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Kenmerken van een sociaal veranderkundige, 
c.q. andragologische benadering 
Uitwerking ‘Stellingname Bestuur Kring Andragologie’ 2019 
  
De inzet van het bestuur van de Kring Andragologie van de Universiteit van 
Amsterdam is het helpen ontwerpen, uitvoeren, evalueren en onderzoeken van 
nieuwe andragogische activiteiten op basis van haar standpuntenstuk  
Stellingname Bestuur Kring 2017 (zie Bijlage 1). In dit bestuursbesluit staat in 
alle voorlopigheid omschreven wat de Kring verstaat onder Sociale 
Veranderkunde, c.q. Andragologie.  
 
De voor u liggende notitie bevat een beknopte uitwerking van basale 
kenmerken van het kennisgebied en werkveld, zoals genoemd in het 
standpuntenstuk. De generiek beschreven kenmerken verwijzen op hun beurt 
naar specifieke theorieën, begrippen, thema’s, praktijken en werkvelden die op 
basis van deze algemene notitie concreter kunnen worden aangeduid en 
uitgewerkt.  De notitie is bedoeld als een soort van toetssteen voor het 
ontwerpen, uitvoeren, evalueren en onderzoeken van praktijken met een 
andragologische signatuur.  
 
Het gaat de sociale veranderkunde om een breed gebied van 
verandertrajecten: hulpverleningstrajecten, leertrajecten en 
praktijkontwikkeltrajecten. Ze spelen zich af op het niveau van individuen, 
groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. Het gaat in die 
verandertrajecten niet om het één op één toepassen van de basale kenmerken, 
maar om een kritische reflectie op de mogelijke betekenis en uitwerking van 
elk kenmerk binnen het kader van een bepaald verandertraject. 
 
In haar omschrijving van Andragologie kiest het bestuur niet zozeer voor een 
thematische weg door middel van een opsomming van allerlei thema’s in de 
vorm van actuele sociale vraagstukken. Zij kiest meer voor een systematische 
inhoudelijke weg. Het bestuur redeneert vanuit Andragologie als centraal 
handelingsconcept. Dit concept wordt uitgewerkt naar deelconcepten als 
veranderen, transdisciplinariteit, contextualiteit, procesdenken, normatieve 
professionalisering en handelingsgericht onderzoek. Vanuit deze basale 
aspecten van het kennisgebied wordt gekeken naar actuele maatschappelijke 
vraagstukken zoals duurzaamheid, maatschappelijke gelijkheid, integratie, 
diversiteit, gezondheid, veiligheid, informatisering, privacy, robotisering, 
zelfregie, vluchtelingenproblematiek en ontwikkeling van stad en platteland. 
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Wat zijn nu die basale kenmerken van een sociaal veranderkundige benadering 
van helpe, leren en praktijkontwikkeling die aansluiten bij het standpuntenstuk 
van het bestuur? In het onderstaande wordt ingegaan op kenmerken van 
probleemstelling, relevantie voor werkveld en samenleving, theoretische 
oriëntatie, normatieve oriëntatie en methodische oriëntatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

1. Probleemstelling van een sociaal verandertraject 
 
Veranderen in het centrum van een hulpverlenings-, leer- en 
praktijkontwikkeltraject zetten, verwijst naar een bepaald type van 
probleemstelling in dat verandertraject. Er wordt op zoek gegaan naar een 
bepaald soort van informatie.  
 
Veranderen is een proces van social changing 
 
Bij ‘veranderen’ gaat het om kennis en informatie met betrekking tot het 
proces van social changing (Lewin 1951). De probleemstelling heeft de formule 
van een veranderkundige vraagstelling in de vorm van: 
 
Hoe gaan mensen om met sociale situaties teneinde welke waarden te 
realiseren en hoe kan dit handelen worden ondersteund en gefaciliteerd? 
 
In een sociaal veranderkundige vraagstelling gaat het om een relatie twee 
soorten van actoren:  

 primaire actoren die met hun situatie, vragen en problemen het vertrekpunt 
zijn in de formulering van de vraagstelling en  

 secundaire actoren die hen hierbij ondersteunen en faciliteren. 
 
De volgende basisvariabelen van een sociaal veranderkundige vraagstelling 
gelden voor de beide soorten van actoren: wie-hoe-waar-waartoe? 
1. Wie zijn de actoren in de probleemstelling?  

Bij de primaire actoren kunnen we denken aan individuen, groepen, 
organisaties en samenlevingsverbanden.  
Secundaire actoren kunnen zijn: vrijwilligers, stagiaires, professionals, 
managers, bestuurders en adviseurs. 

