KRING ANDRAGOLOGIE
JAARVERSLAG VERENIGING KRING ANDRAGOLOGIE 2015
Het is voor het bestuur van de Kring Andragologie een groot genoegen u hierbij het jaarverslag
2015 aan te bieden. Onze vereniging heeft ook in het afgelopen jaar een aanzienlijk aantal
activiteiten ontwikkeld. De activiteiten worden hieronder - in verschillende onderdelen
gegroepeerd - beschreven. Het verslag wordt afgesloten met relevante gegevens over de Kring.

Activiteiten: Bijeenkomsten
21 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie. In de Academische Club. Met een inleiding van HvA
rector en lid van het College van Bestuur van de UvA, prof. mr. Huib M. de Jong. (±40 gasten).
12 maart 2015 Forumavond ‘Hoger Onderwijs en een leven lang leren’. In de UvA
Amsterdam Business School. Prof. dr. Dymph van den Boom (UvA) opende het forum en prof.
dr. Geert ten Dam (UvA: POWL) vervulde het voorzitterschap op deze avond.
Deelnemers forum: mevrouw ir. Gertrud van Erp (VNO/NCW- MKB, lid SER- commissie
Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken), prof. mr. Anja Oskamp (OU), prof. dr. Joseph Kessels
(Kring Andragologie, hoogleraar Open Universiteit en Universiteit Twente), dr. Susana Menéndez
(Haagse Hogeschool), prof. dr. Mark Rutgers (Universiteit van Amsterdam) en prof. mr. dr. Jaap
Winter (VU). (±100 gasten)
22 april 2015 Forumavond ‘Grootschalig geweld en genocide’. In de UvA Amsterdam
Business School. Organisatie: de Kring Andragologie in samenwerking met de Kring
Amsterdamse Sociologen. Sprekers: prof. dr. Abram de Swaan (Compartimenten van
vernietiging) en prof. dr. Hans Achterhuis (De kunst van het vreedzaam vechten). Zij gaan vanuit
hun verschillende gezichtspunten en eerder beschreven uitgangspunten en analyses in op dit zeer
actuele onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de betekenis die beiden hechten aan het begrip
‘banaliteit van het kwaad’ (Hannah Arendt). (±120 gasten)
10 juni 2015 Ledenvergadering en themabijeenkomst. In de UvA Amsterdam Business School.
Ledenvergadering van de Vereniging Kring Andragologie. Daarna thematische bijeenkomst met
drs. Nico de Boer. Titel: De professional in de participatiesamenleving. (ledenvergadering ± 25
leden en themabijeenkomst ± 90 gasten)
3 november 2015 Seminar 'Co-Creatie: Investeren met en in Sociaal Kapitaal'. In
Roeterseilandcampus UvA. Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts.
Met inleidingen over innovatie (prof. dr. Joseph Kessels) en over het Co-Creatie-Wiel (dr. Corry
Ehlen) en vervolgens vier parallelle workshops.
Workshop 1 Samenwerken in co-creatieprojecten (met mr. ing. Mark Liedekerken MPM).
Workshop 2 Naar nieuwe vormen van participatief onderzoek als co-creatie (met prof. dr. Marjan
Vermeulen).
Workshop 3 Het Co-Creatie-Wiel, een innovatief instrument bij professionalisering van docenten
(met dr. Marcel van der Klink)
Workshop 4 Een scan maken met het Co-Creatie-Wiel (met dr. Corry Ehlen).
Daarna volgde een forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter drs. Truus Ophuijsen met
daaropvolgend de afsluiting, borrel en ruimte voor netwerken. (± 125 gasten)
4 november 2015 Donateursbijeenkomst Fonds Andragologie met themalezing. Inleiding
door dr. Jochem Miggelbrink (Amsterdams UniversiteitsFonds) en daarna korte inleiding van

bestuurslid van de Kring prof. dr. René Hoksbergen over de vlucht die de Kring heeft genomen.
Aansluitend bezichtiging ´Ten Have - Van Enckevort Andragologie kabinet´. Om 15.00 uur lezing
van prof. dr. Hans Boutellier (VU en Verwey-Jonker Instituut) met als thema 'Sociale orde en
publieke moraal in een improvisatiemaatschappij.' (± 35 gasten)

