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Een wijk is geen geit, dat mag duidelijk zijn. Het volstaat niet om een 
paar keer hard te roepen: ‘Kom op, aanpakken!’ Sommige mensen 
willen nog wel eens laatdunkend reageren op de inzet en investeringen 
in beleidsontwikkeling, onderzoek en kennisuitwisseling. We zouden de 
handen vooral uit de mouwen moeten steken, vooral moeten optreden, 
moeten doen: ‘Geen woorden maar daden’. Het zou wel eenvoudig zijn 
als dat succes zou hebben, maar zo simpel is het niet. 

Vooruitgang en voortzetting 

“Met de veertig Vogelaarwijken gaat het beter, vinden bewoners”. Dat 
is de kop boven een paginagroot artikel over de voortgangsrapportage 
wijkenaanpak in de Volkskrant, daags voor de beëdiging van het nieuwe 
kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV1. In hetzelfde 
artikel staat dat het ministerie VROM/WWI ophoudt te bestaan. Het 
directoraat Wonen, Wijken en Integratie wordt overgeplaatst naar het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie 
meldt die dag aan de ambtelijke coördinatoren van de (middel-)grote 
steden: “Voor ons is het op dit moment nog niet te zeggen hoe de 
nieuwe minister wil omgaan met het stedenbeleid en de wijkaanpak. 
Zodra we daar meer zicht op hebben, zullen we jullie daar nader over 
informeren.” Het maakt een wat verweesde indruk na een periode 
waarin wekelijks een van de 40 prachtwijken met ministerieel bezoek 
werd vereerd. 

Halverwege het jaar 2010, midden in het gewoel van de vorming van 
een nieuwe regering, zond minister Eimert van Middelkoop een brief 
over de wijkenaanpak naar de Tweede Kamer. In die brief gaf hij het 
beeld van de verwachtingen van de diverse partners in de wijkaanpak 
over de volgende uitvoeringsfase. In een interview in Trouw stelde hij: 
“We hebben verwachtingen gewekt dat we de komende tien jaar aan de 
wijken blijven werken, sterker we zijn als rijk met gemeenten, corpora-
ties en bewoners een bondgenootschap aangegaan. Politiek zou het 
niet geloofwaardig zijn ermee te stoppen. Het zou ook tamelijk desas-
treus en destructief zijn. Je laat de wijken aan hun lot over. Het gevolg 
zou kunnen zijn dat er bij de volgende verkiezingen uit onvrede nog 
meer mensen op de PVV stemmen. Maatschappelijk is het onverant-
woord met de wijkenaanpak te stoppen.” 2

In zijn brief aan de kamer sloeg hij een zeer positieve toon aan over 
de wijkenaanpak. “Bewoners zijn positief over de voortgang en heb-
ben sinds jaren weer verwachtingen voor de toekomst (….). Dat geeft 

1 Volkskrant, 13 oktober 2010

2 Trouw, 1 juli 2010
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respect voor elkaar prettig kunnen samenleven, zich kunnen ontwikke-
len en kunnen participeren in de samenleving.

Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van veertien 
woningcorporaties en Aedes, is in 2008 gestart omdat een aantal cor-
poraties vraagtekens zette bij de stelling dat het alleen nog maar een 
kwestie van doen zou zijn in de wijkenaanpak. Ze constateerden ook 
dat wijkgericht werken het gevaar in zich draagt om de oplossing in de 
betreffende wijk te zoeken en ervaringen van elders over het hoofd te 
zien.
 
Het platform wil de gangbare beleidstheorieën tegen het licht houden 
en is nieuwsgierig naar de mechanismen die op de achtergrond een 
rol spelen. Dat gebeurt niet vanuit betweterigheid, maar omdat de 
deelnemers ervaren hebben dat eenvoudige oplossingen niet bestaan 
voor de vaak structurele problemen. Platform Corpovenista richt zich 
op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling over vraagstukken waar 
wijkontwikkeling, de emancipatie van de bewoners en de ontwikkeling 
van het vastgoed in onderlinge samenhang aan de orde zijn. De deel-
nemers zijn er van overtuigd dat de emancipatiekansen en de kwaliteit 
van wijken afhangen van een complex samenspel van fysieke, sociale 
en economische factoren. De aanpak van wijken is dan ook per definitie 
een aanpak waarbij veel partijen betrokken zijn. Het platform wil inzicht 
verkrijgen in de rol van de verschillende partijen die hierbij betrokken 
zijn. Het wil kennis en ervaringen uit beleid, praktijk en onderzoek met 
elkaar verbinden.
 
De brede aanpak in de wijken is van betekenis voor de rollen en activi-
teiten van de woningcorporaties. Zij bieden huisvesting, in het bijzonder 
aan huishoudens die daar niet zelf in kunnen voorzien, maar zijn ook 
beheerder van vastgoed waarvan de waardeontwikkeling sterk bepaald 
wordt door de kwaliteit van de wijk. Corporaties zijn ook organisaties die 
de mensen in de wijk kennen en in toenemende mate een rol spelen 
in de aanpak van de problematiek, zelfs tot ‘achter de voordeur’. De 
positie van de corporaties staat echter ook met regelmaat ter discus-
sie, waarbij het zowel gaat om de vraag hoe die positieverandering zich 
verhoudt met de kerntaken en de kerncompetenties van de corporaties 
als met de bredere ontwikkelingen op het vlak van overheid, markt en 
maatschappelijke partijen. 

zelfvertrouwen en dat is essentieel voor duurzame verbetering in de wij-
ken.” 3 Daarbij verwijst hij naar het WoonOnderzoek, waaruit blijkt dat in 
2009 ook in de aandachtswijken het saldo van mensen die vooruitgang 
ervaren minus de mensen die achteruitgang ervaren, positief is, net als 
in alle andere categorieën van wijken. In 2006 overtrof in de aandachts-
wijken het aandeel bewoners dat achteruitgang ervaren had het aandeel 
dat vooruitgang ervaren had. Wie verder leest in het onderzoek, komt 
tot de conclusie dat de resultaten nog niet zo eenduidig zijn. Het saldo 
is nu weliswaar positief, maar nog steeds heeft ruim een kwart van de 
bewoners van de aandachtswijken in de afgelopen jaren achteruitgang 
ervaren. In dezelfde periode is de verloedering, zoals bewoners die 
ervaren, toegenomen en beoordelen de bewoners de sociale cohesie 
maar nauwelijks positiever dan voorheen.

Van Middelkoop ging in zijn brief van juli uitvoerig in op de rol van het 
Rijk en wees op de mening van betrokken corporaties dat de afspraken 
tussen alle partijen blijvend moeten worden waargemaakt in de periode 
tot 2015-2017, dat is ook de toonzetting in het introductiedossier voor de 
nieuwe bewindslieden. Maar of en hoe het nieuwe kabinet de wijken-
aanpak zal voortzetten wordt niet duidelijk uit het regeerakkoord. De 
Vogelaarheffing wordt afgeschaft en de financiële middelen van het rijk 
voor de stedelijke vernieuwing en de wijkenaanpak zijn op termijn ver-
dwenen dan wel overgeheveld naar het gemeentefonds. Betrokkenen 
bij de wijkaanpak zullen het eerdere pleidooi van Van Middelkoop voor 
een voortzetting van de wijkenaanpak onderschrijven en dat geldt zeker 
ook voor de deelnemers van Platform Corpovenista. Ook als het Rijk 
het op bepaalde punten misschien laat afweten, zal dat niet betekenen 
dat corporaties bewoners in de kou zullen laten staan. Maar dat wil niet 
zeggen dat de receptuur van de wijkenaanpak nu helder is, dat het nu 
alleen nog een kwestie van aanpakken is, van doen, van ‘Vooruit met 
de wijk’.

Vraagtekens bij de gangbare opvattingen

Wijkvernieuwing is niet nieuw. Sinds de jaren zeventig is daar al sprake 
van, maar het proces is het afgelopen decennium sterk veranderd onder 
invloed van grote maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, 
migratie, individualisering en economische groei. De opgave is veel bre-
der geworden. Wijkbewoners kennen een grote diversiteit in leefwijze, 
afkomst en toekomstperspectief. De aanpak staat meer dan ooit in het 
teken van het scheppen van voorwaarden waarbinnen de bewoners met 

3 Brief aan de Tweede Kamer
van 30 juni 2010
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Tussen ideaal en werkelijkheid

We zullen, naar mijn mening, meer op zoek moeten gaan naar de wer-
kelijke leefwereld van de bewoners als we daadwerkelijk een antwoord 
willen hebben op de vraag hoe de kwaliteit van de wijk en de emancipa-
tie van de bewoners samenhangen. We zullen oog moeten krijgen voor 
de fijnmaziger processen die zich in de wijk afspelen, meer zicht moeten 
krijgen op het werkelijke gebruik van de wijk. In die zoektocht geldt voor 
alles dat de kwaliteit van de wijk verschilt en anders gewaardeerd zal 
worden door mensen met een verschillende leefwijze en sociale positie. 
Ieder heeft zijn eigen definitie van ‘de ideale wijk’; het is niet alleen voor-
behouden aan planologen, stedenbouwkundigen en architecten8 om 
daar een opvatting over te hebben. Ook bij de ideale wijk geldt: ‘Beauty 
is in the eye of the beholder’. Steeds opnieuw gaat het er om hoe de 
wijk past bij de betreffende bewoners die een grote diversiteit kennen. 
Condities scheppen zodat de wijk tegemoet komt aan die diversiteit, is 
een van de belangrijkste opgaven. We zullen rekening moeten houden 
met enerzijds een toenemende heterogeniteit en anderzijds een be-
hoefte aan vertrouwdheid. Bewoners willen zich geen vreemde voelen 
in hun eigen wijk. In de afgelopen jaren zijn er talrijke voorbeelden 
geweest van succesvolle wijkinterventies om wederzijdse onbekendheid 
te doorbreken. Een mooi voorbeeld is het optekenen van de verhalen 
van heel verschillende bewoners in de Eindhovense wijk Bennekel, al-
len met hun eigen belevenissen en beelden van de wijk, bewoners van 
verschillende straten, de kinderen uit groep 6 van de basisschool, maar 
ook de hiphoppers uit de buurt. Daardoor krijgen ze een voor elkaar 
herkenbaar gezicht9. Vertrouwdheid wil echter niet zeggen dat het gaat 
om terug naar vroeger, om heimwee naar het verleden, om nostalgie. 
Dan is het gevaar niet denkbeeldig dat het alleen leidt tot een herformu-
lering en versterking van het ‘wij’ en ‘zij’. Het gaat om een veel subtieler 
proces, om toevallige alledaagse ontmoetingen.10

En dat is dan weer iets anders dan het ideaal van ‘sociale cohesie’ na-
drukkelijk en op wijkniveau na te streven. Te snel wordt het gebrek aan 
sociale cohesie genoemd als reden om maar in te grijpen in de buurt. 
Dat geldt evenzeer voor het begrip ‘sociale mobiliteit’. Het vooruitgangs-
denken zit ondanks alle discussies over maakbaarheid in de afgelopen 
decennia, nog steeds hard in veler hoofd. Ook in het wijkenbeleid ko-
men we dat sterk tegen. Doelstellingen worden in de wijkcharters vaak 
geformuleerd in de vorm van het inhalen van de achterstand van de wijk 
ten opzichte van het stedelijke gemiddelde, dat geldt voor uiteenlopende 

8 Zie: Op zoek naar de ideale
stad, L.A. de Klerk
(1980), Van Loghum Slaterus, 
Deventer.  

9 Zie: In de Bennekel , Woon-
bedrijf (2010), Woonbedrijf, 
Eindhoven.

10 Zie o.a.: Ontmoeten doet
er toe, Talja Blokland (2008), 
Vestia Rotterdam; Oog voor el-
kaar, sociale controle en sociale 
veiligheid in de grote stad, Talja 
Blokland (2008), Amsterdam 
University Press, Amsterdam 
en Scènes in de Copy Corner, 
van vluchtige ontmoetingen 
naar publieke vertrouwdheid,  
Joke van der Zwaard (2010), 
Sun Trancity, Amsterdam. 

