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DE TAAL VAN VERANDEREN 
Een conceptuele beschrijving van de sociale veranderwetenschap 
Gerard Donkers 2021 
 
Door mijn werkzame leven loopt een soort van rode lijn. Ik heb geschreven over seksuele 
voorlichting voor werkende jongeren en scholieren, over  een brede benadering van 
emancipatie, over belangen van jongeren, over methodieken van sociale interventie, over 
modellen van veranderen, over de verleidingskunst van professionals, over omgaan met 
agressie, over versterking van het zelfregulerend vermogen en over verduurzamen. In al 
deze thema’s ging het mij om het uitwerken en funderen van sociaal veranderkundige 
theorievorming en praktijkontwikkeling. Als docent ging ik me steeds meer realiseren hoe 
belangrijk het is voor burgers, studenten en professionals om in de taal van veranderen te 
denken en zich bewust te worden van de impact hiervan op de praktijk. Mensen zijn zich 
vaak niet bewust van de manier waarop ze praten of schrijven en de impact die dit heeft op 
de handelingspraktijk van zichzelf en anderen. Zo kunnen mensen zichzelf definiëren als 
slachtoffer van hun omstandigheden, terwijl ze met hun definitie tegelijkertijd invloed 
uitoefenen op zichzelf en hun omgeving. Als we de manier waarop we praten en schrijven 
bekijken en analyseren vanuit de taal van veranderen, kunnen we ontdekken hoe belangrijk 
die bewustwording van de talige communicatie is, zowel voor onszelf als voor de 
samenleving. 
 
Voorbeeld: Een politiek gevoelig en wat zwaarwichtig voorbeeld komt uit het aangrijpende 
boek ‘De welwillenden’ van Jonathan Littell (2014), een Duitse SS-officier ten tijde van 
Hitlers bewind. We lezen: 
 
In brieven en ook in toespraken overheersten de passieve constructies, ‘er is besloten dat…’, 
‘de joden zijn vervoerd naar de speciale maatregelen’, ‘deze zware taak is volbracht’, en zo 
gebeurden de dingen volkomen vanzelf, niemand deed ooit iets, niemand handelde, het 
waren daden zonder daders en dat is altijd geruststellend, in zekere zin waren het zelfs geen 
daden, want door de specifieke manier waarop onze nationaalsocialistische taal met 
bepaalde substantieven omging, lukte het weliswaar niet om de werkwoorden volledig uit te 
bannen, maar wel om ze tot nutteloze (zij het decoratieve) aanhangsels te reduceren; zo 
konden we het stellen zonder handelingen en bleven alleen de feiten over. 
 
Inleiding: Denken in de taal van veranderen 
 
In mijn boek Veranderen in meervoud (ed. 2020) start ik met de uitspraak dat veranderen 
een gewone alledaagse bezigheid is. De hele dag door zijn we bezig met te proberen om 
wijzigingen aan te brengen in onze situatie – bijvoorbeeld door van A naar B te reizen - 
teneinde datgene te realiseren wat voor ons belangrijk of waardevol is. Veranderen 
omschrijf ik dan als:  
 
een alledaags, veelal onbewust en deels bewust, proces van doel- of waardegeoriënteerd 
handelen, gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving en in zichzelf (2021, 
26).  
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Heel eenvoudig, maar we zijn ons hier dikwijls in het geheel niet van bewust. Vaak staan we 
pas bij ons handelen stil als er iets mis gaat en het niet loopt zoals we graag zouden willen. 
En dan blijkt ons handelen opeens niet meer vanzelfsprekend en vertrouwd. Als we over het 
menselijk handelen echt gaan nadenken, ervaren we hoe complex het is en hoe moeilijk het 
vaak is om op dat handelen zelf enige regie op uit te voeren. 
 
