretisch denken 
over de aard van het menselijk zelf (Callagher en Shear, 1999). Volgens deze 
auteurs suggereert het gebrek aan consensus op dit gebied, dat het probleem van 
het zelf een complex en multidimensionaal verschijnsel is en dat geen enkele 
afzonderlijke discipline op zichzelf in staat zal zijn om het op een adequate manier te 
begrijpen. 
Een multidimensionaal zelf kan worden opgevat als een bio-psycho-sociale eenheid 
van met elkaar verbonden en van elkaar gescheiden delen. De assumptie van een 
contextuele benadering van zelfregulatie is, dat er in de mens zich op een bepaald 
moment altijd meerdere processen tegelijkertijd afspelen. Op ieder moment van de 
dag regelt het lichaam zijn temperatuur, haalt het adem, heeft het emotionele zelf lust 
of last van gevoelens en is het sociale zelf bezig zich te verhouden tot de 
maatschappelijke omgeving. Het besturen van dit gedifferentieerde zelf vereist 
enerzijds de bekwaamheid om onderscheid te maken tussen de verschillende delen 
van het zelf en anderzijds de bekwaamheid om tussen deze delen een verbinding te 
leggen. Een te grote scheiding of dissociatie kan pathologische vormen aannemen. 
Denk bijvoorbeeld aan schizofrenie. De eenheid van het zelf is in zulke dissociaties 
aan diggelen. Een te sterke binding of associatie zal leiden tot verstarring.  
Zelfregulatie kan vanuit de 'theory-in-action' van de maatschappelijk werkers worden 
opgevat als een continu proces van scheiden en verbinden van delen, van afstand 
en nabijheid, van autonomie en verbondenheid, van sturen en afstemmen. De 
ontwikkeling van een adequaat zelfbeeld vraagt enerzijds om erkenning van alle 
afzonderlijke delen of krachtenvelden in de persoon; anderzijds vraagt het om 
aandacht voor de manier waarop deze afzonderlijke delen op elkaar inwerken en met 
elkaar tot een geheel worden verbonden. Deze vorming van persoonlijke en sociale 
identiteit is een proces dat nooit af is. De ontwikkeling van het contextuele zelf 
bestaat uit een een permanent zoeken naar een balans tussen afstemmen en 
zelfsturen. Deze balansgedachte kan worden opgevat als een essentiële waarde van 
het sociaal handelen. Afstemmen vraagt bijvoorbeeld om het leggen van een 
bepaalde verbinding tussen de rol of functie in het sociaal systeem en wie men is als 
persoon. Men moet zich tot op zekere hoogte met zijn rol of functie kunnen 
vereenzelvigen (rolidentificatie). Zelfsturen daarentegen impliceert dat er eveneens 
sprake is van een zekere scheiding of afgrenzing tussen de normen en 
verwachtingen die kleven aan een bepaalde sociale rol en de eigen 
referentiewaarden van de persoon zelf (roldistantie). Men moet zich als persoon ook 
weer niet te veel vereenzelvigen met die rol. In het zoeken naar een balans tussen 
roldistantie en rolidentificatie ontwikkelt zich de sociale identiteit, zo komt als beeld 
uit de casuïstiek naar voren.  
 
In de lijn van deze redenering zien we in de manier van werken van de 
beroepskrachten dan ook steeds twee bewegingen die noodzakelijkerwijs bij elkaar 
horen.  
1. De eerste stap is de erkenning van de afzonderlijke kenmerken of delen van het 

geheel. Zo is Inge in de ogen van de maatschappelijk werker een rebbeltante. Dit 
rebbelend gedrag erkent hij als iets dat bij Inge hoort; het is een deel van 
haarzelf. 
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2. De tweede stap: maar het rebbelend gedrag omvat niet haar hele persoon. 
Ondanks haar rebbelend gedrag mag Inge er bijvoorbeeld best wel wezen en kan 
ze vaak ook heel goed luisteren.  

