KRING ANDRAGOLOGIE

TEGENWICHT TEGEN ONMACHT
EN ONBEHAGEN IN DE
SAMENLEVING
10 jaar Kring Andragologie UvA
Lustrumsymposium 22 november 2017
De Kring Andragologie Amsterdam houdt op 22 november 2017 ter ere van het 10-jarig
bestaan een lustrumsymposium met als centraal thema:
Hoe om te gaan met gevoelens van onmacht, zoals die zich onder meer uiten in populisme,
hoe inzicht te verkrijgen in oorzaken daarvan, hoe burgerinitiatieven te versterken voor
een betere samenleving, waarin ieder tot zijn recht komt.
Het symposium verbindt theorie en praktijk door:
Inleidingen over onmacht en onbehagen in de samenleving, wetenschap en waarden, de
andragologische aanpak, wetenschap en duurzaamheid, mental images, decentralisatie
van het sociale domein, onderzoek van veranderingen, politiek en duurzaamheid.
Workshops met presentaties over een initiatief van en met vluchtelingen, een lokaal
burgerinitiatief, tweedekans-educatie op het gebied van arbeid, coöperatie
in watervoorziening.
Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV, Roeterseilandcampus, UvA

ORGANISATIE:
Kring Andragologie Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65 - 67, Kamer B.63
1018 XE Amsterdam
www.alumnni.uva.nl/andragologie
andragologie@uva.nl

OVER ANDRAGOLOGIE
Andragologie, de multidisciplinaire wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, was tot 1983
opgenomen in het Academisch Statuut en is sindsdien doorontwikkeld op tal van terreinen:
organisatieontwikkeling, HRD, het sociale domein, sociaal werk, (volwassenen)educatie, leven lang leren,
cultuur, politiek en het maatschappelijk debat.
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PROGRAMMA
OCHTENDPROGRAMMA
09:30 – 10:00

Registratie / uitreiking symposiummap / ontvangst met koffie/thee

10:00 – 10:05

Welkom op het lustrumsymposium Kring Andragologie
Drs. Henk Wesseling, voorzitter Kring Andragologie

10:05 – 10:25

Openingsintroductie symposium
Prof. dr. ir. Hans Brug, decaan Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG), UvA

10:25 – 10:30

Welkom door dagvoorzitter
Drs. Paul Oomen, Bureau Paul Oomen en Kring Andragologie

10:30 – 10:55

Drs. Nico Koning, docent Hogeschool van Amsterdam
Woede in de samenleving.
1. Woede groeit bij toenemende sociale afhankelijkheid in combinatie met
verwachtingen over meer sociale gelijkheid.
2. Het goede antwoord hierop is:
a. oefenen in optimale afhankelijkheid
b. het benutten en ontwikkelen van instrumenten voor woedeweging
c. vreedzaam leren vechten
3. Andragologie als herleidingspraktijk van omgeleide woede en wrok

10:55 – 11:20

Prof. dr. Harry Kunneman, Emeritus hoogleraar Universiteit voor
Humanistiek
Het belang van een meervoudig kennisbegrip in praktijkgerichte
wetenschappen.
Het thema ‘wetenschap en waarden’ wordt behandeld aan de hand van een
nadere uitwerking van het onderscheid tussen drie kennismodi.
Dit mede in het verlengde van de bundel met artikelen van zijn hand die
begin oktober verschijnt onder de titel “Amor complexitatis" die voor een
groot deel gewijd is aan een ander perspectief op de verhouding tussen
wetenschap en waarden.
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11:20 – 11:35

Rop Janze, cabaretier, tekstschrijver, Poëzie Jukebox
Conference / Intermezzo

11:35 – 11:55

PAUZE (muziekzaal)

11:55 – 12:20

Dr. Gerard Donkers, onderzoeker, auteur en docent
De andragologische invalshoek doet er toe, meer dan ooit! Andragologie
als hedendaagse benadering van complexe vraagstukken.
 Actuele andragologie
 Basale handelingscompetenties in de huidige samenleving
 Sociale veranderkunde met vernieuwende methodologie en
professionaliteit

12:20 – 12:45

Prof. dr. Danielle Zandee, Hoogleraar Sustainable Organizational
Development Nyenrode Business Universiteit
De rol van actieonderzoek bij het creëren van een duurzame samenleving.
In onze zoektocht naar een meer duurzame samenleving struikelen we bijna
over de complexe vraagstukken rond klimaat, zorg, onderwijs, bestuur en
stedelijk leven. We hebben duidelijk nieuwe kennis en nieuwe vormen van
kennisontwikkeling nodig voor het samen vormgeven aan een gewenste
toekomst. Wetenschap kan in deze zoektocht van generatieve waarde zijn
door innovatieve mogelijkheden voor denken en doen te ontsluiten.
Danielle houdt derhalve een pleidooi voor “scholarly activism”. Hedendaags
actieonderzoek is een krachtige, geëngageerde methode voor sociale
innovatie.