In mijn laatste boek Naar een leefbare aarde (2021) heb ik deze moeilijkheid zelf ook weer 
eens ervaren. ‘Verduurzamen’ is een actief werkwoord en kan worden begrepen als een 
bepaalde vorm van veranderen waarmee we de wereld willen behoeden voor uitputting van 
haar elementaire energiebronnen, zodat die wereld ook nog voor toekomstige generaties 
leefbaar is. Terwijl het boek vol staat met onder meer kennis uit de biologie, las een bioloog 
het boek en zei tegen me:  
 
Ik kan er niet bij. Het is mijn taal niet. Ik snap niet waar het over gaat. Ik denk bij 
verduurzamen: we moeten toch iets doen!  
 
De taal van de biologie is een taal die de problemen biologisch beschrijft, duidt en verklaart 
en in de lijn daarvan zoekt naar concrete oplossingen. De taal van veranderen gaat niet over 
oorzaken en oplossingen als zodanig, hoewel die kennis uit wetenschappen, voor zover van 
toepassing, wel moet worden meegenomen. In een interventiegerichte logica voeg je altijd 
een beïnvloedend subject toe aan de beschrijving en analyse van de situatie. Dat is een 
andere manier van kijken naar de situatie. Centraal staat de vraag hoe mensen omgaan met 
zichzelf en de situatie in het licht van de doelrichting in het gedrag. Hoe beschrijven en 
verklaren zij zelf de handelingssituatie en wat heeft die verklaring voor invloed op wat ze 
doen, hoe ze de probleemsituatie aanpakken en wat ze daarmee bereiken? Een 
interventiegerichte taal is een andere taal dan een beschrijvende en verklarende taal. Het is 
een taal met een andere probleemstelling, met een andere waarheidsclaim en met een 
andere wijze van reflecteren. 
 
In dit artikel doe ik een poging tot een conceptuele beschrijving van deze taal van 
veranderen. Die beschrijving kan worden gebruikt om daarmee praktijksituaties te 
analyseren en de relevantie van die taal aan te geven. Vervolgens kunnen we gaan zoeken 
naar manieren waarop we kunnen bevorderen dat burgers, professionals en onderzoekers 
meer gaan denken en spreken in de taal van veranderen. 
Als kapstok van bespreking beperk ik me tot drie onderwerpen. Allereerst start ik met enkele 
basale aspecten van veranderen zoals die gelden voor alle levende organismen. In de 
tweede paragraaf zet ik de belangrijkste kenmerken van verandertaal bij elkaar om 
vervolgens in de derde paragraaf in te gaan op onderzoek doen naar veranderen. 
 
Ik hoop hiermee te stimuleren dat sociaal veranderkundige professionals en wetenschappers 
consequenter in de eigen logica van hun kennisgebied gaan denken. Pas als dat gebeurt, 
kunnen ook andere professionals en wetenschappers dit kennisgebied als mogelijk 
maatschappelijk en theoretisch relevant beoordelen. 
 
1. Een brede visie op veranderen 
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We leven het voor ons enige leven dat mogelijk is in een periode tussen ergens in de wereld 
geboren worden en ergens sterven; en van dat gekregen leven proberen we iets te maken. 
Binnen de invloedsmogelijkheden die er zijn en die we zien, geven we zin en betekenis aan 
het leven en proberen die te realiseren. In onze mogelijkheden worden we beïnvloed door 
kansen en beperkingen van de omgeving, terwijl we tegelijkertijd op onze beurt al dan niet 
bewust invloed uitoefenen op die omgeving teneinde in leven te blijven en onszelf te 
ontwikkelen. In het licht hiervan zijn we in ons leven van alledag bezig om wijzigingen aan te 
brengen in onze verhouding tot de omgeving. We veranderen van plaats, we benutten de 
tijd om nieuwe kennis op te doen, we consumeren en produceren. Continu zijn we bezig met 
het veranderen van de omgeving in relatie tot onszelf. 
 