2. Hoe te handelen?  
Nadruk op handelen betekent dat de vraagstelling een actief werkwoord 
bevat waar direct of indirect naar wordt verwezen.  
Om welk soort van handelwijzen van de primaire actoren gaat het hier?  
En wordt het handelen van de secundaire actoren benoemd in termen van 
ondersteunen en faciliteren? Wordt het ‘hoe’ mogelijk verder uitgewerkt 
naar een specifieke bijdrage, aanpak, interventie, plan of programma? 

3.   Waar?  
Een veranderkundige vraagstelling speelt zich af in een bepaald 
handelingsveld (context). Welk handelingsveld is hier aan de orde?  
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Wat houdt het sociale aspect van dat handelingsveld in?  
Waar ligt hier de afbakening van het handelingsveld? 

4.   Teneinde welke waarden te realiseren? 
In een veranderkundige vraagstelling wordt verwezen naar bepaalde 
waarden of doelrichting die de primaire en secundaire actoren als 
veranderaars bewust en/of onbewust willen realiseren.  
Wat zijn de referentiewaarden in het gedrag van de beide soorten van 
actoren?   
Waar liggen mogelijk hun vooronderstellingen en uitgangspunten in deze? 

 
Veranderen is intentioneel handelen 
 
Centraal in het verandertraject staat het intentioneel handelen van mensen, 
dat wil zeggen het omgaan met zichzelf en situaties teneinde bepaalde 
waarden in die situatie te realiseren.  
Bij ‘situatie’ kan het gaan om armoede, relatieproblematiek, cultuurverschillen, 
reorganisaties, gezondheid, internet en duurzaamheid. Door het centraal 
stellen van het omgaan met teneinde wordt de probleemsituatie of het thema 
vanuit een inhoudelijke interventiekundige optiek benaderd. Hoe gaan burgers 
en professionals om met zichzelf en de situatie? Hoe zijn zij in gezin,  op school, 
in het bedrijf, in de buurt of in de vrijetijd bezig hun bewuste en onbewuste 
intenties te realiseren en hoe kan dit zonodig door een vrijwilliger of 
professional worden ondersteund en gefaciliteerd? Het beschrijven, 
onderzoeken en verklaren van dergelijke handelingssituaties kan daarbij 
ondersteunend zijn. 
 
Veranderen is een combinatie van cognitief, emotioneel-motivationeel en 
omgevingsgericht leren en praktijkontwikkeling 
 
Denken in termen van intentioneel handelen is niet hetzelfde als denken in 
termen van waarheid of valsheid van uitspraken (waarheidsdenken). 
Waarheidsdenken in de vorm van beschrijven, onderzoeken en verklaren van 
situaties kan echter daarentegen wel worden begrepen als een vorm van 
handelen, dus als een wezenlijk onderdeel van een veranderproces.  
Handelen wordt in dat geval verstaan als het verrichten van een daad op 
cognitief niveau: iets waarnemen, iets zeggen, redeneren, onderzoeken en 
interpreteren. Maar het begrip handelen omvat meer dan enkel cognitief 
handelen. Mensen handelen ook op emotioneel-motivationeel niveau: iets 
ervaren, iets verlangen en op omgevingsgericht niveau:iets produceren, met 
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mensen communiceren.  Veranderen is dan ook de combinatie van cognitief, 
emotioneel-motivationeel en omgevingsgericht leren en praktijkontwikkeling. 
 
Voorbeelden van een veranderkundige probleemstelling 
 

 Hoe organiseren burgers zelf een voor hen bevredigend sociaal zorgnetwerk 
om zich heen en wat kan de gemeente doen om dit te faciliteren? 

 Hoe kunnen teamcoaches het handelingsvermogen van professionals in het 
verantwoord omgaan met agressiesituaties op het werk versterken? 

 Hoe moet je als gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers faciliteren met het 
oog op welke waarden? 

 Hoe kunnen professionals verantwoord omgaan met voorgeschreven 
protocollen en hoe kan dit door leidinggevenden worden ondersteund en 
gefaciliteerd? 

 Wat kan de gemeente doen in het ondersteunen van burgers om actief 
betrokken te zijn bij haar verkeersbeleid? 

 Hoe kan ik met mijn overgewicht door mijn naaste familie, vrienden en 
bekenden worden ondersteund in het me houden aan mijn 
gezondheidsdieet? 

 Met behulp van welk plan, programma of methodiek kan de adviseur een 
gemeente, bedrijf of instelling ondersteunen bij het beter realiseren van de 
missie die men zich heeft gesteld? 

 Wat betekent het als burger en als professional in de GGZ  zorgvuldig 
omgaan met de beschikbare informatie (bijvoorbeeld via internet) en hoe 
kan het beleid hen daarin ondersteunen? 
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2. Relevantie van een sociaal verandertraject voor doelgroep, 
werker en samenleving 
 
Naast een bepaalde wijze van probleemstelling en situatieanalyse, betreft een 
tweede centraal aandachtspunt van een sociaal veranderkundige benadering 
de vraag naar de relevantie van een dergelijke leer- en praktijkontwikkeltraject.  
Als de actoren van het verandertraject bekend zijn, dan kunnen hun doelen 
(intenties, waarden of belangen) worden verhelderd en deze doelen kunnen op 
relevantie worden bereflecteerd. 
  