Opvallend is dat deze beroepskracht - en we zien dat ook bij andere werkers - vanuit 
de verscheidenheid van kenmerken op zoek gaat naar verbindingen in en tussen 
mensen en niet omgekeerd. Daarmee probeert hij kennelijk twee valkuilen te 
vermijden: aan de ene kant de persoon niet vastpinnen op een bepaald 
(problematisch) gedrag door dit detailgedrag naar de persoon-en-situatie te 
generaliseren. Het detailgedrag kenmerkt namelijk niet de hele persoon in alle 
situaties; als zou Inge bijvoorbeeld met haar hele persoon in alle situaties een 
'zeurkous' zou zijn. Aan de andere kant wil hij het (problematisch) deelgedrag van 
Inge niet ontkennen, maar het als een deel blijven zien van het geheel en Inge op dat 
deelgedrag kunnen blijven aanspreken. Al balancerend tussen enerzijds cliënten 
aanspreken op de afzonderlijke delen van het zelf en anderzijds elk deelaspect 
blijven zien als een deel van het geheel zonder het deelaspect te generaliseren naar 
de gehele persoon-en-situatie, zijn maatschappelijk werkers en cliënten op zoek naar 
identiteit en levenssamenhang. Negt en Kluge (1982) spreken hier van balansarbeid, 
dat wil zeggen een voortdurend verschuiven van de horizon: van zich binnen de 
handelingscontext oriënteren op innerlijke ervaringsgegevens, op iemands 
verstandelijke inzichten en op oriëntaties en experimenten in iemands praktisch 
handelen. Slechts alle oriënteringen tezamen - als ze dus met elkaar samenwerken - 
kunnen iets samenhangends presteren, aldus Negt en Kluge. 
 
Weinig maatschappelijk georiënteerd 
Tot nu toe hebben we stilgestaan bij cognitieve en interne aspecten van zelfregulatie. 
Daarbij is wel steeds gewezen op de sociale context die een onafscheidelijk 
onderdeel is van deze procesen. Vanuit de casuïstiek is hiermee echter nog 
onvoldoende recht gedaan aan het maatschappelijk karakter van de hulpverlening in 
het maatschappelijk werk. Naast cognitieve en interne processen van zelfregulatie 
moet de tussenmenselijke, maatschappelijke zelfregulatie als een derde belangrijk 
kerngebied worden onderscheiden. Deze zelfregulatie kan ook weer worden 
omschreven als een tweezijdig proces van zelfsturen en afstemmen op de 
maatschappelijke omgeving. We komen dan empirisch en logisch gezien terecht in 
de uiterst ingewikkelde constructie: Ik stuur zelf de externe omgeving die echter als 
deel ook in mijzelf zit en waar ik mijzelf dus op moet afstemmen. Het object van 
maatschappelijke zelfregulatie is dus enerzijds de externe maatschappelijke 
omgeving (denk aan culturen, personen en instituties) en anderzijds mijn verbonden-
zijn met die maatschappelijke context. Het beïnvloeden van de omgeving als externe 
instantie kan worden gezien als een vorm van zelfsturen; het reguleren van mijn 
eigen verbonden-zijn met die omgeving is omschreven als een vorm van afstemmen. 
Het is in feite dezelfde redenering die is gevolgd bij interne zelfregulatie (zie vorig 
punt). 
De discussie speelt zich op dit sociaal-maatschappelijk gebied vooral af tussen de 
sociaal-technologische en de maatschappijkritische benadering van sociale 
interventie. Voor een inleiding in de maatschappijkritische benadering verwijs ik 
opnieuw naar 'Veranderkundige modellen' (Donkers, 2002). 
 
De maatschappelijk werkers leggen in hun werken met cliënten nadruk op 
maatschappelijke zelfregulatiecompetenties als: 
• in staat zijn tot zelfsturing-in-verbondenheid met andere (sub)culturen. Aandacht 

wordt gevestigd op interculturele zelfregulatie, d.w.z. in staat zijn de (sub)culturen 
van de samenleving, ook in hun onderlinge betrekkingen, te beïnvloeden en zich 
daar goed op af te stemmen. Ingegaan wordt onder meer op het zoeken naar 
evenwicht tussen eigenbelang en gemeenschapsbelang en het kunnen omgaan 
met waardeconflicten en culturele diversiteit; 
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• In staat zijn tot zelfsturing-in-verbondenheid met andere personen. Het gaat hier 
om interpersoonlijke zelfregulatie, d.w.z. in staat zijn om personen - ook in hun 
onderlinge betrekkingen - te beïnvloeden en zich daar goed op af te stemmen. 
Aan de orde komen onderwerpen als: de onderlinge afstemming van acties en 
reacties tussen mensen, handelingsvrijheid en gelijkwaardigheid in contacten en 
het zoeken naar een balans tussen zelfsturing, identiteit en verbondenheid met 
mensen; 

• In staat zijn tot zelfsturing-in-verbondenheid met andere posities. De aandacht 
wordt gericht op de bekwaamheid om posities en structuren van de samenleving 
te beïnvloeden en de eigen positie daar goed op af te stemmen. Het gaat hier om 
onderwerpen als: verbetering van de feitelijke materiële, economische, sociaal-
culturele en politieke positie, signalering en opheffing van structurele misstanden 
in bijvoorbeeld het beleid en gelijkwaardigheid in posities. 