Dit alles geldt niet alleen voor mensen. Alle levende organismen verstaan deze taal van het 
op de omgeving afstemmend handelen. Geen enkel individueel levend organisme kan op 
zichzelf bestaan. Dieren zijn afhankelijk van planten en omgekeerd. Leven is eerder een 
eigenschap van het geheel dan van een afzonderlijk organisme.  Alle levende organismen 
zoals planten, dieren, mensen en micro-organismen zijn actief en verbruiken energie. Zelfs 
de bacteriële cel, het eenvoudigste ‘levende systeem’, is aldus de befaamde natuurkundige 
Fritjof Capra (2002) een complex geheel van met elkaar samenhangende 
stofwisselingsprocessen in voortdurende interactie met de externe omgeving. Levende 
systemen zijn in zeker opzicht gesloten netwerken die tegelijkertijd in een open verbinding 
staan met hun omgeving. Elk  levend systeem moet zichzelf voeden en kunnen voeden met 
energie en materie vanuit de omgeving en omgekeerd produceert het systeem ‘afvalstoffen’ 
die ze naar buiten stoten. Ondanks deze onophoudelijke stroom en verandering van zijn 
componenten kan de totaalstructuur van het systeem in stand blijven, aldus Capra. Dat 
proces zien we al in de bacteriële cel, het eenvoudigste ‘levende systeem’ van de aarde. 
Deze cel wordt als geheel fysiek begrensd door onder meer het celmembraan dat het 
systeem (het ‘zelf’ van de cel) scheidt van zijn omgeving. Binnen in het waterige milieu van 
de cel spelen zich vervolgens tal van met elkaar samenhangende chemische reacties af. 
Zonder zo’n fysieke barrière tegen vrije diffusie zou de cel nooit als eenheid kunnen blijven 
bestaan. Die grens is voorwaarde voor cellulair leven. Maar het membraansysteem heeft 
een open structuur. Het is onophoudelijk actief en in beweging: het opent en sluit zich 
doorlopend om schadelijke invloeden vanuit de omgeving te bestrijden en buiten te houden 
en andere stoffen juist binnen te laten. Aldus kan de identiteit van de bacteriële cel in stand 
blijven. We kunnen hier allerlei parallellen trekken met andere levende organismen, 
waaronder mensen, zonder daarmee behoeven te vervallen in een eenzijdig biologistisch 
denken. Levende organismen beïnvloeden hun omgeving om zich heen en bevorderen 
daarmee hun eigen ontwikkeling. Het gedrag van de aarde is onverklaarbaar zonder 
toevoeging van de arbeid (agency) die wordt geleverd door levende organismen. Planten 
ontwikkelen zich door kooldioxide (CO₂) vanuit de lucht de bodem in te pompen. 
Organismen in  zeeën en oceanen oefenen invloed uit op de wolkenlaag. De aarde is een 
levend organisme. Het ‘sociale’ kan in deze zeer brede betekenis worden omschreven als het 
‘interactionele proces’ tussen levende organismen: een proces van autopoiesis in 
afstemming op de natuurlijke en maatschappelijke omgeving. 
 
De taal van veranderen is dus een taal die zowel geldt voor levende organismen waaronder 
dieren als voor mensen. Het is een ik-taal, een wij-taal en een het-taal. ‘Veranderen ‘ is een 
actief werkwoord. Er wordt gewerkt. Levende organismen zijn op de een of andere manier 
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actief in het beïnvloeden van de omgeving teneinde in leven te blijven en zichzelf als eenheid 
te ontwikkelen. Dat interactioneel actief zijn verbruikt energie. Het verwijst naar bepaalde 
veelal niet-bewuste intenties van gedrag en naar bepaalde kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om die intenties te realiseren. Die intenties functioneren als referentiewaarden van 
gedrag. Dit begrip is niet alleen van toepassing op mensen, maar ook op bijvoorbeeld dieren. 
Ook zij hebben ‘doelen’ in hun gedrag die ze in de context van hun omgeving proberen te 
realiseren. Ze zijn in staat zich voor te stellen welke doelen ze willen bereiken (bijvoorbeeld 
de antilope doden om op te eten) en hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Ze moeten 
zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen waar het snelle dier precies is op het moment dat zij 
toeslaan. Een buitengewoon ingewikkelde klus. Ook bij dieren kunnen we spreken van een 
zelfregulerend vermogen dat bestaat uit een enorme hoeveelheid kennis, opgedane 
ervaringen en vaardigheden in het afstemmen op de omgeving. Jonge dieren maken 
hiervoor een heel leerproces door. En dat geldt ook voor mensen. 
 
