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De samenleving is toe aan een correctie, zeggen Nico de Boer en Jos van der Lans, 

auteurs van het essay Burgerkracht in hun respons op reacties. De huidige institutionele 

orde blokkeert de krachten van de burgers. Dat zou anders moeten. Het is tijd voor 

sociaal burgerschap, met aandacht voor de meest kwetsbare mensen .   
 

Het essay Burgerkracht -De toekomst van sociaal werk in Nederland heeft meer los gemaakt 

dan we zelf voor mogelijk hielden. Duizenden downloads in de eerste paar weken, levendige 

debatten in vakbladen en organisaties, tientallen reacties van ons tot dan toe onbekende 

mensen. Zelfs onze opdrachtgever, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), 

was niet voorbereid op de enorme aantallen bestellingen. Terwijl andere publicaties gratis 

worden geleverd, is de RMO voor Burgerkracht toch maar geld gaan vragen omdat het anders 

te veel in de papieren liep.  

 Dat zegt wat. Het toont aan dat er in het veld een enorme honger bestaat naar andere 

denkwijzen en andere begrippen om de verhouding tussen burgers, sociale professionals, 

instellingen en lokale overheden nieuw in te richten. De oude kaders – de lokale overheid als 

opdrachtgever/aanbesteder en het welzijnswerk als opdrachtnemer/productiebedrijf – volstaan 

niet meer. Ons essay geeft kennelijk woorden aan die veranderingsbehoefte. 

 De discussie over Burgerkracht reikt verder dan het welzijnswerk. Ze gaat over hoe wij 

de verzorgingsstaat in Nederland willen hervormen en hoe we daarin een nieuw evenwicht 

zoeken naar wat de civil society op eigen kracht kan regelen en waar zorg/ondersteuning van 

de overheid onontbeerlijk is. Dat debat wordt al langer dan vandaag gevoerd. Nieuw is dat het 

daarbij de laatste tijd om veel meer gaat dan een moreel appèl op burgers om ‘meer 

verantwoordelijkheid te nemen’. In zulke termen werd in de jaren tachtig het debat 

aangesneden door CDA-minister Brinkman (‘zorgzame samenleving’) en recentelijker door 

minister-president Balkenende (‘normen en waarden’). Het gaat tegenwoordig niet meer 

alleen om wenselijk gedrag van burgers, maar ook – en wat ons betreft vooral – om wenselijk 

gedrag van instituties en overheden. Het probleem is immers niet zozeer dat er te weinig 

kracht is bij burgers en in de samenleving zit, het probleem is veeleer dat we de institutionele 

orde in onze samenleving zo hebben georganiseerd dat deze de krachten van burgers eerder 

hindert dan bevordert. Daarom gaat het debat niet alleen om burgerkracht, maar ook om het 

heruitvinden van institutionele en professionele dienstbaarheid.i 

 

Wegbereiders van rechts? 
Natuurlijk staat dat debat anno 2011 op scherp door de financieel-economische crisis. Toch is 

het flauw om te stellen dat wie er nú over begint, de ‘gure wind aanwakkert’ en meehuilt met 

een populistisch vertoog. In de kern is dat het verwijt dat vijf ‘denkers’, merendeels 

werkzaam bij Movisie, ons in TSS (nummer 7/8) maken: wij laten ons misbruiken door de 

vijanden van het welzijnswerk. Het pleidooi van de vijf denkers voor ‘geduld en rust’ en ‘tijd, 

veel tijd’ is net zo curieus als het voorstel van de onlangs ontslagen hoofdredacteur Martin 

Zuithof van Zorg+Welzijn om ‘juist nu extra te investeren in welzijnswerk’. In welke wereld 

leven deze mensen? Ze willen liever politiek correcte en risicoloze analyses en obligate 

pleidooien voor extra investeringen, ook in een wereld die schreeuwt om visie en nieuwe 

richting. Immers, de omvang van de bezuinigingen op welzijnswerk was al lang en breed 



vastgesteld vóór ons essay uitkwam. WMO-wethouders in het land hebben ons essay niet 

nodig om in hun begrotingen te schrappen, maar misschien kunnen zij het wel gebruiken om 

in een tijd van bezuinigingen nieuwe richtingen te vinden. Het is nu de kunst om de 