 
Als tussenmenselijke afstemmingsnormen op het gebied van cultuur, personen en 
posities hanteren de maatschappelijk werkers onder meer: een balans tussen 
eigenbelang, collectief belang en algemeen belang; constructief kunnen omgaan met 
waardeconflicten; een goede kwaliteit van menselijke relaties in de zin van 
interactionele afstemming, handelingsvrijheid, gelijkwaardigheid, gevoel van 
verbondenheid en wederzijdse empathie met behoud van autonomie; zorgvuldig 
omgaan met macht en versterking van collectieve machtsbases voor verbetering van 
invloedsposities, gericht op meer gelijkwaardige en menswaardige verhoudingen in 
de samenleving. Ook dit zijn weer allemaal thema's waar bibliotheken over vol zijn 
geschreven. 
 
In essentie gaat het om een maatschappelijke georiënteerdheid die in het sociaal-
technologisch denken vaak ontbreekt. In het voorafgaande is reeds kritisch ingegaan 
op haar personalistische en structuralistische eenzijdigheden. Er is gepleit voor een 
consequent denken in termen van wederkerige beïnvloeding tussen een zichzelf 
sturend subject en de maatschappelijke context (object), waarvan het subject een 
onderdeel is. Die maatschappelijke omgeving zit als onafscheidelijk deel in een mens 
opgenomen in de vorm van een sociaal-maatschappelijke zelf, zo kwam als 
veronderstelling naar voren. Een consequentie van zowel structuralistisch als 
personalistisch denken is, dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan 
omgevingsbeïnvloeding van individuen en groepen en aan afstemming van de 
zelfsturing op de omgevingscondities.  
Toegepast op tussenmenselijke verhoudingen wordt zelfregulatie in het 
structuralistisch denken gezien als een objectief en neutraal mechanisme van 
feedback, waarlangs sociale systemen zichzelf (als vanzelf) sturen in de richting van 
een functioneel doel. Als men op deze manier echter de mensen als bewuste 
zelfstuurders niet op het systeem laat inwerken, verwordt zelfregulatie tot slechts een 
wetmatig verlopend proces. Zoals gezegd, wordt dit soort van naturaliserend denken 
in de gepresenteerde zelfregulatiebenadering uitdrukkelijk verlaten. Veel 
hedendaagse auteurs van het systeemdenken, bijvoorbeeld Germain (1979), Brower 
& Nurius (1993) en Midgley (2000) proberen de twee werelden van subject en object 
met elkaar te verbinden. 
Maar ook de omgekeerde eenzijdigheid - alsof mensen als subjecten zichzelf, 
onafhankelijk van hun omgeving, bepalen - wordt als personalistisch afgewezen. 
Maatschappelijke problemen worden dan herleid tot intra- of interpersoonlijke 
problemen. Een menselijke, maatschappelijke verhouding is echter meer dan een 
uitwisselingsproces op mentaal niveau. Een verhouding tussen mensen is niet alleen 
'iets psychisch' of slechts een interpersoonlijk gebeuren, zoals in persoonsgerichte 
theorieën vaak wordt verondersteld. Elke menselijke verhouding is ingebed in de 
concrete maatschappelijke situatie van gezin, buurt, bedrijf, economische en politieke 
context. Binnen die structuren nemen mensen bepaalde posities in. Ze kunnen de 
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eigen invloed in situaties niet in het extreme op die structuren afschuiven; ze kunnen 
deze structurele factoren die hun handelen bepalen en beperken, echter ook niet 
ontkennen. Beroepskrachten doen wat ze kunnen binnen voorgegeven structurele en 
institutionele kaders waarbinnen het werk is ingebed. Een goede afstemming op 
deze structurele kaders is noodzakelijk voor adequate zelfsturing. 
 
3. Zelfregulatie als contextuele benadering 
 
Concluderend is zelfregulatie omschreven als: een reflectief proces van contextueel 
handelen van individuen en groepen, welk handelen gericht is op het realiseren van 
eigen referentiewaarden. Als kenmerken van dit handelingsproces zijn naar voren 
gekomen:  
• dynamisch-veranderkundig 
• reflectief (dus niet mechanisch) 
• flexibel 
• inhoudelijk 
• normatief 
• heuristisch 
• emotioneel-motivationeel 
• maatschappelijk  
Zelfregulatie is getypeerd als een multidimensionaal persoonlijk en maatschappelijk 
proces van scheiden en verbinden van delen van het contextuele zelf, een proces 
van zelfsturen en afstemmen (ook loslaten), gericht op het creëren van 
levenssamenhang. Essentieel hiervoor is een 'denken in invloedsverhoudingen'  dat 
vraagt om een voortdurende afweging van subjectieve en objectieve factoren in 
zichzelf en de omgeving. 
De benadering is contextueel genoemd. 'Contextus' betekent in het Latijn 
'samenhang, samenhangend, verband'. Bedoeld wordt, dat het proces van 
zelfregulatie zich afspeelt in een met elkaar verweven samenhang van cognitief 
gedrag, de binnenwereld van de persoon en de culturele, interpersoonlijke en 
structurele verhoudingen van de samenleving. De veronderstelling is dat deze drie 
factoren in elke handelingssituatie wederzijds invloed op elkaar hebben. Juist het 
coördineren van dit geheel van zelfregulatoire deelprocessen wordt gezien als de 
kern van zelfregulatie.  
 
