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Inhoud: 
 

1. 1. Voorjaar 2010, eerste succes: instelling Fonds Andragologie 
- veel belangstelling nieuwjaarsborrel 
- meer deelnemers (werk)colleges 
- serie lezingen onderzoek in veranderende praktijken in het najaar 
- sausen en verven van ruimte voor de kring bij Faculteit 

Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) 
• 2. Grote alumnibijeenkomst op 13 maart 2010 in Eggertzaal 
3.  Drie andragologen geëerd 
4.  Onderzoek in veranderde wetenschapspraktijken 
5.  Instapmogelijkheid bij de colleges Organisatieontwikkeling 

     6.  Opgave voor de colleges is nodig! 
     7.  Oproepen      8.  Informatie te verkrijgen over de Kring 

  
 
Ad 1. Voorjaar 2010, eerste succes:  instelling Fonds Andragologie 
 
Het jaar 2010 is voorspoedig van start gegaan met het instellen van het Fonds Andragologie 
door het bestuur van de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). 
Het doel van het Fonds Andragologie is de bevordering van de wetenschapsbeoefening in de 
Andragologie in de breedste zin van het woord. Giften aan het fonds, dat een ANBI status 
geniet, zullen worden gebruikt voor onderzoek, onderwijs en het huren van een ruimte voor 
lezingen, het geven van werkcolleges en het onderbrengen van een andragologische 
bibliotheek. In de loop van dit kalenderjaar zullen alle leden en belangstellenden persoonlijk 
worden geïnformeerd over de mogelijkheden om aan het Fonds Andragologie bij te dragen. 
 
In het nieuwe jaar werd op 21 januari een Nieuwjaarsborrel gehouden in de Amsterdams 
Academische Club (AAC). Hierbij waren 50 gasten en kringleden aanwezig. Aansluitend zijn 
eind januari de werkcolleges van Hans Achterhuis en Gerard de Zeeuw en op 5 februari de 
colleges Organisatie Ontwikkeling met een college van prof. dr. Anton Cozijnsen (IWA-
alumnus) van start gegaan. In totaal nemen 74 ledenalumni en belangstellende niet-leden aan 
deze colleges deel.  
Op 13 maart a.s. volgt de jaarlijkse grote Alumnibijeenkomst in de Eggertzaal. Het 
programma hiervoor is inmiddels aan de leden verstuurd en is eveneens te vinden op de 
website www.andragologie.eu 
 
  



De aangekondigde serie onderzoek in de veranderde praktijken, waarbij het gaat om 
verbetering van de beroepspraktijk van handelingsonderzoek, van onderzoek naar 
adoptiegevallen en onderzoek naar het gebruik van internet in de gezondheidszorg (e-health), 
is uitgesteld tot het najaar.  
Als u hierin geïnteresseerd bent wilt u dit dan aan het secretariaat laten weten? Zij die zich 
reeds hebben opgegeven hoeven dit niet opnieuw te doen. In overleg met degenen die zich 
voor 1 maart a.s. hebben aangemeld worden de data, evt. op een avond, vastgesteld. Voor 
meer informatie zie bij punt Ad. 4 in deze NieuwsFlits 8. 
 
Binnenkort wordt begonnen met het sausen en verven van muren en houtwerk, het verbeteren 
van de zonweringen en het leggen van nieuwe vloerbedekking in de ruimte die de kring heeft 
kunnen huren van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) in het 
Roeterseilandcomplex T naast het ons van de werkcolleges bekende Instituut voor Leraren 
Opleiding (ILO) aan de Sarphatistraat 104.  
Het is de bedoeling om hierin behalve een klein secretariaat en enkele werkplekken voor 
promovendi en onderzoekers een andragologische bibliotheek te vestigen. Op de oproep in de 
vorige NieuwsFlits voor een bibliothecaris (m/v) en vrijwilligers voor hand- en spandiensten 
bij de inrichting, hebben we verschillende positieve reacties gekregen. We hopen dat de 
benoeming van een bibliothecaris (op vrijwillige basis) parallel zal verlopen met het 
gereedkomen van de ruimte. Uiteraard zal deze opening niet ongemerkt voor u als leden 
verlopen en tijdig worden aangekondigd. Momenteel heeft het bestuur in overweging om 
hieraan een lezing of klein seminar te koppelen.  
 
 
Ad 2. Grote Alumnibijeenkomst andragologie op 13 maart, 13.00 uur  
            in de Eggertzaal van het Nieuwe Kafé op de Dam  

AGENDA (zie voor meer informatie op de website) 
 12.15 uur  - 12.50 uur  Zaal open, inschrijving, badges en koffie/thee  
13.00 uur  - 13.10 uur  Openingswoorden namens het bestuur door drs. Truus Ophuijsen, 
(dagvoorzitter) en door stafmedewerker van het Bureau van de AUV 
 13.10 uur  - 13.20 uur Schets stand van zaken van de kring door mevr. prof. dr. Jacquelien de 
Savornin Lohman (penningmeester kringbestuur)  
 