Zoektocht

Dat de kwaliteit van wijken en de ontwikkeling van het vastgoed grote 
samenhang vertonen is ondertussen wel duidelijk. Ook is er een duide-
lijke wisselwerking tussen de reputatie van wijken en de maatschappe-
lijke positie van bewoners. Maar hoe vernieuwing van de wijk bijdraagt 
aan de emancipatie en ontwikkeling van bewoners, is minder duidelijk 
en dat geldt evenzo voor de relatie tussen het investeren in de emanci-
patie van bewoners en de ontwikkeling van de wijk en het vastgoed. De 
effecten van investeringen in de leefbaarheid van de wijk en sociale stij-
ging op de emancipatie en ontwikkeling van de bewoners blijken bijvoor-
beeld moeilijk vast te stellen en de resultaten van die investeringen voor 
de reputatie en status van de wijk en de ontwikkeling van het vastgoed 
blijken nauwelijks aantoonbaar4. Op die terreinen ligt nog een zoektocht 
voor ons en zo zijn er nog meer vragen die voorliggen. 

Vooruitgang is mooi meegenomen, maar een verbetering van de positie 
van een wijk bij een volgende meting van de ‘Leefbaarometer’ betekent 
niet dat daarmee de problemen zoals die door bewoners ervaren wor-
den, ook daadwerkelijk zijn opgelost. Op wijkniveau mag de woning-
voorraad veranderd zijn, waardoor de samenstelling van de bewoners 
is gewijzigd en op de volgende peiling van de Leefbaarometer een 
positieve ontwikkeling wordt gesignaleerd5, maar dat wil niet zeggen 
dat op individueel niveau de bewoners nu minder problemen hebben 
met rondkomen en vooruitkomen. Misschien heeft de wijkvernieuwing 
in zo’n situatie wel bijgedragen aan het verstevigen van de reputatie 
van de wijk of aan het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten 
van de vreedzame co-existentie van bewoners6. Maar het kan ook zijn 
dat bewoners die de problemen ervaren als gevolg van de wijkaanpak 
verhuisd zijn naar een andere wijk, of nog steeds dezelfde problemen 
ervaren, maar wel rijkere en meer succesvolle buurtgenoten hebben 
gekregen, zonder dat ze daar zelf veel mee opgeschoten zijn. Veronder-
stelde voordelen voor bewoners door meer gemengde sociale netwer-
ken tengevolge van de wijkaanpak, blijken in de praktijk niet door middel 
van onderzoek gestaafd te kunnen worden. Sociale netwerken van 
bewoners worden in de eerste plaats bepaald door opleiding, familie en 
werk. De wijk is maar van betrekkelijke betekenis voor de samenstelling 
en rijkheid van het sociale netwerk van bewoners7. Veranderingen in de 
fysieke structuur en daaraan gekoppeld de samenstelling van bewoners 
van de wijk dragen nauwelijks bij aan het vergroten van het sociaal kapi-
taal van bewoners.

4 Zie de rapportage: ‘Sociale
stijging: tussen droom en daad’, 
Joost Groenendijk, Marieke de 
Groot & Martin van der Gugten 
(2010), uitgave: Platform Corp-
ovenista, Hilversum/Delft 2010 
(download: corpovenista.nl).

5 Het feit alleen dat het
aantal sociale huurwoningen 
vermindert, levert in de Leef-
baarometer al een positieve 
ontwikkeling op, los van wat er 
verder gebeurt in de wijk.
 

6 Sociale implicaties van
herstructurering en herhuis-
vesting,
R.J. Kleinhans (2005), Delft 
University Press, Delft.

7 Unequal networks. Spatial
segregation, relationships and 
inequality in the city, Gwen van 
Eijk (2010), Delft University 
Press, imprint van Iospress, 
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Als onderdeel van die kennisuitwisseling bundelt het platform in deze 
publicatie verschillende bijdragen die op het seminar in 2009 en de 
conferentie in 2010 zijn geleverd. Het zijn bijdragen vanuit verschillende 
invalshoeken, waarbij de opvattingen van de auteurs niet op alle punten 
met elkaar stroken maar voor een belangrijk deel juist wel in elkaars 
verlengde liggen en elkaar aanvullen. Het zijn vijf bijdragen vanuit een 
specifieke invalshoek, aan het debat dat Platform Corpovenista verder 
wil brengen en waarvan het ook verslag doet en zal doen op haar 
website. 
‘Vooruit met de wijk’ betekent voor Platform Corpovenista dus vooruit 
met de wijkenaanpak en het leren van elkaar in die aanpak, vooruit met 
het leggen van verbindingen tussen het denken en het doen. 

zaken als de mutatiegraad van woningen, het aantal bewoners met een 
uitkering als de waardering van de leefbaarheid . We zullen op zoek 
moeten gaan naar de specifieke plaats van de wijk in de stad en dat is 
zelden een gemiddelde. Bewoners zijn niet op zoek naar een ‘middel-
matige’ wijk, maar naar een wijk die bij hen past en hen verder helpt in 
het leven. En ‘verder’ vereist een precieze blik. Voor een belangrijk deel 
van de bewoners zal gelden dat het al een hele stap vooruit is als zij iets 
geriefelijker kunnen rondkomen. 

Leren in een spanningsveld

Werken in de wijkaanpak gebeurt in een spanningsveld tussen denken 
en doen. Om een aanpak mogelijk te maken, om partijen te kunnen 
organiseren, is het vaak nodig om problemen en inzetten te omschrij-
ven als een project met kop en staart. Afspraken zullen behapbaar 
gemaakt moeten worden, specifiek en in het besef dat we niet alles van 
tevoren (kunnen) weten. Uitgaan van ideaalbeelden die geen rekening 
houden met de werkelijkheid staat echter gelijk aan het organiseren 
van teleurstellingen. De aanpak zal zo georganiseerd moeten worden 
dat we er als verschillende partijen in de wijkvernieuwing van kunnen 
leren. Dat betekent dat doelen helder geformuleerd moeten worden en 
er tijd besteed wordt aan het monitoren en het evalueren. Structurele 
kwesties zullen niet gelijk opgelost kunnen worden, ongelijkheid zal niet 
gelijk ongedaan gemaakt worden. Maar we kunnen wel onderzoeken 
of het de goede kant uitwerkt. We moeten zoeken naar een aanpak die 
getuigt van het inzicht dat de wereld niet op alle punten maakbaar is en 
er structurele ongelijkheden zijn, maar die gelijktijdig wel activeert en in 
beweging brengt.

Om daar stappen in te kunnen zetten is het nodig om met elkaar en van 
elkaar te leren. Platform Corpovenista wil daar aan bijdragen door het 
verbinden van ervaringen uit onderzoek, beleid en praktijk. Het platform 
verstrekt zelfstandig opdrachten voor onderzoek, maar werkt in andere 
projecten weer samen met andere kennisinstituten zoals het NICIS, 
de SEV, etc. Het platform organiseert zelfstandig kennisuitwisseling, 
zoals het seminar ‘De wijk centraal?!’ in 2009 en de grote conferentie 
‘De wijk: denken, doen en doorzetten’ in 2010, en organiseert ook met 
anderen zoals kenniscentrum KEI debatten en expertmeetings. Platform 
Corpovenista heeft haar website (www.corpovenista.nl ) ondergebracht 
bij KEI en stelt daarop alle kennis die vergaard is beschikbaar voor een 
breed publiek. 
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Waarom richten we ons altijd maar weer op de stad als emancipa-
tiemachine, vraagt Arnold Reijndorp zich af in dit essay. De sociale 
politiek en de inspanningen van de instellingen die het maatschap-
pelijk middenveld vormen, zijn gericht op het collectieve domein: 
daar waar emancipatie en inburgering plaatsvindt. De wijkaanpak 
maakt onderdeel uit van die emancipatiemachine. Reijndorp stelt 
dat de achterstandswijk inmiddels een stapelplaats van sociale 
interventies is geworden en dat alleen al beïnvloedt de manier 
waarop we naar zo’n wijk kijken. Het etiket van achterstandswijk, 
of tegenwoordig pracht- of krachtwijk, levert de instanties geld 
op, maar kan de feitelijke revitalisering juist belemmeren: wie 
in een wijk woont die volgepakt is met voorzieningen gericht op 
het wegnemen van achterstanden, bespeurt weinig ambities. De 
emancipatiemachine hapert bovendien omdat het collectieve 
domein geen collectieve drager meer kent. Sociale homogeniteit 
is diversiteit geworden, de collectiviteit is opgelost in parochiale 
domeinen van specifieke groepen, die maar voor een deel sa-
menvallen met wijken of buurten. Daarom hebben we naast de 
wereld van het collectieve domein een andere wereld nodig: die 
van het publieke domein. De stad als bazaar, noemt Reijndorp dit. 
De stad als plaats van uitwisseling, als publiek domein vol kan-
sen, initiatieven en conflicten. De creactieve stad. Wie goed kijkt, 
ziet dat het nieuwe publieke domein ontstaat op plekken waar de 
verschillende leefwerelden van oude en nieuwe groepen bewoners 
elkaar treffen en overlappen. Op deze - vaak onverwachte - plekken 
ontwikkelt zich een nieuwe publieke vertrouwdheid. De opgave van 
de stedelijke vernieuwing is om de stad als emancipatiemachine 
te verbinden met de stad als bazaar. Twee werelden in één verhaal 
over de herwaardering van het collectieve domein in woonbuurten 
en de vormgeving van nieuw publiek domein in de verstedelijkte 
woonwijken. 

Een verhaal
over de
emancipatiemachine
en de bazaar 
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Waarom niet?

De wijk of de buurt lijkt het vanzelfsprekende territorium voor de ste-
delijke-vernieuwingsopgave. Die vanzelfsprekendheid is van verschil-
lende zijde en om verschillende redenen ter discussie gesteld. Is de 
wijk nog wel het gebied waar mensen hun dagelijks leven organiseren? 
Is de buurt voor veel van de bewoners niet eerder uitvalsbasis dan de 
plek waar hun leven zich afspeelt? Zijn de directe buren in de netwerk-
samenleving nog wel de gelijkgezinden waarmee men levenswijze 
en opvattingen deelt? Zijn de wijken eigenlijk de meest aangewezen 
plekken om problemen van achterstand en segregatie te lijf te gaan? 
Woont van alle huishoudens met een achterstand in Nederland niet 
een zeer klein deel in de aangewezen stedelijke-vernieuwingswijken? 
Zijn andere maatschappelijke terreinen als werk en onderwijs niet veel 
belangrijker dan de wijken als het gaat om integratie, achterstandsbe-
strijding en emancipatie? Die vragen zaaien op zijn minst twijfel over de 
vanzelfsprekend waarmee de wijk telkens weer wordt aangewezen als 
de plaats bij uitstek voor de vormgeving van sociaal beleid. We kunnen 
de vraag ‘waarom wijken’ ook omkeren: Waarom niet? Die vraag is niet 
retorisch bedoeld, hoewel dat in de praktijk van de stedelijke vernieu-
wing wel vaak het geval lijkt te zijn. Waarom niet, je moet toch wat, en 
de wijk is in ieder geval een terrein waar alle actoren van sociaal beleid 
bij elkaar komen, wat een integrale aanpak van de problemen mogelijk 
maakt. Woningcorporaties, opbouwwerk, welzijnsinstellingen, politie, 
jongerenwerk, sociale psychiatrie, thuiszorg hebben hun organisatie en 
hun werkwijze allemaal op wijkniveau vormgegeven. Maar dat is mis-
schien juist het probleem.

