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Samen verduurzamen raakt het hart van een democratie. Democratie is immers een 
staatsvorm die, in tegenstelling tot een dictatuur, bij uitstek de diversiteit in de samenleving 
organiseert en in vruchtbare banen probeert te leiden. Maar die democratie is niet 
vanzelfsprekend. Denk aan de menigte Trump-aanhangers die op 6 januari 2020 met geweld 
het Capitool binnendrongen, de zetel van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging, om de 
beëdiging van een wettig gekozen president te verhinderen. Volgens Kieft (2022) blijft 
democratie alleen bestaan als wij haar in onze hedendaagse gepolariseerde samenleving 
actief blijven beschermen en uitbouwen.  
 
Samen verduurzamen raakt ook het hart van de andragologie als sociale veranderkunde, zo 
wordt betoogd in het boek Naar een leefbare aarde, verduurzamen vanuit veranderkundig 
perspectief (2021). Dit boek schreef ik in opdracht van en in samenwerking met leden van de 
Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Het bestuur van de Kring stelde zich 
de vraag wat zij vanuit de andragologie zou kunnen bijdragen aan verduurzaming. In het 
verslag van het symposium hierover lezen we (Broens, 2019, 36): 
 
Het boek geeft een duidelijk voorbeeld van de manier waarop een andragologische 
benadering op complexe thema’s kan worden uitgewerkt. En bovendien hoe waardevol dat 
kan zijn. 
 
In dit hoofdstuk staan we stil bij deze proeve van een andragologische benadering van 
verduurzamen. De eerste paragraaf gaat over de onderliggende visie, zoals die in het boek 
wordt verwoord. De tweede paragraaf bevat een aantal algemene methodische aspecten die 
uit de analyse van praktijksituaties naar voren zijn gekomen. Ik hoop hiermee aan te tonen 
dat een andragologisch perspectief zich goed leent voor een praktische kijk op de verbinding 
tussen stad en platteland. 
  
1. EEN SOCIAAL VERANDERKUNDIGE VISIE OP VERDUURZAMEN 
 
‘Verduurzamen’ wordt in het boek (2021, 353) omschreven als:  
 
Het verandervermogen van mensen richten op herstel van de balans tussen de belangen van 
natuur, mens en maatschappij. Centraal aspect van verduurzamen is de wereld, begrijpen als 
een onderling nauw verstrengeld geheel van natuur, mens en maatschappij, behoeden voor 
uitputting van haar elementaire energiebronnen, zodat de wereld voor huidige en 
toekomstige generaties leefbaar is.  
 
Noodzaak tot herstel van balans tussen natuur, mens en maatschappij 
In deze omschrijving wordt gewezen op de noodzaak tot herstel van de balans tussen de  
belangen van de natuur, die van de mensen met hun bewustzijn en cultuur en de 
maatschappelijke belangen van economie en politiek. Er wordt gesproken van een disbalans. 
Een heel internationaal leger van gerenommeerde wetenschappers wijst ons op een brede 
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en alarmerende crisis in onze verhouding tot de wereld. Ecologisch gezien wordt gewezen op 
wereldomvattende planetaire crises die onderling nauw met elkaar zijn verweven: 

• mogelijk onherstelbare en onomkeerbare, zichzelf opstapelende gevolgen van 
klimaatverandering ten gevolg van massale uitstoot van broeikasgassen. Zie onder meer 
het alarmerend IPCC rapport van het klimaatpanel van de VN (2018); 

• chemische verontreiniging van ons milieu door onder meer plastics, PFAS, 
bestrijdingsmiddelen en medicijnen die, naast klimaatverandering, een tweede 
planetaire crisis veroorzaken (Lesch 2018); 

• verlies van biodiversiteit. Steeds meer soorten dieren, planten en bomen zijn inmiddels 
uitgestorven of worden met uitsterven bedreigd. De soortenrijkdom in de natuur is de 
afgelopen 50 jaar met zo’n 60 procent afgenomen en één miljoen soorten dreigen 
komende decennia uit te sterven, aldus een gezaghebbend VN-rapport (IPBES 2019). 
Hele ecosystemen dreigen ineen te storten, waardoor voedselproductie instabiel wordt, 
hongersnood dreigt, gezondheidsproblemen toenemen en nog meer massale 
emigratiestromen op gang komen; om maar enkele maatschappelijke effecten te 
noemen. 