2. Kenmerken van verandertaal 
 
In deze brede verkenning komen generieke begrippen naar voren die zowel geldig worden 
geacht voor de wereld van de natuur als die van de mens en de  maatschappij. Denk aan 
begrippen als agency, referentiewaarden van gedrag, kennis van verhoudingen en 
contexten, handelen in interacties en netwerken, gebruik van energie, transactioneel 
handelen, regievoering in complexiteit en zelfregulerend vermogen.  Naar voren komen de 
volgende basale kenmerken van ‘de taal van veranderen’. 
 
1. In de taal van veranderen wordt verwezen naar levende organismen als individueel en 

collectief handelingssubject, als actoren die invloed uitoefenen op hun omgeving. 
 

2. De taal van veranderen verwijst naar een proces van op referentiewaarden georiënteerd 
handelen van het handelingssubject; die referentiewaarden zijn deels bewust, maar voor 
het overgrote deel gaat het om niet-bewust geïntendeerde keuzes. 

 

3. De taal van veranderen verwijst naar een andere taal van waarheid. ‘Waar’ is hier wat 
werkt in de handelingspraktijk, niet alleen als resultaat, maar ook als proces van 
afstemming. Het resultaat van ons handelen kan als ‘goed’ worden beoordeeld, maar als 
proces kan het handelen berusten op gebruik van inhumane of geweldadige middelen. In 
de praktijk ligt de toets van betrouwbaarheid en validiteit van onderzoek.  
 

4. De taal van veranderen is een dialogische taal waarin men denkt in verhoudingen tussen 
handelingssubject en de systemische context (en-en denken). Veranderen is systemisch 
handelen. 
 

5. Het is de taal van de verbinding tussen omgevingsafstemming (extern) en zelf-
afstemming (intern) ter behoud en ontwikkeling van het zelf als autonome eenheid. 
 

6. In de taal van veranderen wordt het handelen van mensen opgevat als de combinatie 
van kennis, ervaring en omgevingsgericht gedrag. 
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7. In de taal van veranderen is het homunculus-idee (Homunculus is Latijn en betekent 
mannetje) van centrale regievoering in systemen verlaten. Alsof een systeem slechts 
vanuit één centrum zou worden bestuurd. 

 
Samengevat: veranderen is een bewust en veelal niet-bewust proces van 
waardengeoriënteerd handelen van levende organismen gericht op het aanbrengen van 
wijzigingen in de omgeving waarmee ze tegelijkertijd zichzelf ontwikkelen en in leven 
houden. De veranderkracht van levende organismen ligt in de capaciteit om zichzelf en de 
omgeving zodanig op elkaar af te stemmen dat ze hun referentiewaarden van gedrag 
realiseren met behoud en ontwikkeling van de eigen autonomie als levend systeem. Ook bij 
mensen verloopt dit proces via grotendeels onbewuste en deels bewuste reflectie c.q. 
feedback annex beoordeling en reactie van het systeem. De feedback is reflectief, omdat het 
een actieve neurale terugkoppeling veronderstelt. Het menselijk handelen is een uitermate 
complex zelfregulerend handelingssysteem, zowel naar vorm als naar inhoud. Naar vorm 
blijken er drie reflectieniveaus in ons handelen door elkaar heen te spelen: een cognitief 
niveau, een belevingsniveau en een gedragsniveau. De feedback kan betrekking hebben op 
de manier waarop we waarnemen en denken, op de wijze van beleving en op de manier van 
hoe we ons in de omgeving feitelijk gedragen (denk bijvoorbeeld aan de juiste volgorde in 
onze gedragingen). Naar inhoud kan elk reflectieniveau op allerlei aspecten van de complexe 
context worden toegepast. 
 