Stapeling van sociale strategieën

De wijk - en ‘de wijk’ betreft altijd een specifieke wijk, een achterstand- 
of probleemwijk en nooit een middenstand- of elite wijk - is in de afge-
lopen decennia telkens weer als plaats gekozen voor de uitvoering van 
een toenemend aantal politieke en maatschappelijke strategieën. Sinds 
de jaren zestig is de wijk het terrein van maatschappelijke opbouw, van-
af de jaren zeventig van politieke participatie, in de jaren tachtig komt 
daar etnische integratie en sociale vernieuwing bij, in de jaren negentig 
kloppen de extra-muralisering van de ouderenzorg en de vermaatschap-
pelijking van de geestelijk-gezondheidszorg aan de poorten van de wijk 
en aan het begin van deze eeuw voegt de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid er nog de vernieuwing van de democratie aan 

14 15
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Zelfstandig onderzoeker,
Universiteit van Amster-
dam, VROM-raad
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het terrein moeten zijn waar de veronderstelde werkelijkheid van de 
politiek en maatschappelijke strategieën wordt getest, niet opgedron-
gen. Het opschalen van wijkproblemen tot maatschappelijke en politiek 
vraagstukken heeft nog een ander effect. Het lijdt tot stigmatisering en 
verslechtering van het imago van deze wijken en schaadt de reputatie 
van hun bewoners.

Imago en reputatie

Het etiket van achterstandswijk - of de eufemistische synoniemen 
prachtwijk of krachtwijk - brengt weliswaar geld in de laatjes van 
gemeenten en al die instellingen die werken aan de vernieuwing van 
die wijken, tegelijk belemmert het juist de beoogde revitalisering. Het 
bevestigt de verslechtering van het imago en het blijkt heel moeilijk om 
dat proces te keren. Imago gaat te paard en keert slechts voetje voor 
voetje weer. Dat bemoeilijkt het aantrekken van de beoogde midden-
klasse en het vasthouden van wat er al aan middenklasse in de wijk 
woont of zich daar ontwikkelt. Het creëert ook scheidingen, waar het 
vernieuwingsbeleid juist verbindingen beoogt. Want waarom heet een 
wijk een achterstandswijk? Wie veroorzaken de problemen die dat 
etiket rechtvaardigen? Dat kunnen toch geen andere zijn, dan som-
mige in de wijk woonachtige groepen. Als ikzelf vind dat ik niet tot die 
groep behoor (en dat zal voor vrijwel iedereen gelden) dan zullen dat 
dus andere in de wijk woonachtige bewoners zijn. Tegelijk heeft dat wel 
invloed op mijn eigen reputatie. Want anderen, buitenstaanders, zien 
in mij een bewoner van een achterstandswijk en dus een bewoner met 
achterstand. Want waarom woont een fatsoenlijk mens er anders (nog)? 
Tenzij ik natuurlijk behoor tot die stedelijke pioniers die kiezen voor een 
multiculturele wijk en wier reputatie als stoere stedeling er juist op voor-
uitgaat. Die ontlenen hun status aan hun hoge opleiding en professio-
nele bezigheden. Deze doelgroep van het stedelijke-vernieuwingsbeleid 
draagt op haar beurt bij aan de reputatieschade en de statusverlaging 
van de zittende buurtbewoners. Want als deze doelgroep de redding 
van de wijk moet betekenen, dan is de wijk er dus kennelijk niet voor 
deze zittende bewoners en vormen zij het probleem. Zo ontstaat van 
begin af aan en van beide kanten een wij en zij. Dat treedt ook op bij 
spontane gentrification. Dat gentrification in Nederland ondertussen een 
vrijwel algemeen geaccepteerde beleidsdoelstelling is, kan men gerust 
uniek noemen.

toe. De wijk, dat wil zeggen de achterstandswijk, is zo een stapelplaats 
van maatschappelijke en politieke strategieën geworden. Er blijkt eerder 
sprake van oplossing- dan van probleemaccumulatie. Niet de logica van 
de wijk, maar het ideologische belang van de politiek en de institutionele 
overwegingen van maatschappelijke organisaties bepalen de agenda. 
Naarmate de wijk evolueert tot terrein bij uitstek van sociale interventies, 
neemt ook de vanzelfsprekendheid toe om daar telkens nieuwe aan toe 
te voegen: onderwijsachterstandsbeleid, brede scholen, preventieve 
gezondheidszorg, jongeren en veiligheid, jeugd en gezin, toeleiden tot 
de arbeidsmarkt en - last but not least - ‘achter de voordeur’. De wijkbe-
woner, die het object is van al die interventies, wordt ook nog geacht in 
verschillende daarvan actief te participeren. Degenen die dat allemaal 
verzinnen - en die daarvan in de wijken waar ze zelf wonen doorgaans 
geen last hebben - zouden zich op zijn minst moeten afvragen of ‘de 
wijk’ dat allemaal aankan en of er geen vanzelfsprekender plaatsen 
zijn waar deze strategieën effectiever tot uitvoering kunnen worden 
gebracht. De vanzelfsprekendheid waarmee de wijk gezien wordt als 
plaats van sociale interventies heeft ook effect op de manier waarop we 
de situatie in dit soort wijken waarnemen en beoordelen.

Preciseren of uitvergroten

De problemen die de aanleiding vormen voor sociaal en fysiek ingrijpen, 
kunnen op het niveau van de wijk of de buurt met meer nauwkeurig-
heid worden onderzocht, in kaart gebracht en beoordeeld. Wat is er 
precies aan de hand in dat trappenhuis of in die straat waar voortdurend 
wrijving ontstaat tussen buren? Op welke plekken voelen bewoners zich 
precies onveilig en waarom? Waarom veroorzaken groepjes Marok-
kaanse jongeren in de ene buurt wel problemen en in vele anderen 
niet? Waaraan zijn de slechte schoolprestaties precies te wijten? Hoe 
kunnen vrouwen het best geholpen worden bij hun pogingen om vooruit 
te komen? Al te vaak gebeurt het tegendeel en worden problemen van 
samenleven in een portiek, rotzooi trappende jongeren en inburgering 
van immigrantenvrouwen opgeschaald en ingepast in grote maatschap-
pelijke problemen als afnemende sociale cohesie, jongeren en crimi-
naliteit, en falende emancipatie, met als resultaat een multicultureel 
drama. Nauwkeuriger kijken op het niveau van de wijk is niet hetzelfde 
als de problemen relativeren. De vraag is, wat het helpt om de daar 
voorkomende problemen te etiketteren met grote woorden, als juist de 
hiervoor genoemde interventies op wijkniveau een veel nauwkeuriger 
beoordeling van de problematiek mogelijk maken. De wijken zouden 
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verknoopt geraakt met de ontwikkeling van een specifiek domein, het 
collectieve domein. Dat is het domein van ‘het sociale’, gericht op de 
emancipatie, de inburgering en in zeker zin de beheersing van de stede-
lijke massa’s, in het begin de bewoners van de achterbuurten, later de 
arbeiders en nu de niet-westerse allochtonen.
Het collectieve domein vormt vanaf de vorige eeuwwisseling zowel in 
engere - de woonomgeving - , als in ruimere zin - de verzorgingsstaat - 
de ruimte van de emancipatie van het proletariaat en de inburgering van 
de volksklassen. Die vormgeving van de collectieve sfeer is de kern van 
elke sociale politiek, van sociaal-democraten zowel als christen-
democraten en verlichte liberalen. Daarin komen verbondenheid, klas-
se- of groepsbewustzijn, emancipatiestreven en beschavingsoffensief 
bij elkaar. Het is het domein van de volkshuisvesting, het onderwijs, het 
welzijn en de gezondheidszorg. De oude volksbuurten en de nieuwe ar-
beidersbuurten vormen de plaatsen waar dit collectieve domein gestalte 
krijgt. De instellingen die het maatschappelijke middenveld vormen zijn 
de uitvoerders: schoolverenigingen, buurt- en clubhuizen, wijkverple-
ging, maatschappelijk werk en woningcorporaties. Door het centraal 
stellen van het woningvraagstuk, de verbetering van de huisvesting 
van de massa van arbeiders in diezelfde uitdijende steden, raakte de 
moderne architecten en stedenbouwkundigen nauw verbonden met het 
tot stand komen van het collectieve domein.

Democratisering stedelijke openbaarheid 

De moderne levenswijze die zich in de loop van de vorige eeuw ontwik-
kelt, neemt afscheid van de straat als centrum van het buurtleven en 
keert zich af van het chaotische stadsleven dat via de straat in de woon-
omgeving doordrong. De ‘verovering van de woning op de bedrijvigheid 
van de stad’, zoals de architect J.J.P. Oud in de jaren twintig de harde 
architectuur van de sociale woningbouw in de toenmalige Rotterdamse 
uitbreidingswijken Spangen en Tussendijken verdedigde, gaat gepaard 
met een vrijwel geheel terugdringen van het stedelijke leven dat voor-
heen moeiteloos in de woningen doordrong. Het leven verplaatst zich 
naar de private sfeer van de woning en de collectieve voorzieningen die 
daarbij horen. Winkels, werkplaatsen en kroegen bepalen niet langer 
het straatbeeld. Hun plaats wordt ingenomen door collectieve voorzie-
ningen, scholen, club- en buurthuizen. De straten worden woonstraten. 
De nieuwe stad is woonstad. Daardoor krijgt het collectieve domein ook 
een fysiek-ruimtelijke vorm: de gemeenschappelijke ruimte van het hof, 
het binnenterrein, de speeltuin in de vooroorlogse woningbouwcom-

Stad en stijging

De dominante positie van de wijk in het denken over stedelijke(!) ver-
nieuwing en maatschappelijke ontwikkeling, blijkt ook uit de ontvangst 
van het advies van de VROM-raad over ‘Stad en stijging’. In dit advies 
schetste deze raad een nieuw perspectief op de stedelijke-vernieu-
wingsopgave: vooruitkomen, vasthouden en verbinden. De raad pleitte 
voor meer aandacht voor de ambities van bewoners om vooruit te ko-
men (wat meer is dan carrière maken) door middel van onderwijs, werk, 
wonen en vrije tijd, voor het vasthouden van bewoners die daarin slagen 
en voor het verbinden van verschillende groepen, met elkaar en met de 
plaats waar ze wonen. Hoewel de titel van het advies niet lichtzinnig ge-
kozen was en er in de tekst regelmatig sprake is van de stad als ladder 
van stijging, de stad als emancipatiemachine en onder het motto ‘stad 
in de wijk’ wordt gepleit voor meer stedelijke voorzieningen in wijken, is 
het advies in de praktijk van de stedelijke vernieuwing toch opgevat als 
een advies over ‘wijk en stijging’. Dat was reden voor de VROM-raad 
een tweede advies uit te brengen over wijk en stad. Vrijwel tegelijkertijd 
kwam de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling met zijn advies over 
dezelfde problematiek: de wijk in de grotere context.

Er zijn twee perspectieven op de emancipatorische kracht van steden. 
Het eerste beschouwt de stad als een emancipatiemachine. Sociale po-
litiek en instituties bevorderen dat mensen die naar de stad trekken (of 
hun kinderen) vooruitkomen. Het tweede ziet de stad als een plaats van 
uitwisseling van cultuur, kennis, ervaring, nieuws. De metafoor voor dit 
laatste perspectief is niet de machine, maar de bazaar: de stad als een 
plaats met een overstelpend en ongekend aanbod en een even gedif-
ferentieerde vraag. De metafoor van de machine verbeeldt een perspec-
tief van bovenaf. De machine is het samenstel van maatschappelijke en 
politieke strategieën van emancipatie, inburgering en sociale integratie. 
De stad als bazaar verbeeldt een perspectief van onderop, of liever op 
ooghoogte, en is verbonden met het dagelijkse leven van de bewoners 
en bezoekers van de stad, met de alledaagse praktijken of tactieken. 
De bazaar is ook een metafoor voor de stedelijke openbaarheid en het 
publieke domein van de stad. De ruimte van de culturele uitwisseling is 
bij uitstek het domein van het publiek, oorspronkelijk van de opkomende 
burgerij, nu van een nieuwe stedelijke, professionele middenklasse. 