Relevantie voor de doelgroep 
 
Zaak is het om de doelen van de beide soorten van actoren te verhelderen en 
te reflecteren op de relevantie van deze doelen. De relevantie van een 
verandertraject betreft allereerst de doelen van de primaire actoren (zo u wilt 
‘cliënten’) op wie het verandertraject is gericht. Deze doelen kunnen op een 
bepaald niveau van abstractie, expliciet of impliciet, worden verhelderd, maar 
altijd met ruimte voor nadere concretisering.  
Aanbevolen wordt de doelen met betrekking tot de primaire actoren te 
formuleren in termen van capabilities op het gebied van leren en veranderen 
(zie punt 5). 
 
Relevantie voor werkveld en samenleving 
 
De relevantie van een verandertrajec betreft niet alleen de intenties, doelen of 
belangen van het cliëntsysteem, maar ook die van de secundaire actoren: het 
veranderkundig systeem. Ook deze doelen van hulpverlening, leren en 
praktijkontwikkeling dienen altijd ruimte te bieden voor nadere invulling en 
concretisering. 
De relevantie voor de samenleving hangt onder meer af van de vraag hoe het 
sociaal domein van de samenleving wordt ingevuld en begrensd. Wat wordt in 
dit verandertraject verstaan onder het ‘sociaal domein’. Hoe wordt dat 
afgebakend en welke maatschappelijke belangen worden met dit 
verandertraject beoogd? (zie punt 3) 
 
Relevantie voor de veranderkundige zelf 
  
De relevantie van een door jou als veranderkundige te ontwikkelen en uit te 
voeren andragogisch leer- en ontwikkeltraject, is zowel gelegen in het belang 
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dat jouw omgeving  (je doelgroep en je organisatie) heeft bij dit traject als in 
het belang voor jou zelf als vrijwilliger of professional.  
En deze uitspraak geldt ook voor de cliënt zelf als veranderaar. We kunnen 
onze omgeving nu eenmaal niet veranderen zonder zelfsturing, zonder het 
beïnvloeden van je eigen waarnemingen, gedachten, ervaringen en 
gedragingen. Zonder zelfsturing kun je zelfs geen stoel verzetten. In die zin is 
elke veranderpraktijk altijd ook een persoonlijke ontwikkelroute  voor elke 
deelnemer. In die ontwikkelroute reflecteert hij of zij op het eigen 
verandervermogen en probeert dit door middel van dit traject te versterken.  
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3. Theoretische oriëntatie in een sociaal verandertraject 
 
Een derde aandachtspunt betreft de theoretische oriëntatie in het 
verandertraject. 
In de beschrijving en analyse van praktijksituaties wordt stilgestaan bij het 
intentionele handelen van de relevante actoren: wat doen ze en hoe handelen 
ze in deze context teneinde welke waarden te realiseren? Maar welke 
theoretische oriëntatie sluit hierbij aan? 
 
Onderbouwing met Theories of Social Changing 
 
Sociaal veranderkundige trajecten verwijzen naar theories of social changing 
als onderbouwing van hun activiteiten. Bij theories of social change kun je 
denken aan sociologische, psychologische, ecologische, economische en 
politieke theorieën. Dit zijn echter slechts hulptheorieën van een 
veranderwetenschap. Theories of changing zijn theorieën over ‘veranderen’ als 
handelen, als intentionele activiteit. De theorieën gaan dus over het 
procesgericht, dialogisch en interdisciplinair handelen van werker en 
cliëntsysteem, gericht op het realiseren van bepaalde waarden. 
 
Verkenning en analyse van beginsituatie 
 
De inhoudelijke procesgerichtheid in de theorievorming betekent dat er in het 
verandertraject wordt gestart met een verkenning en analyse van de 
persoonlijke  en maatschappelijke context van de probleemstelling en hoe de 
betrokkenen in het verandertraject zelf naar die context kijken.  
In die sociaalmaatschappelijke context wordt ook onderzocht naar en 
stilgestaan bij de referentiewaarden in het gedrag van de betrokkenen, hoe zij 
in de praktijk op zoek zijn naar gedeelde waarden en hoe ze die waarden 
proberen te realiseren in afstemming op elkaar en op de systemische context. 
 
