Generatiewandelingen in Doorn en
andere
onderwijsen
beleidsprojecten

Huis Doorn
Levensgeschiedenissen
Toelichting
Heel wat leerlingen in het VWO en studenten in het HBO houden zich in hun
onderwijs met generaties bezig. Zij schrijven er werkstukken over en komen
steeds vaker in aanvulling hierop ook met videoreportages. Vooral vakken zoals
maatschappijleer, geschiedenis, economie en management lenen zich goed voor
scripties en afstudeerwerkstukken over generaties.
Hierbij werken de leerlingen veelal met levensgeschiedenissen van leden van
generaties. Daarbij gaat het om een aanpak, die als de ‘life histories approach’
bekend staat.
De ‘life histories approach’ wordt veelvuldig in de geschiedwetenschappen en de
sociologie toegepast. Meerdere hoofdstukken in dit boek bevatten voorbeelden
van deze toepassing.
Omdat te verwachten is dat het boek Generaties van geluksvogels en pechvogels
veel leerlingen tot het toepassen van generaties in hun onderwijs zal inspireren,
komen nu enkele voorbeelden aan de orde. Als eerste voorbeeld zijn interviews te
noemen met senioren, die tot de Vooroorlogse en Stille generatie behoren. Hoe
zijn hun jeugdjaren verlopen en welke effecten heeft hun formatieve periode op

hun verdere levensloop gehad? Welke indrukken zijn hen bijgebleven van de
‘Culturele Revolutie’ van het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig? Hoe hebben zij van de economisch gunstige jaren negentig geprofiteerd
en hoe hebben zij zich voorbereid op de jaren na ingang van hun pensioen?
Een volgend voorbeeld zijn interviews met vrouwen over hun ervaringen met
vrouwendiscriminatie. Leden van de Vooroorlogse en Stille generatie hebben nog
sterke vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt meegemaakt. Denk aan
vrouwen in overheidsdienst, die bij het in het huwelijk treden automatisch ontslag
kregen. Tot de ingrijpende effecten van de ‘Culturele Revolutie’ behoort een
sterke vermindering van de vrouwendiscriminatie. Geheel verdwenen is deze
vorm van discriminatie echter zelfs in het jaar 2012 nog niet.
Als een derde voorbeeld zijn werkstukken te noemen, die levensgeschiedenissen
in meerdere generaties onderling vergelijken. Bij een dergelijke aanpak gaat het
vaak om samenwerking tussen meerdere leerlingen of studenten. Daarmee is een
benadering ter sprake gekomen, die zich goed leent voor een vergelijking van
geluksvogels en pechvogels. Wie heeft kunnen profiteren van gunstige
omstandigheden en hoe is van deze voordelen gebruik gemaakt? Wie heeft te
maken gekregen met ongunstige situaties? Zijn de gevolgen hiervan verderop in
de levensloop gecompenseerd en zijn er generatielittekens achtergebleven?
Een vierde voorbeeld heeft betrekking op veranderingen tussen generaties als
gevolg van de opkomst van ICT en Internet. In het tweede hoofdstuk komt
een onderzoek naar techniekgeneraties ter sprake. Op vergelijkbare wijze kunnen
vele sectoren in de samenleving worden bezien op de effecten van de
digitalisering van vooral de jongeren. Vroeger leerden jongeren van ouderen,
tegenwoordig ondersteunen heel wat jongeren hun grootouders maar ook hun
ouders bij het omgaan met PC’s en Internet.
Meestal gaat de aandacht vooral uit naar algemene maatschappelijke generaties.
Zij overheersen het beeld dat de leden van de samenleving van generaties
hebben. Echter ook specifieke generaties lenen zich goed voor het maken van
werkstukken. Dan komen generaties in de schilderkunst of de muziek aan de
orde. Of generaties in beroepen zoals leraar.
Bij al deze werkstukken kan het nuttig blijken om projecten uit het
wetenschappelijk onderzoek naar generaties als inspiratiebron te gebruiken.