De wijkaanpak maakt onderdeel uit van de emancipatiemachine. Het 
idee van de stad als een emancipatiemachine is in de afgelopen eeuw 
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Stedelijke vernieuwing en publiek domein 

Het belang van de stad als plaats van uitwisseling, als bazaar, lijkt 
enorm toegenomen, maar hetzelfde geldt voor de stad als emanci-
patiemachine. Nieuwkomers op zoek naar een beter bestaan komen 
niet langer uit de ‘provincie’ maar uit alle streken van de wereld. De 
wijken waar ze terecht komen zijn de wijken die het product zijn van het 
streven naar emancipatie en inburgering. Deze wijken, gebouwd in de 
decennia voor en na de tweede wereldoorlog, worden gestructureerd 
door de collectieve ruimten die de plaats en uitdrukking vormde van dat 
streven. De sociale homogeniteit die deze wijken kenmerkte is in snel 
tempo veranderd in een ongekende diversiteit van bevolkingsgroepen, 
naar herkomst, afkomst en maatschappelijk perspectief. Het collectieve 
domein kent daardoor niet langer een vanzelfsprekende collectieve 
drager. Sociaal gezien is de collectiviteit opgelost in talloze parochiale 
domeinen van specifieke groepen die zich onderscheiden naar ‘leefstijl’, 
al dan niet met etnische kenmerken. Die parochiale domeinen vallen 
maar voor een deel samen met buurten of wijken. Ze bestaan uit de 
optelsom van voorzieningen die kenmerkend zijn voor een bepaalde 
groep: voor de ene de Bijenkorf en het trendy café, voor een andere 
de markt en de moskee. Ze strekken zich uit over een veel groter deel 
van de stad en ver daarbuiten. Sommige van die parochiale domeinen 
overlappen in de wijken die aangewezen zijn voor stedelijke vernieu-
wing. In die zin is de ruimte van die wijken meer openbaar geworden. 
Het is een openbaarheid die vaak meer door conflict dan door uitwisse-
ling lijkt te worden bepaald. De opgave van de stedelijke vernieuwing is 
dus tweeledig: naast de herwaardering van het collectieve domein in de 
woonbuurten, de vormgeving van nieuw publiek domein in deze verste-
delijkende woonwijken. Dat betekent dat het eenzijdige perspectief van 
de emancipatiemachine moet worden doorbroken en aangevuld met het 
perspectief van de stad als bazaar, als plaats van initiatief, uitwisseling 
en - ook - conflict. Inburgering, integratie en emancipatie van bepaalde 
groepen vraagt nog steeds om gerichte sociale strategieën. Wie wil 
leren moet naar school en wie wil inburgeren naar een taalcursus, 
maar dat is slechts een deel van het verhaal. Wie in een wijk woont die 
volgepakt is met voorzieningen gericht op het wegnemen van achter-
standen, bespeurt weinig ambities. Als de eigen voorzieningen door 
corporatie- en stadsdeelmedewerkers voortdurend worden afgedaan als 
tekenen van de achteruitgang van een winkelstraat of van een gebrek 
aan integratie, nodigt dat niet uit tot verdere stappen. 

plexen, het gemeenschappelijke groen in de vroeg-naoorlogse wijken, 
de experimentele collectieve ruimten in de flatcomplexen van de jaren 
zestig en zeventig, en de woonerven van de jaren tachtig. In die laatste 
decennia verliest het collectieve domein zijn emancipatorische functie;
datzelfde geldt voor zijn sociale dragers, de corporaties en andere 
maatschappelijke instellingen. Opmerkelijk genoeg komt het collectieve 
domein momenteel opnieuw naar voren, maar nu in de vorm van privaat 
beheerde woondomeinen, waar zowel de woningen als de collectieve 
buitenruimte eigendom zijn van de bewoners. 

In de sociale politiek van de afgelopen honderd jaar is weinig aandacht 
voor dat andere, publieke domein van de stad: de grote openbare 
ruimte van de avenues, de pleinen en de parken met de daaraan 
gelegen theaters, concertzalen, warenhuizen, banken, stations, hotels, 
restaurants en grand cafés. Die burgerlijke openbaarheid die opbloeit 
in de snel groeiende en transformerende metropolen van Europa en 
Amerika vormt tot het eind van de 19e eeuw het domein van de stede-
lijke vernieuwing. Tegenover de collectieve sfeer als de ruimte van de 
emancipatie van de arbeiders en de inburgering van het volk, staat de 
openbaarheid van de stad als de ruimte van de burgerij. Zij vormt het 
publiek van dat nieuwe, publieke domein dat zich in de snel groeiende 
steden ontwikkelt. In dezelfde tijdspanne waarin de collectieve sfeer een 
prominente plaats verovert in de sociale politiek, vindt er echter ook een 
democratisering plaats van het publieke domein. Vanaf de jaren twintig 
groeit het aandeel van de nieuwe middengroepen, zoals ambtenaren, 
beambten, onderwijzers en leraren in steeds sneller tempo. Tegenwoor-
dig spreken we over de nieuwe professionele middenklasse, kennis-
werkers, experts, creatieve klasse of symbolisch-analisten. Terwijl er 
aan het begin van de vorige eeuw nog een onderscheid werd gemaakt 
tussen ‘massa’ en ‘publiek’ blijkt het publiek nu zelf een massaver-
schijnsel, dat zowel de openbare ruimte van de stad, de winkel- en 
uitgaansgebieden, als de nieuwe publieke ruimten van de pretparken 
en de vakantie-resorts overheerst. Binnen dat publiek onderscheiden 
zich deelpublieken, waaronder de creatieve klasse, die in de steden op 
zoek zijn naar de plekken waar ze geestverwanten verwachten. Het zijn 
plekken die zich in de luwte van de op de massa gerichte stedelijkheid 
ontwikkelen. Je weet misschien niet precies waar je dat soort plekken 
zoeken moet, maar als je er bent weet je onmiddellijk dat het gevonden 
hebt. Verschillende steden, maar ook de delen van een en dezelfde stad 
concurreren met elkaar in de symbolische economie die daarvan de 
uitdrukking vormt. 
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Wie goed kijkt, ziet dat het nieuwe publieke domein zich - soms op 
onverwachte plekken - ontwikkelt. De ‘Atlas van de Westelijke Tuinste-
den’13 laat het resultaat zien van de zoektocht naar dit nieuwe publieke 
domein in het naoorlogse nieuwe westen van Amsterdam. Het ontstaat 
daar waar de verschillende leefwerelden - de parochiale domeinen - van 
oude en nieuwe groepen bewoners elkaar treffen en overlappen. Op die 
plekken ontstaat een nieuwe publieke vertrouwdheid. Dat gebeurt op 
pleinen en in parken, tijdens geseculariseerde rituelen als de kermis en 
de typisch Nederlandse vrijmarkt op Koninginnedag; en in de winkelcen-
tra met hun filiaalbedrijven en winkelketens. De bijdrage van de Hema, 
het Kruitvat en de Albert Heijn aan de integratie zou weleens groter kun-
nen zijn dan van de buurtbarbecue. Het ontstaat ook daar waar etnische 
winkeltjes zich ontwikkelen tot grote supermarkten die niet enkel meer 
door de eigen groep worden gefrequenteerd. Het zou kunnen ontstaan 
daar waar meer stedelijke voorzieningen zich in de wijk vestigen: scho-
lengemeenschappen voor voortgezet onderwijs (die nu vaak uit de wijk 
verdwijnen), vestigingen van een hogeschool of universiteit, bibliotheken 
en theaters. Wat dat betreft blijkt dat andere stedelijke vernieuwings-
beleid, dat beoogt de internationale concurrentiepositie van de stad 
te versterken in hoge mate parasitair: voorzieningen die een bijdrage 
hadden kunnen leveren aan de ‘verstedelijking’ van achterstandwijken 
worden daar eerder weggehaald en geconcentreerd op plekken aan het 
IJ of aan de Maas om deze tot leven te wekken als parochiaal domein 
voor de ‘kenniswerkers’. Dat beleid versterkt de tegenstellingen in de 
stad: de bazaar op de ene plek, de emancipatiemachine op de andere. 
De grote opgave voor stedelijke vernieuwing is om deze twee werelden 
met elkaar te verbinden in één verhaal over de stad: de creatieve stad 
als emancipatiemachine. 

13 Zie: Atlas Westelijke Tuinsteden
Amsterdam, De geplande en de 
geleefde stad, Ivan Nio, Arnold 
Reijndorp en Wouter Veldhuis 
(2008), SUN Trancity, Amsterdam.
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Zonder
stad hangt
een wijk
in de lucht

Kees Fortuin houdt een pleidooi voor een organische kijk op de 
stedelijke vernieuwing. Het gebruik van de organische metafoor 
is geen leuk taaltrucje, zegt Fortuin, maar dwingt je om afstand 
te nemen van de kunstmatige tweedeling tussen wijk en stad. En 
dus ook van de misvatting dat de wijkgerichte aanpak niet naar 
de stad hoeft te kijken; en omgekeerd, dat men over de stad kan 
denken zonder naar de concrete plekken te kijken. Kees Fortuin 
begint daarom met observaties op het niveau van de straat en 
ontleedt vervolgens de buurt als was het een levend organisme. 
Hij vergelijkt het ragfijne weefsel van sociale interacties in een 
buurt met het mycelium, de onzichtbare draden die paddenstoelen 
ondergronds met elkaar verbinden en die de voorwaarde zijn voor 
hun bestaan. Het probleem is volgens Fortuin dat sociale interven-
ties meestal gericht zijn op het laten groeien van paddenstoelen 
en niet op de ontwikkeling van het mycelium. In de wijkaanpak 
wordt teveel gemikt op enkele interventies of op enkele vertegen-
woordigers. Eenzijdigheid is daar het gevolg van, en daarmee ook 
een geringer vermogen om op veranderende omstandigheden te 
reageren. De weg naar een betere buurt loopt dus via de buurt, en 
niet buiten de buurt om. Maar daarmee is niet alles gezegd. Fortuin 
wijst erop dat mensen over het algemeen geen bloeiend bestaan 
hebben als ze zich uitsluitend binnen hun wijk bewegen. De mo-
gelijkheden om een sociale stijging door te maken zijn afhankelijk 
van een ruimere omgeving, de stad dus. Wijkproblemen kun je niet 
uitsluitend op wijkniveau oplossen; net als Arnold Reijndorp wijst 
Kees Fortuin op het verband tussen de processen op het microni-
veau en de stad als de fysieke, sociale en symbolische ruimte waar 
die processen zich afspelen. Fortuin: ‘De stad is een grote zee van 
betekenissen, een complexe en boeiende symbolische ruimte. 
Lege plekken in een stad bestaan niet. Er is geen plek in de stad of 
er hangen wel verhalen omheen.’
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Organische metafoor

De wijk en de stad zijn schaalniveaus die elkaar niet uitsluiten. Natuurlijk 
omvat de stad de wijk. Maar de stad is geen blokkendoos waarin de 
wijken de blokken zijn. Net zo goed ‘omvat’ de wijk de stad. Ze draagt 
immers bij aan wat de stad is. Wijken hebben ook de stad nodig als 
omgeving, maar zonder wijken geen stad. In dit essay wil ik de mogelijk-
heden verkennen van de organische benadering. Een organisme is veel 
meer dan de optelsom van de organen. Door vanuit een organische 
metafoor te vertrekken kun je ook anders naar wijkontwikkeling kijken, 
ontstaan er andere beelden van wat je op wijkniveau kunt doen. Maar 
laat ik meteen preciezer zijn: ik zal vooral het buurtniveau bedoelen 
waar ik spreek over het wijkniveau. Voor veel sociale processen is dat 
immers relevanter dan het wijkniveau. 
Nieuw is het niet om in organische termen over steden te praten. Jane 
Jacobs heeft deze metafoor uitgewerkt in de vorm van een socratische 
dialoog14. Daarin richt ze zich vooral op de ontwikkeling van stedelijke 
economieën. De term ‘organisch’ komt al langere tijd regelmatig terug 
als het gaat om stedelijke vernieuwing. Maar wat moeten we er onder 
verstaan? In de organische wereld passen begrippen als ‘groei’, ‘leven’ 
en ‘voortplanting’. Om meer grip te krijgen op de verwevenheid van wijk 
en stad en tegelijkertijd op het eigene van een sociale aanpak, wil ik en-
kele kenmerken van de organische metafoor belichten. Ik zal ingaan op: 
• exponentiële groei
• het microniveau 
• zelforganisatie
• de omgeving
 
