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Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief.  
 
Wat moet er in de wereld gebeuren om de aarde leefbaar te maken voor nu en in de 
toekomst en hoe kunnen we dat in de praktijk het beste aanpakken? 
 
Deze interventiegerichte vraagstelling staat centraal in het boek dat is geschreven door Dr. 
Gerard Donkers in samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van 
Amsterdam.  
Door het lezen van dit wetenschappelijk essay maken studenten in het hoger onderwijs, 
organisatie- en beleidsmedewerkers, sociale professionals, politici en betrokken burgers 
kennis met een integrale verkenning en overzichtelijke analyse van de schijnbaar los van 
elkaar staande grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Tevens worden 
methodische bouwstenen aangereikt voor een aanpak van onderop met zoveel mogelijk 
verschillende belanghebbenden. Gepleit wordt voor een democratische wijze van 
verduurzamen die gekenmerkt wordt door een zogenoemde grenzen-stellende dialoog. In 
deze verbindende aanpak op micro-, meso- en macroniveau van verandering, gaat het niet 
alleen om verbetering van technisch-materiële condities (zoals bijvoorbeeld zonnepanelen 
aanbrengen), maar tevens om het leren reflecteren op het eigen handelen in afstemming 
op de complexe sociaal-ecologische context. Het boek bevat veel voorbeeldsituaties uit de 
praktijk, reflectievragen, een begrippenlijst en onderzoeksopdrachten. De inhoudelijke en 
methodische reflecties en adviezen werken ondersteunend en inspireren om individueel 
en collectief doelmatiger bij te dragen aan het (weer) leefbaar maken van de aarde. 



 
Wat bedoelen we met ‘duurzaamheid’ 
Het woord ‘duurzaam’ wordt tegenwoordig vaak te pas en te onpas toegevoegd aan 
natuurverschijnselen, producten, mensen, relaties, ideeën en organisaties. Maar hoe kunnen 
we het begrip duurzaamheid zinvol afgrenzen, zodat we weten waar we het eigenlijk over 
hebben?  
 
Aandacht voor samenhang 
De auteur pleit voor een brede, samenhangende visie op de problematiek. Verduurzamen 
vraagt immers niet alleen om verandering in de manier waarop we met de natuur omgaan. 
Het vraagt ook om een andere wijze van produceren en consumeren, van politiek bedrijven  
en van omgaan met onszelf en met elkaar. Een dergelijke samenhangende benadering is 
nodig om het evenwicht in en tussen de drie werelden van natuur, mens en maatschappij te 
herstellen en de aarde te behoeden voor uitputting van haar elementaire energiebronnen. 
Het boek is één grote zoektocht naar de natuurlijke verbinding tussen ons alledaagse 
handelen en het grotere geheel en naar hoe die verbinding kan worden hersteld, zo lezen we 
in de inleiding van het boek. 
 
Een bottom-up benadering van gedeelde waarden 
In het boek vraagt de schrijver aandacht voor het proces op weg naar duurzaamheid: 
verduurzamen. Hij pleit ervoor om hierin te vertrekken vanuit het binnenperspectief van de 
belanghebbenden die participeren in verandertrajecten. Op basis van een verbindende 
strategie van gedeelde waarden wordt naar oplossingen van problemen gezocht. 
Beargumenteerd wordt dat dit geen naïeve strategie is, maar een doelmatige en 
noodzakelijke weg van verduurzamen. 
 
Ruimte voor verschillen in handelen 
In zijn betoog en schrijfstijl kiest de auteur voor een nuancerende, open en bescheiden 
opstelling. Hij bepleit ruimte voor diversiteit binnen de  vereiste solidariteit. Hij stelt dat zijn 
voorgestelde benadering geen pasklaar recept is voor succes. Maar een vrije, tegelijkertijd 
grenzen-stellende dialoog tussen individuen, groepen en naties op basis van één wereld die 
we met elkaar delen, is een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van een duurzame 
toekomst. Vanuit de vraag Wat is handelingswijsheid? wordt deze denklijn concreet gemaakt 
in een procesbenadering van verduurzamen met drie in elkaar grijpende 
veranderperspectieven. 
 
Wij vragen u aandacht te besteden aan dit boek in uw netwerk, in sociale media of in uw 
krant of tijdschrift in de vorm van een bekendmaking of een recensie. 
 
