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Maurice Cramers en Jos van 
der Lans

M. Cramers is beleidsadvi-

seur bij het ministerie van 

BZK en was secretaris van de 

Visitatiecommissie wijkenaanpak. 

J. van der Lans is cultuurpsycho-

loog en publicist. Hij was, naast 

W. Deetman en R. Scherpenisse, 

één van de voorzitters van deze 

commissie. Deze bijdrage schrijven 

zij op persoonlijke titel.

KRAAMKAMERS 
VAN EEN NIEUWE 
VERZORGINGSSTAAT 

In 2010 en 2011 heeft een visita-
tiecommissie veertig wijken bezocht, 
die in 2007 door toenmalig minister 
Vogelaar zijn geselecteerd om er de 
leefbaarheid weer op peil te brengen. 
Buiten de directe ‘spotlights’ van de 
Haagse politiek en in de relatieve 
luwte van de media-aandacht zijn 
deze wijken zich de afgelopen jaren 
gaan ontwikkelen als laboratoria voor 
institutionele vernieuwingen. De over-
tuiging bij lokale partijen dat met min-
der bureaucratische versnippering en 
samen met burgers interventies kun-
nen worden georganiseerd die efficiën-
ter en goedkoper zijn, lijkt alleen maar 
groeiende. Doorpakken in gebieden 
met hardnekkige leefbaarheidsproble-
men vraagt om voortdurende betrok-
kenheid, effectieve organisatievormen, 
creatieve oplossingen en intensieve 
contacten tussen professionals en bur-
gers. In een persoonlijke bespiege-
ling betogen de auteurs dat juist in 
de meest problematische wijken van 
Nederland de kiemen worden gezaaid 
van een nieuw soort verzorgingsstaat. 

Uit de politieke schijnwerpers
Met veel politiek trompetgeschal werd 
in 2007 door het kabinet-Balkende IV 
de wijkenaanpak aangekondigd. Het 
was het paradepaardje van minister 

 Vogelaar. Haar naam werd verbonden 
aan de veertig wijken die het kabinet 
selecteerde voor een investeringspro-
gramma dat tien jaar moest aanhou-
den en waar vele honderden miljoenen 
euro’s mee gemoeid zouden zijn. Daar-
toe werden ruim drie jaar geleden door 
de minister, wethouders en bestuur-
ders van woningcorporaties en andere 
sociaal-maatschappelijke instellingen 
in achttien gemeenten wijkactieplan-
nen en ‘charters’ ondertekend. Door 
investeringen op fysiek, sociaal en eco-
nomisch terrein moesten niet alleen 
de wijken, maar vooral de bewoners 
uit hun achterstand bevrijd worden. 
Prachtwijken, dat was het streven.
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Inmiddels is het wat stil geworden 
rondom deze wijken. De fi nanciële 
crisis heeft haar sporen nagelaten. De 
miljoenen die nodig waren om de pro-
gramma’s uit te voeren, zijn onder druk 
komen te staan doordat woningcorpo-
raties nauwelijks meer woningen ver-
kopen en hun investeringsruimte terug 
zien lopen. De vogelaarheffi ng wordt 
in 2012 afgeschaft en ook gemeenten 
moesten, nadat ze zich gesteld zagen 
voor een enorme bezuinigingsopgave, 
op hun schreden terugkeren. Van het 
optimisme waarmee de wijkenaanpak 
door minister Vogelaar uit de start-
blokken werd geschoten, lijkt weinig 
over.

Lijkt, want uit het eindverslag van een 
commissie die in opdracht van de rege-
ring tussen april 2010 en januari 2011 
alle veertig wijken visiteerde, blijkt dat 
er wel degelijk het nodige is gebeurd. 
Sterker nog, als het gaat om veiligheid 
en burgerbetrokkenheid doen deze wij-
ken het beter dan andere wijken in de 
steden. 

Als één van de drie voorzitters en als se-
cretaris waren wij verbonden aan deze 
commissie. Samen met twee andere 
voorzitters en 26 deskundigen bezoch-
ten wij alle vogelaarwijken, spraken er 
met achthonderd burgers, professio-
nals, managers, ambtenaren en politie-
ke bestuurders. De Visitatiecommissie 
wijkenaanpak heeft haar eindrapport 
‘Doorzetten en Loslaten’ in juni 2011 
aangeboden aan de verantwoordelijk 
bewindspersoon oud-minister Donner 
van het ministerie van BZK. Dit essay 
is geen samenvatting van de bevindin-
gen van het eindrapport. Daarvoor ver-
wijzen wij naar het rapport zelf, dat op 
internet staat en verkrijgbaar is bij het 
ministerie. Graag willen wij in dit  essay 
in aanvulling op het rapport enkele 

persoonlijke observaties uit de visita-
tieronde met u delen.