Een co-creatief proces 
 
In de sociale veranderkunde gaat het om sociaal-georiënteerde 
procestheorieën. De doelgroep van verandering wordt begrepen als 
medesubjecten, als medeveranderaars en medeproducenten in het 
verandertraject. Zo worden organisaties in sociaal constructieve zin opgevat als 
levende en lerende sociale verbanden van in principe veranderbekwame 
mensen die individueel en in wisselende coalities (co-creatief) in afstemming 
op het systeem van de organisatie bezig zijn met het totstandbrengen van de 
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door hen gewenste veranderingen. Voorbeeld van een dergelijk co-creatief 
veranderproces is een beleidsmedewerker van de gemeente die een plan voor 
de inrichting van de binnenstad ontwerpt en uitvoert door middel van een 
kritische dialoog met alle belanghebbende groepen van actoren. 
 
Een interdisciplinaire aanpak 
 
De aangeboden analyse van de probleemsituatie is in een verandertraject 
noodzakelijkerwijs interdisciplinair van karakter. Het beïnvloeden van concrete 
handelingspraktijken, i.c. de handelingspraktijk in gezin, groep of organisatie, 
vraagt om integratie van inzichten uit verschillende wetenschappelijke 
disciplines. Ieder vakgebied, planologie, psychologie, sociologie, economie, 
biologie en ethiek, levert een stukje informatie over de vraag wat te doen en 
hoe aan te pakken als je die praktijk in een bepaalde richting wilt veranderen. 
De verschillende kennisgebieden moeten interdisciplinair (integratief) aan 
elkaar worden gekoppeld. De handelingspraktijk vraagt om samenhang en 
verbinding in de vaak ontkoppelde en versnipperde kennis van de verschillende 
disciplines. 
 
Maar mensen hanteren meer kennis- en ervaringsbronnen dan alleen de 
wetenschappelijke disciplines. Het gaat dan ook om een discipline-
overstijgende benadering. Deze vraagt om de ontwikkeling van een generieke 
basale taal waarin de tegenstelling tussen leek en professional 
(wetenschapper) wordt losgelaten en mensen op basis van gelijkwaardigheid, 
met erkenning van verschillen en ongelijkheid, communiceren. 
 
Versterking van zelfregie in afstemming op omgeving 
 
Centraal in deze interdisciplinaire oriëntatie op de praktijk staat het omgaan 
met de verhouding tussen subject en object. Het gaat de sociale veranderkunde 
om theorieën en manieren van denken die niet vervallen in een eenzijdig 
subjectdenken noch vervallen in een eenzijdig objectdenken. Het gaat om 
kritisch-reflectieve benaderingen waarin het handelingssubject altijd en per 
definitie verweven is in een bepaalde natuurlijke en maatschappelijke context. 
Door die systemische samenhang en dynamiek worden mensen in hun 
handelen zowel beperkt, als dat die systemische context hen mogelijkheden 
biedt tot het realiseren van bepaalde doelen of waarden. 
 
In een sociaal veranderkundige benadering staat men dus zowel kritisch ten 
opzichte van allerlei vormen van onteigening van zelfregie als kritisch ten 
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opzichte van onterechte reducties van de complexe context waarbinnen 
mensen handelen.  
Onteigening van zelfregie wordt gekenmerkt  door het niet erkennen, verhullen 
of wegmoffelen van het handelingssubject, bijvoorbeeld door objectivistisch 
taalgebruik of door uniforme systemen van bovenaf te ontwikkelen zonder 
dialoog met de betrokkenen.  
Reductie van complexiteit zien we in de vele vormen van ontkoppeling van deel 
en geheel, van product en producent, van beleid en uitvoering, van denkers en 
doeners, van theorie en praktijk, van persoon en zaak, van professional en 
organisatie, van macht en legitimiteit. Om deze reductie van complexiteit ook 
in methodologische zin (zie punt 5) zoveel mogelijk te vermijden, is een 
meerperspectivistische oriëntatie op de praktijk vanuit verschillende 
veranderkundige theorieën en paradigma’s uit de geschiedenis van het denken 
over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving aan de orde. 
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4. Normatieve oriëntatie in een sociaal verandertraject 
 
Een vierde centraal aandachtspunt betreft de normatieve oriëntatie in het 
verandertraject.  
 
Sociale interventies zijn waardegeladen 
 
In elk verandertraject is expliciet of impliciet altijd een bepaalde normatieve 
oriëntatie aanwezig. Sociale interventies zijn niet waardenneutraal. Het gaat 
uiteindelijk om een poging tot verbetering van het sociaalmaatschappelijk 
functioneren van mens en samenleving, met alle meerzinnigheid die aan dit 
criterium eigen is. Als we ons bijvoorbeeld de vraag stellen ‘Hoe organiseren 
burgers zelf een voor hen bevredigend sociaal zorgnetwerk om zich heen en 
wat kan de gemeente doen om dit te faciliteren?’, dan zal onder andere 
moeten worden verhelderd wat ‘een bevredigend’ sociaal zorgnetwerk 
inhoudt. Dat vraagt om een normatieve oriëntatie. 
 