Exemplaren te bestellen  via  www.zelfregie.com bij ‘publicaties’ of via bol.com  
Het boek kost €25,- exclusief verpakking- en verzendkosten. Inclusief €31,45. 
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1  BREDE VERKENNING EN ANALYSE VAN DUURZAAMHEID 

Introductie 
1.1  Ecologisch perspectief 

Klimaatverandering 
Verlies van biodiversiteit 
Milieuverontreiniging en uitputting van beperkte energiebronnen 
Wereldwijde actie vereist 
Invloed van de mens 
Noodzaak van heroriëntatie op  natuur als energetisch begrip 
Zelfregulering als samenhangend ecologisch en sociaal concept 

1.2  Economisch perspectief 
Ecologische economie 
Verduurzaming van de agrarische economie 
Ecologische economie als bron van strijd 
Circulaire economie 
Economische zelfregulering 
Noodzaak van heroriëntatie op economie 

1.3  Politiek perspectief 
Ecologische politiek 
Maatschappelijke gelijkheid 
Gelijkheid in diversiteit 
Heroriëntatie op democratie 
Zelfregie van burgers niet onteigenen, maar versterken 
Kansen en bedreigingen van informatie- en communicatietechnologie 

1.4  Sociaal-cultureel perspectief 
Aandacht voor de sociale dimensie 
Versterking van een dynamisch en flexibel handelingsvermogen 
Zorg voor instandhouding van elementaire energiebronnen van de mens 
Bijdragen aan een toekomstbestendige cultuur 
Sociale verduurzaming  

1.5 Een driewereldenbenadering van verduurzamen 
Een samenhangende benadering vraagt om integrale begrippen 
Naar een brede definitie van duurzaamheid 
Drie paradigma´s in sociale wetenschappen 
De driedeling van natuur, mens en maatschappij 
Naar een vernieuwd ´driewereldendenken´ 
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2  ZOEKTOCHT NAAR GEDEELDE WAARDEN 

Introductie 
2.1  Startpunt: binnenperspectief van verschillende belanghebbenden 

Op zoek naar gedeelde waarden 
Opsporen van referentiewaarden van gedrag 



Duurzaamheid als referentiewaarde van organisaties 
Duurzaamheid als referentiewaarde van burgers 
Basic human values 
Onderzoek naar verbinding tussen opinie en context 

2.2  Kritische dialoog over waarden 
Waarden afstemmen op sociaalecologische context 
In theorie beleden Idealen confronteren met praktijk 
Een proces van gezamenlijke betekenisgeving 
De dialoog als inhoudelijk proces 
Een grenzen stellende dialoog 
Moreel handelen zonder moralistisch te worden 

2.3  Naar een nieuwe morele orde 
Handvest van de Aarde 
Respect voor autonomie in de samenwerking 
Een soepele orde die ook taai is en weerstand biedt 
Een zelfregulerende orde 
Een sociale rechtsorde 
Pasklaar recept voor succesvolle verduurzaming? 
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3  INTEGRALE VERDUURZAMING 
Introductie 
3.1  Een procesbenadering met drie veranderperspectieven 

Perspectief 1 Een cognitief veranderproces 
Perspectief 2 Een intrapersoonlijk veranderproces 
Perspectief 3 Een maatschappelijk veranderproces 
Een proces van scheiden en verbinden 
Een open reflectiekader met drie kernwaarden 
Reflectie op duurzame ontwikkelingsdoelen van Verenigde Naties 

3.2  Combineer verbetering van levensvoorwaarden met competentieontwikkeling 
Aandacht voor een open en brede visie op veranderen 
Verbindt handelingskennis met systemische kennis 
Koppel omgevingsverandering aan zelfverandering 
Draag bij aan integrale theorieontwikkeling 

3.3 De verleidingskunst van professionals 
Verleiden als monologisch begrip 
Verleiden tot zelfregie 
Verleiden als grenzen stellende dialoog 

3.4  Leeractiviteiten en onderzoek naar integrale verduurzaming 
Leertrajecten richten op integrale verduurzaming 
Praktijkgericht leren op basis van casuïstiek 
Voorstel handelingsonderzoek 
Symposia en studieconferenties 
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