bezuinigingen te benutten als een momentum voor vernieuwing: niet minder van hetzelfde, 

maar iets nieuws. Het welzijnswerk kán beter en dat geldt ook voor de institutionele logica er 

omheen. Burgerkracht kán beter worden benut en die droefgeestige offerte- en 

productieterreur kán minder. De tijd is rijp om al die werkers die dag in dag uit geweldig goed 

werk doen (daarover verschillen we met de Utrechtse denkers niet van mening: die bestaan) te 

bevrijden van systemen en regels die hun inzet in de weg staan. Als bezuinigen daar een 

doorbraak kunnen betekenen, zijn ze inderdaad eerder een zegen dan een gesel. 

 In hun haast ons weg te zetten als producenten van ‘spierballenretoriek’ leggen de 

Utrechtse denkers ons bovendien uitspraken in de mond. Zo hebben we nergens beweerd dat 

‘het welzijnswerk verrot is’ – wel dat het bestel waarin het moet worden uitgevoerd dringend 

aan vernieuwing toe is. Evenmin hebben we ergens beweerd dat welzijnswerkers ‘geen oog 

hebben voor de burger’ – wel dat de burger in het welzijnsbestel (de institutionele logica) 

buitenspel staat. Een beetje zorgvuldiger citeren zou de kwaliteit van het debat wel ten goede 

komen. 

 

Serieus 
Er was ook serieuze kritiek op het essay – ook van de Utrechtse denkers. Die betrof 

bijvoorbeeld  het onderscheid dat wij maken tussen de meest kwetsbare groep burgers en de 

rest van de burgers. Terwijl de overheid voor die kwetsbare groep verantwoordelijkheid dient 

te nemen, kan de rest zich behoorlijk goed zelf redden, vandaar dat we het welzijn van die rest 

liever buiten de overheid en dus in de markt of de civil society plaatsen.  

 Volgens de Utrechtse denkers maken wij de groep kwetsbare burgers met een 

percentage van 1 tot 5 veel te klein, en zou het eerder om een groep van 15 tot 20 procent 

gaan die bij tijd wijle steun nodig heeft. Het is een ingewikkeld onderscheid, waar we zelf ook 

mee geworsteld hebben. Daarbij is het precieze percentage in eerste instantie niet zo relevant. 

Recente schattingen van het aantal kwetsbare personen in bijvoorbeeld IJburg en Amsterdam-

Noord komen op percentages die vergelijkbaar zijn met die welke de Utrechtse denkers 

noemen. Het lijkt echter zinvol om daarbij nog een onderscheid te maken tussen kwetsbaren 

bij wie tijdelijk de regie moet worden overgenomen en kwetsbaren van wie niet te verwachten 

is dat ze ooit zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Relevant daarbij is bovendien over 

hoeveel ‘eigen’ kracht die kwetsbaren kunnen beschikken. Het is onzin om iedereen die in 

Nederland onder de armoedegrens leeft, schulden heeft of het VMBO niet afmaakt, te 

reduceren tot een kwetsbaar burger die op overheidszorg moet kunnen rekenen, zoals de 

Utrechtse denkers lijken te doen. Veel op het oog kwetsbare burgers blijken, dit als voorlopig 

laatste nuancering, zeer actief te zijn in het bijdragen aan eigen en andermans welzijn, zoals 

Lilian Linders in ‘De betekenis van nabijheid’ heeft laten zien. Kortom: het woord kwetsbaar 

mag geen etiket worden en laten we asjeblieft niet verzeilen in discussies over aantallen en 

percentages. 

 Belangrijker dan die cijfers is de vraag wie waarvoor verantwoordelijkheid dient te 

dragen. De tragiek van de rijke Nederlandse verzorgingsstaat is misschien wel dat zij mensen 

beter bedient naarmate ze minder problemen hebben (of minder kwetsbaar zijn, zo u wilt). 