Deze ecologische crises hebben inmiddels zo’n intensiteit en afmeting bereikt, dat geologen 
het huidige geologische tijdperk naar ons zelf hebben genoemd: het ‘antropoceen’ 
(Zalasiewicz e.a. 2010, Ten Bos 2017). We leven volgens hen in een tijdvak waarin de 
mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde doet gelden. De mens is uitgegroeid tot 
een kracht van geologische proporties, aldus Bruno Latour (2017).  
Wil de mensheid op aarde overleven, dan zal zij haar verandervermogen dus anders moeten 
richten, en wel op herstel van de balans tussen natuur en cultuur teneinde de wereld te 
behoeden voor uitputting van haar elementaire energiebronnen: de energiebronnen van de 
natuur, van de mens en van de maatschappij. 
 
Balansherstel op grond van de ´natuurlijke moraal´ in het ecosysteem 
Volgens de Chileense neurobioloog Antonio Damasio (2019) zijn organismen in de 
natuurlijke ontwikkeling van het leven op aarde al vele miljoenen jaren bezig met het zoeken 
naar onderlinge afstemming. Dat doen ze in een actieve dialoog met hun omgeving ten 
dienste van hun eigen ontwikkeling. Vóórdat mensen als levende wezens een zenuwstelstel 
en bewustzijn hadden, gold in het ecosysteem volgens Damasio het principe van de 
homeostase. Door dat mechanisme was er sprake van een spontane - uiteraard niet-
bewuste - organische balans in de afstemming tussen de levende organismen en hun 
natuurlijke omgeving. Dat ecosysteem zit - los van de doelbewust handelende mens met zijn 
brein - dus mooi in elkaar! Die natuurlijke logica berust volgens de auteur op het principe 
van zelforganisatie en niet op een doelbewuste daad van een of andere piloot die de aarde 
zou (kunnen) besturen. 
 
Behoeden voor uitputting van elementaire energiebronnen 
Op deze natuurlijke ‘moraal’ kan de mensheid vóórtbouwen in het ontwikkelen van eigen 
toegevoegde waarden en betekenissen die zij cognitief en emotioneel willen geven aan het 
leven. Per slot van rekening zijn mensen, ook mét hun bewustzijn, een product van diezelfde 
biosociale ontwikkeling. De elementaire energiebronnen van menselijk leven zitten niet 
alleen in de natuurlijke rijkdommen van de aarde (zoals water, land, lucht, olie, gas en de 
grote diversiteit in flora en fauna) - als een gebied dat buiten ons (in de buitenwereld) ligt -, 
maar die energiebronnen liggen ook binnen in ons en tussen ons. Bij die energiebronnen 
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behoren dus ook onze cognitieve, normatieve, emotioneel-motivationele en 
sociaalmaatschappelijke krachten, zoals de kracht van sociaaleconomische zekerheid, sociale 
inclusie, sociale cohesie/participatie en de kracht van empowerment/competenties (Notten 
2018). Ook die psychosociale energiebronnen behoren tot de brandstof van ons leven waar 
we verantwoord mee moeten omgaan. De grafieken die hierop betrekking hebben mogen 
dan ook worden toegevoegd aan de grafieken op de klimaatconferenties. 
 
Duurzaam verwijst niet naar ´langdurig houdbare producten´, maar naar een duurzaam 
gebruik van energiebronnen 
Met de voorgaande overweging is ‘duurzaam’ een normatief begrip geworden dat 
voortbouwt op een intrinsiek in ons ecosysteem aanwezige kwaliteit van het proces 
waarlangs systemen zichzelf ontwikkelen. Het begrip ‘duurzaam’ verwijst dan niet naar een 
vast, stabiel, onveranderbaar kenmerk van een ‘product’ (plastic gaat bijvoorbeeld lang mee, 
maar is een milieuonvriendelijk product),  maar naar de kwaliteit van het proces waarlangs 
organismen, producten, ideeën, mensen en sociale verhoudingen tot stand worden gebracht 
en geconsumeerd: is dat proces (en ons handelen daarin) zodanig, dat het niet leidt tot 
uitputting van elementaire energiebronnen van ons leven? Of positief geformuleerd: dat de 
zelforganiserende en zelfhelende kwaliteit van het systeem van ‘aarde, mens en 
maatschappij’ als gehéél in stand blijft en wordt versterkt? In het kader van verduurzamen 
staan we voor de beslissing om vanaf nu in economie en samenleving verantwoord, 
zorgzaam en liefdevol om te gaan met de elementaire energiebronnen van het leven.  
 
