
AUV	  Alumnidag	  12	  november	  
Inleiding	  en	  workshop	  door	  prof	  dr	  Janneke	  van	  Mens-‐Verhulst	  	  

getiteld:	  Het	  sprookje	  van	  de	  derde	  leeftijd	  

Opening	  door	  Thea	  Cohen,	  secretaris	  van	  de	  Kring.	  

Welkom	  professor	  Janneke	  van	  Mens,	  welkom	  vrienden,	  kringleden	  en	  belangstellenden.	  
Mijn	  naam	  is	  Thea	  Cohen,	  ik	  ben	  secretaris	  van	  het	  kringbestuur	  andragologie	  en	  zal	  deze	  
middag	  in-‐	  en	  uitleiden.	  Welkom	  nogmaals	  bij	  dit	  eerste	  lustrum	  van	  de	  kring	  andragologie.	  
5	  jr	  geleden	  is	  de	  kring	  opgericht	  en	  ook	  toen	  heeft	  professor	  Van	  Mens	  een	  lezing	  gegeven	  
en	  zij	  heeft	  daarmee	  de	  spits	  van	  deze	  traditie	  afgebeten.	  
	  
De	  alumnikring	  heeft	  zich	  sindsdien	  flink	  uitgebreid.	  Naast	  de	  ontmoetingsfunctie	  in	  de	  
Eggertzaal	  en	  Nieuwjaarsbijeenkomsten	  organiseert	  de	  kring	  diverse	  collegereeksen	  en	  
events	  zoals	  conferenties	  en	  boekbesprekingen.	  Een	  uitgebreid	  aanbod	  met	  voor	  ieder	  wat	  
wils.	  Zie	  het	  programma	  voor	  2012	  dat	  werd	  uitgereikt.	  
Hieraan	  nemen	  naast	  onze	  eigen	  leden	  nu	  ook	  docenten	  van	  universitaire	  afdelingen	  en	  
hogescholen	  deel.	  En	  door	  goede	  pr,	  inmiddels	  ook	  veel	  zzp-‐ers	  en	  medewerkers	  uit	  de	  
dienstverlenende	  sector.	  Deze	  activiteiten	  hopen	  we	  te	  kunnen	  voortzetten.	  	  
Daarnaast	  ontwikkelen	  we	  momenteel	  een	  aanbod	  waaraan	  ook	  reguliere	  bachelor	  
studenten	  kunnen	  deelnemen.	  Verder	  blijkt	  er	  door	  de	  publiciteit	  en	  de	  uitstraling	  in	  de	  
afgelopen	  jaren	  wellicht	  interesse	  voor	  een	  capita	  selecta	  Andragologie.	  Plannen	  voor	  de	  
nabije	  toekomst	  dus.	  

Bekender	  worden	  blijft	  één	  van	  de	  doelen	  die	  het	  bestuur	  zich	  heeft	  gesteld.	  De	  websites,	  
NieuwsFlitsen	  en	  bijeenkomsten	  dragen	  daartoe	  bij.	  Bovendien	  zijn	  we	  dit	  jaar	  een	  poster-‐
campagne	  gestart.	  Hierbij	  schakelen	  we	  jullie	  graag	  in.	  Dwz,	  willen	  diegenen	  die	  op	  hun	  
werkplek	  of	  andere	  geschikte	  plaats	  een	  poster	  kunnen	  ophangen	  er	  een	  meenemen	  en	  
deze	  daar	  ophangen?	  Dit	  stellen	  we	  zeer	  op	  prijs.	  Bij	  voorbaat	  bedankt.	  
	  
Het	  kringwerk	  is	  vrijwilligerswerk	  en	  steunt	  op	  de	  grote	  inzet	  van	  docenten	  en	  alumni.	  
Verbazingwekkend	  eigenlijk	  dat	  er	  al	  vijf	  jaren	  op	  zitten!	  Met	  een	  groeiend	  aantal	  leden,	  
momenteel	  275,	  mede	  dankzij	  een	  permanente	  ledenwerfactie.	  De	  praktijk	  leert	  dat	  juist	  
het	  elkaar	  attenderen	  het	  beste	  resultaat	  geeft	  zowel	  met	  betrekking	  tot	  deelname	  aan	  de	  
diverse	  collegereeksen	  als	  tot	  het	  lid	  worden.	  Om	  de	  continuïteit	  te	  waarborgen	  is	  echter	  
dringend	  versterking	  nodig	  van	  bestuur,	  secretariaat	  en	  vrijwilligers	  voor	  ad	  hoc	  taken.	  We	  
doen	  hierbij	  een	  beroep	  op	  iedereen	  die	  hiervoor	  voelt.	  Het	  gaat	  om	  taken	  als:	  
het	  intermediair	  zijn	  tussen	  docent	  en	  deelnemers	  bij	  colleges,	  contact	  met	  docenten	  over	  
de	  planning,	  organiserende	  taken	  zoals	  het	  regelen	  van	  zaalruimte,	  verwerken	  van	  
adresgegevens,	  het	  gaat	  om	  4	  of	  6	  uur	  per	  week,	  desgewenst	  tegen	  vergoeding.	  
Als	  je	  hiervoor	  voelt,	  wil	  je	  dan	  je	  naam	  en	  email	  opgeven	  aan	  mij	  of	  aan	  Henk	  Wesseling,	  
zodat	  we	  contact	  met	  je	  kunnen	  opnemen.	  