Inspireren, leren en verbeteren
Bij de start van de wijkaanpak in 2007 is 
de ambitie uitgesproken om de leefbaar-
heid in de veertig wijken op peil te bren-
gen en dat in 2017 achterstanden zijn 
teruggedrongen en zichtbare en duur-
zame verbeteringen zijn gerealiseerd. 

Dat is een ambitieuze doelstelling. Het 
gaat in deze wijken immers om com-
plexe en hardnekkige maatschappelijke 
problemen van velerlei aard die niet 
met wat extra inspanningen de wereld 

uit zijn. Door de cumulatie van pro-
blemen als werkloosheid, schooluit-
val, verloedering en onveiligheid is de 
situatie slechter dan op grond van de 
afzonderlijke problemen mag worden 
verwacht (RMO, 2009). De aandachts-
wijken hebben alle kenmerken van wat 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (2006), in navolging 
van Rittel & Webber (1973), ‘ongetem-
de problemen’ noemt. Er is strijd over 
de vraag wat er in die wijken gaande is 
en wat precies de aard van de proble-
matiek is (sociaal, fysiek, cultureel?). In 
een dergelijke situatie is de richting van 
de oplossing niet altijd en overal met-
een voorhanden. Welke maatregelen en 
instrumenten het gewenste effect zul-
len hebben en hoe tot vitale coalities 
kan worden gekomen, is van tevoren 
niet altijd duidelijk.

Ongetemde 
problemen
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Tegen deze achtergrond moet ook 
de instelling van de visitatiecommis-
sie worden gezien. De bevindingen 
dragen bij aan het ontrafelen van 
de complexiteit. Er is niet gekozen 
voor een ‘klassieke’ vorm van visita-
tie, gericht op meten, evalueren en 

oordelen. Daarvoor was het nu nog 
te vroeg. Feitelijk gaat het om een 
proces van beleidsleren, waarbij de 
insteek was om na te gaan waar de 
innovaties zitten, waar men tegen-
aan loopt en op welke punten men 
van elkaar kan leren: inspireren, leren 
en verbeteren in plaats van langs de 
meetlat leggen.

Doorzetten
De commissie constateert dat er in een 
fl ink aantal wijken interessante ont-
wikkelingen zijn ingezet die het ver-
dienen om te worden gecontinueerd. 
Het werkwoord ‘doorzetten’ in de titel 
van het eindrapport benadrukt dat er 
eigenlijk geen weg terug is. We zijn on-
der de indruk geraakt van de enorme 
drive waarmee burgers en professio-
nals aan de verbetering van hun wijk 
werken. Zowel op fysiek als op sociaal 
terrein zijn projecten uitgevoerd die 
tot de verbeelding spreken. De aanpak 
heeft ontegenzeggelijk gezorgd voor 
extra energie en nieuw elan in de wijk-
vernieuwing. De eerste resultaten zijn 
zichtbaar. Dit is niet alleen terug te 
vinden in de cijfers, bewoners erkennen 
dat ook. 

Stoppen zou ook een slag zijn in het ge-
zicht van nogal wat Henken, Fatima’s, 
Ingrids en Mohammeds die als gevolg 
van de wijkenaanpak net wat meer ver-
trouwen hebben gekregen in de over-
heid en professionele instellingen. Het 
zou een vorm van kapitaalvernietiging 
zijn: er is veel opgestart, er is geïnves-
teerd in mensen, er zijn verwachtingen 
gewekt en er is energie losgekomen. 
Dat moet een weg naar resultaat kun-
nen vinden. 

Het werken in gebieden met leefbaar-
heidsproblemen vraagt van iedereen 
een groot uithoudingsvermogen en cre-
ativiteit. Want, behalve dat de proble-
matiek hardnekkig is, wordt het voor 
hen die hier aan werken in ons land 
in menig opzicht niet gemakkelijk ge-
maakt. Tussen droom en daad staan, zo 
mogen we na het bezoek aan de veer-
tig wijken wel concluderen, nog steeds 
veel bureaucratische en institutionele 
obstakels. 