Respect voor zelfregie 
 
Vertrekpunt van de normatieve oriëntatie in de sociale veranderkunde is de 
erkenning en het respect voor de zelfregie van individuen, groepen en 
organisaties. Het binnenperspectief van de primaire actor(en) en de 
referentiewaarden van hun gedrag vormen het vertrekpunt van denken over 
veranderen. Dit vraagt om de nodige afstand tot de ander en om een morele, 
maar niet bevoogdende en niet moralistische houding van de veranderkundige. 
 
Confrontatie tussen ideaal en werkelijkheid 
 
De aandacht voor morele aspecten van veranderen gaat over een 
beredeneerde samenhang tussen de visie op mens en samenleving van de 
mensen en hun intentioneel en programmatisch handelen. Dit betekent dat de 
morele discussie in de activiteit niet alleen plaatsvindt op het niveau van de 
waardenoriëntatie, maar vooral ook op het vlak van de verbinding tussen de 
waardenoriëntatie en het praktisch handelen van mensen. In die confrontatie 
tussen ideaal en werkelijkheid ontwikkelt zich het zoeken naar normativiteit.  
 
Een communicatieve strategie van gedeelde waarden 
 
In een moralistische veranderbenadering stelt men de eigen 
waardenopvattingen, bijvoorbeeld dat iemand gezond moet eten, voor als zijn 
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het feiten (objectieve gegevens) die dwingend voorschrijven hoe iemand moet 
handelen. In een morele benadering die niet moralistisch is, gaan mensen 
ervan uit dat het morele al in het menselijk handelen zelf zit opgesloten en dat 
deze waardenopvattingen in een weliswaar open, maar kritische dialoog in 
verband dienen te worden gebracht met de complexe handelingscontext en 
met de persoon zelf. Een dergelijke morele benadering wordt gekenmerkt door 
een communicatieve strategie van gedeelde waarden. 
 
Een ondersteunende en faciliterende rol van de veranderkundige 
 
Kenmerkend voor de sociale veranderkunde is haar gerichtheid op sociaal-
maatschappelijke waarden zoals die in verschillende beroepsprofielen van 
sociaal veranderkundigen ook tot uitdrukking worden gebracht. Het gaat haar 
uiteindelijk om verbetering van de kwaliteit van leven en samenleven in 
algemene zin. De gerichtheid is op een samenleving en samenwerking waarin 
alle mensen tot hun recht komen, zich thuisvoelen, perspectief zien, zich 
kunnen ontwikkelen, waarin bereidheid is om anderen serieus te nemen, ook 
bij afwijkende meningen en tegengestelde belangen. 
 
De veranderkundige verstaat hierbij zijn rol en inbreng als het ondersteunen en 
faciliteren van de eigen regievoering van mensen in de richting van een 
dergelijke menswaardige samenleving. Dat doet hij via de weg van de kritische 
en grenzen stellende dialoog. Het is voor de sociaal veranderkundige dus niet ‘u 
vraagt, wij draaien’. De kritische en grenzen stellende dialoog is bij haar de 
grondvorm van veranderkundig handelen. De eigen regie van mensen is dus 
wel het vertrekpunt van denken, maar niet het eindpunt van de interventie. 
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5. Methodische oriëntatie in een sociaal verandertraject 
 
Een vijfde en laatste aandachtspunt in een sociaal verandertraject heeft 
betrekking op de methodische oriëntatie in de samenleving. Het 
verandertraject dient ook in methodisch-didactische zin gekenmerkt te worden 
door een sociale signatuur. Wat houdt dat in? 
 
Combinatie van conditieverbetering met competentieontwikkeling 
 
Methodisch gezien kan het wat de secundaire actoren betreft gaan om 
voorlichting, hulpverlening, voorzieningen scheppen, arbeidstoeleiding, 
inburgering, overlastbestrijding, educatie, samenlevingsopbouw, 
praktijkgericht onderzoek, advisering, beleidsontwikkeling, signaleren, opleiden 
en trainen. 
 
Essentieel voor een handelingsgerichte methodologie is dat deze actoren niet 
alleen nadruk leggen op het creëren van gunstige omgevings- en 
beleidscondities, maar vooral op competentieontwikkeling1 in het omgaan met 
natuur, mens en maatschappij. De sociale veranderkunde streeft naar situaties 
waarin mensen zich emanciperen en ontwikkelen, zelf de regie voeren op voor 
hen belangrijke thema’s en zich in die regievoering goed afstemmen op de 
ander en het andere. Het gaat hier, zoals gezegd, niet zozeer om verklarende 
kennis dan wel om capability kennis. 
 