Zelfregulatie is een reflectief proces. Het verwijst naar de competentie om in alle 
activiteiten die men onderneemt - of het nu gaat om sporten, eten, werken, 
actievoeren, helpen, onderzoek doen of leren - via een voortdurende 
perspectiefwisseling te reflecteren op de samenhang van persoon-en-situatie. Dit 
gebeurt met het oog op belangrijk geachte referentiewaarden die men wil realiseren. 
We zouden kunnen spreken van een sterk zelfregulerend vermogen, als individuen 
en groepen dit in alle situaties kunnen blijven doen, bijvoorbeeld ook in situaties dat 
zij een grote prestatie moeten leveren en erg onder druk staan (vergelijk bijvoorbeeld 
de aangrijpende biografie van Primo Levi (1987) Is dit een mens). Het is een 
voortdurend zoeken naar een bevredigende balans tussen de verschillende delen 
van het contextuele zelf, een combinatie van zelfsturen en afstemmen, en wel op 
cognitief, intrapersoonlijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Het vraagt van 
consumenten, burgers, professionals, producenten, managers en beleidsmakers niet 
alleen om aandacht voor veranderingen in het individu (micro-niveau van 
verandering), maar ook voor het nastreven van veranderingen in de 
maatschappelijke omgeving op intercultureel, interpersoonlijk en positioneel gebied 
(meso- en macroniveau van verandering). In het nastreven van dergelijke 
veranderingen is men tevens gericht op verbetering van de maatschappelijke 
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condities voor zelfregulatie. Zelfregulatie wordt aldus gezien als een tweevoudig 
proces dat zich afspeelt op het kruispunt tussen micro en macro. 
 
Een goed praktijkvoorbeeld van een dergelijke zelfregulatiebenadering op het 
kruispunt van micro en macro vind ik de Grameenbank (Yunus 1999). Deze bank 
vertolkt een visie op hulpverlening die aansluit bij de contextuele benadering van 
zelfregulatie. De Grameenbank is een particuliere, non-profit instelling die in meer 
dan 56 landen microkrediet verstrekt aan de allerarmsten van de bevolking, vooral 
aan vrouwen. Met dat krediet helpt ze miljoenen armen om zichzelf te helpen in 
plaats van hen een bord met voedsel te geven (liefdadigheid). De armen kunnen er 
bijvoorbeeld een koe of een weefgetouw voor kopen en op die manier zelfstandig in 
hun eigen levensonderhoud proberen te voorzien. De kredietverlening verloopt via 
een bottom-up proces van waarneming en contactlegging, waarbij de lener tevens 
medeeigenaar van de bank wordt. Het kredietverlenen is primair gericht op de 
mensen en niet op het product (het krediet). In dialoog met de armen worden 
collectieve leersituaties gearrangeerd waarin men als totaal mens - niet alleen als 
economisch, maar ook als sociaal wezen - wordt aangesproken. Tegelijkertijd 
worden de mensen praktisch en zakelijk geholpen om zichzelf te bevrijden uit hun 
armoede. De Grameen ziet zichzelf als een zelfhulporganisatie die individuen helpt 
om een beter leven voor zichzelf te scheppen. Zij richt zich op de ontwikkeling van 
een particuliere sector die gebaseerd is op sociaal bewustzijn. Het proces van 
zelfbevrijding uit armoede speelt zich hier af op het snijvlak tussen micro en macro. 
 