Het opmerkelijke is echter − zo bleek 
uit de vele zelfevaluaties − dat het 
bewustzijn daarvan bij alle betrokken 
partijen steeds groter wordt en de 
aandrang om deze obstakels juist in 
deze wijken te slechten in een aantal 
steden tot baanbrekende initiatieven 
heeft geleid. In menig opzicht zijn de 
veertig wijken zich aan het ontwikke-
len als laboratoria voor institutionele 
vernieuwingen. De overtuiging dat 
juist in deze wijken door scherpe en 
gedurfde keuzen kan worden door-
gepakt en er dichtbij en samen met 
burgers interventies kunnen worden 
georganiseerd die daadwerkelijk het 
verschil kunnen gaan maken, lijkt al-
leen maar groeiende. Dat bewustzijn 
is in onze ogen een bepaald niet on-
belangrijke opbrengst van de wijken-
aanpak.

Nieuw elan in de 
wijkvernieuwing
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Institutionele spaghetti
Het fascinerende van onze rondgang 
door de vogelaarwijken is geweest dat 
we daar voortdurend bewoners en pro-
fessionals tegenkwamen die wel wisten 
wat er moest gebeuren en vooral hoe 
je de aanpak van die complexe sociale 
vraagstukken moest organiseren.

En eigenlijk sloot die praktische kennis 
naadloos aan bij een opwelling die we 
in menige vogelaarwijk hadden, vooral 
in de wat meer overzichtelijke wijken 
in steden als Enschede, Deventer, Leeu-
warden, Arnhem, Eindhoven en Nij-
megen. Als we in zo’n wijk met burgers 
en professionals over de problemen in 
de wijk spraken, dan liet een wel heel 
eenvoudige gedachte ons niet meer los. 
Steevast dachten we: waarom doen we 
zo moeilijk? Zet hier een team van zes 
tot tien allround sociale professionals 
neer, die verkleefd raken met de wijk, 
op mensen af gaan, mensen rechtstreeks 
en in hun leefwereld aanspreken en sa-
men met burgers oplossingen beden-
ken, waarbij zij dan wel over macht en 
mogelijkheden moeten beschikken om 
andere − meer gespecialiseerde − pro-
fessionals en diensten in te schakelen. 
Hoeveel effi ciënter (en goedkoper) zou 
dat niet zijn?

In werkelijkheid troffen we in zo’n wijk 
niet één team van kordate professionals 
aan, maar een legioen professionele af-
gevaardigden van soms wel tientallen 
instellingen die allemaal − en met de 
beste bedoelingen − hun eigen logica 
volgden met een eigen kijk op pro-
bleem én oplossing, hun eigen fi nancie-
ring kenden en voordat ze gezamenlijk 
aan de slag konden gaan daartoe eerst 
gedetailleerde plannen moesten opstel-
len in coördinatie-overleggen, stuur-
groepen, zorgteams en wat dies meer 
zij. Welzijnswerkers, maatschappelijk 

werkers, jeugdzorgmedewerkers, bui-
tenmedewerkers van de sociale dienst, 
woonconsulenten van corporaties, 
fraudebestrijders, opbouwwerkers, par-
ticipatiemakelaars, inburgeraars, wijk-
agenten, buurtregisseurs, de lijst van 
wijkfunctionarissen is eindeloos. Er zijn 
wijken waar we er meer dan honderd 
hebben geteld, en het hoeft geen ver-
bazing te wekken dat hun voornaamste 
bezigheid vaak was om hun werkzaam-
heden op elkaar af te stemmen en sa-
menwerking van de grond te krijgen. 

Precies van deze ‘institutionele spaghet-
ti’ wilden de burgers en professionals in 
deze wijken graag verlost worden. Ster-

ker nog, zij zagen in de wijkenaanpak 
juist de mogelijkheid om het anders 
aan te pakken, om te ontsnappen aan 
die kluwen van instanties die vrijwel 
voor niemand (inclusief de instanties 
zelf) was te ontwarren. Het meest kor-
daat deed men dat in Leeuwarden en 
Enschede, waar men frontlijnwerkers 
en wijkcoaches in het leven heeft ge-
roepen die in wijkteamverband eigen-
lijk inhoud geven aan wat we in onze 
eerste opwellingen hadden bedacht.

Maar ook in andere gemeenten is de 
wijkenaanpak het vehikel geworden 
om te gaan tornen aan de bureaucra-
tische versnippering. Na wat we gezien 
hebben, is het mogelijk om daar een 
aantal opmerkelijke karakteristieken 
van te benoemen. 

Frontlijnwerkers en 
wijkcoaches
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In de eerste plaats gaat het om zoiets 
als ‘georganiseerde nabijheid’, een vorm 
van professionele aandacht die burgers 
in deze wijken geheel ontwend waren 
geraakt. Ze wisten niet meer welke 
 professionals er voor hen waren, de lo-
ketten van instanties waren ver weg, de 
publieke zaak had voor hen geen gezicht 
meer, het was een abstractie geworden. 