Generatiewandelingen: Doorn in Europa
Toelichting
Het sociologenechtpaar Lynd heeft in de jaren dertig van de vorige eeuw de
gevolgen van de economische crisis in de Verenigde Staten verduidelijkt door
deze in de setting van een middelgrote stad te beschrijven. Zij noemden deze stad
‘Middeltown’, doch later bleek het om de stad Munci te gaan. Toen enkele jaren
later de economische crisis met behulp van de ‘New Deal’ overwonnen werd,
beschreven de Lynd’s dit in het boek ‘Middeltown in Transition’. Beide boeken
hebben de auteurs gebaseerd op participerende observatie. Door deze boeken
verwierf Munci internationale bekendheid.
Er zijn heel wat verdere voorbeelden te noemen van maatschappelijke
ontwikkelingen en verwikkelingen, die zijn beschreven met een stad of dorp als
achtergrond. Dit is ook buiten de wetenschappen gebeurd. Denk aan Amsterdam
tijdens de crisis van de jaren dertig, bekeken door de ogen van Geert Mak.
In dit werkboek, Generaties van geluksvogels en pechvogels, komt nu het dorp
Doorn als concreet voorbeeld bij het maken van werkstukken aan de orde. Daarbij
levert participerende observatie door de auteur de wetenschappelijke basis. Er
zijn echter ook literaire bronnen beschikbaar. Simon Vestdijk behandelde ‘Het
dorp van de donder’ in zijn bundel ‘Gestalten tegenover mij’. In het begin van de
huidige eeuw heeft Marjolijn Februari het dorp Doorn ‘anoniem’ tot achtergrond
voor een roman gebruikt. Wie op www.heuvelrug.nl gaat kijken vindt daar een
film over Doorn en andere gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug.
De aan deze paragraaf voorafgaande paragraaf over levensgeschiedenissen kan
als een afzonderlijk betoog worden gelezen. De paragraaf over de
levensgeschiedenissen kan echter ook worden gelezen als een voorbereiding op
de paragraaf over generatiewandelingen.
Van kwaad tot erger
Het eerste voorbeeld van een generatiewandeling is gebaseerd op de roman ‘De
Zwarte Ruiter’ van Simon Vestdijk. Deze roman speelt in de bossen van Doorn,
rond het landgoed ‘De Ruiterberg’. De ene hoofdpersoon is een jong meisje. De
andere hoofdpersoon is haar vader. De vader is een typische vertegenwoordiger
van de conservatieve leden der Vooroorlogse Generatie. Volgens hem geldt:
vaders wil is wet. Hij behoort tot de vaders die tijdens een discussie met een kind
plegen te zeggen: ‘discussion closed’ en daardoor verdere argumentaties
afkappen. Een dergelijke bejegening heeft heel wat kinderen tot wanhoop

gebracht.
In het verleden heeft de vader zijn dochter onhandig behandeld en zij is hierdoor
blijvend mank geworden. Als reactie hierop heeft de vader zijn gedrag tegenover
de dochter veranderd. Door zijn onhandigheid heeft de vader echter het lot van
het kind nog verder verslechterd. Dit betekent dat het gezegde ‘van kwaad tot
erger’ in sterke mate van toepassing is.
In wanhoop en in trance zwerft het meisje over de heide in de buurt van het
landgoed van haar vader: de Ruiterberg. Op die heide ontmoet zij de Zwarte
Ruiter. Het meisje steekt een stuk heide in brand. Door een noodlottige
samenloop van omstandigheden vat een groot gedeelte van de heide vlam en
komt het meisje in de vlammen om het leven.
Het idee van een Zwarte Ruiter is gebaseerd op een sage uit het Spessart, een
bosgebied in Duitsland. In deze sage verdobbelt een vader zijn dochter. Wanneer
de winnaars van het dobbelspel hun gewin opeisen, springt de edelman op zijn
paard, met de dochter achterop, en probeert de burcht te ontvluchten. Tijdens
deze rit verongelukt de dochter.
Deze sage vormt de achtergrond voor de eerste generatiewandeling door het dorp
Doorn. Wij zien in gedachten de roman van Vestdijk zich voor onze ogen afspelen.
Het heideveld ligt er nog steeds en het landgoed Ruiterberg prijkt nog steeds als
een juweel in het landschap.
Het gezegde ‘van kwaad tot erger’ heeft nog niets aan betekenis ingeboet. Ook in
onze tijd nemen ouders soms beslissingen die de kinderen ‘van de regen in de
drup’ doen belanden. Beleidmakers in organisaties vaardigen besluiten uit, die
averechts uitpakken. Nationale regeringen en internationale organen voeren
soms een beleid dat de situatie niet verbetert maar verslechtert. Het mechanisme
‘van kwaad tot erger’ heeft daarbij veelal betrekking op de verhouding tussen
generaties. Waarbij het veelal om algemene maar soms ook om specifieke
generaties gaat.
Wat werkstukken betreft gaan de gedachten bijvoorbeeld uit naar ouders die tot
een weinig autoritaire generatie behoren. Zij bejegenen hun kinderen eerst op
een zeer toegefelijke manier. Voert dit tot ongewenst gedrag, dan kan dit tot
abrupte harde eisen van gedisciplineerd gedrag leiden. Dan is te verwachten dat
de kinderen in opstand komen. Zo zijn er tal van situaties in de samenleving die
zich laten analyseren vanuit het mechanisme ‘van kwaad tot erger’. Soms