Exponentiële groei

Organische groei is exponentiële groei. In een proces van celdeling 
wordt een cel twee cellen, die zich ook weer delen. Dat levert de reeks 
1, 2, 4, 8, enzovoort op. De aangegroeide massa is drager van nieuwe 
groei. Een dergelijke exponentiële groeicurve kun je ook waarnemen 
bij de waardeontwikkeling van onroerend goed. Op ieder punt in de tijd 
wordt er waarde gecreëerd en die gecreëerde waarde gaat op zichzelf 
ook weer bijdragen aan de waardeontwikkeling in de toekomst. Rente 
op rente, als het ware. Dat maakt dat de waardeontwikkeling niet lineair 
is maar exponentieel. Dit in tegenstelling tot fysieke processen, die wel 
lineair verlopen. Alle energie en materiaal om te kunnen bouwen moe-
ten als het ware van buitenaf toegevoerd worden. Zijn je middelen op, 

De stad als
ecosysteem
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Fortuin Sociale
Gebiedsontwikkeling
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bewoner aan en die doet mee: hij of zij pleegt een sociale investering 
in de buurt, en zal daar al snel een andere bewoner bij betrekken. Dan 
zijn er dus op het volgende tijdstip twee mensen die sociaal investeren 
in de buurt. Stel ze spreken er ieder weer een aan, dan zijn het er het 
volgende moment vier. Als de geschiedenis zich herhaalt worden het 
er 8, 16, 32 enzovoort. Een exponentiële functie dus. De groeicurve 
ontstaat doordat de bewoners die je activeert op zichzelf ook weer gaan 
activeren. Dit lijkt te banaal voor woorden, maar toch is het ongebruike-
lijk om zo te denken. De meeste sociale interventies worden beoordeeld 
op de directe output, dus bijvoorbeeld op het aantal bewoners dat direct 
door de professional bereikt wordt. Dat is een lineaire benadering: 
als je in één uur één bewoner kunt bereiken, dan zou je voor duizend 
bewoners dus duizend uur in moeten zetten. Werk je echter met een 
groeicurve dan ben je er in tien stappen, dus met een inzet van tien uur. 
De veronderstelling bij dit voorbeeld is dat iedere bewoner er in slaagt 
om een andere bewoner te activeren. Dat kan misschien onrealistisch 
ogen, maar vergelijk het eens met de verwachting dat een opbouwwer-
ker duizend bewoners één op één kan activeren. Als de buurvrouw het 
niet kan, hoe groot is dan de kans dat de opbouwwerker het wel kan? 
En bovendien, opbouwwerkers komen en gaan, maar de buurvrouw 
blijft. Als zij de bewoners activeert dan is dat een duurzaam effect. Be-
woners hebben over het algemeen een structuur in hun relaties, en dat 
maakt dat zij in hun eigen netwerk beter kunnen activeren dan beroeps-
krachten. Als die structuur er niet is dan is een buurt los zand en dat 
is een probleem op zichzelf16. Als het proces voorspoedig verloopt kan 
de opbouwwerker zich al spoedig op andere taken richten. De goeden 
onder hen doen dat overigens ook al snel.

Microniveau 

Een tweede organisch aspect raakt hier onmiddellijk aan: organische 
processen beginnen op het microniveau. Het begint bij een cel die zich 
deelt. Het begint bij een persoon die een andere persoon aanspreekt. 
Die microprocessen in een stad hebben een massieve invloed omdat ze 
zo talrijk zijn en omdat ze steeds weer het begin van ketens van groei 
vormen. Om een beeld uit de organische wereld te gebruiken: micro-
organismen maken naar schatting 80 procent van de totale biomassa 
op aarde uit. Dat zijn organismen die wij niet kunnen zien. We hebben 
het niet over mieren of andere kleine beestjes, maar bijvoorbeeld over 
eencelligen. Het is een hypothese, maar ik denk dat het ragfijne weefsel 
van sociale interacties en de banden die daarin ontstaan, zich verster-

dan stopt het proces onherroepelijk. Het gebouw bouwt zichzelf niet af. 
Organische groei verloopt wel ‘vanzelf’.

Ik wil de exponentiële waardeontwikkeling nog wat nader beschouwen. 
Het was alweer Jane Jacobs - waarom lezen we haar niet beter? - die 
het onderscheid tussen cataclysmic capital en gradual capital aan-
bracht. Gerben van Straaten heeft daar een interessante beschouwing 
aan gekoppeld15. In de traditionele benadering van waardeontwikkeling 
wordt er massief geïnvesteerd in een gebied wanneer het op een diep-
tepunt in haar waarde zit. Het gevolg is dat de waarde sprongsgewijs 
stijgt. Maar omdat voortgaande investeringen vaak achterblijven daalt 
de waarde daarna ook weer. In navolging van Jacobs noemt hij deze 
benadering ‘lawinekapitaal’. Hij plaatst daar tegenover de notie van ‘ge-
leidelijk kapitaal’. Hierbij wordt ook weer ingestoken op het dieptepunt 
van de waarde. Juist vanwege dat dieptepunt biedt het gebied kansen 
voor culturele en creatieve voorhoedes. Wanneer die het in bezit nemen 
ontstaat er een creatief en economisch klimaat dat de waarde doet 
stijgen, en dat schept de voorwaarden om te investeren. Investeringen 
vinden stapsgewijs plaats, steeds reagerend op waardeontwikkeling zo-
als die zich daadwerkelijk voordoet. Het gevolg is dat er een organisch 
groeiproces ontstaat, niet schoksgewijs maar veel meer volgens een 
groeicurve. Het model van ‘geleidelijk kapitaal’ heeft grote voordelen. 
Het is niet gebaseerd op een verwachte waardeontwikkeling, integen-
deel: de basis is de ontwikkeling zoals die daadwerkelijk plaatsheeft. 
Omdat de investeringen stapsgewijs - en door verschillende actoren die 
in het gebied ‘hun ding doen’ - plaatsvinden zijn de benodigde bedragen 
en de risico’s kleiner. De feitelijke waardeontwikkeling van het gebied is 
steeds de toets voor het realiteitsgehalte van verwachtingen. 

Meestal is het de menselijke activiteit die de groei veroorzaakt. ‘Groei’ 
is niet iets wat van buitenaf tot stand komt. Een investering op zich-
zelf doet niets. Het is de betekenis voor mensen, de relatie met de 
menselijke activiteit en het feit dat mensen het een plek geven in hun 
levensproject, die het proces aanjaagt. De mentale toe-eigening van de 
gebouwde omgeving is een activiteit van de mensen zelf, niet van de 
gebouwen. Uiteindelijk komt ook groei vanuit de samenleving zelf. Dat 
geldt ook voor de stedelijke vernieuwing. Niet het beleidsprogramma op 
zichzelf ‘maakt’ de stedelijke vooruitgang. Vernieuwing is belangrijk en 
schept condities voor groei, maar het groeien zelf, dat doet de samen-
leving. Dit inzicht kunnen we vertalen naar sociale aanpakken. Stel dat 
een professional bewoners in een buurt wil activeren. Hij spreekt een 

15 Waardeontwikkeling en
creatieve economie, Straaten, 
G. van (2008), in: Nieuwe ideeën 
voor oude gebouwen. Creatieve 
economie en stedelijke herontwik-
keling, Jeroen Saris, Simon van 
Dommelen, Tamara Metze (red.) 
(2008), p. 102-125, NAi,
Rotterdam.
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meer te wachten op de gemeente, maar zelf hun straat aan te pakken: ze legden 

geveltuintjes aan, zorgden voor betere straatverlichting door het aanbrengen van 

bolletjes aan de gevel, enzovoort. In de sociale vernieuwing die vervolgens van 

1��0 tot 1��4 het collegeprogramma domineerde, speelde het voorbeeld van de 

Opzoomerstraat een grote rol. Op 2� mei 1��4 vond de ‘Opzoomerdag’ plaats, 

een evenement dat de hele stad op haar kop zette. Het voert te ver om hier uitge-

breider op in te gaan, maar op deze dag waren er naar schatting twintigduizend 

vrijwilligers actief. Op 32 pleinen werden activiteiten georganiseerd, waaronder 

een pleindiner met minimaal tweehonderd deelnemers, en een pleinorkest met 

minimaal vijftig deelnemers uit de wijk. Dertienhonderd straten werden opge-

fleurd, de stad kleurde geel, de fontein op het Hofplein spoot geel water (een 

actie van het Hilton hotel). Er werden duizend bomen geplant. Speeltuinen kregen 

in een dag tijd een complete metamorfose. Door de ROTEB werden er zestigdui-

zend gele bezems uitgereikt ten behoeve van de straatacties. Normaal gesproken 

haalde de ROTEB 1�-20 ton vuil per week op, op de Opzoomerdag was dat 70 ton. 

De impact van een dergelijke dag voor de stad is groot. Het is niet ondenkbaar 

dat de voorliefde van de stad voor grootschalige evenementen - die weer van 

groot belang zijn voor de aantrekkingskracht ervan - hier ontstaan is.

Opzoomeren bestaat nog steeds. Meer dan tweeduizend Rotterdamse straten 

(van de vierduizend in totaal) doen eraan mee en �3 procent van de Rotterdam-

mers vindt het de beste (participatie-)methode om invloed uit te oefenen op de 

overheid en op de eigen omgeving. Opzoomeren doen de bewoners zelf. De 

stad schept voorwaarden en faciliteiten, maar bewoners organiseren zelf de 

activiteiten. De pretenties lijken op het eerste gezicht niet hoog: het scheppen 

van een vertrouwde sfeer in de straat en een basis van wederkerigheid onder de 

bewoners. Opzoomeren lost niet alle stedelijke problemen of ruzies in de straat 

op, maar maakt wel het gewone leven mogelijk1�. Het stelt bewoners beter in 

staat om zich met hun straatproblemen te bemoeien. Dat is organisch: het begint 

bij het microniveau, bewoners doen het zelf. 

Ondertussen komt er op deze manier in de stad veel talent op. Helaas lijkt dat 

talent slecht zijn weg te vinden naar de grotere beleidsdiscussies in de stad, het 

blijft wat opgesloten in het straatniveau. En daar zou een opdracht voor de stad 

kunnen liggen: schep een omgeving waarbinnen straattalent kan doorgroeien. 