Dynamisch systeemdenken als basis van verduurzamen 
Verduurzamen als sociaal veranderkundig begrip vraagt om een ‘systemische’ manier van 
kijken naar ons zelf, naar hoe we leven en naar hoe we bezig zijn de omgeving en onszelf te 
veranderen. In ons Zelf valt de aarde als natuurlijk object samen met ons zelf als een 
dynamisch cultureel en maatschappelijk wezen. We zijn zelf drie met elkaar verstrengelde 
werelden in één. We zijn natuurlijk ingebed in het dynamische ecosysteem van de aarde. Zo 
schijnen er ongeveer 20 biljoen bacteriën in onze darmen te zitten waar wij in symbiose mee 
samenleven en die essentieel zijn voor het verteren van ons voedsel om te kunnen leven. 
Tegelijkertijd zijn we wezens met een (zelf)bewustzijn dat berust op een zeer ontwikkelde 
gevoelswereld, zenuwstelstel en brein. Bovendien zijn we deel van een historisch gegroeid 
economisch, politiek en sociaal-cultureel systeem dat we met elkaar delen. In ons zelf is er 
dus sprake van een systemische verstrengeling van deze drie werelden, zo lezen we onder 
meer in het belangwekkende boek van de fysicus Fritjof Capra en de biochemicus Luigi Luisi  
The Systems View of Life (2014).  
 
In een andragogische benadering is er niet alleen aandacht voor ecologische, economische en 
politieke aspecten, maar ook voor sociale aspecten 
Denken in de dynamische verwevenheid van natuur, mens en maatschappij vraagt om een 
´procesgerichte´ manier van denken over verduurzamen, waarin ook het sociale aspect is 
opgenomen. De taal van sociale veranderkunde gaat niet enkel over beheersen van en 
heersen over de wereld, alsof alles veranderbaar is. Het is veeleer de taal van het ons 
verbinden met en afstemmen op systemische processen die spontaan - niet doelbewust -
verlopen. En dan betekent verduurzamen ook: present zijn bij de natuur, je verwonderen 
over haar schoonheid, haar bij je toelaten en ervan genieten. Die opstelling geeft je energie 
om zorgzaam met de aarde om te gaan en je ook daadwerkelijk in te zetten voor het behoud 
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van haar schoonheid. Met de ontwikkeling van de op ‘beheersing’ gerichte rede zijn we als 
mensheid al eeuwenlang bezig om de aarde naar onze hand te zetten. Met die macht van 
onze collectieve rede, verwerkt in slimme technologie, kunnen we dat ook steeds beter. 
Maar als we zo doorgaan, is de aarde binnen afzienbare tijd niet meer leefbaar.  
 
2. METHODISCHE ASPECTEN VAN VERDUURZAMEN 
 
De andragologie, vertaald als ‘sociale veranderkunde’, speelt zich af op het snijvlak van 
praktijk en theorie. Zij richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling en onderbouwing van 
praktijktheorieën. Dat zijn theorieën die hun fundament hebben in een specifieke praktijk, in 
ons geval de praktijk van verduurzamen en die bestemd zijn voor het uitvoerend werk. 
 
