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BIG society-debat in UK


 

Conservatives
 

BIG SOCIETY


 

Liberals
 

OPEN SOCIETY


 

Labour
 

GOOD SOCIETY



BIG SOCIETY







TRANSITIETRANSITIE
Andere verhoudingen tussen burgers en Andere verhoudingen tussen burgers en 

professionals/institutiesprofessionals/instituties







Ontwikkeling omgangsvormen 
burgers – professionals  


 

tot 1960/65
 

ER BOVENOP      ▼


 

tot 1980/85
 

ER NAAST         ▄ ▄


 

tot 2000/05
 

ER VANDAAN    ◄►


 

na 2005
 

EROPAF! ►◄



Staatsgreep van professionals 
Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

 in de kinderbescherming
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Particulier initiatief werd professioneel 
monopolie op oplossingen



Dienstverlening in bastions


 
Privé

 
wereld = no-go-area


 

Privacy = heilig


 
De beweging wordt 
omgedraaid: 

-
 

Vroeger: naar mensen toe
-

 
Daarna: mensen naar de 
professionals toe



Burger als rechthebbende 
consument

Instituties als leverancier

Systeem
wereld

Institutionele
logica

Leefwereld 

Burgerlogica



Expansief groeiende 
institutionele wereld

Systeemlogica dwingend



1985 –
 

2005
 

ER VANDAAN
 

◄►



 

VERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIES


 

BUREAUCRATISCH-BEDRIJFSMATIGE LOGICA DOMINANT


 

VERKOKERING / SPECIALISMEN / DEELFUNCTIES

SYSTEEMWERELD DOMINANT
STEEDS COMPLEXERE REGELS

BURGERS ALS CONSUMENT / KLANT



systeemperversiteitensysteemperversiteiten

ONTPERSOONLIJKINGONTPERSOONLIJKING



WANTROUWENWANTROUWEN



BEHEERSING -PRODUCTIE



SYSTEEMWERELDSYSTEEMWERELD
BELEIDBELEID
OVERHEIDOVERHEID
INSTITUTIESINSTITUTIES
REGELSREGELS
CONTROLECONTROLE
BEHEERSINGBEHEERSING
RISICORISICO--VERMIJDINGVERMIJDING
EFFICIENCYEFFICIENCY
RECHTMATIGHEIDRECHTMATIGHEID

LEEFWERELDLEEFWERELD
BELEVINGBELEVING

BUURTBUURT
NETWERKENNETWERKEN

EIGEN KRACHTEIGEN KRACHT
VERTROUWENVERTROUWEN

SAMENWERKINGSAMENWERKING
ACTIEACTIE--VERLEIDINGVERLEIDING

PERSOONLIJKPERSOONLIJK
VERSCHEIDENHEIDVERSCHEIDENHEID

BURGERS / BURGERS / 
PRIVAATPRIVAAT

STAAT / STAAT / 
PUBLIEKPUBLIEK

VraaggerichtVraaggericht
KlantvriendelijkKlantvriendelijk

Burgers centraalBurgers centraal
burgerparticipatieburgerparticipatie



Het systeem loopt vast

--
 

MoeilijkMoeilijk
 

toegankelijktoegankelijk
 

=> => oerwoudoerwoud
--

 
MaaktMaakt

 
zakenzaken

 
nodeloosnodeloos

 
ingewikkeldingewikkeld

 
/ / 

complexiteitsinflatiecomplexiteitsinflatie
--

 
Hoe Hoe meermeer

 
problemenproblemen

 
hoe hoe slechterslechter

 
het het 

werktwerkt
--

 
MedicaliseertMedicaliseert

 
––

 
etikettenfabrieketikettenfabriek

--
 

OnteigentOnteigent
 

burgers burgers ––
 

claimgedragclaimgedrag
--

 
CreCreëëertert

 
afhankelijkhedenafhankelijkheden
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BURGERS / BURGERS / 
PRIVAATPRIVAAT