De methodische benadering is integratief 
 
Bij capability kennis gaat het om de verbinding tussen gunstige 
omgevingscondities en competenties van mensen om goed met die condities 
om te gaan. Dit vraagt om een integratieve benadering waarin zo min mogelijk 
sprake is van ontkoppeling tussen persoon en omgeving, tussen beleid en 
uitvoeringspraktijk,  tussen diagnose stellen en interveniëren, tussen verstand, 
gevoel en gedrag, tussen micro-, meso- en macroniveau van verandering en 
tussen theorie en praktijk. Een integratieve benadering vraagt om en-en denken 
in plaats van enkel of-of. Tegenstellingen en botsende logica’s in de praktijk 
erkennen, maar tegelijkertijd zoeken naar verbindingen. Voorbeeld: In de 
erkenning van ieders behoefte aan autonomie zoeken we tevens naar ieders 
behoefte aan verbondenheid. In je verbondenheid met mensen autonoom 

                                                      
1
 Een competentie wordt verstaan als een reflectief samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en 

houding om met behulp van en in afstemming op de omgeving bepaalde waarden te realiseren. Zelfonderzoek 
en zelfreflectie zijn onmisbare elementen van een competentie. 
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blijven en in je autonoom zijn verbonden blijven. Zulk een dialectische 
denkwijze kun je ook toepassen op de andere genoemde tegenpolen. 
 
Multimethodisch werken 
 
Een sociaal veranderkundige praktijk is dus pluriform op methodisch gebied. De 
werker beperkt zich niet tot één niveau van veranderen, maar legt concrete 
verbindingen tussen cognitieve, persoonsgerichte en 
maatschappijgeoriënteerde methodieken. Tevens worden zoveel mogelijk 
verbindingen gelegd tussen het micro-, meso- en macroniveau van 
verandering, i.c. tussen methodiekontwikkeling, teamontwikkeling, 
organisatieontwikkeling en politiek. 
In het methodisch werken beperkt men zich tenslotte ook niet tot één 
invalshoek, maar legt verbindingen tussen theorie, methoden, ICT, 
organisatieverandering en geschiedenis van  veranderen. Er is sprake van 
voortdurende perspectiefwisseling. 
 
Praktijksituaties zijn uitgangspunt van reflectie 
 
Methodisch gezien gaat het in sociaal verandertraject om het ontwikkelen van 
een leer-en verandergemeenschap waarin primaire en secundaire actoren van 
en met elkaar leren op basis van een voortdurend  pendelverkeer tussen de 
aangeboden inzichten op het gebied van social changing en de eigen 
handelingspraktijken van de deelnemers, deze inzichten in praktijk te brengen 
en weer terugkoppelen naar de theorie. De activiteit is voor de werker een 
soort van handelingsonderzoek in het klein. 
 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van praktijksituaties of casuïstiek: 
concrete verandertrajecten waarin de deelnemer voor zichzelf een 
veranderkundige probleemstelling (zie punt 1) formuleert die hij of zij in het 
verandertraject nader gaat verkennen en oplossen. In deze praktijksituaties van 
cliënten, burgers en studenten zit doorgaans veel handelingskennis verscholen. 
Veel van die kennis blijft echter impliciet. Het verandertraject wil ertoe 
bijdragen dat deze impliciet aanwezige kennis naar boven wordt gehaald en 
wordt geanalyseerd met behulp van veranderkundige inzichten (zie punt 5), 
hetgeen leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen voor bestaande problemen. 
 
Rol van de veranderkundige 
 



 

15 
 

De rol van de secundaire actor, bijvoorbeeld vrijwilliger, coach of docent, is 
vooral  ondersteuner van het reflectie- en probleemoplossingsproces en wel 
vanuit een meervoudig partijdige visie. De partijdigheid zit erin dat hij vooral 
moet bewaken dat er sprake is van een kritisch pendelverkeer tussen de 
praktijk van de deelnemers en de inzichten of theorie van het leer-en 
ontwikkeltraject. Laten we die theorie of inzichten los, dan gaan we te veel 
zwemmen zonder ankerpunten en komen we niet toe aan een metaniveau van 
reflectie op de eigen (zwem)praktijk. Dat theoretisch buitenperspectief is een 
essentieel onderdeel van een sociaal veranderkundige benadering van 
hulpverlenen,  leren en praktijkontwikkeling. 
 
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het verandertraject ligt in de 
gezamenlijke kritische reflectie en bezinning op de eigen praktijksituaties van 
mensen. De vaak complexe vragen van cliënten vergen tijd en veronderstellen 
dat de deelnemers bij zichzelf ruimte maken voor een reflectieve houding van 
rust, bezinning en relativering, en niet teveel in een praktisch gerichte ‘doe-
toestand’ blijven zitten of te weinig een ruimer sociaal perspectief zien. 
 