Theoretisch gezien is er in de contextuele benadering een poging gedaan om 
inzichten uit verschillende sociaal-wetenschappelijke theorieën met elkaar te 
verbinden, zonder de tegenstellingen en discussiepunten ertussen helemaal weg te 
poetsen. Praktisch gezien lijkt het vrijwel ondoenlijk om als professional al deze 
aspecten mee te laten wegen. Toch blijkt juist deze theoretische breedte van 
balanceren tussen al die aspecten het beste aan te sluiten bij de veranderkundige 
praktijk. Het doet ook recht aan de verwevenheid van persoonlijke en 
maatschappelijke factoren die met het oog op veranderkundig ingrijpen in 
ogenschouw moeten worden genomen. Juist door zicht te houden op de hele 
configuratie van gedrag, persoon en omgeving kunnen zich bovendien nieuwe 
coalities vormen tussen cognitief-gedragsmatige, intrapersoonlijke en sociaal-
maatschappelijke kennisgebieden. Deze coalities tussen scholen maken het mogelijk 
om het verschijnsel zelfregulatie diepgaand, in zijn samenhangen en complexiteit, te 
bestuderen. Wanneer we het principe van de samenhang van gedrag, persoon en 
omgeving tot uitgangspunt van onderzoek en theorievorming nemen, dan is de kans 
groter dat we belangrijke informatie over levenssamenhang en het gebrek daaraan 
ontdekken dan wanneer we theoretisch gezien bij voorbaat al vertrekken vanuit los 
van elkaar staande elementen. Strategisch gezien pleit ik echter voor de 
omgekeerde weg en neem juist de diversiteit van zelfaspecten tot vertrekpunt. Ieder 
zelfaspect wordt echter niet onderzocht zonder tegelijkertijd het systeem als geheel 
van de diverse zelven waarmee het zelfaspect is geassocieerd, in ogenschouw te 
nemen. Daarmee is een breed onderzoekskader geformuleerd aan de hand waarvan 
het mogelijk is om cognitief-gedragsmatige, intrapersoonlijke en sociaal-
maatschappelijke determinanten van een bepaald doelgeoriënteerd gedrag van 
mensen te onderzoeken. 
Dit brede theoretisch-veranderkundige perspectief betekent tegelijkertijd dat we 
genoegen zullen moeten nemen met het realistische besef, dat zelfregulatie op 
talrijke detailaspecten (voorlopig) onvoldoende concreet zal zijn uitgewerkt. Zo'n 
nadere uitwerking vraagt om een multidisciplinair project waarmee wereldwijd nog 
slechts een allereerste stapje is gezet. 
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4. Vervolg debat 
 
Na het onderzoeksproject heeft de discussie over een contextuele benadering van 
zelfregulatie niet stilgestaan. Met name zijn door ter zake deskundigen bij de 
voorlopige versie van het boek kanttekeningen geplaatst bij de toegankelijkheid van 
de tekst, een al te positief mensbeeld dat uit de benadering zou spreken, een 
mogelijk gedateerde uitwerking van de systeembenadering, het modernistische 
denken dat te veel in de benadering zou zijn ingeslopen en het contextuele karakter 
van de benadering.  
Ik zou graag op al deze punten ingaan, maar in dit artikel onbreekt hiervoor de 
ruimte. Wel sta ik nog kort even stil bij de kritiek op het te weinig contextuele 
karakter. Deze kritiek raakt immers het hart van de benadering.  
Bettine Uhe vindt dat er meer expliciete verbredingen naar andere vormen van 
agogische arbeid gemaakt zouden moeten worden. Marcel Strolenberg is van 
mening dat er met dit denkkader wel verwezen wordt naar een bepaalde sociaal-
culturele, materiële, ecologische en sociaal-historische context, maar dat met name 
de historische context in zijn optiek onvoldoende wordt uitgewerkt. Hij vraagt zich af 
of dit niet voortkomt uit het modernistisch denken vanwaaruit wordt vertrokken. 
Johannes Spyksma vindt dat de sociologische en structurele aspecten van het 
menselijk handelen onvoldoende zijn uitgewerkt. Hij schrijft onder meer: 
'' Wat je over zelfregulatie te berde brengt, lijkt me zeer overtuigend. Bij de 
contextuele benadering beginnen mijn bezwaren. Je hebt, zo blijkt uit de tekst, wat 
dit betreft wel alles onder ogen gezien, maar de uitwerking is volgens mij niet 
volledig. Misschien moet ik het zo zeggen: je bent in de (sociale) psychologie blijven 
steken. Je onderwerp heeft ook een sociologische dimensie. Sociologen zullen de 
zelfregulering relativeren door meer dan jij doet rekening te houden met de 
structurele aspecten van het menselijk handelen. (Zie bijvoorbeeld Bader V-M -
Collectief handelen, die overigens door zijn determinisme juist hierdoor doorschiet). 
(..) Zoals het overkomt, heeft de personalistische benadering bij je betere papieren 
dan de naturalistische''. 
 