Deze brede omschrijving van het begrip ‘veranderen’ als een zelfregulerend 
handelingssysteem heb ik op basis van verschillende praktijkgerichte onderzoeken naar de 
methodiek van sociale interventie, tijdens en na mijn promotie in 1999, specifieker 
uitgewerkt in een negental basisprocessen van veranderen. Deze verwijzen naar basale 
handelingspatronen van individuen, groepen en organisaties die tezamen hun 
verandercapaciteit inhouden. In diverse publicaties heb ik deze basisprocessen met 
kenmerkende handelingspatronen beschreven en met voorbeeldsituaties uit hulpverlening, 
vormings-en ontwikkelingswerk, opbouwwerk en organisatieontwikkeling geïllustreerd. In de 
cursussen die ik in de loop der jaren heb gegeven, hebben vele professionals op het gebied 
van uitvoering, management en beleid analyses met behulp van dit competentiemodel 
uitgevoerd. Ze hebben daarmee het verandervermogen van zichzelf en de organisatie in 
kaart gebracht, de sterke en zwakke punten in die negen basiscompetenties benoemd en 
geïllustreerd en aangegeven wat er in het functioneren van zichzelf en de organisatie zou 
moeten worden verbeterd. 
 
3. Onderzoek doen naar veranderen 
 
Kennis van veranderen veronderstelt dus een uitermate complexe persoon-en 
contextgerelateerde manier van denken. En het wordt nog een graadje ingewikkelder als het 
gaat om onderzoek doen naar dit complexe verschijnsel. We moeten dan altijd de 
handelingscontext van de ander en die van onszelf als onderzoeker en interpretator op 
elkaar betrekken. Alleen langs die weg kunnen we komen tot betrouwbare en valide 
handelingskennis. Die contextualiteit vraagt om een inter- of transdisciplinaire, 
meerperspectivistische multi-factoren benadering. Daarvoor is met name een kwalitatief 
onderzoeksdesign geëigend. Een evidence-based model van onderzoek en theorievorming is 
om velerlei redenen niet geschikt voor een sociale veranderwetenschap. Het gaat niet om 
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het opsporen van empirisch verifieerbare en reproduceerbare onderzoeksresultaten 
waarmee de wetenschap van de andragologie de praktijk zou gaan voorschrijven wat en hoe 
ze zouden moeten handelen om professioneel over te komen. Een sociale 
veranderwetenschap is geen toegepaste wetenschap. Het is een eigenstandige sociale 
wetenschap met een geheel eigen onderwerp van studie en onderzoek, namelijk het 
genereren en onderbouwen van praktische handelingskennis van wat te doen en hoe aan te 
pakken als je iets in een situatie wil veranderen/verbeteren. Het handelen bevat daarmee 
een richting, een normatief idee van het goede dat gerealiseerd wil worden en daar horen 
ook relatie-waarden bij van sociaal handelen. Het gaat dus altijd om meerdere soorten van 
referentiewaarden die in het gedrag van mensen meespelen. Procesmatig kan dit samenspel 
van referentiewaarden voortdurend veranderen. 
De andragologie levert geen receptuur waarmee vanuit algemene, abstracte theoretische 
noties vervolgens aan de praktijk wordt voorgeschreven hoe te handelen. Zij gaat veeleer 
omgekeerd te werk via een practice-based evidencemodel van theorieontwikkeling. De 
validiteitstoets van veranderwetenschappelijke kennis berust niet op kwantitatieve, 
reproduceerbare statistische meetgevens. De validiteitstoets van theoretische inzichten 
betreft de mate van afstemming op concrete veranderpraktijken. Vertrekpunt van een 
dergelijk practice-based evidence model van theorieontwikkeling is niet het traditioneel 
variabelenonderzoek, maar een multiperspectivistisch kwalitatief 
handelingsonderzoeksontwerp. Hierbij speelt mee dat het in een veranderwetenschap niet 
zozeer gaat om een verklaringstheorie (verklaringslogica) dan wel om een handelingslogica: 
een theorie betreffende het op verbetering gerichte handelen van professionals en niet-
professionals. Het gaat uitdrukkelijk om een handelingstheorie, en wel om een 
handelingstheorie waarin het actorenperspectief is verbonden met een systemisch 
perspectief, zoals Arjo Nijk reeds bepleitte (1992). Volgens de filosoof Brian Fay (1996) gaat 
het in een veranderkundige vraagstelling niet zozeer om een beschrijvende en verklarende 
theorie als wel om een competentietheorie (vergelijk ook de Capability Approach). Niet het 
analyseren en verklaren van gedragssituaties op zich staat in de veranderkunde centraal, 
maar de manier waarop betrokkenen omgaan met zichzelf en de situatie in het licht van de 
doelrichtingen of reference-values in hun gedrag.  
 