Daar waar de problemen zich opstapelen in personen, gezinnen, netwerken, buurten en wijken 

functioneert de institutionele zorg het slechtst. Als je in dit land één probleem hebt, is er altijd 

wel iemand die je helpt. Heb je er meer, dan kom je in een labyrint van instituties en 

professionals die je elk hun eigen specialistische hand toereiken, maar het zicht op het geheel 

hebben verloren of overlaten aan ‘het ketenoverleg’. Overheden en instituties binnen en 

buiten ketens zouden zich dat nu eindelijk eens echt moeten aanrekenen en op grote schaal 



iets anders moeten ontwikkelen voor die Nederlanders bij wie de professionals elkaar in de 

weg lopen.  

 Ook dat is tragisch genoeg geen nieuwe constatering. Goede bedoelingen zijn er in ons 

land zat, maar na al die jaren zijn er nog steeds maar heel weinig gemeenten –met Enschede 

en Leeuwarden als intussen klassieke voorbeelden – waar men echt de institutionele 

verkokering voor de kwetsbaarsten poogt te doorbreken. En garantie op succes is er zelfs daar 

niet. Het zijn die plekken die inspiratie uitstralen en momenteel als een magneet werken op 

andere gemeenten waar men op zoek is naar vormen om de institutionele spaghetti te 

doorbreken. Dat zal vast spanningen oproepen met beroepscodes. Het lijkt ons zinniger die 

spanning productief te maken dan haar op voorhand uit de weg te gaan. 

 

Verbinden 
Een mogelijke uitkomst van de zoektocht naar vernieuwing zien wij in sociale wijkteams: 

teams van generalistische sociale professionals, die in een wijk werken en zich permanent 

bezig houden met alle sociale problemen. En sociale capaciteiten. Ook die sociale wijkteams 

zullen immers op zoek dienen te gaan naar burgerkracht. Een sociaal wijkteam is een 

professioneel arrangement voor kwetsbaren zonder die op te sluiten in hun eigen systeem. Het 

verbindt zich met allerhande initiatieven die in de buurt genomen worden, doet ook een appèl 

op medeburgers en maakt verbindingen met andere netwerken. Juist die verbinding is 

cruciaal: de hulpverlening aan de meest kwetsbaren moet niet los komen te staan van de rest 

van de buurt, zoals verschillende critici terecht opmerkten. Raadselachtig is dan ook, waarom 

de Utrechtse denkers in ons pleidooi voor burgerkracht een voorstel zien om de sociale 

wijkteams en de burgercoöperaties te ‘ontvlechten’. Verre van dat moedigen we gemeenten 

aan om meer geld in zulke vervlochten initiatieven te stoppen naarmate ze functioneler zijn 

voor de hulpverlening aan kwetsbaren. Zij het dat het daarbij altijd om cofinanciering moet 

gaan. In onze droom zien wij kleinschalige wijkwelzijnsorganisaties ontstaan, die deels 

gefinancierd worden door de lokale overheden, deels door verzekeraars, deels door 

corporaties, deels door fondsen. Burgers spelen in die organisatie een belangrijke rol, 

mogelijk vormen ze zelf het bestuur ervan. Ook die droom is niet nieuw. Het succes van 

Buurtzorg is op eenzelfde vorm van georganiseerde nabijheid gestoeld.  

 Voorwaarde voor het functioneren van een generalistisch wijkteam is, dat 

specialistische professionals rondom het wijkteam zichzelf gedragen als tweedelijns 

hulptroepen van de frontlijnwerkers. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat gespecialiseerde 

professionals uit de geestelijke gezondheidszorg hun oren moeten laten hangen naar de 

mening van een maatschappelijk werker die dagelijks over de vloer van een gezin komt. Wie 

wat langer in deze sector meeloopt, weet dat geen sinecure is. 

 

Sociaal burgerschap 
Genoeg over die ene kant van het spectrum van het nieuwe welzijnswerk, de sociale 

wijkteams voor zeer kwetsbaren. Hoe zit het daarnaast, als we meer in de richting gaan van 

het domein van sociaal burgerschap? De meest opbeurende reacties op ons essay kwamen van 

de zijde van organisaties waarin het werkkapitaal feitelijk bestaat uit de inzet van burgers – 

een fenomeen waarvoor helaas nog de oude term ‘vrijwilligerswerk’ in omloop is. En dan 

gaat het niet alleen om het klassieke vrijwilligerswerk: de gastvrouw in het ziekenhuis, de 

mensen van de Zonnebloem die een bloemetje brengen bij een zieke enzovoort. De 

belangrijkste innovaties van het welzijnswerk van de afgelopen decennia zijn te vinden in 

zulke nieuwe vormen van ‘inschakeling’ van burgerkracht. Het zijn de buurtbemiddelings-

projecten, de vele tientallen maatjes, buddy’s, coaches, mentoren, de budgetcoaches in de 

schuldhulpverlening, de lotgenoten en vriendendiensten in de psychiatrie – stuk voor stuk 

initiatieven waarin mensen aan elkaar verbonden worden om elkaar vooruit te helpen.  