Het valt mij op dat deze kritieken naadloos aansluiten bij mijn eigen kritische 
kanttekeningen bij de hedendaagse dominante benaderingen van zelfregulatie. 
Steeds beklemtoon ik, hoezeer sociologische en structurele aspecten de zelfsturing 
van mensen kunnen belemmeren en bevorderen. Zelfregulatie heb ik in tegenstelling 
tot zelfsturing daarom uitdrukkelijk gedefinieerd als ook een afstemmingsconcept. De 
afstemming op het interne en externe systeem (als resultaat) kan ten principale 
echter nooit door zelfregulatie (als handelingsproces) worden gerealiseerd, zo is mijn 
stellingname. Het zelfbesturingssysteem van mensen opereert slechts in de logica 
van de onderlinge samenhang tussen subject(denken) en object(denken). Elk sociaal 
determinisme wijs ik dan ook van de hand. Mijn axioma is inderdaad dat er in 
handelingssituaties altijd een rest van menselijke vrijheid aanwezig is - al zit die 
vrijheid maar in de ervaring ervan - en dat stabiele factoren in het systeem dus nooit 
de hele 'schuld' kunnen krijgen van een sociale problematiek. Elk individu draagt in 
handelingssituaties een minstens gedeelde verantwoordelijkheid en kan en moet 
daarop ook worden aangesproken, bijvoorbeeld in zijn rol als cliënt of burger. Dit 
axioma van de menselijke vrijheid impliceert niet, dat ik verval - of wil vervallen - in 
een personalistische benadering. Deze heeft bij mij ook zeker geen betere papieren 
dan de naturaliserende of mechanistische logica, zoals Spyksma in zijn commentaar 
suggereert. In dat opzicht probeer ik te blijven denken in de lijn van hetgeen ik reeds 
eerder heb geschreven in boeken als Politiek groepswerk (1983), Emancipatie en 
hulpverlening (1988) en Jongeren en hun belangen (1990). Juist die erkenning van 
de maatschappelijke en ecologische bepaaldheid vind ik essentieel om zelfregulatie 
als een evenwichtig handelingsconcept te kunnen uitwerken. Zowel de 
naturaliserende als personaliserende logica  wijs ik als eenzijdig van de hand. Het 
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gaat bij voortduring om het samenspel van nurture en nature. Steeds degene die 
handelt als subject weer laten inwerken op het systeemfunctioneren.  
 
De vraag is natuurlijk wel hoe ver de waarde van de zelfregulatie voor de sociale 
interventiekunde reikt. Als uiteindelijk standpunt heb ik ingenomen, dat het niet 
verstandig is om 'versterking van het zelfregulerend vermogen van individuen en 
groepen' als enige doelrichting van agogisch handelen te nemen. In 
Veranderkundige modellen (2002) heb ik 'het onderkennen en beïnvloeden van 
omgevingscondities' daarom als een apart kenmerk van agogische actie beschreven, 
naast bevordering van zelfregulatie. Misschien is het dubbelop en ten overvloede. 
Maar het gevaar bij zelfregulatie blijft dat men denkt dat veranderingen altijd bij de 
mensen zelf moeten plaatsvinden, terwijl ook beïnvloeding van omgevingscondities 
een essentieel kenmerk is van sociaal-agogisch handelen. De samenlevingsopbouw 
heeft in dit opzicht een prachtige taakstelling die in de praktijk van het 
maatschappelijk werk - zoals ik in mijn boek ook een aantal malen aangeef - vaak 
niet of onvoldoende tot z'n recht komt. Maar waar ligt hier dan de discussie? 
 
De discussie ligt volgens mij in de vraag wie het subject is en moet zijn van die 
omgevingsverandering en via welk programma dat doel wordt gerealiseerd. Wat 
betreft de vraag naar het subject wil ik verwijzen naar een reeds jaren geleden 
aanvaarde opvatting in de agologie (Mulder, 1977), dat agogische professionals een 
dienst leveren aan een bepaald cliëntsysteem. Hierbij gaat het om een werkrelatie 
met een of meer personen door wie de dienstverlening is gevraagd en (contractueel) 
overeengekomen met het oog op bepaalde doeleinden die men wil realiseren. Een 
kernprobleem dat bij elk veranderkundig ingrijpen allereerst moet worden opgelost, is 
de vraag welke eenheid de veranderkundige kiest als cliënt om een gewenst doel te 
realiseren binnen de bredere maatschappelijke context waar het cliëntsysteem een 
onderdeel van is. Aan deze keuze liggen naast strategische ook normatieve 
overwegingen ten grondslag. 
Wat betreft de tweede vraag naar het programma van de veranderkundige, wordt 
een agogische benadering omschreven als een vorm van dialogisch handelen. 
Agogische professionals treden met het cliëntsysteem in gesprek: uitvoerende 
werkers met hun klanten, docenten met studenten, managers met hun werknemers, 
beleidsmakers met de uitvoerders van het beleid et cetera. Een agogisch model is 
een participatief ontwikkelingsmodel dat vertrekt vanuit de eigen vragen, behoeften 
en motivaties van de betrokkenen. Voorzover regels, instituties, voorzieningen en 
omstandigheden geheel buiten de betreffende actoren - professionals en cliënten - 
om zich wijzigen of worden veranderd, vallen ze buiten de handelingslogica van de 
agogiek. 
  