STAAT / STAAT / 
PUBLIEKPUBLIEK



Twee bewegingenTwee bewegingen
Professionals manifesteren zich in Professionals manifesteren zich in 

de leefwereld van burgers de leefwereld van burgers ––
 organisatie van professionele organisatie van professionele 

nabijheid.  nabijheid.  PROFKRACHTPROFKRACHT

Instituties openen zich voor burgers, Instituties openen zich voor burgers, 
ontdoen zich van hun ontdoen zich van hun 
leveranciersmonopolie en leveranciersmonopolie en 
herontwerpen professionele herontwerpen professionele 
dienstbaarheid. dienstbaarheid. BURGERKRACHTBURGERKRACHT



van garagebedrijf 
naar wegenwacht



Achter de voordeur Achter de voordeur ––
 

stadsmariniers stadsmariniers ––
 stadscommandostadscommando’’s s --

 
huisbezoek huisbezoek ––

 sociale wijkteams sociale wijkteams ––
 

jeugdveldwachter jeugdveldwachter ––
 straatcoaches straatcoaches ––

 
wijkcoaches wijkcoaches --

 interventieteams interventieteams --
 

bemoeizorg bemoeizorg ––
 

eigen eigen 
kracht conferenties kracht conferenties ––

 
gezinsmanagers gezinsmanagers ––

 frontliniewerkers  frontliniewerkers  --
 

sociale makelaarssociale makelaars

Weg uit de systeemwereldWeg uit de systeemwereld 
Leefwereld als spreekkamerLeefwereld als spreekkamer



Opkomst generalistenOpkomst generalisten

Het Het EnschedeseEnschedese
 

model model 

Van veelvoud naar eenvoud Van veelvoud naar eenvoud 
EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) –– TWEEDE LIJN TWEEDE LIJN 



BuurtzorgBuurtzorg



Ruimte 
creëren 

voor 
burgers

burgerkracht



3 dimensies burgerkracht

1.1.
 

Ontindividualiseren / Ontindividualiseren / collectiverencollectiveren
NETWERKEN CENTRAALNETWERKEN CENTRAAL

2.2.
 

Burgers als Burgers als coco--professionalsprofessionals
3.3.

 
Burgers worden Burgers worden eigenaareigenaar

 
van publieke van publieke 

taken en verantwoordelijkhedentaken en verantwoordelijkheden

LOKALISERING 



1 op de 7 kinderen



Mobiliseer netwerk 

Professionaliteit => dienstbaar aan Professionaliteit => dienstbaar aan 
sociale ecologiesociale ecologie

Bronnen: Lambert, 1992; Miller, Duncan en Hubble, 1997,  Asay and Lambert, 1999.



Metafoor: 
Eigen Kracht Conferenties

--
 

Sinds 2001: 5000 conferentiesSinds 2001: 5000 conferenties
--

 
75% komt daadwerkelijk tot een plan 75% komt daadwerkelijk tot een plan 

--
 

13% komt zelf in beweging zonder conferentie13% komt zelf in beweging zonder conferentie
--

 
12% lukt niet, te veel ellende, onveiligheid12% lukt niet, te veel ellende, onveiligheid

--
 

9 op 10 lukt wel9 op 10 lukt wel
--

 
Gemiddeld gaat het om 18 afspraken, 80% voor Gemiddeld gaat het om 18 afspraken, 80% voor 
rekening familie, 20% profsrekening familie, 20% profs

--
 

20% profs vaak oorzaak mislukken20% profs vaak oorzaak mislukken

Family First, Family First, WrapWrap
 

AroundAround
 

Care (Jo Care (Jo HermannsHermanns), ), 
PersonalPersonal

 
FutureFuture

 
Planning, herstelPlanning, herstel--

 
en rehabilitatieaanpak GGZen rehabilitatieaanpak GGZ



Vrijwillige Vrijwillige –– inzet inzet --> burgerkracht> burgerkracht 

2. Burgers als 2. Burgers als coco--professionalsprofessionals



Nu:  bewonersorganisaties in NL


 

MeevergaderenMeevergaderen


 
ZakgeldZakgeld--filosofiefilosofie, vouchers, vouchers


 

Geen bezitGeen bezit


 
Geen verantwoordelijkheidGeen verantwoordelijkheid


 

Geen risicodragende partijGeen risicodragende partij


 
Niet overlaten en toevertrouwen.Niet overlaten en toevertrouwen.

3. Eigenaarschap / 
zeggenschap



Bewonersbedrijven / Trusts
1.1.

 
Bewoners in de meerderheid, Bewoners in de meerderheid, 
professionals in dienst van bewoners. professionals in dienst van bewoners. 

2.2.
 

Trust exploiteren bezit en kunnen Trust exploiteren bezit en kunnen 
economie makeneconomie maken

3.3.
 

CommunityCommunity
 

organizedorganized
 

/ / orientedoriented
4.4.

 
Denken en handelen in Denken en handelen in 
wijkecomomischewijkecomomische

 
termen, geldstromen termen, geldstromen 

worden langs trusts geleid.worden langs trusts geleid.
5.5.