 Zoals de formatie van sociale wijkteams een poging is om aan de grootschaligheid en de 

specialisatie van instituties te ontsnappen, zo zijn deze nieuwe combinaties tussen 

professionals en ‘amateurs’ bewuste initiatieven om aan het dure en weinig effectieve 

professionele monopolie van zorg te ontsnappen. Dat is niet alleen omdat de professionals de 

zorg niet meer ‘alleen’ af kunnen, dat is ook omdat steeds duidelijker wordt dat veranderingen 

in mensenlevens niet worden aangejaagd in een relatie met een deskundige, maar hun 

dynamiek juist vinden in een netwerk van betrokkenen. Bij de Eigen Kracht Conferenties 

wordt die gedachte zelfs totaal omgedraaid: de sleutel tot de oplossing van menselijke 

problemen ligt niet bij professionele hulp, maar in het netwerk van mensen zelf. 

 Niet zonder reden haalden wij in Burgerkracht het voorbeeld aan van het verdwijnen 

van vrijwilligers uit de kinderbescherming, die in de periode tussen 1965 en 1978 van 7000 

naar een schamele 700 werden teruggebracht terwijl in dezelfde periode het aantal 

professionals verdrievoudigde. Die verschuiving illustreert hoe destijds professionals het 

monopolie op zorg voor zich opeisten en niet-professionele burgers naar de zijlijn verdreven, 

waar zij de rol kregen toebedeeld van toeschouwers of hooguit kritische consument. Een 

kleine halve eeuw later moeten we concluderen dat dat monopolie tot een hoge caseload en 

dure instituties heeft geleid, maar niet – en al zeker niet als het gaat om mensen aan de 

onderkant van de samenleving – tot effectieve vormen van zorg en maatschappelijke 

ondersteuning. Hoe moeilijker mensen het hebben, hoe slechter het systeem functioneert. 

 Daarom moet dat professionele monopolie op zijn minst worden gerelativeerd. Dat stelt 

hoge eisen aan professionals: er is een nieuwe professionaliteit nodig waarbij kwetsbare 

mensen niet zozeer aan een beroepskracht verbonden moeten worden om verandering in hun 

situatie te bewerkstelligen, maar vooral aan elkaar, aan lotgenoten, bekenden, vrienden, 

familie, aan burgers die bereid zijn om mee te werken. Dat is het kunstje – de 

kerncompetentie, zo u wilt – waarin het welzijnswerk zou moeten uitblinken. Zorgen dat 

mensen tot elkaar komen en stappen kunnen zetten, elkaar kunnen ondersteunen en initiatief 

kunnen nemen. Dat is wat wij bedoelen met welzijnswerk als ‘faciliterend bedrijf voor sociaal 

burgerschap’. Zoals dat gebeurt in HomeStart-projecten, de Weekendschool, het project 

SamenWonenSamenWerken in Amsterdam-West en Al Amal in Utrecht, stuk voor stuk 

projecten die burgers mobiliseren om iets voor anderen te doen, waarbij de rol van de 

professional erin bestaat dat hij dat mogelijk en zichzelf overbodig maakt.  

 

Waarom overheidsfinanciering? 