	  
Na	  de	  realiteit	  van	  de	  kring	  gaan	  we	  luisteren	  naar	  het	  Sprookje	  van	  de	  derde	  leeftijd	  aan	  de	  
hand	  van	  de	  inleiding	  en	  workshop	  van	  Janneke	  van	  Mens.	  	  
Janneke	  is	  andragologe	  en	  is	  in	  1972	  afgestudeerd.	  
Zij	  heeft	  aan	  de	  Universiteit	  Utrecht	  gewerkt,	  in	  vakgroepen	  die	  zich	  met	  lichamelijke	  en	  
geestelijke	  gezondheid	  bezighielden.	  In	  1988	  is	  zij	  gepromoveerd	  op	  de	  “modelontwikkeling	  
voor	  vrouw-‐en-‐hulpverlening”.	  Zij	  is	  hoogleraar	  vrouwengezondheidszorg	  geweest	  aan	  de	  
Universiteit	  voor	  Humanistiek.	  Deze	  richting	  is	  net	  als	  andragologie	  een	  interdisciplinaire	  
wetenschap	  die	  gericht	  is	  op	  verandering	  -‐	  en	  liefst	  verbetering	  -‐	  van	  de	  samenleving;	  maar	  
anders	  dan	  de	  andragologie	  vooral	  geënt	  is	  op	  filosofie	  met	  veel	  aandacht	  voor	  zingeving	  en	  
humanisering.	  Dat	  heeft	  bij	  Janneke	  vervolgens	  geleid	  tot	  de	  focus	  op	  diversiteit	  en	  het	  
denken	  over	  gelijkheid	  en	  verschillen	  in	  de	  samenleving.	  	  
	  
De	  dia’s	  die	  Janneke	  in	  haar	  lezing	  gebruikt	  komen	  later	  op	  de	  website	  van	  de	  Kring	  en	  op	  
haar	  persoonlijke	  website.	  	  	  

Ik	  vermoed	  dat	  Janneke	  ons	  uit	  een	  droom	  gaat	  helpen	  en	  ben	  erg	  benieuwd	  waar	  zij	  ons	  
mee	  naartoe	  neemt.	  Het	  woord	  is	  aan	  professor	  Janneke	  Van	  Mens.	  

Uitluiding	  van	  de	  lezing.	  

De	  analysebenadering	  zoals	  hier	  toegepast	  op	  de	  derde	  leeftijd	  is	  een	  voorbeeld	  van	  de	  
intersectionele	  benadering.	  	  
Die	  benadering	  is	  het	  onderwerp	  van	  de	  andragologische	  werkplaats	  “Diversiteit	  in	  al	  haar	  
facetten”	  te	  geven	  door	  Janneke	  van	  Mens	  in	  het	  1e	  kwartaal	  van	  2012.	  Zie	  ook	  de	  hand	  out.	  
Ook	  aan	  de	  conferentie	  over	  Mechanism	  Design	  in	  februari	  2012	  draagt	  Janneke	  van	  Mens	  
bij	  met	  een	  inleiding.	  Centrale	  vragen	  daarbij	  zijn	  hoe	  je	  mensen	  kunt	  helpen	  “automatisch”	  	  
gewenst	  gedrag	  	  te	  vertonen	  en	  welke	  mechanismen	  de	  intergenerationele	  spanningen	  in	  
goede	  banen	  kunnen	  leiden	  en	  perverse	  prikkels	  -‐	  die	  “verkeerd	  gedrag”	  aanmoedigen	  en	  
tegen	  het	  gewenste	  doel	  in	  blijken	  te	  gaan	  -‐	  tegengaan.	  