In dit opzicht is de taakstelling in het boek van Bader Collectief handelen (1991) 
anders; deze is meer sociologisch dan veranderkundig van aard. Bader probeert de 
immense verscheidenheid en vormen van collectief handelen, sociale bewegingen 
en collectieve conflicten in de samenleving te beschrijven en te analyseren. Mijn doel 
is handelingsgeoriënteerd. Mijn vertrekpunt zijn individuen die de mogelijkheid 
hebben om zichzelf - individueel en in collectief verband - te sturen en de 
maatschappelijke omgeving te beïnvloeden. Iets van dit ingewikkelde proces zien we 
in de casussen. Deze handelingscontext is natuurlijk uiterst schraal en beperkt met 
betrekking tot dit thema. We zien in de casussen bijvoorbeeld geen massa-acties van 
grote sociale en sociaal-politieke bewegingen. Het zijn slechts de zeer kleine 
voorbeelden uit de alledaagse praktijk van het maatschappelijk werk van waaruit we 
vertrekken om ook terecht te komen bij noodzakelijke veranderingen op macro-
niveau. Het vertrekpunt van Bader is echter dat macro-niveau. Prototype van 
collectief handelen zijn bij hem massa-acties. Bader schenkt nauwelijks aandacht 
aan intrapersoonlijke processen van zelfregulatie en hun rol in maatschappelijke 
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betrekkingen. Zijn aandacht is macro-strategisch gericht op het realiseren van vaak 
tegenstrijdige belangen. Volgens hem vereist dit conflictstrategisch denken het 
loslaten van het interne en communicatieve perspectief van een collectieve actor. 
Het verloop en de gevolgen van conflicten zijn ongewild, door niemand bedoeld, 
aldus Bader (43). Zijn invalshoek is dus structuralistisch. Hij vertrekt vanuit de 
objectieve structuur en ontwikkeling van maatschappijen met systematische 
ongelijkheden en grote dynamiek die een groot reservoir aan objectieve, latente 
belangentegenstellingen en maatschappelijke structuurproblemen laten zien. Hij 
heeft het slechts over niet-alledaags conflicthandelen in een niet-institutioneel kader 
(73). Alledaags en institutioneel geregeld samen handelen in bedrijven, scholen et 
cetera noemt hij geen collectief handelen. 
 
Mijn vertrekpunt van denken is de mens als individuele en collectieve zelfstuurder in 
de context van historisch gegroeide culturele en structurele verhoudingen. 
Zelfregulatie mag niet worden gereduceerd tot een zuiver psychologisch noch 
sociologisch begrip. Dit kan ik natuurlijk honderd keer zeggen, maar feit blijft dat ik in 
mijn onderzoek vertrek vanuit de specifieke handelingscontext van de gesprekken 
tussen maatschappelijk werkers en hun cliënten. In die zin is de discussiecontext 
natuurlijk uiterst beperkt en onvoldoende uitgewerkt. In andere discussiecontexten - 
denk bijvoorbeeld aan activiteitenbegeleiding, organisatieadvieswerk, verpleegkunde 
of opleidingssituaties - zullen rond het thema zelfregulatie heel andere concrete 
kwesties centraal staan dan in de gesprekken binnen maatschappelijk werk. 
Anderzijds is de gesprekscontext tussen maatschappelijk werkers en hun cliënten 
ook weer niet zo verschillend. In de concrete gesprekssituaties speelt de wereld zich 
af in een notedop.  
Er is echter nog veel onderzoek nodig om de contextuele benadering van 
zelfregulatie in de diverse domeinen en beroepsvelden van sociale interventie te 
funderen. Dit project zal echter nooit helemaal slagen. Ieder individu is steeds weer 
een uniek contextueel en historisch zelf. In die zin is de historisch-maatschappelijke 
context in deze benadering per definitie onvoldoende uitgewerkt. 
 
Mijn conclusie is dan ook, dat de sociaal-culturele-maatschappelijke context van 
zelfregulatie en zelfregulatiebevordering binnen het kader van sociale interventie - 
zeker ook in zijn historisch perspectief - absoluut onvoldoende is uitgewerkt. Dit komt 
echter niet voort uit een of andere modernistische visie, zoals Strolenberg beweert, 
maar uit de principiële beperking van de onderzoekssituaties waarbinnen het concept 
is gefundeerd en de beperkte doelstelling van het boek. Hier past een grote 
bescheidenheid. 
 