12:45 – 13:15

Prof dr. Joseph Kessels, Hoogleraar-emeritus Human Resource
Development
Femke Keeren Bsc, Bildung Academie: ontwerper bij De Bildung
Ontwerpschool
Hanna Naus Bsc, Bildung Academie: Open Bildung Academie /
Avondbildung
Met reflecties op zoek naar nieuwe vragen (I)




13:15 – 14:15

Welke opdracht voor de andragologie ligt er in de bijdragen besloten?
Welke implicaties liggen hier voor het Hoger Onderwijs en Bildung ?
Hoe zal de andragologie er in 2018 uit gaan zien als we ons de
gepresenteerde thema’s aantrekken?

Lunch (muziekzaal)
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MIDDAGPROGRAMMA
14:15 – 15:05

Workshops / Interactieve lezingen

15:05 – 15:25

PAUZE (muziekzaal)

15:25 – 15:55

Prof dr. Joseph Kessels, Hoogleraar-emeritus Human Resource
Development
Femke Keeren Bsc, Bildung Academie: ontwerper bij De Bildung
Ontwerpschool
Hanna Naus Bsc, Bildung Academie: Open Bildung Academie /
Avondbildung
Met reflecties op zoek naar nieuwe vragen (II)

15:55 – 16:15

Voorstelling prof. dr. Jacqueline de Savornin Lohman met pianist
(theaterzaal)

16:15 – 17:30

Borrel, inclusief de mogelijkheid om de bestuursleden van de Kring te
feliciteren met het Jubileum (muziekzaal).

NB: WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK NA AFLOOP HET EVALUATIEFORMULIER (BIJGEVOEGD IN DE
SYMPOSIUMMAP) IN TE VULLEN EN IN TE LEVEREN BIJ INSCHRIJFTAFEL.
BIJ VOORBAAT DANK!
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WORKSHOPS / INTERACTIEVE LEZINGEN
TIJD:

14:15 – 15:05 uur

INFORMATIE:

Kies bij de inschrijftafel (dan kan al vanaf de aanvang in de ochtend) de door u gewenste
workshop / interactieve lezing. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar per workshop /
interactieve lezing, dus regel uw inschrijving tijdig.

Kies één van de volgende workshops / interactieve lezingen:
1. Pioniers van een duurzame toekomst Anton van Alebeek
2. Duurzaam veranderen door onderzoek Cor van Dijkum
3. Moderne vormen van nabuurschap in de stad Atie Engel
4. Urban Education en Rural Education Gerrit Kappert &Ton Notten
5. Tweede kans educatie richting arbeidsmarkt Jumbo Klercq
6. Politiek, Wetenschap en Duurzaamheid Jeroen Oomen
7. Dansen met de ander Ramon Schleijpen
8. Zelfregulatie als politieke strategie Jaap van der Stel
9. Waarden en besluitvorming in de Nederlandse cultuur Huib Wursten