Praat met opbouwwerkers en ze zullen je vertellen dat werk voor de straat heel 

andere mensen activeert dan buurtwerk. Het straatniveau is laagdrempeliger, een 

grote groep mensen kan er uit de voeten. Op het buurtniveau wordt het werk al 

snel abstracter, dat trekt vooral de klassieke, beter opgeleide kaders of kaders 

met een ruim organisatieverleden. En boven het buurtniveau blijven er al heel 

weinig mensen over.

ken of afsterven voor het stedelijke leven dezelfde massieve betekenis 
heeft voor de stad. Vergelijk het maar met het mycelium, de onzichtbare 
draden die ondergronds paddenstoelen met elkaar verbinden en die de 
voorwaarde zijn voor hun bestaan. Het grootste organisme op aarde is 
9,7 vierkante kilometer groot en 2200 jaar oud, en bestaat uit mycelium. 
Ook in het sociale domein is het microniveau interessant. Het de-esca-
lerende effect van oogcontact is bekend; iemands naam weten maakt 
alle verschil als je hem aanspreekt. Subtiele, non-verbale signalen 
spelen een enorme rol in de communicatie tussen mensen. Bewoners 
kennen het belang van het microniveau. Als ze straatafspraken maken, 
bijvoorbeeld in het Rotterdamse programma Mensen Maken de Stad, 
dan staat meestal bovenaan: ‘wij groeten elkaar’. En in dat opzicht is 
Nederland niet slecht af. Ook in deze tijd nog kent tweederde van de 
Nederlanders zijn buren persoonlijk, en 45 procent geeft aan zich door 
de buren veiliger te voelen. De meeste mensen vinden het positief als 
de eigen kinderen en die van de buren met elkaar omgaan. En dan zijn 
er de kleine vanzelfsprekende diensten die je elkaar bewijst: op het huis 
passen, pakketjes aannemen, de sleutel uitlenen, het spreekwoorde-
lijke kopje suiker. Meestal volstaan incidentele contacten. Een kwart 
heeft behoefte aan meer contact met de buren17. Burencontacten zijn 
speciaal; allerlei oordelen over sociale groepen verdampen als het om 
de buren gaat. Je kunt een hekel hebben aan Turken, maar je buurman 
is geen Turk, dat is Karim en die zorgt voor je katten als je op vakantie 
bent. Dat maakt ook dat de straat zo’n interessant niveau is. Als de 
tegenstellingen in een stad oplopen kun je op straatniveau altijd nog 
bruggen slaan.

Sociale aanpakken moeten dit microniveau van interactie niet uitscha-
kelen, maar juist benutten en er op voortbouwen. Helaas gebeurt dat 
nog niet. Veel van onze bureaucratieën, bijvoorbeeld op het gebied 
van arbeidsmarkttoeleiding, hebben weinig oog voor de manier waarop 
mensen zichzelf een weg zoeken in het leven. Ze schakelen dit microni-
veau uit. Om in het beeld van het mycelium te blijven, sociale interven-
ties zijn meestal gericht op het laten groeien van paddenstoelen en niet 
op de ontwikkeling van het mycelium.

Intermezzo: Opzoomeren 
Hoe ziet zo’n organische aanpak er nu uit in de praktijk? Een - doorgaans zwaar 

onderschat - voorbeeld waarbij een organische benadering uitgangspunt is 

geweest, is het Rotterdamse Opzoomeren. Het Opzoomeren is geïnspireerd 

door de bewoners van de Opzoomerstraat, die eind jaren tachtig besloten niet 

17 Readers Digest
Burenonderzoek, 2005.
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We kunnen de organische metafoor nog wat verder volgen. Het proces 
van trial and error heeft wel iets weg van een evolutionair proces. 
Evolutie verloopt via variatie en selectie. Variatie: mutaties zorgen voor 
steeds nieuwe varianten van soorten. Het zijn eigenlijk de ‘trials’ van de 
natuur. En selectie: de nieuwe varianten worden ‘getest’ in de natuurlijke 
selectie. De test is of het gemuteerde organisme in het dagelijks leven 
beter overleeft dan de soortgenoten. Mijn stelling is dat er in de buur-
taanpak te veel wordt gemikt op slechts enkele interventies - of soms 
zelfs op slechts enkele ‘vertegenwoordigers’ van de buurt. Eenzijdigheid 
is daar gemakkelijk het gevolg van, en daarmee ook een geringer ver-
mogen om op veranderende omstandigheden te reageren. Meer variatie 
betekent dat er nieuwe talenten worden aangeboord, dat onvermoede 
kanten van de samenleving aan het licht komen. Je zou kunnen zeggen 
dat de vitaliteit van de samenleving en haar overlevingskansen daarmee 
groeien. Het selectieproces zie je terug in het feit dat sommige van de 
oplossingen die we ontwikkelen, niet werken. Sommige talenten blijken 
eendagsvliegen. In de loop van de ontwikkeling zullen aspecten van de 
buurtsamenleving sterker naar voren komen, andere worden minder 
relevant en raken uit beeld.

Via dit deel van de organische metafoor wordt duidelijk dat de weg naar 
een betere buurt via de buurt loopt en niet buiten de buurt om. Je kunt 
een buurt de oplossing voor haar problemen weliswaar soms van bui-
tenaf aanreiken, maar zij zal er niet sterker van worden. Het ridderlijke 
beeld van de externe deskundigen die de buurt komen redden gaat niet 
op, een stevig trainingsprogramma zet meer zoden aan de dijk.

Intermezzo: sociaal kapitaal

Het concept van ’sociaal kapitaal’ past naadloos in de organische benadering. 

Sociaal kapitaal staat voor netwerken van sociale relaties en de hulpbronnen die 

daarmee verbonden zijn. In netwerken van sociale relaties zit sociaal kapitaal 

besloten: hoe meer mensen iemand kent, hoe meer hulpbronnen hij of zij kan 

aanspreken. 

Over die netwerken van sociale relaties is veel te zeggen. Ten eerste geldt dat 

netwerken waarin veel diversiteit zit, meestal meer hulpbronnen leveren. De 

buurman die erg op mij lijkt zal ongeveer dezelfde hulpbronnen hebben als ikzelf, 

dus dat schiet minder op. 

Ten tweede is het bij deze netwerken niet zozeer een kwestie is van ‘hoe meer 

relaties hoe beter’; maar veel meer van de kwalitatieve vraag ‘wie met wie’ relaties 

heeft - en dus toegang tot welke hulpbronnen. Bovendien zijn niet alleen mensen 

met sterke banden belangrijk. Aan de buitenkant van een netwerk vinden we 

Je zou in de stad meer kanalen moeten hebben waarlangs het kader zich kan 

ontwikkelen, zonder het fragiele niveau van de straat plat te walsen. Want daar, in 

de straten, ontwikkelt zich het mycelium van de stad. Overigens hebben steden 

ook nog andere micromilieus, die zich bijvoorbeeld vormen rond werkproces-

sen, in het uitgaansleven of in de openbare ruimte. De straat heeft dus niet het 

alleenrecht op microprocessen.

Zelforganisatie

Als derde aspect van de organische metafoor wil ik kijken naar de 
ontwikkelingsprocessen. De ontwikkeling van een organisme heeft drie 
kenmerken:

• autopoiese: met leven maak je leven. Cellen maken cellen. Dat pro-
ces wordt ‘autopoiese’ genoemd19. 

• zelforganisatie: leven kan alleen als de elementen van een organisme 
met elkaar een samenhang ontwikkelen. In de natuur wordt ontwikke-
ling niet door een externe actor gestuurd.

• training: de kracht van een organisme ontwikkelt zich door haar functi-
oneren: ‘use it or lose it’. Het functioneren van mensen - maar ook 
van groepen mensen, denk aan een team sporters - werkt als een 
soort training, ze worden er sterker van en ontwikkelen hun vaardig-
heden in relatie tot de opgaven waar ze zich voor gesteld zien.

 
Ik wil me op de laatste twee kenmerken concentreren omdat het begrip 
autopoiese buiten het kader van dit essay valt.
 
Een buurtsamenleving ontwikkelt zich via zelforganisatie, zij wordt niet 
ontworpen en gecreëerd. Je kunt aan een samenleving niet sleutelen 
zoals je aan een machine sleutelt. Het ‘organisme’ van de buurtsamen-
leving kan alleen versterkt worden als het zelf in staat gesteld wordt 
haar opgaven op te lossen. Om een buurt te heroveren moet je de 
buurt niet uitschakelen, je moet haar juist inschakelen: de samenleving 
moet aan de slag met zichzelf. De professionals kunnen daar uiteraard 
veel aan bijdragen. Het is een proces van trial and error. In de loop van 
de tijd openbaren zich de krachten en de zwakheden. De benodigde 
competenties om de zwakheden te compenseren worden al doende 
ontwikkeld. 

19 Tree of Knowledge, Maturana,
H.R. & F. Varela (1992), Shambala, 
Boston.
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Omgeving

Tot nu toe lijkt het alsof de wijk - of liever nog de buurt - ondubbelzinnig 
centraal moet staan. Want als de groei begint bij het microniveau, wat 
heeft de stad dan überhaupt met de groei op buurtniveau te maken? Is 
zij dan niet irrelevant? 

Dat zou een vergissing zijn. We hebben namelijk nog een vierde aspect 
van de organische metafoor te bespreken: groei heeft een omgeving no-
dig. Organismen hebben een wederkerige relatie met hun omgeving. Ze 
kunnen tot bloei komen dankzij de omgeving, maar de omgeving krijgt 
ook haar vorm dankzij het organisme. Denk bijvoorbeeld aan koraalrif-
fen, waar het rif en het koraaldiertje hun bestaan aan elkaar te danken 
hebben. In dat proces wordt ondertussen een heel ingewikkeld ecosy-
steem geschapen. Hetzelfde geldt voor wijken. Een buurt die in zichzelf 
opgesloten is kan alleen de eigen bewoners als hulpbron benutten en 
wordt een soort eilandje in de stad, zonder al te veel verbinding met 
de stad. Zo’n buurt kan wel levensvatbaar zijn als zij intern voldoende 
hulpbronnen heeft: als je er kunt wonen, werken, leren en recreëren, 
maar deze buurt zou nauwelijks profiteren van alles wat de stad met 
haar enorme verdichting en complexiteit te bieden heeft, en omgekeerd 
weinig bijdragen aan de kracht van de stad als geheel. De kracht van 
een stad zit in dichtheid, maar ook in de complexe wisselwerkingen tus-
sen alle schaalniveaus.
 
Ruimte, en dus ook de wijk in relatie tot de stad, is nooit alleen maar 
fysieke ruimte. Het is ook sociale ruimte. Mensen werken praktisch altijd 
buiten de wijk waar ze wonen, ze bezoeken het centrum om te winkelen 
of uit te gaan, jongeren bewegen door de hele stad heen, sportvoorzie-
ningen liggen nog maar zelden in de wijk en ga zo maar door. Bestuur-
lijk liggen er uiteraard ook lijnen, wijken worden bestuurd door mensen 
die er meestal niet wonen. Ambtenaren en professionals wonen zelfs 
lang niet altijd in de stad waar ze werken. Mensen hebben over het al-
gemeen geen bestaan als ze zich uitsluitend binnen hun wijk bewegen, 
zeker niet als dat een monofunctionele woonwijk is. Hun mogelijkheden 
om een sociale stijging door te maken zijn afhankelijk van een ruimere 
omgeving, de stad dus. Daarom is het eenzijdig om te denken dat je 
wijkproblemen kunt oplossen uitsluitend op wijkniveau. Bestaansmoge-
lijkheden voor wijkbewoners kunnen heel goed elders liggen. Natuurlijk 
kun je eraan werken dat wijken meer ‘zelfvoorzienend’ worden, je kunt 
er op letten dat er de hele dag leven op straat is, dat er diversiteit in 

mensen die minder stevig zijn ingebed in hun sociale groep. Juist deze mensen 

kunnen relatief makkelijk banden aanknopen met mensen die in een ander net-

werk aan de buitenkant zitten. Als je twee netwerken hebt van ieder tien personen 

en een buitenstaander uit het ene netwerk gaat een sociale relatie aan met een 

buitenstaander uit het andere, dan zijn de netwerken verbonden en heeft ieder 

lid indirect toegang tot twintig mensen. Het belang van zwakke banden wordt 

steeds breder onderkend. ‘Vertrouwde vreemden’ (Jane Jacobs) of ‘publieke 

familiariteit’ (Talja Blokland) zijn termen die dan het ambitieniveau voor sociale 

interventies aangeven. Het hoeft allemaal niet zo close op buurtniveau, het gaat 

om net die mate van vertrouwdheid die zorgt dat men medebewoners of andere 

vertrouwde gezichten herkent, dat men elkaar groet. Dat maakt medebewoners 

‘oproepbaar’, zoals ze bij het Opzoomeren zeggen: als je ze eens nodig hebt kun 

je ze aanspreken. 