Een praktijkbenadering van verduurzamen 
In het boek ‘Naar een leefbare aarde’ staan talrijke voorbeeldsituaties van verandertrajecten 
in stads- en plattelandsgebieden. Met name wordt de aandacht gevestigd op de agrarische 
sector waar landbouwers hun bedrijf uitoefenen in een nauw samenspel met de natuur en 
dus belangrijke spelers zijn bij verduurzaming. De voorbeelden in het boek spelen zich af op 
micro-, meso- en macroniveau van veranderen. Ingegaan wordt onder meer op acties tegen 
klimaatverandering, wijkgerichte energietransitie, gebiedsgerichte energiecoöperaties, 
landelijke aanpak van de stikstofcrisis, activiteiten voor herstel van biodiversiteit, ecologisch 
verantwoorde landbouwhervormingen, burgerinitiatieven, initiatieven van 
milieuorganisaties, burgerberaden, beleidsontwikkeling ten aanzien van Natura 2000-
gebieden, gedragsveranderende projecten op het gebied van omgaan met energie, 
vergroening van wijken, ecovriendelijke bouwprojecten, de landelijke aanpak van de corona 
epidemie, de toeslagenaffaire, bijdragen van bedrijven aan de circulaire economie, 
verduurzamen van bankieren, de Green Deal van de Europese Commissie, implementatie 
van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Nederland, traject om 
stikstofuitstoot te reduceren, terugdringen van mishandelen en verwaarlozen van dieren, 
een verbeteringstraject om de communicatie in groepen te verbeteren, leerprogramma´s 
om gezond en duurzaam te eten en opleidingstrajecten over duurzame ontwikkeling. Wat 
zijn in deze zeer verschillende praktijksituaties mogelijk onderliggende, generieke 
methodische aspecten, als het gaat om samen verduurzamen? 
 
Uit een eerste verkenning tussen de in de eerste paragraaf kort beschreven theoretische 
insteek en de bestudeerde praktijksituaties zijn er in het boek voorstellen en suggesties 
gedaan voor een praktijkgerichte benadering van verduurzamen. In zijn algemeenheid is de 
benadering getypeerd als een integrale multiperspectivistische aanpak van problemen, van 
oplossingsrichtingen en van methodische interventies, gericht op herstel van de balans 
tussen natuur, mens en maatschappij. Zo’n integrale benadering is aan de orde, omdat er 
veel aspecten van het probleemgebied inmiddels bekend zijn, evenals belangrijke 
oplossingsrichtingen en er sprake is van een nauwe verstrengeling tussen deze verschillende 
aspecten. Om in de praktijk effectief te zijn, is het daarom nodig de problemen, oplossingen 
en interventies met elkaar in verband te brengen en zoveel mogelijk in afstemming op elkaar 
aan te pakken. In deze afstemming gaat echter veel mis. 
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In dit korte bestek kunnen alle uitwerkingen, kenmerken en voorstellen van de benadering 
onmogelijk worden besproken. Ik beperk me tot het benoemen van enkele kernthema’s in 
de voorgestelde benadering die met een voorbeeldsituatie worden geïllustreerd. 
 
Samenstelling van het verandernetwerk 
De kans op een integrale benadering wordt vergroot als zoveel mogelijk verschillende 
belanghebbenden bij de analyse, oplossing en implementatie van een gewenste verandering 
in het verandernetwerk zijn opgenomen. Als het waterschap bijvoorbeeld schoon water in 
de regio wil realiseren door te voorkomen dat oud en lastig te verwijderen frituurvet in het 
riool komt, dan zijn naast het waterschap, de producenten van schoon water, de 
producenten van frituurvet, de consumenten van water (burgers en bedrijven), 
recyclebedrijven die biobrandstof van frituurvet kunnen maken, de overheid als 
subsidiegever, de burger als recreant en belastingbetaler en natuurorganisaties mede 
belanghebbenden. Een hele keten van belanghebbenden is hier aan de orde. Een dergelijke 
ketenaanpak kan leidend zijn bij het ontwikkelen van nieuwe windmolenparken, het 
drastisch verminderen van CO₂ uitstoot, bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken of het 
onderhouden en beheren van het landschap. 
 
