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We leven niet in een tijdperk van 
veranderingen, we leven in een 

verandering van tijdperk





LAATSTE  ZOMERGAST

Daan Roosengaarde

Delen is het nieuwe hebben
Denken als netwerk

Eigenaarschap
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COÖPERATIES
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SAMENWERKEN



Andere verhoudingen tussen burgers en Andere verhoudingen tussen burgers en 
professionals/instituties.professionals/instituties.

WIJKEN ALS LABORATORIUM WIJKEN ALS LABORATORIUM 

TRANSITIETRANSITIE



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







Terug in de tijdTerug in de tijd 
wat is er nu eigenlijk gebeurd?wat is er nu eigenlijk gebeurd?



Staatsgreep van professionals 
Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

 in de kinderbescherming
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Vrijw illigers maatschappelijk w erkers

Particulier initiatief werd professioneel 
monopolie op oplossingen



1965: ‘Van genade naar recht’
PLANNINGSDENKEN 1970

Ruimteclaims per inwoner in Brabant: 
Binnen 100 meter: 6-12 m2

 
‘blokgroen’

Binnen 400 meter: buurtgroen
Binnen 800 meter: wijkgroen

Binnen 1600 meter: stadsgroen
Totaal recht op: 75 m2 groen binnen straal 

van 3 km
Kaderwet Specifiek Welzijn (1977) =>

 welzijnsplanning



Burger als rechthebbende 
consument

Gulzige instituties als leverancier
 

publiek management –
 

bedrijfsmatig denken

Systeem
wereld

Expertocratie

Institutionele
logica

Leefwereld 

Burgerlogica



Het systeem loopt vast

complex

duur

ontoegankelijk

werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd

etiketteert

consumentistisch
bureaucratisch



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

OVERHEID / OVERHEID / 
PUBLIEKPUBLIEK

VraaggerichtVraaggericht
KlantvriendelijkKlantvriendelijk

Burgers centraalBurgers centraal
burgerparticipatieburgerparticipatie



Twee bewegingen
Professionals manifesteren zich in de 

leefwereld van burgers –
 

organisatie van 
professionele nabijheid.  
PROFESSIONELE EN

INSTITUTIONELE BEWEGING

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



Opkomst generalisten 
/ sociale wijkteams

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

Weg uit de Weg uit de 
systeemwereldsysteemwereld 
Leefwereld alsLeefwereld als
spreekkamerspreekkamer





BURGERKRACHT
 precizeren

►Relationeel –
 

microniveau
MACHTSWISSELING

 
-

 
Eigen kracht

►Sociaal –
 

mesoniveau
ONTINDIVIDUALISEREN
sociale veerkracht: netwerken

►VERBINDEN
 

-
 

altruïsme-overschot
Burgers als co-professionals
maatjes, mentoren, buddies

►Mogelijk maken EIGENAARSCHAP
Burgers als producenten 
Trusts, BewonersBedrijven, zelfbeheer, 
coöperaties





BURGERS

OVERHEID / INSTITUTIES

Heruitvinding
Civil

Society 

Samenwerking
Delen

Zeggenschap
Kleineschaligheid

Netwerken
Platforms
Zelf doen



TRANSITIETRANSITIE

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
RUIMTE VOOR PROFESSIONALSRUIMTE VOOR PROFESSIONALS

ONTINSTITUTIONALISERINGONTINSTITUTIONALISERING
BURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNTBURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNT

EIGENAARSCHAP ALS DOELEIGENAARSCHAP ALS DOEL



OPBOUWWERK?

opbouwwerk-nieuwe-stijl
sociale ondernemers

zzp’ers
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