Gezien de aard en complexiteit van veranderkennis, doen we er goed aan het kennisgebied 
van de sociale veranderkunde middels een drietal soorten van activiteiten te helpen 
ontwikkelen. Elk van deze drie draagt op eigen wijze bij aan de ontwikkeling van het 
kennisgebied. 
Allereerst zijn dat activiteiten die direct zijn gericht op praktijkontwikkeling door middel van 
onder meer cursussen, lezingen e.d.. Deze kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling, mits er 
tegelijk met de kennisoverdracht sprake is van een reflectieve dialoog waarmee er met 
elkaar nieuwe praktische handelingskennis wordt toegevoegd. 
Een tweede soort van activiteiten is gericht op de ontwikkeling van praktijktheorieën. 
Andries Baart (2001) omschrijft een praktijktheorie als een ‘samenhangend geheel van 
inzichten uit, voor en van de praktijk’, gericht op een bepaalde problematiek, een specifieke 
doelgroep en werkveld. Denk aan: presentiebenadering, zelfregulering, verduurzamen, 
empowerment, learn for live, exemplarisch leren, maatschappelijk werkbenadering, 
opbouwwerk, organisatieontwikkeling, systeembenadering, cognitieve gedragsbenadering 
etc. In het boek Veranderen in meervoud (ed.2020) bespreek ik zo’n dertig hedendaagse 
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praktijktheorieën die gerelateerd zijn aan drie veranderparadigma’s uit de geschiedenis van 
het denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. 
Een derde soort van activiteiten vertrekt vanuit basale generieke kenmerken van het 
kennisgebied van de andragologie als sociale veranderwetenschap en richt zich op 
fundamenteel onderzoek en theorievorming. De bovengenoemde basale kenmerken van het 
vakgebied worden gebruikt om deze op een systematische wijze in verband te brengen met 
allerlei onderzoeken en publicaties in verschillende wetenschappelijke disciplines. De typisch 
eigen interventiegerichte, systemische, sociale, normatieve en dialogische logica wordt 
gebruikt als kapstok van onderzoek naar relevante praktijktheorieën. Onderzoeken en 
publicaties die in positieve of juist in kritische zin sterk scoren op deze aandachtspunten 
zouden we kunnen rekenen tot de body of knowledge van het kennisgebied. Die centrale 
kenmerken kunnen aldus nader worden omschreven en zonodig geherformuleerd. 
 
Belangrijk voor de ontwikkeling van de sociale veranderkunde is, dat we breken met de tot 
nu toe overheersende neiging in de recente Nederlandse geschiedenis van dit kennisgebied 
om vooral ieders eigen bubbel breed uit te meten in plaats van de middelpuntzoekende 
krachten op dit punt te versterken en te komen tot meer gezamenlijkheid in het 
versnipperde kennisveld van de andragologie.  
 
Tot slot 
 
In dit artikel kies ik voor een brede insteek als het gaat om de taal van veranderen. ‘Taal’ is in 
deze brede betekenis ook niet alleen de verbale taal van levende wezens, maar ook de vele 
niet-verbale tekens en symbolen waarmee er wordt gecommuniceerd. Deze brede insteek 
geeft ruimte aan een enorme diversiteit van situaties waarin sprake is van communicatie. 
Door ons niet tevoren te gaan inperken, kunnen we ervoor zorgen dat we het complexe 
handelingssysteem van natuur, mens en maatschappij in hun onderlinge interacties gerecht 
doen. De taal van veranderen wordt geplaatst in deze conceptuele samenhang van het 
leven.  
 
Gerard Donkers 30 juni 2021 
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