Het laatste punt dat ik wil noemen is dat netwerken niet ontworpen worden 

zoals we bijvoorbeeld een stedelijke omgeving ontwerpen. Netwerken groeien 

dankzij de activiteit van de leden, niet dankzij een externe professional die ieder 

zijn plaats wijst. De keuzeprocessen in vitale netwerken liggen op microniveau: 

iedere persoon beslist zelf bij welk netwerk hij of zij aansluiting zoekt en bij welke 

persoon uit dat netwerk (‘preferential attachment’20). De groei van netwerken 

leidt op zichzelf ook weer tot voortgaande groei, netwerken kunnen exponentieel 

groeien, zoals we maar al te goed weten uit de ontwikkeling van het internet. De 

kiem ligt in die microprocessen: de deelnemers in het netwerk beslissen zelf met 

wie ze aansluiting zoeken. 

We zien dat de sleutel tot ontwikkeling van sociaal kapitaal ligt in activiteit en 

interactie. Het is interessant dat de buurt hierbij een ‘organisme’ is: zij is zelf de 

drijvende kracht achter haar vitalisering. Als mensen elkaar tegenkomen, als er 

iets te doen is, dan kunnen ze relaties aangaan. In die relaties liggen hulpbron-

nen besloten, waarmee ze zich beter kunnen redden. Tegelijk verandert daardoor 

ook de betekenis die de buurt voor hen heeft; ze voelen zich meer opgenomen, 

vertrouwd, veilig. Het werkt allemaal op microniveau. De buurt ‘redden’ met een 

grootschalige investering, met het invliegen van professionals en voor ieder 

probleem een passend project, zal van beperkte betekenis zijn. Een sociale inter-

ventie die juist bij dit microniveau aansluit is bijvoorbeeld het project Alledaagse 

Kansen in Deventer, waarin bewoners elkaar kiezen als coach bij hun pogingen 

om in het leven een stap verder te komen. Het gevolg is zowel vooruitgang op het 

persoonlijke vlak als verandering van de relaties binnen de buurt. De afzonder-

lijke bewoners zijn niet alleen maar losse kralen in een bak, zonder enig verband, 

maar tussen hen lopen lijnen die op den duur ook naar andere schaalniveaus bin-

nen en buiten de stad lopen. Kortom, er is sprake van groeiend sociaal kapitaal. 

20 Linked. How Everything Is
Connected to Everything Else and 
What It Means for Business, Sci-
ence, and Everyday Life, Barabási, 
A.L. (2003), Plume, London.
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functies is, dat er op een laag schaalniveau - tussen buren - wederkerig-
heid ontstaat. Maar zonder stad hangt een wijk in de lucht. Een straat is 
een omgeving voor bewoners of groepen bewoners, een buurt ook. Een 
wijk is een omgeving voor bewoners, straten en buurten. En een stad is 
dus ook een omgeving voor de buurt. De kwaliteit van die omgeving heeft 
alles te maken met de mogelijkheden voor buurten om hun problemen op 
te lossen. De buurt is daarmee niet weg. Uiteindelijk echter moet de buurt 
de kansen die in de stedelijke omgeving besloten liggen weten te grijpen. 
Er blijft daarom altijd een opgave op buurtniveau liggen.

Intermezzo: symbolische verbinding 

Een voorbeeld van een relatie tussen buurt en stad is de symbolische verbinding. 

De buurt is niet alleen een fysieke of een sociale ruimte, maar ook een symboli-

sche. Daarin spelen betekenissen (en netwerken van betekenissen) een belang-

rijke rol: wat betekent een buurt voor haar bewoners en wat betekent ze voor de 

stad? En welke betekenis hechten bewoners aan de relatie tussen beide?

Ook symbolische verbindingen hebben een organisch karakter, ze ontwikkelen 

zich onder invloed van de dingen die gebeuren en beïnvloeden op hun beurt weer 

het beeld dat we vormen. Een vechtpartij, een mooi feest, een ontmoeting, net 

als bij sociaal kapitaal spelen activiteiten of gebeurtenissen een belangrijke rol. 

Ze produceren als het ware beleving, en geven op hun beurt ook weer energie en 

emotionele lading aan processen. 

Het is goed om deze betekenissen te koppelen aan de verhalen die in een buurt 

bestaan. Het verhaal van de buurt is belangrijk. Als voorbeeld wil ik mijn verhaal 

van de wederopbouwwijken vertellen. Nederland was vrij, de donkere jaren 

waren voorbij, het kwaad was overwonnen. Het land herrees, er werd gewerkt 

aan de toekomst, vanuit het niets werd een ongekende woningproductie op gang 

gebracht. Een levensgevoel waar een geboortegolf bij paste, de nieuw gebouwde 

wijken waren dan ook hard nodig. Maar de betekenis ging verder dan de nieuwe 

woningen die de bewoners betrokken. Voor hen belichaamden de naoorlogse 

wijken de hoop op een betere toekomst, ze voelden de nieuwe wijk als hun eigen 

prestatie, de prestatie van een natie die vastbesloten was er bovenop te komen. 

De mensen waren er trots op. Ze waren pioniers, de eerste generatie in de nieuwe 

wijk, en ze zouden er wat van gaan maken. Je kunt je hun ontreddering voorstel-

len nu hun generatie uitsterft en ze met steeds minder overblijven, terwijl anderen 

de wijk instromen die in hun ogen geen binding aan de wijk of met elkaar hebben, 

mensen zonder de gedeelde geschiedenis van de wijk. Hun wereld stort in.

Zo heeft iedere buurt een eigen verhaal. In het bedrijfsleven is inmiddels bekend 

hoe sterk de boodschap van een gedeeld verhaal, een ‘corporate story’ is, en 

bovenal hoe sterk ‘corporate storytelling’ is. Je kunt die strategie in een buurt 

ook toepassen, door nieuwe verhalen aan de geschiedenis toe te voegen. Daarin 

is de buurt de held, die voor een opgave staat. Er zijn misschien vijanden en 

moeilijkheden te overwinnen maar er is ook verbondenheid en heroïek. Er is een 

plot, er zijn spelers, er is een voorgeschiedenis en de afloop is onzeker. Er zullen 

conflicten zijn die zich al of niet oplossen en tot verzoening kunnen leiden. Maak 

een spannend verhaal en het gevolg zal zijn dat iedere bewoner als het ware het 

verhaal van de buurt gaat vertellen. Bewoners kunnen zich met het verhaal iden-

tificeren, iedereen in de buurt kan zich tot een dergelijk verhaal verhouden en dat 

schept richting en focus. Het verhaal blijft altijd open naar de toekomst, maar er 

is een gedeelde geschiedenis die ook als iets gemeenschappelijks gevoeld wordt 

en waarin zowel de oudgedienden als de nieuwkomers een plek hebben. Kortom: 

de vernieuwingsopgave stijgt ver uit boven het niveau van een technische klus.

Je kunt de verhalen van de buurt overigens niet los zien van de verhalen van de 

stad. De stad is één grote zee van betekenissen, een ongelofelijk complexe en 

boeiende symbolische ruimte. Lege plekken in een stad bestaan niet. Er is geen 

plek in de stad of er hangen wel verhalen omheen. Mensen hebben er op school 

gezeten, zijn er naar de kerk gegaan (toen die er nog stond), ze hebben er buiten 

gespeeld, er woonde een buurman die je bal niet teruggaf als je die in de tuin had 

geschopt. Of wat groter, er heeft een legendarisch popfestival plaatsgevonden. Of 

misschien een klein en onaanzienlijk festival, maar toevallig wel het festival waar 

je de vrouw van je leven hebt ontmoet. Het kan natuurlijk ook minder leuk: er zijn 

eens enorme vechtpartijen uitgebroken. De gebeurtenissen in een stad laden de 

plekken continu met betekenissen. Die betekenissen zijn gebonden aan personen 

- ik heb een andere associatie bij een plek dan een ander -, of aan sociale groe-

pen - bijvoorbeeld de groep mensen die het popfestival heeft meegemaakt: je was 

erbij en je kunt erover meepraten. De plek staat dus als het ware niet op zichzelf, 

maar allerlei mensen hebben er een verhaal bij. En voor ‘plek’ kun je ook lezen, 

een straat, een plein, een buurt, een park, een stad. De plek wordt als het ware 

een symbool voor de verhalen die erover rondgaan. Hoe meer verhalen, hoe rijker 

de plek. Op het moment dat je je op die plek bevindt of er zelfs maar aan denkt, 

komen als het ware alle verhalen erover samen. Althans, alle verhalen die je kent. 

De verhalen van je buurt en de verhalen van de stad zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Wie een voorbeeld zoekt van de kracht van verhalen op het stedelijke 

niveau zou kennis moeten nemen van de grote impact die het project ‘Dreaming 

City’ in Glasgow heeft gehad. Dit project is uitgevoerd in het kader van het project 

Glasgow 2020.21
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Werken met een organische metafoor is niet een leuk taaltrucje. Het 
noodzaakt je om afstand te nemen van een kunstmatige tweedeling tus-
sen buurt en stad. En dus ook van de misvatting dat je, als je buurtge-
richt werkt, niet naar de stad hoeft te kijken; en omgekeerd, dat je over 
de stad kunt denken zonder naar de concrete plekken te kijken. Voor de 
mechanische manier van kijken is zo’n organische kijk op ontwikkeling 
erg onhandig. Maar de stad krijgt er wel de ruimte mee om te leven. Aan 
ons de vraag hoe je zo’n organisch systeem goed verzorgt.

Tot slot 

De beschreven elementen van de organische metafoor brengen ons bij 
vier lessen:

• Sociale processen kunnen, anders dan fysieke, volgens een groei-
curve verlopen. De energie die nodig is voor de vernieuwing van de 
buurt hoeft niet volledig van buiten te komen. Een belangrijk deel van 
de opgave bestaat erin dat de buurt als bron van energie benut en 
ontwikkeld wordt.

• Sociale aanpakken moeten het microniveau van interactie niet uit-
schakelen, maar juist benutten en er op voortbouwen. 

• Iedere samenleving verloopt eerder via zelforganisatie dan dat zij 
ontworpen en gecreëerd wordt. Het ‘organisme’ van de buurtsamen-
leving kan alleen versterkt worden als het zelf in staat gesteld wordt 
haar opgaven op te lossen.

• Geen organisme kan overleven los van een geschikte omgeving, 
geen buurt kan overleven zonder vitale stad. Omgeving en organisme 
veronderstellen en ondersteunen elkaar. Op het symbolische niveau 
van de verhalen van de stad en de buurt komt die wederkerigheid 
goed tot uitdrukking. ‘Storytelling’ is een manier om buurten en stad 
op een vernieuwingsopgave te betrekken.

Als je de organische metafoor doortrekt dan stuit je onvermijdelijk op het 
woord ‘ecosysteem’. Een ecosysteem bestaat uit organismen en om-
standigheden die elkaar wederzijds steeds reproduceren. Ook de stad is 
zo’n ecosysteem. Een ecosysteem waarbinnen sociale relaties opko-
men en afsterven, net als betekenissen en belevingen. In zo’n systeem 
kun je deelgebieden niet kunstmatig scheiden van het grote geheel. 
Buurten moet je zien en behandelen in relatie tot de stad, in dat opzicht 
denk ik inderdaad dat de wijkgerichte aanpak beperkingen heeft. Maar 
omgekeerd vind ik het net zo eenzijdig om te doen alsof het alleen maar 
om ‘de stad’ gaat. Wat voor stad zou dat zijn, een stad zonder buurten? 
Dat wordt een heel abstracte, ijle stad. Zo’n stad komt nergens met zijn 
voeten op de grond, waar de mensen wonen en leven. Uiteindelijk gaat 
het om het verband tussen de ragfijne processen op het microniveau en 
de stad als de fysieke, sociale en symbolische ruimte waar die proces-
sen zich afspelen. 