OVER DE WORKSHOPS / INTERACTIEVE LEZINGEN
Pioniers van een duurzame toekomst
Anton van Alebeek, Delta management (student)
De gemeente Middelburg streeft naar een duurzame veerkrachtige gemeenschap: de
vitale revolutie in Zeeland. Anton van Alebeek heeft een aantal gemeenschappen
onderzocht op sociale cohesie en duurzaamheid. In zijn workshop gaat hij in op:
 De relatie sociale cohesie en watermanagement
 Investeren in sociale cohesie en duurzaamheid
 Voorbeelden in ons land
 Relevantie voor onderzoeker, procesbegeleider en gemeenten
Duurzaam veranderen door onderzoek
Dr. Cor van Dijkum, NOSMO
1. Voorbeelden hoe actieonderzoek een bijdrage levert aan een duurzame
samenleving.
2. Welke kennis, expertise, samenwerking en betrokkenheid heb je daarvoor nodig?
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3. Hoe komen wij samen verder in de ontwikkeling van een actie onderzoek
programma.
4. Uitwisseling met de deelnemers van de workshop.
Moderne vormen van nabuurschap in de stad
Atie Engel, Stadsdorp De Pijp
Korte inleiding met:
 Waarom zou je je aansluiten bij een stadsdorp? Praktijkvoorbeelden.
 Burgerinitiatief: regie in eigen hand.
Discussie over dilemma’s zoals:
 Relaties met overheid en professionals in de wijk.
 Organisatievormen die passen bij de behoefte aan een zekere vrijblijvendheid.
 Heeft de Andragologie iets te bieden aan de stadsdorpen? En omgekeerd?
Urban Education en Rural Education
Prof. dr. Ton Notten, Emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Drs. Gerrit Kappert, Vormingswerk en beroepsonderwijs
Urban Education, een prominente tak van de andragologie, herkent zelfs in het
dichtbevolkte Nederland enige contrapunten in:
a. die spanning tussen de eisen van de neoliberale participatiesamenleving en de
ontdane burgers wier afwezigheid wordt aangewakkerd door ‘slechte’ populisten
de decentralisatie (‘transitie’) van zorg- en werkvoorzieningen die stevige bijdragen
vraagt inzake de onontkoombare ‘transformatie’ van de gemeentelijke jeugd-,
zorg- en arbeidsparticipatie-professionals
b. de zogeheten krimpregio’s: voorheen de schatkamers van veen, olie, kolen en gas,
vandaag mogen ze de uitdagingen om te overleven geheel zelf aangaan. Welke
kansen, en hoe dan?
c. samenwerking beroepsonderwijs, van vmbo, mbo en hbo, verticaal van Groningen
tot Heerlen/Maastricht, met bedrijfsleven kan meervoudig bijdragen ([jong]volwasseneneducatie) aan energietransitie, leegloopbestrijding.
Welke leerzame onderzoeks- en innovatiegerichte overeenkomsten kent het drietal?

Tweede kans educatie richting arbeidsmarkt
Jumbo Klercq, Learn for Life / Participatie in Diversiteit / The Elephant Learning in Diversity
Zoeken naar alternatieve wegen:
1. Hoe duiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun eigen situatie? Een
gesprek over banenverlies, de erosie van 'skills en knowledge', de digitale
samenleving en de traditionele kloof tussen scholing en arbeidsmarkt
2. Wat willen mensen aan hun situatie veranderen en hoe denken ze dat te kunnen
gaan realiseren? Noodzaak en onzin van leren leren, leren en werken, het belang
van skills development en permanente reflectie.
3. Een alternatieve aanpak.
Politiek, Wetenschap en Duurzaamheid
Jeroen Oomen MA, Promovendus wetenschapssociologie Ludwig Maximilians Universität München
1. De rol van wetenschap in politieke duurzaamheidsdebatten.
2. De rol van 'objectieve arbiter' in een sterk gepolariseerde wereld.
3. Het profiel van wetenschap in de 'post-feiten' rijke wereld.
4. Duiding van het wantrouwen in de wetenschap.
5. Opdracht om inzake duurzaamheid de wetenschap en politiek op een lijn te krijgen.
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Dansen met de ander
Mr. Ramon Schleijpen, Kwartiermaker ontmoetingsplek voor vluchtelingen en buurtbewoners in
Amsterdam-Oost
1. De aanpak van buurtbewoners en nieuwkomers om samen een lokaal netwerk op
te zetten dat nieuwkomers een eindje op weg kan helpen.
2. De taal leren, mensen ontmoeten, samen koken en eten, gesprekken voeren,
sporten, samen initiatieven nemen. En hoe zowel de nieuwe bewoners als de
buurtbewoners gebaat zijn bij zelfregie, buurtcontacten en vriendschappen.

Zelfregulatie als politieke strategie
Dr. dr. Jaap van der Stel, Lector GGz Hogeschool Leiden Senior-onderzoeker GGZ inGeest/VUmc Adviseur
beleid Brijder-Parnassia
1. Wat is zelfregulatie en wat betekent het voor mensen, de menselijke samenleving
en als onderdeel daarvan de politiek.
2. Het op een hoog niveau jezelf kunnen reguleren (je gedachten, gevoelens, cognities
en gedragingen) voor burgers en politici is een onvoldoende voorwaarde is voor
humaan en/of moreel aanvaardbaar politiek handelen. Het tegendeel, inhumaan
en amoreel handelen, is ook mogelijk.
3. Nagaan onder welke voorwaarden het bevorderen van zelfregulatie niettemin toch
aan zo'n humane en morel aanvaardbare politiek kan bijdragen.
Waarden en besluitvorming in de Nederlandse cultuur
Drs. Huib Wursten, ITIM




de invloed van waarden op wereldbeelden
zeven mindsets en veranderingsaanpak
ken uzelve: hoe de Nederlandse mindset bepalend is voor besluitvorming,
beleidsontwikkeling en aanpak van veranderingstrajecten