Goede communicatie tussen  betrokkenen 
 
Essentieel voor het welslagen van een verandertraject is tenslotte de 
communicatie tussen de participanten onderling. In sociaal veranderkundige 
literatuur worden als belangrijke aandachtspunten onder meer genoemd:  

 een niet-beschuldigende, open en kritische houding van deelnemers;   

 geen genoegen nemen met halve of onduidelijke antwoorden; 

 het als ondersteuner of facilitator goed kunnen vertalen van de inzichten uit 
de theorie naar de concrete praktijksituaties toe en omgekeerd; 

 een inspirerende, authentieke en enthousiasmerende opstelling van de 
ondersteuner of facilitator; 

 een actieve en op elkaar betrokken inzet en houding van de deelnemers, 
een betrokkenheid die de autonomie van zichzelf en die van de ander als 
vertrekpunt neemt en respecteert. 

 
Amsterdam 2018 
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Bijlage 1: Stellingname Bestuur Kring Andragologie 
(O.b.v. bestuursvergadering van 8 september) 
 
Wij willen als Kring Andragologie duidelijk zijn over wat wij met de andragologie willen en 
hoe we ons streven zichtbaar maken in onze activiteiten, zoals m.b.t. de master en het 
lustrum.  
 
Andragologie is een wetenschap die van 1970 tot 1983 in het Academisch Statuut was 
opgenomen. Na de jaren tachtig zijn tal van andragologische of verwante benaderingen op 
verschillende terreinen doorontwikkeld of ontstaan. De Kring Andragologie wil deze 
benaderingen bijeen brengen, nader omschrijven en presenteren. Centraal staat het vanuit 
een maatschappijkritische benadering leveren van bijdragen aan het oplossen van 
prangende vraagstukken in onze samenleving. Daarbij heeft de andragologische benadering 
een belangrijke meerwaarde door een combinatie van een aantal kenmerken; zij is zowel 
praktijkgericht als verandergericht, handelingsgericht, integratief en transdisciplinair.  
 
Andragologie gaat over veranderen: veranderen van mensen, samenwerkingsverbanden, 
organisaties en de samenleving als geheel. Andragologie gaat over de vraag hoe mensen, 
organisaties en de samenleving uit zichzelf veranderen maar vooral om het geven van 
antwoorden op de vraag hoe deze in gewenste zin zijn te veranderen.  
De andragologie streeft naar situaties waarin mensen zich emanciperen en ontwikkelen, zelf 
de regie voeren op voor hen belangrijke thema’s en zich in die regievoering goed afstemmen 
op anderen.  
Uiteindelijk gaat het bij dit alles om verbetering van de kwaliteit van leven in algemene zin.  
 
De andragologische benadering is na het verdwijnen van de andragologie uit het Academisch 
Statuut op tal van universiteiten en hogescholen en in de maatschappelijke praktijk blijven 
voortbestaan en verder ontwikkeld.  
Wij zijn van mening dat de andragologische benadering een belangrijke meerwaarde heeft in 
de wetenschapsbeoefening en in de samenleving als geheel. 
In de wetenschapsbeoefening gaat het om de ontwikkeling van theoretisch en praktisch 
gefundeerde handelingskennis die in verschillende domeinen toepasbaar is. 
In de samenleving heeft de andragologie veel te bieden bij het realiseren wat ‘sociale 
duurzaamheid’ genoemd wordt. Het gaat om een samenleving en betere organisaties waarin 
mensen tot hun recht komen, zich thuis voelen, perspectief zien, zich kunnen ontwikkelen, 
waarin bereidheid is om anderen serieus te nemen, ook bij afwijkende meningen en 
tegengestelde belangen. 

 
We willen de andragologische benadering bevorderen door zichtbaar te maken waar en hoe 
deze naar voren komt, door verschillende andragogische en andragologische (of als zodanig 
aan te duiden) praktijken met elkaar te verbinden, door het stimuleren van voor een 
veranderwetenschap kenmerkend praktijkgericht handelingsonderzoek, het stimuleren van 
promoties, door de andragologische kennis, theorieën en methoden over te dragen d.m.v. 
lezingen, cursussen en symposia (zoals ter gelegenheid van ons lustrum op 22 november 
2017) en een door ons te ontwikkelen masteropleiding. 
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In algemene zin gaat het om het doorontwikkelen van de andragologische kennis- en 
theorievorming. Ons uiteindelijke doel is het terugbrengen van de wetenschap der 
andragologie  (kennisproductie, onderzoeksmethodologie, theorievorming) in het hoger 
onderwijs in Nederland. 
 

Teksten die worden gebruikt bij de masterontwikkeling  
 
Andragologie? 
Wanneer in deze notitie het woord ‘andragologie’ wordt gebruikt gaat het niet alleen om de 
andragologie zoals die zich tot in de jaren tachtig als academische discipline heeft 
ontwikkeld. Na die tijd hebben andragologen en anderen gewerkt aan de andragologie in de 
hieronder bedoelde zin. Voorbeelden zijn te vinden in de – eveneens onder genoemde - 
terreinen. 
 