Het bij elkaar brengen van de verschillende perspectieven kan de chaos en het ongemak in 
een verandertraject versterken. Het kan echter bij de betrokkenen ook een houding van 
openheid bevorderen die nodig is om vanuit een samenhangende visie te komen tot 
overeenstemming en afstemming tussen de vaak tegengestelde of tegenstrijdige belangen. 
Hoe samenhangender het perspectief, hoe meer verschillende oplossingen en wegen tot 
verandering er een plek in kunnen krijgen. In complexe situaties vergroot dit de kans op een 
effectieve aanpak. Voorwaarde is wel dat de bottom-up benadering wordt ondersteund (en 
niet tegengewerkt) door de overheid en dat zij is afgestemd op een top-down benadering 
waarin via democratisch beleid duidelijke richtlijnen zijn geformuleerd en dwingende 
grenzen zijn aangelegd met betrekking tot verduurzaming. Burgers hebben behoefte aan een 
overheid die richting kan geven en kan ordenen, maar zich daarin goed afstemt op 
maatschappelijke organisaties en initiatieven van burgers. Niet terugvallen in een 
commandostructuur van bovenaf, maar in verbondenheid met de samenleving de eigen 
regievoering realiseren. De samenwerking met burgers en organisaties richten op het 
gemeenschappelijk belang van verduurzaming in samenhang met een noodzakelijke 
gerichtheid op eigenbelang.  
 

Alle belanghebbenden zijn in principe mede-veranderaars 
Gezien vanuit een sociaal-constructieve visie, is iedere belanghebbende in principe mede-
veranderaar in het verandertraject. Een dergelijke stellingname vraagt om een herdefinitie 
van de traditionele machtsrelatie tussen de deskundige en de burger als de zogenaamde 
‘leek’. In het boek wordt ervoor gepleit om onderscheid te maken tussen primaire 
belanghebbenden in een verandertraject en secundaire belanghebbenden zoals 
professionals en wetenschappers, wier rol wordt omschreven als het bottom-up proces van 
zelforganisatie van bewoners als primaire belanghebbenden te ondersteunen en te 
faciliteren. Toegepast op de relatie tussen burger en overheid vraagt dit van de beide 
partijen om een fundamentele verandering in de opstelling ten opzichte van elkaar in het 
proces van verduurzamen. Van de overheid wordt verwacht dat zij in haar beleid niet alleen 
grenzen stelt, maar ook vrije ruimte schept voor burgerinitiatieven en deze ondersteunt en 
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faciliteert. Van de burger vraagt dit om in actieve zin verantwoordelijkheid te nemen voor 
het mede bevorderen van een leefbare wereld. En daar is in Nederland geen gebrek aan. 
Volgens Marcel Ham en Jelle van der Meer (2015) bruist het in ons land van 
burgerinitiatieven. We zien een vulkaan aan nieuwe lokale initiatieven op basis van 
zelforganisatie. Veel  burgers, bedrijven en netwerken nemen het heft in eigen handen en 
organiseren zich op onderwerpen als energie, klimaat, voedsel, zorg, wonen en sociale 
zekerheid. Volgens de auteurs is er bij veel zelforganisaties echter de neiging tot uitsluiting 
van anderen als de keerzijde van een sterke onderlinge solidariteit. Van belang is dat er in 
die solidariteit aandacht blijft voor de maatschappelijke context en de belangen daarin van 
ieder.  
 
Een brede oriëntatie op de vraagstelling  
Een andragogische aanpak vraagt, zoals gezegd, om een brede oriëntatie op de samenleving 
waarin ook aandacht is voor sociale aspecten. Sociale aspecten gaan over de wederkerige 
uitwisseling van betekenissen tussen mensen en hun omgeving en verwijzen naar 
maatschappelijke waarden die daarbij in het geding zijn, zoals bevordering van 
maatschappelijke rechtvaardigheid, sociale samenhang en leefbaarheid. We zien die brede 
oriëntatie bijvoorbeeld in het project Schoonschip, een zelforganisatie van bewoners die een 
nieuwe drijvende woonwijk in Amsterdam-Noord realiseerden (Broens, 2019). Er is in dat 
project niet alleen aandacht voor ecologische, financieel-economische, technische en 
politieke aspecten, maar ook voor menselijk contact (bijvoorbeeld elkaars kinderen ophalen 
uit de crèche), sociale samenhang en ontwikkeling van sociale handelingscompetenties. 
Als we willen bijdragen aan herstel van de balans tussen natuur, mens en maatschappij, dan 
vraagt dat in het verandertraject niet alleen om een kritische heroriëntatie op onze manier 
van omgaan met de natuur, maar ook op het economisch proces van produceren en 
consumeren dat sociaalecologisch verantwoord dient te zijn, op de vraag hoe we een door 
burgers gedragen toekomstbestendig politiek bestel kunnen realiseren en een heroriëntatie 
op onze cultuur die de zelfregie van burgers, ondernemers, consumenten en politici niet 
onteigent, maar bijdraagt aan maatschappelijke versterking van hun verandervermogen. 

