
Welkomst- en openingswoorden bij de Andragologielezing  
op de zevende AUV- middag op 9 november 2013 

 
Geachte aanwezigen, beste dames en heren, 

Mijn naam is Henk Wesseling en ik ben voorzitter van het bestuur van de Kring Andragologie 
en heb als zodanig de eer om jullie met een kort woordje te mogen verwelkomen. 
Graag begin ik om jullie allemaal te feliciteren met de beslissing om vanmiddag naar de 
lezing bij de Kring Andragologie te gaan.  
 
Dit is om twee redenen een goede keuze:  

In de eerste plaats vanwege de lezing van Huib Wursten.  
Een ervaren inleider die op het gebied van veranderingstrajecten nationaal en mondiaal 
opereert en met het presenteren van zijn kennis, een belangrijke ondersteuning biedt aan 
andragologen en alle andere professionals die met veranderingen bezig zijn.  
In de tweede plaats is het een goede keuze omdat de Kring Andragologie een alumnikring is, 
die meer is dan een gewone alumnikring.  
Ik zal dit toelichten. 
De Kring Andragologie heeft naast de alumniactiviteiten in het kader van de Amsterdamse 
Universiteits Vereniging, onder wier auspicën deze AUV-dag plaatsvindt, nog een andere 
doelstelling. De Kring is op weg zich te ontwikkelen tot een onderwijs- en 
onderzoeksinstituut. Ik ben er trots op dit vandaag aan jullie te kunnen vertellen, op deze 
zevende verjaardag van de Kring. 

Het voorjaarsprogramma zoals dat bij binnenkomst is uitgereikt, laat zien welke activiteiten in 
de eerste maanden van 2014 worden georganiseerd. Deelname aan deze activiteiten beveel ik  
van harte aan. In de komende jaren willen wij een aanbod ontwikkelen dat niet alleen aan de 
gewenste nascholing van professionals en alumni tegemoet komt, maar dat ook aantrekkelijk 
is voor reguliere bachelor- en masterstudenten van de UvA. 

Om te kunnen realiseren dat andragologie een plek krijgt in het universitaire curriculum 
hebben wij jullie medewerking nodig. We zijn hiervoor namelijk een handtekeningenactie 
gestart om aan de universitaire bestuursgelederen en de politiek, duidelijk te maken dat er 
meer aandacht voor ons vakgebied zal moeten komen op de UvA en landelijk. U zult door de 
hier aanwezige bestuursleden worden aangesproken om uw handtekening te plaatsen onder 
een door ons daartoe opgesteld Manifest.  

Mede om dit laatste te vergemakkelijken stel ik de leden van het bestuur aan jullie voor. 
Met Josee als dagvoorzitter hebben jullie al kennisgemaakt. Zij is secretaris van het bestuur. 
Penningmeester is Gerrit Kappert, trouwe bezoekers van deze AUV dagen kennen hem wel, 
want hij heeft alle jaren als opvallende vragensteller deelgenomen. René Hoksbergen is ook 
bij een breed publiek bekend als expert adoptievraagstukken, Matthieu Karel is binnen het 
bestuur degenen die verantwoordelijk is voor de thema’s organisatie ontwikkeling en change 
management. 



U zult door deze bestuursleden aangesproken worden om onze activiteiten te steunen.   

Tenslotte zou ik degenen die nog geen lid zijn van een alumnikring willen aansporen om lid te 
worden en mee te  denken. Bijvoorbeeld om de  uitgereikte brochure over de kring te 
verspreiden. Ook professionals werkzaam in Andragologische werkvelden en met 
belangstelling voor de thema’s binnen de andragologie kunnen lid of begunstiger worden. 
Deze ruimte bieden de statuten van de jonge vereniging. We zijn een vereniging met jaarlijks 
een ledenvergadering waarop het beleidsplan en de begroting voor het komende jaar worden 
behandeld.  
Als u al lid bent, roep ik u hierbij op om te besluiten actief mee te gaan doen aan het 
vrijwilligerswerk binnen de Kring. Zo heeft de Kring Andragologie reeds een vrij uitgebreide 
bibliotheek kunnen opzetten  en heeft daarnaast plannen voor een documentatie- en 
informatiecentrum. Boeken en dvd’s kunnen met kringkorting worden aangeschaft en teksten 
van colleges en Events zullen te zijner tijd ook als e-reader beschikbaar komen. Met het 
opzetten van deze diensten, die bij een opleidings- en onderzoeksinstituut horen, kunnen 
vrijwilligers direct aan de slag. Ook de plannen om onze beide websites uit te breiden en 
actief te worden op de andere sociale media, kunnen alleen doorgaan met behulp van 
voldoende vrijwillige inzet. Aarzel dan ook niet om vanmiddag de bestuursleden hierover aan 
te spreken. Help mee dit instituut op te bouwen! 

Vanzelfsprekend is het mogelijk om ons te mailen of om een afspraak te maken op ons 
secretariaat in de Valckenierstraat op het Roeterseilandcomplex, dit is pal achter het nieuwe 
CREA.  

Dit was mijn bijdrage, nu graag het woord aan Huib Wursten. 
Graag wens ik ons allemaal een nuttige bijeenkomst en bedankt voor de aandacht. 

 
 Henk Wesseling, 9 november 2013 