Daarmee komen we aan het andere eind van het spectrum van het nieuwe welzijnswerk: actief 

burgerschap om de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Zulk burgerschap kan 

functioneel zijn voor de dienstverlening aan kwetsbare medeburgers, maar ook geheel gericht 

zijn op het eigen welbevinden. Te denken valt aan ontmoeting, cursussen, gezamenlijke 

uitstapjes en wat dies meer zij. Er is geen enkele reden te bedenken om daar overheidsgeld 

aan te spenderen, tenzij die functionaliteit voor kwetsbaren aantoonbaar is. Een voorbeeld: 

een peuterspeelzaal in een gemiddelde Nederlandse stadswijk kan best door de ouders zelf 

worden gefinancierd. Zo mogelijk en nodig kunnen rijkere ouders meer bijdragen dan armere 

ouders. Mocht dat niet genoeg zijn om de exploitatie rond te krijgen, dan kunnen de ouders 

collectief op zoek gaan naar aanvullende financiering via wat voor fund raising dan ook. Als 

ze aantoonbaar kunnen maken dat ze kinderen van kwetsbare ouders uit een vicieuze cirkel 

kunnen halen, kunnen ze een beroep doen op gemeentelijke financiering. Een soortgelijke 

redenering geldt voor bewoners die via city farming, buurtbarbecues of iets dergelijks de 

veiligheid in hun buurt willen verhogen: zet ‘m op, we betalen als overheid mee als het ons 

helpt bij de realisatie van ons doel: kwetsbaren opvangen. 

 Daarmee beogen we hetzelfde als welzijnsdirecteur Dick Jansen in zijn bijdrage aan het 

debat (zie TSS nummer 6 van dit jaar). De zelfredzame burger is inderdaad geen primaire 



doelgroep en de kunst is hem of haar te koppelen aan burgers met dreigend regieverlies. Maar 

die zelfredzame burger moet wel aan het stuur komen als het gaat om de inrichting van de 

civil society. Dat kan ver gaan. Mogelijk is Nederland op zoek naar ‘trusts’ – een vorm van 

burger- of community-onderneming die in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren aan 

een opmars is begonnen. Daar zijn het ondernemingen die vaak voortkomen uit sociale actie 

en burgerinitiatieven. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn dat burgers in staat gesteld 

worden om (door exploitatie van bijvoorbeeld vastgoed) zelf ‘economie’ te maken, waarbij de 

revenuen ten goede komen aan sociale programma’s en doelstellingen van de ‘community’. 

Het bijzondere van zo’n model is dat burgers niet afhankelijk worden van welzijnsorganisa-

ties of overheidssubsidies, maar op eigen kracht publieke doelen realiseren.  

 Dat is ook precies de reden waarom de belangstelling in Nederland gewekt is. Minister 

Donner van Volkshuisvesting heeft vlak voor het zomerreces bij meerdere gelegenheden laten 

weten dat hij de ontwikkeling van trusts in Nederland graag in de vorm van experimenten en 

pilots wil stimuleren.ii In zijn ogen is het een noodzakelijke volgende stap. Burgerparticipatie 

in Nederland komt nogal eens niet verder dan uitnodigingen om mee te vergaderen of 

kortstondige participatie met tijdelijk subsidiegelden, vaak onder de hoede van 

overheidsorganisaties of welzijnsinstellingen. Het is nu zaak om meer aan burgers over te 

laten en de (eigen) kracht van burgers beter te benutten, zo meent de minister.  

 Een Nederlandse variant van trusts biedt een mogelijkheid om een stap verder te komen 

en burgers in een positie te brengen dat ze ook daadwerkelijk publieke verantwoordelijkheid 

kunnen dragen. Vandaar dat minister Donner in het kader van het verder ondersteunen van de 

wijkenaanpak op zoek is naar locaties en initiatieven die zich als een Nederlandse trust 

zouden kunnen ontwikkelen. En die plekken zijn er. In Tilburg hebben burgers de sleutels 

overgenomen van een aantal club- en buurthuizen die de gemeente wilde sluiten, soortgelijke 

initiatieven zie je ook in andere gemeenten. 