brengen bestuderingen van levenslopen dergelijke mechanismen onder de
aandacht.
Generatielittekens
Het behoren tot een maatschappelijke generatie kan in de loop der jaren tot
knelpunten leiden, die in de vorm van generatielittekens de verdere levensloop
beïnvloeden. Maken wij een denkbeeldige wandeling door Doorn, dan komen wij
om te beginnen het BNMO-oord tegen. Dit is een omvangrijk bosgebied waarin
tientallen bungalows staan. Hierin wonen militaire slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en latere militaire acties. Er staat ook een hoofdgebouw, van
waaruit hulp en ondersteuning aan de bewoners van de bungalows wordt
geboden. De Tweede Wereldoorlog is een bekende oorzaak van generatielittekens
bij burgers en militairen. Latere militaire operaties hebben weer latere generaties
geraakt.
Al wandelend komen wij even later een generatielitteken van geheel andere aard
tegen. Midden in het dorp staat een gebouw dat vele decennia lang als
Gereformeerde Kerk werd gebruikt. Door de sterke krimp van het aantal burgers
die gereformeerde geloofsovertuigingen koesteren moesten de Gereformeerden
samengaan met onder andere de Hervormden en biedt de Maartenskerk voortaan
onderdak aan zowel Gereformeerden als Hervormden. Een ontwikkeling, die bij
heel wat Gereformeerden een generatielitteken zal hebben achtergelaten.
Wie al lang in Doorn woont kan de plek aanwijzen waar vroeger een kleuterschool
stond. Toen vanaf 1970 ook in Doorn het aantal geboorten daalde, nam ook het
aantal kleuters af en werd de school overbodig. Geen dramatisch
generatielitteken, maar toch een symbool voor een ingrijpende maatschappelijke
trendbreuk.
Wie in deze geest een werkstuk over generatielittekens wil maken, kan door zijn
of haar woonplaats wandelen en optekenen, waar de sporen van dergelijke
ongewenste trendbreuken te onderkennen zijn. Zijn reeds levensgeschiedenissen
verzameld, dan kunnen veelal ook aan deze gegevens aanwijzingen voor
generatielittekens worden ontleend.
Generaties in de kunsten

Ch. Toorop – Drie
Generaties – Boekomslag
De kern van het dorp Doorn en met name het buitengebied bevatten tal van
gebouwen die een patroon van generaties weerspiegelen. Generaties van
welgestelde burgers, die huizen lieten bouwen. Generaties van architecten die de
kans kregen om hun kunstzinnige overtuigingen in bouwwerken tot uiting te
brengen. Adellijke families lieten kastelen langs de Langbroeker Wetering
verrijzen. In Doorn treffen wij statige herenhuizen aan, die in de achttiende eeuw
in opdracht van rijke Amsterdammers als buitenhuizen werden gerealiseerd. Van
recentere datum is een villa die Rietveld tot architect had. Op onze wandeling
komen wij verder in de publieke ruimte tal van beelden tegen, die verschillen
tussen generaties van kunstenaars en schenkers weerspiegelen.
Wie bij een generatiewandeling gebouwen en kunstwerken centraal stelt, zal
vooral in steden tot heel wat boeiende waarnemingen kunnen komen. Denk aan
overblijfselen van de Jugendstil, afkomstig van een generatie van kunstenaars die
rond 1900 grote invloed heeft uitgeoefend.
Rondleidingen bij monumenten
Wie in Doorn wandelt, zal stellig ook een bezoek willen brengen aan ’Huis Doorn’,
het voormalige buitenverblijf van de bisschoppen van Utrecht en in de vorige
eeuw vele jaren bewoond door de laatste Duitse keizer. Huis Doorn is thans
ingericht als museum met als centraal thema het Interbellum. Tot de bezoekers
behoren veel senioren, met name ook vele bussen met leden van oudere
generaties uit Duitland. Maar ook leden van jongere generaties zijn vaak in het