Puntsgewijze omschrijving van de andragologie 
a. gaat over de vraag hoe veranderen - opgevat als de combinatie van het veranderen van 

de omgeving en van leren (zelfverandering) - te bewerkstelligen in mensen, organisaties, 
samenleving; het gaat om een proces- en veranderingsgerichte benadering met een 
focus op taaie en complexe maatschappelijke vraagstukken2 

b. gaat dus over veranderen / leren in zeer verschillende contexten en domeinen3, onder 
andere in de volgende voor de andragologie relevante domeinen: 

a. sociale domein (welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening, 
(jeugd)hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, etc.) 

b. organisatieontwikkeling, managementchange, HRM, coaching 
c. onderwijs, vorming, beroepseducatie, nudging, levenlang leren 
d. politiek, economisch, sociaal en cultureel beleid 
e. het maatschappelijk debat en de rol van media daarin. 

c. streeft naar situaties waarin mensen zich emanciperen en zich ontwikkelen, zelf de regie 
(leren) voeren op voor hen belangrijke thema’s en zich in die regievoering goed 
afstemmen op anderen; de andragologie heeft daarmee een normatief karakter en is 
betrokken en kritisch m.b.t. maatschappelijke ontwikkelingen en (machts)verhoudingen  

d. is gericht op handelen, veranderen in micro-, meso- en macrosituaties, met oog voor de 
onderlinge samenhang, voor complexiteit en voor de noodzaak van multi-perspectiviteit 
(het zichtbaar maken van meerdere gezichtspunten samenhangend met verschillende 
posities en mogelijkheden van belanghebbenden)4 

                                                      
2
 Het gaat over veranderen opgevat als de combinatie van het veranderen van de omgeving en van leren 

(zelfverandering). Veranderen is een deels bewust, deels onbewust proces van alledaags en professioneel 
handelen dat gericht is op het aanbrengen van door betrokkenen gewenste verbeteringen in het functioneren 
van mens, organisatie en samenleving. Focus ligt op taaie en complexe sociaal-maatschappelijke vraagstukken. 
 
3
Het gaat hier om grote, complexe sociale verbanden. Deze worden opgevat als levende en lerende systemen 

van in principe veranderbekwame mensen (subjecten) die individueel en in wisselende coalities (co-creatief) 
bezig zijn met het tot standbrengen van de door hen gewenste verandering. 
 
4
 In de huidige complexe en pluralistische wereld vormen het verschil en de dialoog de fundamenten van het 

veranderkundig handelen op sociaal-cultureel, economisch en politiek gebied.  
In de diversiteit van actoren en theoretische perspectieven op micro-, meso- en macroniveau is de 
veranderkundige op zoek naar samenhang en verbindingen. Hij of zij is gericht op herstel van ontkoppelingen 
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e. is – in verband de bovenstaande punten - een wetenschap met specifieke 
uitgangspunten en opvattingen m.b.t. kennisontwikkeling / onderzoek; zij is zowel 
praktijkgericht als verandergericht, handelingsgericht, integratief en transdisciplinair  

f. is een ‘veranderwetenschap’ die bij het werken aan en oplossen van complexe 
problemen samenwerkt met en relevant is voor tal van andere disciplines, zoals 
psychologie, sociologie, economie,ethiek en filosofie.5 

 
Keuzen t.a.v. de master  
Op grond van de bovenstaande ‘brede’ opvatting van andragologie worden enkele keuzen 
gemaakt m.b.t. de te ontwikkelen master. 
o Uitgaande van de opvatting dat de andragologie niet eenduidig gekoppeld is aan 

bepaalde beroepen of praktijken wordt niet gekozen voor een master die betrekking 
heeft op een bepaald beroep of bepaalde praktijk. Kenmerkend is de nadruk op basale, 
generieke en daarmee breed toepasbare en domeinoverstijgende handelingskennis over 
veranderen.  
(Intussen zien we al tal van op bepaalde domeinen gerichte professionele masters – ook 
met een in feite andragologische invalshoek - en deze zullen in de komende jaren sterk in 
aantal toenemen.) 

o De andragologie biedt een  waardevolle invalshoek voor tal van wetenschappen. Een 
‘kopmaster’ die toegankelijk is voor studenten van een breed scala van 
bacheloropleidingen (hbo en wo) ligt daarom voor de hand. Hierbij is een belangrijke 
voorwaarde dat de studenten bij aanvang van de master over voldoende kennis 
beschikken op het gebied van gedrags- en maatschappijwetenschappen. 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                      
tussen onder meer beleid en uitvoering, tussen product en producent, tussen persoon en zaak en tussen 
theorie en praktijk.  
 
5
 Andragologie is een veranderwetenschap. Het gaat haar dus niet zozeer om de ontwikkeling van theorieën 

van verandering (theories of change) dan wel om theorieën van veranderen (theories of changing).  
Andragologie is een transdisciplinaire benadering van de werkelijkheid die gekenmerkt wordt door een 
inhoudelijk gericht procesdenken. 
 