Activiteiten: Collegereeksen
Collegereeks Filosofie, De kunst van het vreedzaam vechten met als thema Omgaan met
tradities door prof. dr. Hans Achterhuis en drs. Nico Koning. januari - april 2015.
In deze nieuwe filosofische collegereeks van de filosofen Hans Achterhuis en Nico Koning
werden alle nieuwe inzichten over de cruciale rol die specifieke technieken van
geweldbeteugeling spelen in het functioneren van moderne samenlevingen behandeld. Met vragen
als: ‘waar staat u, als burger, professional, als persoon?’, ‘hoe gaat u met conflicten om?’ en ‘wat
kunt u doen om geweld terug te dringen?’. Een collegereeks die nuttig was voor iedereen die
werkzaam is of was als veranderkundige in het sociale domein of het bedrijfsleven én verdieping
zoekt. (20 deelnemers)
Collegereeks ‘Zelfregie voor organisaties in transitie' door dr. Gerard Donkers. Voorjaar
2015 en zelfs een tweede reeks, die van start ging in november 2015.
Deze masterclass van zeven bijeenkomsten richt zich speciaal op de transitie van zorg en welzijn
naar de gemeentes. Bedoeld voor professionals en leidinggevenden in dit domein en voor transitie
verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes. Kernvraag deze reeks: hoe
krijgen en behouden wij als organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare
maatschappelijke context? (14 deelnemers)
Collegereeks ‘De Kracht van Social Work’. Sept. 2014 - juni 2015.
De kracht van social work: Social work vanuit veranderkundig perspectief. De collegereeks
omvatte - inclusief een introductiebijeenkomst - veertien colleges. Te volgen in gedeelten of als
gehele reeks. Inleiders van naam en faam gaven de colleges. In een aantal gevallen reflecteerden
referenten uit de praktijk of het onderwijs op de inleidingen. Het gemiddelde aantal aanwezigen was
17 deelnemers waarvan 5 de gehele reeks volgden.
Onderwerpen en sprekers:
Werken aan professionalisering van sociaal werkers met dr. Lies Schilder en dr. Joep Schrijvers
(introductiebijeenkomst).
Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij met prof. dr. Jan Willem Duyvendak.
Sociaal technologische, persoonsgerichte en maatschappijkritische modellen van verandering dr.
Gerard Donkers en Nelly Labrie Msc.
Normatieve professionaliteit met drs. Nico Koning.
Waarom onderzoek en waarover? Met prof. dr. Hans van Ewijk.
De wetenschap van het sociaal werk met dr. Henk Geertsema en dr. Piet Winkelaar.
Nieuwe vormen van sociaal werk met dr. Martin Stam en drs. Carolien de Jong.
Sociaal werk: missie of vak? Met dr. Lies Schilder en dr. Lisbeth Verharen.
De effectiviteit van sociaal werk met dr. Sjef de Vries en drs. Marc Hoijtink.
Waarom sociaal werk noodzakelijk blijft met prof. dr. René Hoksbergen.
Professionaliteit en professionalisering met dr. Marcel Spierts en drs. Ard Sprinkhuizen.
Professionele ethiek: morele besluitvorming met dr. Rob van Es.
De sociaal werker als onderzoeker met dr. Judith Metz.
Debat over sociale expertise met dr. Lies Schilder, dr. Gerard Donkers en drs. Laura Koeter.
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Activiteiten: Projecten
PION:
 Voorbereiding van een op 6 april 2016 te houden studiedag Onderzoek en co-creatie (in
het verlengde van de eerdere PION-activiteiten in de voorgaande jaren).
 Initiatief voor een module voor excellente studenten in het Domein Maatschappij en Recht
van de HvA (Uitvoering vanaf najaar 2016).
Mechanism Design: Na de succesvolle conferentie in Utrecht in 2014 is de studiegroep een
aantal keren bij elkaar geweest waarbij notities door de leden werden besproken over
toepassing van mechanisme design in een werkveld, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg.
Ook werd de mogelijkheid besproken voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij
Horizon2020 en NWO, dit in samenwerking met de UvA, de UU en maatschappelijke
partners. Geconstateerd werd dat een dergelijk voorstel niet vanuit de Kring kan worden
ingediend, maar vanuit een universiteit dient te gebeuren. De studiegroep beraadt zich, in
samenwerking met de AUV Kring van Amsterdamse Economen op een vervolg van haar
activiteiten.
De toekomst van het platteland: Het initiatief van de Kring samen met de partners Alumnikring
Sociale Geografie en Planologie en de Stichting Learn for Life, om in het voorjaar van 2016 een
studieconferentie te organiseren met als titel: ‘Vergrijzing, hoe hou je je dorp vitaal’ is in het
voorjaar van start gegaan. Een belangrijke eerste stap was de bereidheidheid van de provincie
Drenthe om een aanzienlijke bijdrage te willen verstrekken voor een conferentie met dit
onderwerp in de drie Noordelijke provincies.

Activiteiten: Kennislunches
Het gaat hier om oriënterende kennisuitwisseling van bestuur en belangstellenden met personen
werkzaam in het andragologische veld. Er waren in 2015 vier bijeenkomsten. De onderwerpen
waren: cultuurverschillen en onderzoek.