herenhuis en het omringende park aan te treffen, bijvoorbeeld in het kader van
een schoolreis met een historisch accent. Vooral Huis Doorn en de geschiedenis
van de Duitse Keizer geven een Europees accent aan de generatiewandelingen
door Doorn.
Heel wat lezers van het boek Generaties van geluksvogels en pechvogels zullen in
hun woonplaats een of meer monumenten aantreffen, die bezoekers uit
uiteenlopende generaties aantrekken. Dit kan belangstelling wekken voor
generatiebewuste rondleiding door of langs het monument.
Een generatiewandeling in 2050
Van geheel andere aard is een generatiewandeling door een dorp als Doorn met
het doel om te verkennen hoe dit dorp er in 2050 uit zou kunnen zien. In Doorn
staan enkele complexen die bestemd zijn voor verzorging en verpleging van
hupbehoevende ouderen. Zouden in dergelijke complexen in 2050 zorgrobots zijn
aan te treffen en welke functies zouden deze kunnen vervullen? Doorn kent heel
wat restaurants en bars. Zouden in 2050 in deze etablissementen robotobers aan
het werk zijn?
Stellig zou in 2050 ‘het nieuwe werken’ al op ruime schaal zijn ingevoerd. Enkele
dagen per week zouden heel wat beroepsbeoefenaren vanuit hun eigen huis aan
het werk zijn. Daarbij zouden zij gebruik maken van Internet, met name ‘video
conferencing’. Internationale universiteiten zouden vanuit gedecentraliseerde
doch samenwerkende centra wereldwijd toponderwijs kunnen verzorgen, in
willekeurig welke taal dan ook. Dit is in een hoofdstuk in het boek Generaties van
geluksvogels en pechvogels al geschetst. Ook vermeldt een hoofdstuk hoe
taaldrempels in de toekomst kunnen worden overbrugd.
Wetenschapsrechtbanken
Toelichting
Wie een werkstuk met betrekking tot generaties wil maken, kan ook kiezen voor
de toepassing van een ‘wetenschapsrechtbank’. Daarbij gaat het om een aanpak,
die voor het eerst is toegepast in het begin van de discussie over het milieu. Er
kwamen praktische problemen naar voren, die niet volledig op de traditionele
manier door discussies van voor- en tegenstanders konden worden opgelost. Met
inschakeling van een wetenschapsrechtbank kunnen de tegenstellingen zo veel
mogelijk worden opgelost. Er wordt echter rekening gehouden met de

mogelijkheid dat enkele problemen overblijven, waarvoor geen oplossing kon
worden gevonden.
De wetenschapsrechtbanken zijn ontworpen met een strafrechtbank in
gedachten. Het gaat om drie rollen, die elk door één of meer personen kunnen
worden vervuld. In de eerste plaats is er de rol van de aanklager. In de tweede
plaats gaat het om de rol van de verdediger. De derde rol brengt de ‘lijdelijke
rechter’ naar voren. Een strafrechter komt in het begin niet met een eigen
oordeel doch probeert de waarheid te achterhalen door zowel de aanklager als de
verdediger vragen te stellen. Zoals in het hoofdstuk over milieuvraagstukken is
uiteengezet, zijn wetenschapsrechtbanken onder de naam ‘controversezittingen’
in ons land in 1982 in het kader van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
gehouden.
Bij een werkstuk in het onderwijs kan een wetenschapsrechtbank worden ingezet
om een bepaald zwaar vraagstuk systematisch aan de orde te stellen. In de fase
van het verzamelen van materiaal voor het werkstuk stelt de auteur van het
werkstuk een wetenschapsrechtbank samen. Er worden door deze rechtbank één
of enkele zittingen gehouden, telkens met één of enkele dossiers. De uitkomsten
van deze zittingen kunnen worden verwerkt tot kennis omtrent het centraal
gestelde maatschappelijke vraagstuk.
Als een zwaar maatschappelijk vraagstuk kan de sociale rechtvaardigheid tussen
generaties worden aangemerkt. Hoeveel moeten de oudere generaties, de
babyboomgeneraties en de jongere generaties bijdragen om de kosten van
pensioenen en gezondheidszorg tot 2050 rechtvaardig te verdelen?
Op vergelijkbare wijze is het eveneens mogelijk om de milieuproblemen tot 2050
ter discussie te stellen.
Komen bij de bestudering van maatschappelijke generaties vragen op over de
wijze van operationalisering van variabelen, dan kunnen één of enkele zittingen
van een wetenschapsrechtbank voor een zo groot mogelijke helderheid zorgen.
Trainingen in generatiebewust beleid
Het rapport ‘Europe 2020, strategies for smart, sustainable and inclusive growth’
maakt duidelijk dat er generatiebewust beleid noodzakelijk is. Het maakt ook
duidelijk dat een dergelijke ontwerpactiviteit uitstijgt boven wat wij nu al tot onze
beschikking hebben. Er zijn nieuwe methoden vereist voor verkenningen,
strategieformatie en evaluatie vooraf, genaamd social impact assessment. Deze