 
Een handelingsgerichte oriëntatie  
Dit verandervermogen van mensen gaat niet enkel over het gedrag dat zij vertonen. Met 
´gedrag´ wordt doorgaans verwezen naar het in principe zichtbare gedeelte van wat mensen 
naar de buitenwereld van zichzelf laten zien. Zo ontwikkelde Odiel van Wijk (2013) aan de TU 
Delft een interessant creatief service systeem voor efficiënte consumptie van zonne-energie 
door huishoudens en testte dit uit bij bewoners. Mensen kunnen met dit systeem zien of er 
voldoende plaatselijke zonnekracht beschikbaar is voor consumptie en kunnen hun 
afnamegedrag vervolgens daarop afstemmen. Dit draagt bij aan versterking van het 
vermogen van bewoners om slimme en duurzame energieverbruikers te worden.  
Deze nadruk op gedragsverandering in het omgaan met energie is belangrijk in het kader van 
verduurzaming. In de andragologie wordt evenwel uitgegaan van een breder 
handelingsbegrip: handelen is meer dan het in principe observeerbare uitwendige gedeelte 
van ons handelen. Gedrag kan niet worden losgekoppeld van cognities, van gevoelens, 
behoeften en motivaties die op hun beurt verbonden zijn met de systemische context (de 
ander en het andere). Handelen speelt zich ten dele bewust, maar veelal niet-bewust af in 
interactie met het complexe interne systeem dat elke actor is en in interactie tussen de actor 
en het omgevingssysteem. Elke vorm van zelfregie is dan ook een combinatie van zichzelf 
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sturen in een gewenste richting in afhankelijkheid van de systemische (ecologische, 
persoonlijke en maatschappelijke) context (Donkers 2015). Door die systemische context is 
elk handelen begrensd en wordt het mogelijk gemaakt. 
Als we zo kijken naar hoe mensen bezig zijn, dan ontdekken we de vaak spanningsvolle 
relaties tussen cognitieve, persoonsgerichte en omgevingsgerichte aspecten in het handelen 
van mensen, die het lastig maken om eenduidig in één duidelijke richting bezig te zijn met 
verduurzaming. En als we dan aan mensen vragen: wat doe jij aan verduurzamen en waar 
ben je goed in, dan kan men bij zichzelf niet alleen verwijzen naar verduurzamingsgedrag, 
maar bijvoorbeeld ook naar opvattingen, emoties, spanningen, lezen van literatuur, 
tegenstrijdige behoeften en ervaringen met betrekking tot het bezig zijn met verduurzaming. 
Men ontdekt dan dat men al op velerlei manieren actief bezig is met het complexe 
vraagstuk, hetgeen onder meer het commitment met het thema ‘verduurzamen’ zal 
versterken. 
 
Een oriëntatie op waarden als doelrichting van veranderen 
Als mensen dan antwoord geven op de vraag ‘Wat doe jij aan verduurzamen’ verwijzen ze, 
doorgaans impliciet en niet bewust, naar bepaalde intenties in hun handelen. Volgens 
Anscombe (1957) is elk handelen bewust en niet-bewust intentiegericht en verwijst naar een 
bepaalde waarde die men daarin probeert te realiseren. Voor de andragologie als 
veranderwetenschap is het volgens Nijk (1978) van wezenlijk belang om aandacht te hebben 
voor deze intentionaliteit van het handelen. Welke waarden streven de verschillende 
betrokkenen in het verandertraject na? Deze waarden kunnen zich volgens Carver en Scheier 
(1981) afspelen op verschillende niveaus van abstractie. Het opsporen en het met elkaar 
delen van waarden op het gebied van verduurzamen en van hieruit plannen maken en 
uitvoeren is dan ook een essentiële bezigheid in een andragogisch verandertraject. In feite 
voltrekt een dergelijk proces zich in alle verandertrajecten, maar wordt er meestal niet 
bewust bij stilgestaan en vindt het plaats in een chaotische onderstroom waarin het vooral 
onrust, verwarring en irritaties veroorzaakt. 
 