 Dat is armoe, zullen sceptici ons voor de voeten werpen, het is het afwentelen van 

bezuinigingen op burgers zelf. Terecht stelt welzijnsdirecteur Dick Jansen dat ‘wishful 

thinking’ geen basis kan zijn voor het welzijnswerk. Toch is niet duidelijk waarom facilitaire 

bedrijven voor sociaal burgerschap in de toekomst niet meer financiering buiten de overheid 

zouden kunnen vinden dan de 10 procent die Jansen momenteel genereert. De Nederlandse 

samenleving is momenteel heel wat rijker dan een ruime eeuw geleden – waarom konden vele 

duizenden Nederlanders destijds meer dan duizend woningcorporaties oprichten die met 

kwartjes en dubbeltjes een prachtige volkshuisvestingssector van de grond hebben laten 

komen en waarom zouden we dat nu niet kunnen? Waarom slagen voetbalverenigingen erin 

om met elkaar elk weekend bijna een miljoen mensen op het voetbalveld in beweging te 

brengen, terwijl het club- en buurthuis om de hoek door professionals geleid moet worden? 

We hebben de kracht van burgers verbannen naar de vrije tijd en de zaken die er wezenlijk toe 

doen, zoals leefbaarheid, tegenslag en pech in handen gebracht van professionals. Op dat punt 

is onze samenleving aan een correctie toe, burgers moeten meer ruimte krijgen om hun 

omstandigheden zelf vorm te geven en de instituties moeten in die beweging hun 

dienstbaarheid opnieuw uitvinden. Die beweging is op alle mogelijke terreinen gaande en ons 

essay Burgerkracht maakt deel uit van die zoektocht naar nieuwe organisatievormen, nieuwe 

arrangementen en nieuwe verbindingen tussen professionals en burgers.  

 

Het is een zoektocht vol risico’s en soms bemoeilijkt door groteske bezuinigen, maar dat mag 

geen reden mag zijn om ervan af te zien of er in louter politiek correcte termen over te 

spreken. Wie voor die strategie kiest, kiest voor de weg terug, en die is er niet.  

 
 



                                                                                                                                                                                                        
i
  Zie voor zo’n analyse ook: Jos van der lans, De lange mars uit de instituties, De Groene Amsterdammer, 23 juni 2011. 

Na te lezen via: www.josvdlans.nl/journalist/artikelen.asp 
ii
  Minister Donner deed deze toezegging tijdens de conferentie ‘Ruimte voor burgers’ op 27 juni 2011 in Den Haag.  

 

 

 

 

De reacties op Burgerkracht in TSS 

 

Dick Jansen schrijft in TSS 6/juni 2011 dat de ideeën van Van der Lans en De Boer nogal 

idealistisch zijn. Hij vraagt zich af wie de wijkcoöperaties moeten gaan betalen waar de 

auteurs hun hoop op gevestigd hebben. De doelgroep van het welzijnswerk bestaat immers 

doorgaans uit mensen met een minimuminkomen. Jansen ziet een rol voor de welzijnswerker 

die weerbare en kwetsbare burgers samenbrengt. Hij heeft zelf ervaren dat weerbare burgers 

best bereid zijn minder weerbare burgers te helpen, maar ze moeten daar niet al teveel moeite 

voor hoeven doen. 

 

Lucas Meijs stelt in datzelfde nummer vragen bij de afhankelijkheid van de welzijnssector 

tegenover van de overheid. Hij vindt dat het welzijnswerk moet zoeken naar meer autonomie 

bij de uitoefening van haar taak. En wel door middel van private fondsenwerving. Dan kan er 

ook niet bezuinigd worden op zaken die de overheid niet aanstaan.  

 

De ‘Utrechtse denkers’ Ard Sprinkhuizen, Lia van Doorn, Daan Heineke, Kees Penninx en 

Margot Scholte stellen in TSS 7-8/juli-augustus 2011 dat de suggesties van De Boer en Van 

der Lans meer problemen veroorzaken dan oplossen. Want de meest kwetsbare burgers 

dreigen in de marge terecht te komen. Door hen apart te benaderen ondergraaf je de brede 

solidariteit en bovendien zullen lang niet alle burgers mee kunnen komen in de initiatieven die 

door zelfredzame burgers opgezet worden. Sprinkhuizen c.s. vrezen dat het welzijnswerk 

ophoudt te bestaan als de ideeën van De Boer en Van der Lans gerealiseerd worden. Ze 

verwijten de auteurs dat ze zich schikken naar het vigerende beleid van bezuinigingen en het 

heersende gebrek aan solidariteit. Een rijk, beschaafd land als Nederland zou zich juist 

moeten inzetten voor het welzijn van haar kwetsbare burgers.  

 

 

 

 
 