paragraaf biedt een eerste verkenning.
Zodra de nieuwe methoden ter beschikking zijn gekomen, zullen de
beleidsmakers en alle verder betrokkenen met behulp van trainingen op de
toepassingen moeten worden voorbereid.
Hierbij staat voorop, dat de toekomst van de betrokken landen niet geheel
trefzeker valt te voorspellen. Het best mogelijke beleid is beleid waarvan wij
voorafgaand aan de uitvoering de kans zo gering mogelijk hebben gemaakt dat
wij er later spijt van krijgen.
Stel, er wordt overwogen om op een bepaald terrein in de samenleving een
generatiebewust beleid te gaan voeren. Dan zal eerst met behulp van
verkenningen moeten worden nagegaan, om welke maatschappelijke knelpunten
het gaat en hoe een dergelijk beleid gevoerd zou kunnen worden. Dit wordt de
aanloopfase genoemd. Daarna komt de hoofdfase in beeld. Tenslotte volgt een
fase van institutionalisering. Deze drie fasen komen nu achtereenvolgens aan de
orde. Dit fasemodel vormt een checklist. Het is dus een overzicht van
deelanalyses waaruit door de opsteller van een werkstuk gekozen kan worden.
De aanloopfase
Stel, dat een kerkgenootschap op een nieuwe wijze wil inspelen op de
generatiegebonden vermindering van zijn leden en de activiteiten van leden. Als
tweede voorbeeld nemen wij een universiteit, die tot een verbetering van haar
onderwijs en haar wetenschapsbeoefening wil komen. Daarbij wil deze
universiteit generatieverschillen onder zijn wetenschappers overbruggen.
Elk van deze voorbeeldterreinen vereist om te beginnen een probleemanalyse.
Daarbij moet duidelijk worden, welke focus-actor centraal zal staan. Is dit een
onderdeel van een organisatie? Een organisatie in haar geheel? Een
samenwerkingsverband van organisaties? Een combinatie van dergelijke actoren?
De focus-actor is degenen, die de te ontwerpen strategie moet realiseren. Vaak
gaat het om samenwerkingsverbanden van actoren, die elkaars concurrenten zijn.
Denk aan locale gemeenschappen of universiteiten.
De volgende stap is het inventariseren van de activiteiten van de focus-actor.
Welke missie wil hij vervullen? Welke strategieën zijn thans in gebruik? Om welke
tactieken gaat het? Welke operationele planning wordt toegepast? Welke
termijnen staan hierbij voor ogen?

Vrijwel altijd zijn er discrepanties tussen de formele missie van een organisatie,
zoals deze bijvoorbeeld in voorlichtingsbrochures staat omschreven, en de
feitelijke missie. Schrijf zowel de formele als de feitelijke missie e.d. uit. Soms
gaat het om ambities, die moeilijk op papier gezet kunnen worden. In bedekte
termen zijn ambities echter weldegelijk omschrijfbaar.
Probleemanalyse
Welke problemen ziet de focus-actor bij het realiseren van de missie en de
verdere voornemens? Beleidmakers reageren op dergelijke vragen nogal eens met
de mededeling: ‘ik word er niet voor betaald om onopgeloste problemen te
hebben’. Om deze reactie te omzeilen kan het verstandig zijn de beleidmakers te
vragen, met welke dilemma’s zij in hun werk te maken hebben. Dilemma’s zijn
vervangen door ‘equally desirable (or undesirable) alternatives’ voor
beleidskeuzes.
Systeemanalyse
Het is vervolgens noodzakelijk om na te gaan welke organisaties bij het beoogde
beleid betrokken zijn. Eerst komt de focus-actor op papier. Vanuit deze positie
wordt een pijlenschema opgesteld, waarin alle belangrijk geoordeelde
tegenspelers een plaats krijgen. Met welke organisaties moet de focus-actor
rekening houden?
Trendanalyse
Welke maatschappelijk ontwikkelingen dienen bij de strategievorming aan de
orde te komen? Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben zware effecten
op de strategie, welke minder zware effecten? Een voorlopige trendanalyse geeft
een eerste beeld.
Projectontwerp
Het gaat bij het projectontwerp om het omschrijven van de gewenste eindsituatie,
met vermelding van het tijdstip waarop deze situatie bereikt moet zijn. Ook gaat
het om een aantal gewenste tussensituaties op weg naar het einddoel. Tot het
projectontwerp behoort ook een inventarisatie van de hulpbronnen, die ter
beschikking staan.
De aanloopfase begint met ruwe schetsen. Gaandeweg komen deze schetsen
opnieuw aan de orde en worden deze schetsen stapsgewijze verbeterd.
De hoofdfase