Activiteiten: Bestuur
Het bestuur is in 2015 zes keer bijeen geweest.
De belangrijkste aandachtspunten waren:
 Financiën (onderscheid financiën alumnikring en de vereniging, aanvulling uit het Fonds
Andragologie, realiseren van een sluitende begroting in het komende jaar, o.a. door
reductie van huurkosten van ruimte UvA, overleg Commissie Fondswerving (drie
bijeenkomsten). (Zie verder het financiële jaarverslag.)
 Ledenwerving (ledenwerfactie).
 Bibliotheek (Selectie en bestemming van de boeken van de bibliotheek: UB en Common
Room Studieverenigingen FMG, realiseren Ten Have - Van Enckevort kabinet).
 Samenwerking met diverse partijen: AUV en andere alumnikringen, UvA, HvA, IIS,
Bildung Academie, andragologie kringen elders in Nederland.
 Planning en uitvoering van diverse activiteiten (colleges, collegereeksen, projecten, zie
elders in dit jaarverslag).
 Voorbereiden van de ledenvergadering (19 juni).
 Discussie over het in de komende jaren te voeren beleid (in 2015 nog niet afgerond).
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Gegevens over de Kring
Leden





Het aantal leden van de Kring was op 31 december 2015: 268
(In de voorgaande jaren: 272 (2014), 282 (2013), 280 (2012), 274 (2011), 245 (2010), 220
(2009), 174 (2008))
Het aantal begunstigers is: 3.
We herdenken: drs. Fred Budike (8 jan.), drs. Dorien Mekkes (30 jan.), drs. Mimi Robben
(8 juni), drs. Wim Sprenger (19 aug.), drs. Peter Albarda (14 dec.), drs. Martijn de Goede
(20 dec.).

Bestuur
De samenstelling van het bestuur: Henk Wesseling (voorzitter), Wilfred Diekmann (secretaris
m.i.v. december 2015, i.p.v. Matthieu Karel) Gerrit Kappert (penningmeester), René Hoksbergen,
Truus Ophuijsen, Evelien ten Napel (aangetreden per november 2015) en Gerard Donkers
(aangetreden per december 2015).
Afgetreden bestuursleden: Enith Pereira en Matthieu Karel (december 2015)

Secretariaat
Ook in 2015 werd het secretariaat verzorgd door Hanneke van der Veen.

Kascommissie
De kascommissie bestond in 2015 uit Ernest Spronck en Pim Groeneveld.

Fonds Andragologie
Het Fonds Andragologie is in 2010 ingesteld als een Fonds op Naam van het Amsterdams
UniversiteitsFonds (AUF). Het Fonds legt verantwoording af aan het bestuur van de AUF en
rapporteert aan het bestuur van de Kring. Het Fonds heeft in 2015 een bijdrage geleverd aan de Kring
ten bedrage van 5000 Euro.

Commissie Fondswerving
Leden van de commissie waren in 2015: Henk Wesseling (voorzitter), Willemy van Enckevort
(secretaris), Gerrit Kappert, Matthieu Karel, René Hoksbergen en Dinie Goezinne-Zijlman. De
commissie heeft drie keer vergaderd.

Comité van aanbeveling van het Fonds Andragologie
Dit comité bestond in 2015 uit prof. dr. Joseph Kessels (voorzitter), prof. dr. Dymph van den Boom en
prof. drs. Willem Vrakking.

Besteding Advies Commissie
Prof. dr. Sjoerd Karsten (POWL), drs. Willemy van Enckevort en drs. Gerrit Kappert.

PREMM-groep
De PREMM-groep is een groep vrijwilligers die onmisbaar is bij de voorbereiding en uitvoering van
activiteiten (toegangscontrole, verzorgen van attenties voor sprekers, etc.). De groep bestond in 2015
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uit: Pim Groeneveld, Riekje Merjenburgh, Ed Huijg, Marianne Comperen en Marlette van Kleef. De
coödinatie ligt in handen van Enith Pereira en Hanneke van der Veen.

Flyer- en brochuregroep
Leden van de flyer- en brochuregroep waren in 2015: Joep Schrijvers, Thea Cohen, Matthieu Karel en
Henk Wesseling.

Webmaster en webredactie
Cor van Dijkum, Paul Reehuis, Matthieu Karel, Thea Cohen en Hanneke van der Veen.

Commissie wetenschap
Deze commissie bestond uit Cor van Dijkum en René Hoksbergen.

Bibliotheekcommissie en Adviescommissie Bibliotheek
De bibliotheencommissie (René Hoksbergen, Enith Pereira en Willemy van Enckevort) en de
Adviescommissie Bibliotheek (Prof. dr. Janneke Mens-Verhulst, drs. Enith Pereira, prof. dr. René
Hoksbergen en dr. Joep Schrijvers) hebben in 2015 hun activiteiten kunnen afronden nadat de
boekencollectie een goede bestemming heeft gevonden (o.a. in het Ten Have - Van Enckevort
kabinet).

Communicatie
Websites, e-mail en LinkedIn
www.alumni.uva.nl/andragologie
www.andragologie.org
http://www.linkedin.com/groups?gid=2985504&trk=my_groups-b-grp-v
(voor Linkedin leden) en https://nl.linkedin.com/pub/kring-andragologie-uva/88/237/168
Voor de aankondiging van alumnibijeenkomsten, colleges e.d. is naast de website gebruik
gemaakt van email flyers en e-mailingen en berichten op LinkedIn.
Contactgegevens: Kring Andragologie, Universiteit van Amsterdam, gebouw REC J/K
Valckenierstraat 65-67, REC J/K B.63, 1018 XE Amsterdam
T: 020 5255880.
E: andragologie@uva.nl
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