13.20 uur -  14.10 uur Lezing “Mindfulness en maatschappij; een andragologisch 
perspectief.”  
door mevr. drs. Joke Hellemans, (IWA 1969 – 1976), andragoloog/klinisch psycholoog en 
gecertificeerd mindfulnesstrainer. Joke Hellemans werkte 30 jaar als psychotherapeut in een 
grote GGZ-instelling en is nu verbonden aan UvA-Virenze, het Academisch Behandelcentrum 
voor Ouder en Kind. Daarnaast is zij zelfstandig opleider en trainer in mindfulness 
trainingen. 
 14.10 uur - 14.20 uur Gesproken column door prof. dr. Robert de Hoog, hoogleraar 
Informatie- en kennismanagement Universiteit Twente. Van 1971 – 1982 wetenschappelijk 
medewerker Methoden en Technieken van Andragologisch Onderzoek op het IWA. 
 
  



Titel van de column: 
“Problemen verdwijnen niet door ze een andere naam te geven.” 
 
14.20 uur - 14.50 uur PAUZE  koffie en thee 
 
14.50 uur - 15.45 uur  “Het lopend vuurtje van de andragologie”  
Gesprek met alumni over de trends die voor andragologen, veranderaars, van belang 
zijn, onder leiding van dr. Joep Schrijvers, (IWA 1975 – 1982), andragoloog en schrijver 
van bestsellers. 
 
15.45 uur - 15.55 uur  Aansluitend inventariseren resultaten van de discussie 
 
15.55 uur - 16.00 uur  Sluiting van de bijeenkomst door de dagvoorzitter  
 
16.00 uur - 17.00 uur Gezellig napraten in de Eggertzaal 

 
 

Ad 3. Drie Andragologen geëerd 
 

1. A. Wout van Doornik (studeerde van 1973 - 1979) en richtte 25 jaar geleden 
het Gilde Amsterdam op. Het werd een organisatie van 1100 vrijwilligers die hun 
kennis en levenservaring doorgeven aan stadsgenoten en bezoekers van de stad 
Amsterdam. Eind vorig jaar werd op zijn afscheidsreceptie aan Wout door 
burgemeester Cohen de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam uitgereikt wegens 
zijn ‘uitzonderlijke verdiensten’. Cohen: “Dankzij de inzet van de heer Van Doornik 
heeft het vrijwilligerswerk vorm gekregen en is de maatschappelijke betrokkenheid 
van burgers vergroot.” 

 
B. Erik Heijdelberg (studeerde van 1974 - 1980) en is directeur van het Nederlands  

Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de samenvoeging van 
het Pieter Baan Centrum (PBC) en de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD). Erik 
Heijdelberg werd op 17 november uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar 
2009. Volgens de jury draagt het NIFP met haar dienstverlening bij aan een 
zorgvuldige rechtsgang en een veiliger samenleving. Erik werd met name geroemd 
omdat hij “er in is geslaagd om onder politieke en inhoudelijke gevoelige 
omstandigheden uitvoering te geven aan de fusie van deze twee organisaties, 
bestaande uit hoogopgeleide mensen met verschillende arbeidsculturen. Een uiterst 
gecompliceerde klus”, zo schrijft de jury, “die heeft geresulteerd in een betere 
maatschappelijke inbedding van de organisatie.” 

 
1. C. René Hablée, (studeerde van 1971 – 1980 bij de subfaculteit Opvoedkunde 

en is afgestudeerd in de Sociale Pedagogiek). 
Van 1981 tot 1993 was zij wetenschappelijk medewerkster bij de Vakgroep 
Volwasseneneducatie Andragologie, in het bijzonder voor Vrouwenstudies. 
René Hablée heeft recentelijk voor haar onderzoeksopzet De uitdaging van Alzheimer 
en dementie: rammelen aan de grenzen van een kennismodel een subsidie van het 



VSB-wetenschapsfonds van € 73.000,-- in de wacht gesleept. De kiem voor het 
onderzoek ontstond gedurende haar werk in een zorgcentrum en de onderzoeksopzet 
werd concreet geformuleerd gedurende de gevolgde werkcollegereeks van prof. dr. 
Gerard de Zeeuw en dr. Cor van Dijkum over Nieuwe vormen van wetenschappelijk 
onderzoek waaraan zij deelnam in 2009.  
Het bestuur van de kring heeft aan René voor dit succes een Stimulerings Award 
uitgereikt. Een Award die bestemd is voor alumni die mede door deelname aan de 
activiteiten van de kring tot nieuwe ontplooiing en ontwikkelingen komen. 

 
 
Ad 4.  De serie lezingen over onderzoek in veranderende 

wetenschapspraktijken 
     wordt gepland voor het najaar. Organisator: dr. Cor van Dijkum.  