Waar professionals zich konden enga-
geren met een wijk groeide er − ten 
tweede − een nieuw soort sociaal kapi-
taal: ‘persoonlijk vertrouwen’. Mensen 

raken hun onverschilligheid kwijt. Ze 
spreken de professionals aan op straat. 
Mooi voorbeeld is dat de wijkcoaches in 
Enschede aanvankelijk hun meldingen 
kregen van hulpverleners en diensten, 
maar na twee jaar ook door burgers zelf 
op pad worden gestuurd. 

In de derde plaats is het cruciaal dat deze 
frontlijnwerkers bewapend moeten 
worden met macht. Dat is een constate-
ring die zich steeds nadrukkelijker aan 
de praktijk van de wijkenaanpak heeft 
opgedrongen. Wie publieke professio-
nals weer onder de burgers brengt, kan 
er niet omheen dat ze dan ook potten 
moeten kunnen breken, dat ze ‘in char-
ge’ moeten zijn en bijgevolg andere − 
meer gespecialiseerde − professionals 
voor zich kunnen laten lopen. 

Ook hier lijkt de eenvoud de strijd met 
de complexiteit te zijn aangegaan. Dat 

uit zich het meest nadrukkelijk in een 
nieuwe toverformule, die de afgelopen 
jaren in deze wijken is (her)uitgevon-
den: een (probleem)gezin, een plan, 
een professional. Eigenlijk zegt ieder-
een daarmee: weg met de professionele 
spaghetti die we om burgers in deze 
wijken heen draperen. Dat werkt voor 
geen meter. Geef mensen zelf samen 
met een professional-die-van-wanten-
weet de regie over de oplossing van 
hun eigen probleem.

Ten slotte is er een groeiend besef dat 
professionele instituties moeten oefe-
nen in bescheidenheid. De behande-
lingscultuur, het individuele traject-
denken, geïndividualiseerde indicaties, 
de spreekkamerprofessionaliteit, − aan 
de onderkant van de samenleving, want 
daar praten we in deze wijken over − 
mensen halen er nagenoeg geen ver-
anderingsenergie uit. Die moeten ze 
vinden in hun netwerken, in hun eigen 
omgeving. En als die netwerken zwak 
ontwikkeld zijn, is het eerder zaak om 
dááraan te werken dan mensen zich te 
laten verliezen in een individueel tra-
ject van een productiedraaiende pro-
fessional in een verweg-instelling. 

Minder denken in termen van behan-
delen, en meer ruimte bieden voor het 
inschakelen van netwerken, mobiliseert 
sociale krachtbronnen voor mensen die 
duurzamer zijn dan welke professio-
nele interventie dan ook, dát is de les 
die in menige wijk getrokken wordt. 
Voorbeelden zijn de Eigen Kracht-
conferenties (waar het netwerk een 
eigen hulpverleningsplan opstelt), de 
reanimatie van het vrijwilligerswerk, 
en de maatjes-, buddy-, coach-, en 
mentorprojecten. Het is het besef dat 
een goed draaiend Homestart-project 
(waar burgers elkaar ondersteunen bij 
dagelijkse opvoedingsproblemen) meer 

Een gezin, een plan 
en een professional
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kan betekenen dan het openen van een 
vestiging van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. 

Stop de projectencarrousel
Deze positieve ontwikkelingen bij het 
‘temmen’ van de wijkproblematiek be-
tekenen niet dat er geen veranderingen 
nodig zijn. De wijkenaanpak blijkt nog-
al eens te lijden aan een overdaad aan 
projecten, de valkuil van het ontstaan 
van een projectencarrousel. De onder-
linge samenhang tussen de projecten 
raakt dan uit het zicht. Welke projecten 
effectief bijdragen aan de ambities en 
doelstellingen voor de wijk is niet altijd 
duidelijk. Dit raakt ook aan een tweede 
belangrijk punt, namelijk dat er brede 
overeenstemming bestaat over een toe-
komstvisie met operationaliseerbare 
doelstellingen. We hebben veel mensen 
gesproken die bij het ontbreken van 
heldere doelstellingen verschillende 
beelden hebben bij wanneer de aanpak 
echt geslaagd is, of waar met voorrang 
aan gewerkt moet worden. De kracht 
van burgers wordt hierbij nog onvol-
doende benut. Ook het denken over de 
borging en verankering van de aanpak 
op het stadhuis bevindt zich nog in een 
beginstadium. Dit speelt des te meer nu 
de fi nanciële mogelijkheden afnemen. 