Een belangrijk knelpunt in het met elkaar opsporen van waarden als intenties in het 
handelen, ligt in het onderscheid tussen de in theorie gewenste waardeopvattingen en de 
feitelijke in het gedrag gepraktiseerde waarden. Voorbeeldsituaties van een discrepantie 
tussen de beleden waarden op het gebied van verduurzaming en de feitelijk in het gedrag 
gepraktiseerde waarden zien we op allerlei niveaus: in het gedrag van individuele burgers, 
maar ook in het gedrag van ondernemers en overheden. De kranten staan er vol mee. Goed 
bedoelde intenties en mooie plannen, maar regelmatig moet er zelfs de rechter aan te pas 
komen om de overheid te confronteren met haar tegenstrijdig gedrag. Denk bijvoorbeeld 
aan de rechtszaak die Urgenda in 2018 aanspande en won tegen de Staat, omdat die niet 
voldeed aan de door haar zelf opgestelde klimaateisen (Urgenda 2017).  Ook burgers en 
ondernemingen doen vaak niet wat we zeggen dat goed is. Ze zeggen voor maatschappelijke 
verandering te zijn, maar in hun gedrag zijn ze slechts gericht op eigenbelang. Een bewuste 
confrontatie tussen theorie en praktijk kan leiden tot nieuwe en met elkaar gedragen 
inzichten, meer concrete oplossingen en meer effectieve interventies. 
 
Grenzenstellende dialoog als grondvorm van verduurzamen 
Kenmerkend voor een andragogische benadering is het vertrekpunt van de diversiteit in 
referentiewaarden van gedrag en in die diversiteit met elkaar op zoek gaan naar verbinding, 
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zonder de tegenstellingen te verdoezelen of weg te poetsen. Dat vraagt ten diepste om een 
open dialoog waarin sprake is van een reflectie op grenzen, aldus Midgley (2000). Denk aan 
grenzen van wie je insluit en uitsluit, van wat wel en niet het doel is, van welke experts je 
wel en niet wilt inschakelen of van welke regels en condities gelden. In een dialoog gaat het 
volgens Bohm (2018) niet om een debat over wie wel of niet gelijk heeft, wie wel of niet zijn 
zin krijgt of hoe je de ander overtuigt van jouw eigen gelijk. In een dialoog blijf je met de 
ander verbonden, terwijl je tegelijkertijd vanuit je eigen autonomie en verantwoordelijkheid 
grenzen stelt. In het je verbonden voelen blijf je autonoom. Je vervalt niet in een grenzeloos 
gepolder, waarin men sjoemelt met waarheid en grenzen. Een minachting voor de waarheid 
van wetenschappelijk onderzochte feiten is even verwoestend voor het klimaat dan een 
fanatiek beleden waarheid die geen dialoog meer duldt. Een dialoog veronderstelt grenzen 
en een positief gebruik van macht, maar dan wel in verbondenheid met de ander. In het 
boek ‘Naar een leefbare aarde’ staat onder meer het voorbeeld van de succesvolle 
Amerikaanse diplomate Wendy Sherman, hoofdonderhandelaar in de nucleaire deal met 
Iran in 2015 (Ploeg 2022). Ze draait niet om de hete brij heen, vermijdt niet de scherpe 
kantjes te benoemen en legt haar kaarten open op tafel. Volgens haar draaien relaties om 
respect, oprechtheid, elkaars waarden erkennen en ieders belangen zo goed mogelijk 
behartigen. Een dergelijke houding werkt depolariserend en kan bij mensen worden 
bevorderd. Politiek gezien verwijst de grenzenstellende dialoog naar een effectieve 
democratische staat met een overheid die de regie neemt over het maatschappelijk leven, 
maar dan wel op een manier die ondersteunend en faciliterend werkt voor de eigen 
initiatieven van burgers, bedrijven en netwerken. Stevig leiderschap kan wel degelijk 
samengaan met een democratische houding.  
 
