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Andere verhoudingen tussen burgers en 
professionals/instituties.

WIJKEN ALS LABORATORIUM 

TRANSITIE



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



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



TRANSITIE

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

gaat over hoe instituties functioneren

HERONTWERP DIENSTBAARHEID

RUIMTE VOOR PROFESSIONALS

ONTINSTITUTIONALISERING

BURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNT

EIGENAARSCHAP ALS DOEL



OPBOUWWERK?

opbouwwerk-nieuwe-stijl

sociale ondernemers

zzp’ers 



Wat is er van terecht gekomen?

2015 - 3 decentralisaties



Sociale wijkteams – 80% 



Zorgloketten







Movisie / onderzoek

Hoewel het collectief werken 
wordt gestimuleerd, zet slechts 

2% van de wijkteams het 
collectief werken bewust in, 

blijkt uit onderzoek van Movisie.

https://www.movisie.nl/publicatie/sociale-wijkteams-opnieuw-uitgelicht


Movisie / onderzoek

⚫ ‘Er bestaat veel weerstand binnen teams tegenover 
collectief werken. Veel professionals hebben het gevoel 
dat ze iets opgedragen wordt wat ze niet gewend zijn en 
waar ze niet voor toegerust zijn.’

⚫ ‘Maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen of Wmo-
consulenten zijn gewend om 1 op 1 gesprekken met 
mensen te voeren, tot een plan te komen en het daarna 
uit te voeren. Wanneer je ze dan vraagt om open in 
gesprek te gaan en bijvoorbeeld door te vragen op 
interesses van mensen, zonder een idee te hebben waar 
het op moet uitkomen, dan is er echt koudwatervrees.’ 



Sociale basis / infrastructuur

sinds 
2018/2019



Blijvende zorgoriëntatie
(sociale basis – voorveld van zorg) 



Blijvende zorgoriëntatie
(sociale basis – voorveld van zorg) 



Nieuw / 
samenlevingsoriëntatie





Canon samenlevingsopbouw



Nog een andere ontwikkeling 



Georganiseerde
discontinuïteit

Kennisvernietiging

Instabiele relaties

Professionele onzekerheid

Bewoners secundair

Hoe dan wel aansturen? 



Sociale infrastructuur 
(buurt)basisvoorziening

Vraagt om:

- Publieke plekken in buurten

- Bewoners / burgers in positie / in the lead

- Contextgevoelige professionals

- Sociaal ecologische benadering / buurt als 
sociaal ecosysteem

- COÖRDINEREND / STUREND  

BUURT/BEWONERS/PLATFORM 

- WIJKOPBOUWORGANEN



Vizier samenlevingsopbouw 

⚫ Opbouwwerkers zijn de professionals  / 
huisartsen van de sociale infrastructuur

⚫ Community builders / organization

⚫ Onafhankelijk / bewoners zijn hun 
opdrachtgever / geen 
gemeentefunctionarissen / voorpost 
ambtenaren / 

⚫ Waardengedreven:  inclusie, 
duurzaamheid,  solidariteit 

⚫



Urgentie / noodzaak



Urgentie / noodzaak

⚫ Groeiende behoefte aan collectiviteit / het 
nieuwe samen / gemeenschapsvorming 
op basis van diversiteit

⚫ Behoefte aan democratische arena’s 
⚫ Crisis van de publieke sector / vooralsnog 

onoplosbaar personeelstekort 

⚫ Energietransitie / > groter dan 
stadsvernieuwing



info@canonsociaalwerk.eu

www.canonsamenlevingsopbouw.nl

http://www.canonsamenlevingsopbouw.nl/