In het eindrapport van de commissie is 
voor deze bevindingen veel plaats inge-
ruimd. Het zijn op weg naar 2017 − en 
bijna halverwege ‘de rit’ − noodzakelijk 
te nemen stappen, waarbij de verwor-
venheden van nieuwe werkwijzen en 
interventies die met het extra wijken-
geld zijn beproefd moeten doorlopen 
als reguliere activiteit. Gemeenten be-
seffen dat en zetten ook stappen voor-
waarts. Het gaat om herprioriteren, het 
herschikken van middelen, en het pos-
terioriseren of stoppen van activiteiten 
die niet werken. Dit moet voorkomen 

dat na 2017 weer nieuwe projecten en 
nieuw geld nodig zijn om vervolgstap-
pen te zetten. De wijkenaanpak is juist 
in het leven geroepen om deze tendens 
te doorbreken.

Loslaten
Een visitatie na drie jaar uitvoering was 
voor de commissie niet het moment 
om nu al de conclusie te trekken dat 
de wijkenaanpak een succes is en in die 

zin moet worden gecontinueerd. Daar-
voor is het te vroeg en dat was ook niet 
de opdracht voor de commissie. Echte 
veranderingen hebben tijd nodig. De 
aanpak van hardnekkige leefbaarheids-
problemen vraagt om continue betrok-
kenheid, effectieve organisatievormen, 
creatieve oplossingen en intensieve 
contacten tussen professionals en bur-
gers. Zoiets realiseer je niet in een paar 
jaar. 

De commissie is kritisch en doet een 
aantal dringende aanbevelingen voor 
het realiseren van de ambities. Maar de 
ontwikkelingen die wij hebben gezien, 
hoe embryonaal vaak ook, stemmen 
ons optimistisch. Terwijl de zuurgraad 
in de publieke sector toenam en de 
wenkbrauwen steeds zorgelijker wer-
den gefronst vanwege de bezuinigin-
gen, zagen we in een fl ink aantal van de 
vogelaarwijken pogingen ontstaan voor 

Andere ver-
houdingen tussen 
burgers en 
professionals



TH
E
M

A
 B

E
ST

U
U

R
SK

U
N

D
E

20
12

 –
 1

24

andere verhoudingen tussen burgers 
en professionals en aanzetten om meer 
macht en mogelijkheden aan burgers te 
geven. 

Bijna tegen de stroom in ontstonden 
hier laboratoria voor vernieuwing. In 
die wijken is manifest geworden dat 

het probleem niet is dat we niet weten 
wat we met ongetemde problemen aan 
zouden moeten en hoe we te werk zou-
den moeten gaan. Het grote probleem 
is dat we het niet goed georganiseerd 
krijgen. 

Het is de vlucht naar vergaderingen, de 
verslaving aan beleid, de traagheid van 
coördinatie-overleggen, de moeizaam-
heid van stuurgroepen, het geduld van 
papier, die − vanuit de gedachte de 
ongetemde problemen daarmee on-
der controle te houden − de imple-
mentatie van praktische professionele 
oplossingen en burgerinitiatieven tot 
een ongrijpbare complexe macht ver-
heffen. Veel stedelijke traagheid blijkt 
veroorzaakt te worden doordat men in 
het stadhuis en bij andere partners niet 

door de kokers heen durft te breken, 
of − in aansluiting op de titel van het 
eindrapport − durft ‘los te laten’. 

Deze nieuwe aanpak heeft de potentie 
de macht van deze leemlaag te breken. 
Het is de kraamkamer geworden van 
kleinschalige en effectieve organisa-
tievormen, van andere arrangementen 
tussen professionals en burgers. Hier 
 worden de kiemen gezaaid van een 
nieuw soort verzorgingsstaat, die min-
der op bureaucratische systemen en 
meer op mogelijkheden van burgers 
is afgestemd en die daardoor ook nog 
eens goedkoper en effi ciënter kan wer-
ken. Dat zijn precies de nieuwe arran-
gementen waar men nu in de stadhui-
zen driftig naar op zoek is. Daarom 
zou het een gemiste kans zijn als al 
deze inspanningen op de hoop van ver-
maledijde linkse hobby’s geveegd zou-
den worden. Wie de verzorgingsstaat in 
 Nederland echt wil hervormen moet 
in deze wijken beginnen. Er is eigenlijk 
geen andere weg. 
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