Praktische bouwstenen voor het implementeren van een verandering 
In de praktische uitvoering van een plan voor verduurzaming dient er allereerst aandacht te 
zijn voor de noodzakelijke materiële, financiële en maatschappelijke ondersteuning om het 
project een kans van slagen te geven. Vaak zien we goedwillende mensen die als vrijwilliger 
heel erg hun best doen om het verandertraject te laten slagen. Die inzet is echter beperkt en 
eindig. Financiële ondersteuning in de vorm van subsidie, fondsen en giften kunnen nodig 
zijn voor de oprichting van een energiecoöperatie, de organisatie van een integrale 
ketenaanpak, een campagne voor hergebruik van producten, een bewustwordingscampagne 
met betrekking tot gezonde voeding, een rechtszaak tegen een grote vervuiler, de oprichting 
van een lokale zorgcoöperatie, een actie voor vergroening van de wijk en middelen die je 
nodig hebt voor professionele ondersteuning bij deze initiatieven. Denk ook aan een goede 
onderlinge verdeling van inhoudelijke en organisatorische taken in het verandertraject, aan 
ondersteunend en faciliterend leiderschap, aan het belang van een goede verslaglegging van 
de bijeenkomsten en aan het zoeken van actieve samenwerking met andere groepen, 
organisaties en netwerken op het gebied van verduurzaming. 
 
Voor een succesvolle realisatie van een verandering zijn omgevingscondities alleen echter 
niet voldoende. Belangrijk is ook dat er aandacht is voor leerprocessen bij zichzelf en 
anderen, voor gevoelens, behoeften en motivaties van personen, voor nieuwe inspirerende 
ervaringen in het samenwerken aan verduurzaming, voor het bevorderen dat zoveel 
mogelijk mensen mee willen (blijven) doen met het initiatief en dat er onderling sprake is 
van empathie, humor en gezelligheid. Het zijn met name sociale professionals, zoals 
opbouwwerkers, die in staat zijn om het zelforganiserend vermogen van een groep of wijk 
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aan te spreken en te versterken (Vlaar 2019). De vorming van dorpen, wijken, netwerken en 
gemeenschappen is niet alleen een materieel constructieproces op afstand van de mensen, 
maar betekent tegelijkertijd ook het in nabijheid van de ander bouwen van een humane 
gemeenschap. 
 
Belang van sociale verbinders in een gepolariseerde samenleving 
Voor het bouwen van een effectieve democratische samenleving hebben we sociale 
verbinders nodig. Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de toenemende 
polarisatie, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (2019). En die polarisatie lijkt alleen 
maar toe te nemen: zwart-wit denken, wij-zij denken en of-of denken in hokjes. Nodig zijn 
sociale verbinders die een grenzenstellende dialoog kunnen voeren tussen in principe 
gelijkwaardige individuen en groepen. Een pleidooi voor dergelijke verbindende 
professionals zien we bijvoorbeeld bij Marcel Spierts (2014). Verbinders zijn professionals en 
niet-professionals die mensen met elkaar in contact brengen en hen leren om op een 
democratische manier samen te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. 
In een complexe context als de onze past geen eenzijdig en radicaal of-of denken vanuit één 
spoor, zoals kenmerkend voor het hedendaags gepolariseerd debat in de vaak door sensatie 
gedreven media. Maar daarin past ook geen slappe hap model van polderen waarin 
tegenstellingen worden weggepoetst. Het gaat om tegenstellingen in perspectieven die in 
een democratisch proces de degens met elkaar kruisen in het zoeken naar meervoudige 
oplossingen. In dit procesmatig leren denken in termen van gelijktijdig gescheiden en 
verbonden zijn van tegenstellingen, ligt voor het onderwijs in een democratische 
samenleving een essentiële, lastige, maar uiterst belangrijke taak. 
 
TOT SLOT 

 
De in dit hoofdstuk algemeen beschreven benadering van het samen verduurzamen is 
belangrijk voor de verbinding stad en platteland. Het oplossen van de stikstofproblematiek 
bij de boeren hangt direct samen met het kunnen bouwen in de stad. De toerist uit de stad 
kan genieten van een goed samenspel tussen het belang van landbouw en het belang van de 
natuur. Een integrale benadering kan bijdragen aan de noodzakelijke versterking van onze 
democratie in de hedendaagse complexe en gepolariseerde samenleving. Het kan bijdragen 
aan meer maatschappelijke rechtvaardigheid en een positief geloof dat we met elkaar de 
wereld beter kunnen maken en ons voor de toekomst van de aarde kunnen behoeden voor 
zelfvernietiging.  
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