De opstellers van de strategie moeten zichzelf tot een poging dwingen om de
belangrijkste aspecten van de probleemsituatie en de oplossingsrichtingen op
papier te krijgen. Een bruikbare werkwijze hierbij is om in enkele subgroepen
onafhankelijk van elkaar te analyseren en ontwerpen, vervolgens de resultaten
plenair te bespreken, gevolgd door weer een serie bijeenkomsten in subgroepen.
Omgevingsscenario’s
Deelnemers aan een strategieformatie plegen te beginnen met de ontwikkelingen
in de omgeving van focus-actor en tegenspelers in het verlengde te zien van de
ontwikkelingen uit het recente verleden. Om deze blikvernauwing te overwinnen
is het noodzakelijk om meerdere scenario’s voor de omgeving op papier te zetten.
In elk geval dienen een trendscenario, een krimpscenario en een groeiscenario in
de beschouwing te worden betrokken. Ook moeten een aantal doorkruisende
ontwikkelingen aan de orde komen om voldoende voorbereid te zijn op plotselinge
ingrijpende gebeurtenissen.
Strategieën
Welke beleidsalternatieven verdienen in de overwegingen aan de orde te komen?
In elk geval zal een voortzetting van het huidige in de beschouwing te worden
betrokken, veelal aangeduid als ‘business as usual’. Hieraan zijn toe te voegen
een gematigde en een meer gewaagde strategie.
Evaluatie vooraf
Elke strategie dient in de volgende fase geanalyseerd te worden ten opzichte van
elk der omgevingsscenario’s. Welke bedreigingen zijn ten aanzien van focusactor
en tegenspelers in het geding? Welke kansen hebben de betrokken actoren, zowel
wat bekende hulpbronnen als wat stille reserves aangaat?
Besluitvorming
Ter afsluiting van de hoofdfase vindt besluitvorming plaats. Er moeten
afwegingen worden gemaakt. Een stappenplan geeft aan, hoe de doelstellingen te
realiseren zijn.
De fase van de institutionalisering
Hierna dient de organisatorische inbedding van het betrokken generatiebewust
beleid te worden uitgewerkt. Hoe dient de focus-actor dit aan te pakken? Welke
menskracht moet worden ingezet? Ook gaat het om de organisatorische eenheden
die nodig zijn. Denk aan afdelingen en hun samenhang.

Doorlopende evaluatie
Tijdens de uitvoering van het beleid is periodiek een formatieve evaluatie
noodzakelijk. Een het eind dient een summatieve evaluatie plaats te vinden.
Trainingen
Het voorgaande staat bekend als ‘strategic learning’. De activiteiten leiden tot
resultaten ten opzichte van de strategische doelen. De activiteiten vereisen dat
aandacht wordt besteed aan doorlopende reflectie en verder zo nodig aan
bijsturen.
In het kader van de trainingen zal de aandacht moeten uitgaan naar ‘instant
assessments’, ander gezegd bliksemanalyses. Soms is het noodzakelijk om de
cyclus binnen een kwartier of een uur te doorlopen. Gaat het om het vormen van
een strategie met zware gevolgen, dan vormt een bliksemanalyse een
noodoplossing. In de trainingen dienen ook middenlang en lange
beleidsprocessen aan de orde te komen.
Beleidsmakers met ruime ervaring hebben – vaak met schade en schande –
geleerd dat het doorlopen van de cyclus geen overbodige weelde is. Immers maar
al te vaak blijkt na enige tijd dat een haastig ontworpen strategie tot onwenselijke
verrassingen leidt.
Uitwerking van vijf cases
Case 1 : Generatiebewust beleid in het voortgezet onderwijs
Als eerste case komt het voortgezet onderwijs aan de orde. Wie aan deze case
gaat werken doet er goed aan om eerst het hoofdstuk over generaties in het
onderwijs en het hoofdstuk over generaties en taaldrempels te herlezen in het
boek Generaties van geluksvogels en pechvogels .
Wat generatiebewust beleid ten aanzien van het voortgezet onderwijs betreft gaat
de aandacht uit naar een denkbeeldig regionaal netwerk van scholen in het
voortgezet onderwijs. Het in de komende jaren toenemende tekort aan leraren
vormt een eerste probleemcomplex, aan de dynamiek van generaties gerelateerd.
Het met de geboortedaling samenhangende toenemende aantal situaties waarin
voor bepaalde vakken te weinig leerlingen beschikbaar zijn vormt een tweede
probleemcomplex. Het derde probleemcomplex is het Engelstalige onderwijs in
het VWO-plus dat ondersteuning bij het hanteren van de Engelse taal wenselijk
maakt. Het vierde probleemcomplex zijn de te verwachten verdere bezuinigingen.
Indien er langlopende vacatures zijn, of indien een leraar langdurig ziek is, kan