 
Een aantal prominente onderzoekers maakt u deelgenoot van hoe onderzoek de praktijk 
ondersteunt. Deelnemers, ook uit andere studierichtingen, kunnen hun eigen vragen over  
en ervaringen met onderzoek inbrengen. De eerste drie docenten en onderwerpen zijn  
bekend. Het is de bedoeling in deze serie maandelijks een nieuw actueel onderwerp  
te presenteren.   
Aan de serie zal worden meegewerkt door:  

      prof. dr. René Hoksbergen over Adoptie onderzoek. 
      Thema’s o.a.:  

1. * het probleem van de juiste diagnose bij ooit verwaarloosde adoptiekinderen.  
2. * Tachtig Roemeense adoptiekinderen zijn longitudinaal gevolgd. Een van de 

conclusies: sommige kinderen zijn schijnbaar autistisch, vertonen bedrieglijke 
vormen van autisme. 

3. * Ontwikkelingen van adoptie in China en India. Adoptie van gezonde Chinese 
kinderen is niet meer nodig, wel van Chinese kinderen met een 'vlekje'. 

4. * Bij een nieuw maatschappelijk veld, zoals het adoptieveld, worden 
wetenschappelijke vragen sterk bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen en 
persoonlijke belangen van onderzoekers. De kwestie validiteit van gegevens is 
hierbij relevant. (zie: research.fss.uu.nl/nietgen/adoptie_uni.htm).   

      dr. Ben Boog over Handelingsonderzoek  
Thema’s o.a.: 
* Handelingsonderzoek (of actieonderzoek) heeft als doel om veranderingen in de     
praktijk te bewerkstelligen. 
* Het accent zal liggen op de “vuistregels”van het handelingsonderzoek.           
* Speciale aandacht zal er worden gegeven aan “practice development”. 
* Daarnaast komt aan de orde de geschiedenis van het handelingsonderzoek en de     
wetenschapstheoretische fundering met Van Strien, Touraine, Habermas en Giddens.     
(zie www.managementboek.nl/auteur/8068/ben_boog).  dr. Heleen Riper over 
Onderzoek naar het gebruik van Internet in de Gezondheidszorg.  Thema’s o.a.: 
* E-health  De veranderderde Gezondheidszorgpraktijk door het gebruik van Internet.   
Hoe het internetonderzoek de situatie van cliënten en de praktijk van     hulpverleners 
verbetert (Zie: www.icom.trimbos.nl). 

 



Opgave bij het secretariaat. Als dit lukt voor 1 maart a.s. dan liefst met voorkeur voor 
dag en tijdstip ochtend, middag of avond tussen 18.00 uur tot 21.00 uur.  Locatie en data 
worden in een volgende NieuwsFlits en op de website bekendgemaakt.                

 
 

Ad 5.     Instap mogelijkheid bij de volgende college’ s    Organisatieontwikkeling 
van Matthieu Karel  op                                                                                                                                                             
5 maart, 9 april en 21 mei.  Tijd: 10.00 - 13.00 uur. Aansluitend mogelijkheid om na te 
praten en mee te lunchen met docent en voorbereidingscommissie.  
5 maart: dr. Gerhard Smid (coördinator Research & Development bij het SIOO 
(Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) te Utrecht) Onderwerp: 
Recente ontwikkelingen in veranderstrategieën  
 9 april: prof. drs. Wessel Ganzevoort (hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie, 
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen / Amsterdam Business School, 
UvA) Onderwerp: Lerende organisatie, ontwerpen en ontwikkelen   
21 mei: prof dr. Thijs H. Homan (hoogleraar Change and Implementation bij de Open 
Universiteit (OU) Nederland en Visiting Professor bij het Centre for Leadership and Personal 
Development van Nyenrode Business Universiteit te Breukelen) Onderwerp: De binnenkant 
van organisatieverandering  Locatie wordt tijdig bekend gemaakt. 
  
Ad 6. Opgave voor de aangekondigde bijeenkomsten is nodig! 
 
Lezingenserie Onderzoek Veranderende praktijken Cor van Dijkum: AUV- en POW leden € 
50 /niet-leden € 70 
N.B. De drie lezingen bij Cor van Dijkum zijn (ook) los te volgen. AUV- en POW leden € 
17,50 / niet leden € 25,-- 
Collegereeks Organisatieontwikkeling: AUV leden € 70 / niet-leden € 180. Losse colleges 
AUV- en POW leden € 20 / niet leden € 50 Opgave bij het alumnisecretariaat andragologie: 
secretariaat@andragologie.eu   
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 van AUVkring-
andragologie te Amsterdam o.v.v.  Reeks of college+datum van Onderzoek 
Veranderende praktijken en/of Organisatieontwikkeling 2010. 
 
 
Ad 7.  OPROEPEN 
 
Follow up AUV-lezing (d.d. 7 nov. ’09) van prof. dr. Andries Baart over Presentietheorie 
en Andragologie. 
Eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep is op maandagmiddag 15 februari in Wildschut aan 
het Roelof Hartplein te Amsterdam. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden wordt gevraagd 
zich op te geven bij het secretariaat.  
 

 
  



Ad 8.  Informatie te verkrijgen over de Kring 
 
Secretariaat: secretariaat@andragologie.eu         
Telefoon: 020 690 4997 
 
Website: www.alumni.uva.nl/andragologie 
 
Wijzigingen in woon- en/of emailadres onmiddellijk doorgeven aan: 
alumnirelaties@uva.nl  

 
 

 
 
 