 
Zijn niet afhankelijk van de overheid. Zijn niet afhankelijk van de overheid. 

Localism  Bill



Cirkels van vertrouwenCirkels van vertrouwen
 = nieuwe corporaties= nieuwe corporaties

http://www.thepeoplessupermarket.org/about/our-mission/



Discussie gaat niet over wat burgers al Discussie gaat niet over wat burgers al 
dan niet moeten doen, de discussie dan niet moeten doen, de discussie 

gaat over hoe instituties functionerengaat over hoe instituties functioneren

HERONTWERP DIENSTBAARHEIDHERONTWERP DIENSTBAARHEID
HORIZONTALISERING INSTITUTIESHORIZONTALISERING INSTITUTIES

BURGERKRACHT ALS BASISPRINCIPEBURGERKRACHT ALS BASISPRINCIPE

TRANSITIETRANSITIE



nieuwe ordeningen



Relatie professionals -  burgers


 
Slecht muren tussen profs en burgers


 

Participeert in elkaar kennisdomeinen


 
Relatie staat centraal / niet de organisatie


 

Burger kan sturen / beslissen / opdracht geven 

BURGERKRACHT + EROPAF 
(GEORGANISEERDE NABIJHEID)

= NIEUW SOORT DIENSTBAARHEID

burgerschap = ge-upgrade  vrijwilligerswerk



Het 2.0 - denken


 

Vrijwilligerswerk


 
World wide

 
web


 

Organiseren


 
Overheid 


 

Welzijn (nieuwe stijl)


 
Professionals

Machtsverschuiving richting burgers



Nieuwe fase in organisatie en 
sturing van de verzorgingsstaat

Tot 1960Tot 1960
 

PARTICULIER INITIATIEF
(verzuilde, lokale elites/notabelen, burgers)(verzuilde, lokale elites/notabelen, burgers)
Tot 1980Tot 1980

 
VERSTATELIJKING

(staat (staat --
 

aanbodgestuurdaanbodgestuurd, professionele elites), professionele elites)
Tot 2010Tot 2010

 
ECONOMISERING

(bedrijfsmatige sturing (bedrijfsmatige sturing ––
 

grootschaligheid grootschaligheid ––
 

managers/bestuurders)managers/bestuurders)
Na 2010Na 2010

 
LOKALISERING / TOE-EIGENING

Wijk-
 

gebiedsgericht
Burgers als coproducent / burgerkrachtBurgers als coproducent / burgerkracht
OntinstitutionaliseringOntinstitutionalisering

 
––

 
georganiseerde nabijheidgeorganiseerde nabijheid

Herontwerpen, Herontwerpen, redesignredesign
 

dienstbaarheid dienstbaarheid 



Vrijwilligerswerk of burgerplicht?





www.josvdlans.nlwww.josvdlans.nl
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"In "In thisthis  economiceconomic  crisis, we crisis, we 
unfortunatelyunfortunately  have have nono  optionoption  butbut  to to terminateterminate  Andre" Andre" 



Stelling 2Stelling 2


 

De omslag is vooral geen kwestie van De omslag is vooral geen kwestie van 
beleid (want daar hebben we al veel te beleid (want daar hebben we al veel te 
veel van), maar eerder een kwestie van veel van), maar eerder een kwestie van 
visie, leiderschap, verbinden en doen. Wat visie, leiderschap, verbinden en doen. Wat 
houdt u tegen? Wat kunt u daaraan houdt u tegen? Wat kunt u daaraan 
bijdragen?bijdragen?



Familie / ZwedenFamilie / Zweden
““In Zweden zegt men: dementie is een ziekte, In Zweden zegt men: dementie is een ziekte, 
waar je aan overlijdt. Het beleid is palliatief. waar je aan overlijdt. Het beleid is palliatief. 
Daarnaast zeggen ze dat als je een mens bent Daarnaast zeggen ze dat als je een mens bent 
dat je een deel van je familie bent en blijft. dat je een deel van je familie bent en blijft. 
Daarom wordt de familie er ook bij betrokken. En Daarom wordt de familie er ook bij betrokken. En 
als die familie niet meedoet, zegt de filosofie: als die familie niet meedoet, zegt de filosofie: 
wat doen wij fout dat de familie niet meedoet? wat doen wij fout dat de familie niet meedoet? In In 
Nederland doet de familie vaak niet mee als Nederland doet de familie vaak niet mee als 
mensen eenmaal intramuraal zijn.mensen eenmaal intramuraal zijn.””
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