virtueel afstandsonderwijs uitkomst bieden. Dan kan bijvoorbeeld één leraar
onderwijs verzorgen aan twee klassen. Mits in de klas, die zonder leraar opereert,
een klassenassistent aanwezig is.
Een inspirerend voorbeeld vormt het onderwijs in het Fries, dat in het betrokken
hoofdstuk in het boek Generaties van geluksvogels en pechvogels is behandeld.
De geïnteresseerde leerlingen wonen zodanig verspreid, dat geen klassen kunnen
worden gevormd. Dus wordt het onderwijs in het Fries op individuele basis in de
vorm van virtueel afstandsonderwijs verzorgd.
In het VWO-plus vormt Engels de voertaal. Leerlingen kunnen meestal snel
voldoende ‘working knowledge’ verwerven. Echter zodra gecompliceerde
taalconstructies moeten worden toegepast, kan ondersteuning door middel van
een systeem voor meertalige communicatie noodzakelijk blijken.
Bijzondere aandacht verdient het Zuyderzee College. Wie de website van deze
scholengemeenschap opzoekt, vindt informatie over computerondersteund
onderwijs. Het gaat ook over de ‘elektronische leeromgeving’, die het gebruik van
leerboeken overbodig maakt. ELO verdient in de te maken werkstukken extra
aandacht.
Case 2 : Generatiebewust beleid in een kerkgenootschap
Voor de tweede case is het van belang om eerst het hoofdstuk over
generatieverschillen in milieu en godsdienst te herlezen. Daarna verdienen de
betrokken probleemcomplexen de aandacht. Het eerste probleemcomplex hangt
samen met risicobesef. In het hoofdstuk is al aan de orde gekomen, dat groeiend
risico en risicobesef tot een toename kan leiden van individuen die zeggen
geloofszekerheden te koesteren. Het is te verwachten dat het risicobesef in de
komende jaren verder zal toenemen, met name ook in de jongere generaties. Het
tweede probleemcomplex is het feit dat nog maar weinig Nederlanders naar de
kerk gaan. Dit stelt de kerkgenootschappen voor problemen. Zij zoeken naar
oplossingen om langs nieuwe wegen te kunnen blijven voortbestaan.
De cultuur- en godsdienstsocioloog Joep de Hart heeft de stand van zaken in
Nederland op religieus gebied onderzocht in zijn boek Zwevende gelovigen: oude
religie en nieuwe spiritualiteit. Het verscheen in 2010 bij Bert Bakker te
Amsterdam. De kerken lopen leeg maar de religie verdwijnt niet. Ongeveer 40
procent van de Nederlanders is lid van een kerkgenootschap en 15 procent gaat

iedere week naar de kerk. Ongeveer 60 procent van de bevolking gelooft in God
of ‘een hogere macht’. Twee van de drie Nederlanders geloven in een leven na de
dood. 40 procent gelooft in wonderen en in het nut van bidden.
In het buitenland richten steeds meer kerkgenootschappen naast hun traditionele
kerkorganisatie een ‘virtuele kerk’ op. In ons land heeft de PKN (Protestantse
Kerken Nederland) al een virtuele kerk in het leven geroepen. Gegevens hierover
staan op Internet.
In het kader van generatiebewust beleid is het een boeiende uitdaging om voor
een religieuze organisatie naar keuze een‘virtuele kerk’ te ontwerpen die inspeelt
op generatieverschillen onder de potentiële leden. Als voorbeeld zou de
Nederlandse Protestantenbond kunnen dienen. Gezinnen met jonge kinderen
zullen op zondagochtenden gezamenlijk activiteiten in de natuur willen
ondernemen en zij zullen dus weinig of geen belangstelling voor kerkdiensten
vertonen, zelfs als de dienst ook op kinderen wordt afgestemd. Gelovigen in het
midden van hun leven alsmede senioren zullen veelal ook de zondagochtenden
aan bezoeken aan natuur en cultuur willen besteden. Een virtuele kerk kan
diensten organiseren, waaraan op avonden in de week per Internet kan worden
deelgenomen. Meditatie kan eveneens op afstand worden aangeboden. In een
werkstuk kunnen de componenten van een virtuele kerk worden uitgewerkt.
Case 3 : Generatiebewust beleid in het universitair onderwijs.
De derde case vereist het eerst herlezen van het hoofdstuk over generaties in de
wetenschap, zie: Generaties van geluksvogels en pechvogels. Als eerste
probleemcomplex komt de verwachting naar voren dat een forse krimp is te
verwachten in het aantal academici dat in het universitair onderwijs werkzaam is.
De krimp is te verwachten als gevolg van het met pensioen gaan van de
babyboomers.
Het tweede probleemcomplex is de verwachting van verdere bezuinigingen.
Vermoedelijk zullen veel vacatures niet kunnen worden herbezet.
Als kans is een stille reserve in het Nederlandse academisch bestel te noemen.
Door samenwerking tussen universiteiten op het gebied van het onderwijs zou
heel wat menskracht efficiënter kunnen worden inzetten. Denk aan een
studierichting, die aan meerdere universiteiten vertegenwoordigd is. In de eerste
jaren van de studie zouden vakken zoals de geschiedenis van de discipline,
statistiek alsmede methoden en technieken van onderzoek gezamenlijk verzorgd
kunnen worden. Behalve een gemeenschappelijk deel zou het onderwijs ook een