5. Tot slot 
 
In dit artikel ben ik ingegaan op de maatschappelijk werk-oorsprong van een 
contextuele benadering van zelfregulatie, de wereldwijde belangstelling in onderzoek 
en theorievorming voor het actuele persoonlijke en maatschappelijke thema van de 
zelfregulatie, kritische kanttekeningen bij de sociaal-technologische benadering van 
zelfregulatie en een enkele actuele discussie over de door mij gepresenteerde 
contextuele benadering.  
Mijn conclusie is, dat het sociaal-technologisch denken nog steeds sterk aanwezig is 
in veel theorieën en methodieken van agogische interventie. In de cognitieve-
gedragsbenadering en in systeemtheorieën van zelfregulatie heb ik gewezen op 
statische, mechanistische, formeel-technische, rationalistische en niet-
maatschappelijke aspecten. Ik heb onder andere de taaie neiging erin bekritiseerd 
om bij zelfregulatie te blijven denken in voorspelbare objecten en resultaten. Het zijn 
met name dit soort van aspecten die ook niet goed aansluiten bij de complexe 
praktijk van maatschappelijk werk. In mijn uitwerking van een contextuele benadering 
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van zelfregulatie verwerp ik niet het sociaal-technologisch model in zijn geheel. Ik 
beschouw bijvoorbeeld haar instrumentele invalshoek als een wezenlijk aspect van 
elk beïnvloedend handelen. Ik verwerp echter de neiging erin om eenzijdig analytisch 
te denken in termen van of-of en pleit voor het inbouwen van meer synthetiserende 
manieren van denken in termen van en-en. 
 
In dit korte bestek ben ik niet ingegaan op specifieke problematieken en thema's van 
het onderzoeksgebied. Ik heb me beperkt tot de grote lijn van het concept. Aan 
concrete handelingssituaties en problematieken zoals die vanuit deze gedachtegang  
worden geanalyseerd en aan specifieke methodisch-agogische richtlijnen in de 
benadering is nauwelijks aandacht besteed. Ook het thema van de collectieve 
zelfregulatie heb ik in dit artikel laten liggen vanwege ruimtegebrek. Aan dit 
belangrijke onderwerp is in het boek wel systematisch aandacht besteed. Interessant 
is in dit verband een onderzoek dat ik het afgelopen schooljaar samen met de 
vakgroep agologie van de hogeschool heb opgezet en gestart over zelfregulatie van 
een lokale gemeenschap. Een uitgebreid diepteinterview met een actieve 
dorpsbewoner uit Dreumel, een dorp in het Land van Maas en Waal, is door de hele 
vakgroep gezamenlijk, scène voor scène geanalyseerd en in verband gebracht met 
de contextuele benadering van zelfregulatie. De bedoeling is om met elkaar helder te 
krijgen wat de mogelijke betekenis en meerwaarde kunnen zijn van de 
zelfregulatiebeandering, als we die toepassen op een samenlevingsverband. We 
hopen over dit onderwerp binnen een niet al niet al te lange termijn een artikel te 
kunnen publiceren. 
 
SUMMARY 

In this article the author sketch the source and the meaning of a contextual approach of self-
regulation. That sketch starts with a critical analysis of the social-technological model of self-
regulation. In this model the concept of 'self-regulation' is dealt with in the cognitive approach of 
behavior, the systems theories and the task oriented approach of social intervention. This social-
technological model is still recognizable in many current theories and methodologies of agogical 
intervention. Static, mechanical, formal-technical, rationalistic and non-social aspects of this 
approach are criticized. 
It is seen as crucial for social intervention that 'self-regulation' is defined as a reflective process 
of context-dependent action from individuals and groups, oriented towards the realisation of 
one's own reference values, in as far as this action is 'adequately' fine-tuned to internal and 
external social relationships and structures. Characteristics of the mode of action are 
unpredictability, flexibility and openness. Self-regulation is seen as a creative and social process 
of separating and connecting the distinct aspects of a multidimensional self, a combination of 
self-directioning and fine-tuning (internal and external). Instead of a tendency for unilateral 
analytical thinking in terms of 'or this-or that', a plea emerges for a critical agogical praxis, that is 
to say: for bringing together in one model the opposing positions that need one another to make 
the tableau more complet, without resolving the struggle between the antipodes. Self-regulation 
is searching for a satisfied balance between behavior, person and society, a never ending 
process. 
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