specifiek deel kunnen omvatten, het laatste afgestemd op de eigenaardigheden
van elke studierichting. Voor de concretisering van een dergelijke opzet kan ook
hier naar het Zuyderzee College worden verwezen. In een werkstuk zou kunnen
worden uitgewerkt, op welke wijze virtueel afstandsonderwijs generatiebewust in
het universitair bestel gerealiseerd zou kunnen worden. De specifieke kenmerken
van studenten uit de jongste generatie verdienen verdiscontering, met name de
ICT-vaardigheden. De specifieke kenmerken van universitaire docenten uit
oudere generaties kunnen eveneens systematisch worden ingezet.
Case 4 : Generatiebewust beleid in de wetenschapsbeoefening.
Werken aan de vierde case begint met het herlezen van het hoofdstuk over
generaties in de wetenschap in het boek Generaties van geluksvogels en
pechvogels. Vervolgens komen de probleemcomplexen aan de orde. Bij het eerste
probleemcomplex gaat het om de toenemende competitie tussen universiteiten,
faculteiten en onderzoeksgroepen. Externe beoordelingen en rangordening
dwingen de betrokken collectieve sociale actoren om hun onderzoeksactiviteiten
en publicatiegedrag steeds verder aan te scherpen. Het tweede probleemcomplex
wordt gevormd door de noodzaak om behalve voor toegespitste topspecialisatie
ook te zorgen voor een brede kijk op het vakgebied. Het ontstaan van ‘vakidioten’
moet worden voorkomen. Het derde probleemcomplex schuilt in de stille reserves
die zijn aan te treffen in de populatie van emeriti en andere senior
wetenschappers. Er is een internationale markt voor topemeriti ontstaan, om een
voorbeeld te noemen. Probleemcomplex vier heeft betrekking op de stille reserves
die schuilen in de mogelijkheden voor samenwerking tussen universiteiten in
eigen land en over de landsgrenzen heen, het laatste als onderdeel van de
globalisering van de wetenschap.
Wie een werkstuk in deze sfeer wil maken, kan een ‘virtual institute of advanced
studies’ ontwerpen. Een VIAS kan Engelstalige wetenschappers mondiaal werven.
Vooral topemeriti verdienen hierbij de aandacht.
Case 5 : Generatiebewust beleid en het nieuwe werken.
Wie met de vijfde case aan de slag wil gaan, doet er goed aan eerst het hoofdstuk
over generaties en taaldrempels te herlezen. Ook het herlezen van hoofdstuk twee
met de voorbeelden van generatiepatronen is aan te raden. (zie: Generaties van
geluksvogels en pechvogels)
De beheersing en de opmars van het Engels in grote delen van de Westerse

wereld is een bekend verschijnsel. In Franstalige landen is van een beheersing
van het Engels op het niveau van een ‘working knowledge’ nog steeds geen
sprake. Deze beperking geldt ook voor de beheersing van het Engels in de meeste
overige landen rond de Middellandse zee. Uit het hoofdstuk over generaties en
taaldrempels blijkt dat systemen voor meertalige communicatie, bijvoorbeeld
Sociolinguafranca, deze beperkingen kunnen overwinnen.
Het nieuwe werken houdt in dat vanuit nieuwe soorten werkplekken, bijvoorbeeld
het eigen huis, betaalde arbeid kan worden verricht voor opdrachtgevers waar
dan ook ter wereld. De globalisering van de arbeidsmarkt is in volle gang. Dit
betekent dat in de taal van het land waarin de afnemer woont opdrachten kunnen
worden vervuld. Denk aan het Frans en aan verdere talen uit het Middellandse
Zee gebied. Daarbij kan het om onderwijs en trainingen gaan. Verder om
coaching. Ook om administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden.
Het ontwerpen, testen en institutionaliseren van afstandswerken volgens de
mogelijkheden van het nieuwe werken vereist heel wat organisatorische
voorzieningen. Een nuttige uitdaging voor het opzetten van een training en het
opstellen van een basisnota.
Tot slot
Bovenstaand artikel komt uit het boek Generaties van geluksvogels en pechvogels
dat verschijnt ter gelegenheid van het Europese Jaar van actief ouder worden en
solidariteit tussen de generaties: http://europa.eu/ey2012
In Bonushoofdstuk15 met ‘veel gestelde vragen’ zal een voorbeeld van het verlsag
van een generatiewandeling worden opgenomen. Dit bonushoofdstuk zal
eveneens een voorbeeld van een werkstuk over een vorm van generatiebewust
beleid bevatten.
Voor Bonushoofdstuk 15 zie: www.europegenerations.com
Wat het ontwerpen van generatiebewust beleid betreft is achtergrondinformatie
te vinden in: Henk A. Becker 1997. Social impact assessment: method and
experience in Europe, North America and the Developing World. Routledge,
London. Verder in Henk A. Becker & Frank Vanclay (eds.) 2003. The International
Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological
Advances. Cheltenham: Edward Elgar.
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