 De stad als ecosysteem Kees Fortuin



Het was een
huurwoning… 

De balkons in mijn huurwoning waren nooit 
gesplitst, dus als je naast elkaar woonde, 
had je met je buren gewoon één lang balkon. 
Niemand wilde daar onaardig over doen, dus 
zetten mensen bijvoorbeeld drie kratjes bier op 
elkaar, of een groot uitgevallen plant, om een 
subtiele afscheiding te creëren, zonder meteen 
te zeggen: ik moet je niet, buurman, ik plaats 
hier een schutting.

Wat ook sympathiek was, was de halcommu-
nicatie. Al die communicatie liep via opgehan-
gen briefjes. Kom er in een koopwoning maar 
eens om, dat mensen een beetje met elkaar 
communiceren via volgeschreven Post-its, 
bij ons deed iedereen het. De ene week was 
het ‘ik geef een feest met veel lawaai, maar 
komt allen’, de andere week was het ‘kunnen 
jullie iets minder herfstbladeren naar binnen 
laten waaien’. Er was weinig ruimte in de flat, 
dus stonden we het elkaar toe om het trap-
penhuis als gemeenschappelijke berging/kin-
derspeelplaats/opslagplek voor ongewenste 
post te gebruiken. Als ik thuiskwam, stond er 
vaak iets nieuws op de gang, een afgedankte 
naaimachine bijvoorbeeld, of een heleboel 
plantenstekjes. Bewoners waren wel altijd zo 
goeiig om hun overtollige huisraad een beetje 
esthetisch uit te stallen. Die naaimachine stond 
bijvoorbeeld jarenlang op een sierlijk tafeltje 
in de gang, waar de bewoner in kwestie ook 

wat fotolijstjes en porseleinen beeldjes op had 
neergezet. Dit noem ik: trappenhuisesthetiek. 
Op de trap zaten meestal een of twee kinde-
ren te spelen, soms in pyjama, altijd op blote 
voetjes, aan wie je maar niet moest vragen of 
hun ouders thuis waren. Maar zij zaten veilig 
binnen, gelukkig een paar verdiepingen ónder 
de enge buurman, en er was supervisie, want 
er liepen alsmaar mensen over de trap. Dit 
noem ik: het mediterrane gevoel. De diverse 
kookluchtjes uit de woningen droegen daar 
natuurlijk aan bij. 

Zo gek was het dus niet, wonen op de vijfde 
verdieping, zonder lift, van een huurflat in een 
Amsterdamse volkswijk. Als je de charme in 
kon zien van subtiele balkonafscheidingen, 
halcommuniqué’s, trappenhuisesthetiek en het 
mediterrane gevoel van de geur versgetrokken 
soep en een spelend kind voor je voordeur. Op 
een gegeven moment kon ik de charme van de 
enge buurman niet meer inzien, en van die tien 
trappen op en af, dus verhuisde ik toen ik het 
kon betalen naar een koopwoning. Maar als ik 
langs mijn oude woning fiets, wat vaak gebeurt, 
hoop ik dat het een huurwoning blijft. Voor mijn 
oude buurvrouw, voor de spelende kinderen, 
en ook wel vanwege het nostalgische gevoel 
dat een naaimachine met allerlei porseleinen 
beeldjes in het trappenhuis je kan geven. Want 
die tref je niet aan, in een koopwoning. 

‘Het was een huurwoning, maar het is koop 
geworden,’ zei de makelaar tegen me, toen hij 
mij rondleidde in mijn nieuwste Funda-vondst. 
‘Alle woningen op dit blok worden koopwonin-
gen. Het huren gaat er hier hélemaal uit.’ Dit is 
een favoriete tekst van makelaars, samen met 
‘Nee, dat is geen barst in het plafond, maar 
een authentiek detail’, en ‘Als je dit muurtje 
sloopt en daar een keukeneilandje plaatst, is 
het echt een ontzettend leuk huis.’ Zo’n ma-
kelaar was dit ook. Ik kon het hem niet kwalijk 
nemen. In deze tijd een huis verkopen is geen 
sinecure. Toch vraag ik me bij deze tekst altijd 
af: waar moeten de huurders dan heen? Kun-
nen zij straks allemaal hun eigen huis kopen? 
Of druipen ze af, in de richting van de verste 
randjes van de stad?

Jaren geleden was ik zelf een huurder, een 
tevreden huurder, in een typisch huurhuis in 
Amsterdam. Ons trappenhuis was een aardige 
weerspiegeling van de wereld van de huur. 
Je had een vrouw met urgentie, dat was mijn 
buurvrouw. Zij woonde met man en kind in een 
ex-studentenwoning, op vijf hoog, zonder lift. 
Hoe ze het deed, geen idee. Ik heb naast haar 
gewoond tot haar kind zeker drie jaar oud was. 
Met peuter, wagen en soms een vuilniszak 
sleepte ze de hele dag op en neer, tien trappen 
op, tien trappen af. Als ze de post vergeten 
was, moest ze nog een keer lopen. We hadden 

ook het in de huurwereld bekende waterbedef-
fect in ons trappenhuis, alleen wisten we toen 
nog niet dat het zo heette. Wij noemden het 
gewoon een vervelende buurman. De buurman 
had zich elders al onmogelijk gemaakt en was 
toen in onze flat ondergebracht. Hij was verve-
lend omdat hij a. altijd housemuziek draaide, 
op vol volume, b. de opgezette kop van een 
echt hert in het trappenhuis had opgehangen, 
ter sfeerverhoging of intimidatie, dat was niet 
helemaal duidelijk en c. een vuurwapen bezat, 
dat hij, als het nodig was, weleens aan een 
buurman of -vrouw liet zien. Dit wel duidelijk ter 
intimidatie. Deze man was niet weg te krijgen, 
hoewel wij ons daar wel voor inspanden. Maar 
ja, werd ons verteld, dan zou hij elders weer 
vervelend gaan doen: het waterbedeffect dus; 
als je het aan de ene kant indrukt, bobbelt het 
aan de andere kant weer op. En dan was er 
nog een vast item in en om het trappenhuis: de 
buurtregisseur, ook een bekende in de wereld 
van de huur, die natuurlijk op intieme voet was 
met de vervelende buurman en alles van hem 
wist, tot aan de hoogte van zijn schulden bij 
diverse kredietbanken, maar gezien het water-
bedeffect weinig tegen hem kon beginnen. 

Maar er waren ook mooie dingen. Dingen waar 
in het jargon van de huurwereld misschien nog 
geen woorden voor zijn uitgevonden. Je had 
bijvoorbeeld de subtiele balkonafscheidingen. 

Aaf Brandt Corstius
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Gabriël van den Brink houdt het vergrootglas boven het gedrag 
van bewoners in de probleemwijken. Bij de aanpak van probleem-
wijken krijgen de fysieke en economische aspecten veel aandacht, 
terwijl er maar heel weinig naar het gedrag van mensen en de 
morele, sociale en culturele componenten die dat gedrag bepalen, 
wordt gekeken. Toch is dat sterk bepalend voor de veiligheid en de 
leefbaarheid. Meer aandacht voor de gedragskant is nodig, waarbij 
men zich tegelijk bewust moet zijn van de eigen aannames en 
oordelen. De aanpak van probleemwijken begint met een duidelijke 
norm: asociaal gedrag kan niet getolereerd worden. Repressief 
optreden door de politie is daarbij noodzakelijk. Van den Brink gaat 
echter verder. Hij pleit voor een beschavingsoffensief, vanuit de 
stelling dat kinderen op zijn minst het ouderwetse ‘rust, reinheid 
en regelmaat’ nodig hebben om de weg te vinden naar normaal 
maatschappelijk functioneren. Om het beschavingsoffensief in te 
zetten is samenwerking tussen allerlei instanties nodig, maar dat 
stuit op hardnekkige problemen zoals verschillende bedrijfscultu-
ren. ‘Er zijn in Nederland veel mogelijkheden om vooral níet op te 
treden en níet samen te werken,’ zegt Van den Brink. Het zoeken 
is naar (nieuwe) vitale coalities waarin de voornaamste actoren 
in de wijk elkaar weten te vinden: woningcorporaties, politie en 
bewaking, maatschappelijk werk en dergelijke, kerk en moskee, ge-
meente en stadsdeel, bewoners en hun organisaties. Deze coalities 
hoeven niet veel tijd te besteden aan het opstellen van een geza-
menlijk programma, een kader of een plan; ze kunnen ‘gewoon’ 
aan het werk met dat wat ze aantreffen in de wijk zelf. Het is een 
kwestie van kijken, improviseren en aansluiten bij wat er beweegt, 
bij de krachten die al bezig zijn met oplossingen. 

Een gerepareerde 
kraan helpt
niet tegen
asociaal gedrag 
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Deze wijk is niet meer van mij…
 
De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar probleemwijken en 
ik wil maar meteen beginnen dat woord te relativeren: als de je Neder-
landse probleemwijken vergelijkt met de getto’s buiten Europa dan denk 
je: waar hebben we het over? En ook als je de probleemwijken in een 
aantal Europese steden vergelijkt, vraag je je af hoe erg het eigenlijk is 
in Nederland? 

Natuurlijk is die vraag niet objectief te beantwoorden. Maar er is wel 
onderzoek gedaan in Europese steden en daar komen interessante 
beelden uit naar voren. Gevraagd is bijvoorbeeld hoe mensen denken 
over de integratie van migranten in de wijken. We zien dan dat het oor-
deel van de bevolking over de integratie negatiever wordt naarmate je 
van het zuidoosten naar het noordwesten oprukt, hoewel daar natuurlijk 
ook uitzonderingen op zijn. Amsterdam zit in het midden met 49% van 
de respondenten die vindt dat de integratie goed tot zeer goed verlopen 
is. Rotterdam scoort lager met 35% terwijl Sofia en Istanbul op zo’n 60% 
zitten. Dat heeft allerlei achtergronden waar ik nu niet op in kan gaan, 
ik stel gewoon even vast dat we veel meer integratieproblemen hebben 
gehad rond de Noordzee dan in Ankara, in Griekenland of in Spanje. Als 
je kijkt naar de veiligheidsgevoelens, dan is het omgekeerd. In Kopen-
hagen, Malmö en dat soort steden voelt men zich redelijk veilig en dat 
geldt ook voor Amsterdam en Rotterdam, maar in Napels en Ankara 
voelt men zich heel erg onveilig. Nu is natuurlijk de vraag of er een 
relatie is tussen deze twee gegevens. Daarvoor kijken we nog wat beter 
naar Nederland. Nederland zit ergens in de middenmoot, behalve als 
het gaat om integratie. Daar zit Rotterdam aan de ‘verkeerde kant’, dat 
wil zeggen dat er veel negatieve oordelen zijn over integratie in Rotter-
dam. Hoe komt dat? Er zijn allerlei oorzaken, maar één van de factoren 
die een rol speelt is de etnische samenstelling van de probleemwijken 
die wij onderzocht hebben. We hebben uitgezocht wat het aantal alloch-
tonen en autochtonen is per wijk. Dat lijkt een eenvoudige opgave, maar 
het heeft mij ongelofelijk veel moeite gekost om de gegevens te krijgen. 
Het blijkt namelijk niet gemakkelijk om dat vast te stellen, je moet het bij 
wijze van spreken uit beschimmelde archiefdozen reconstrueren want 
het wordt niet centraal bijgehouden. Dat zegt wel wat. 

Hoe wordt een wijk nu een probleemwijk? Ik neem het voorbeeld van 
Pendrecht: in de jaren zestig een modelwijk, gebouwd door wereld-
beroemde architecten en stedenbouwkundigen. Uit de hele wereld 

De wijk,
het plan
en de
uitvoering 

Gabriël van den Brink 

Universiteit van Tilburg
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ook helpt voor die wijk is iets anders, maar we kunnen constateren dat 
probleemwijken interessant zijn voor politici. 

Een tweede reden is dat probleemwijken een morele betekenis hebben 
en daarom interessant zijn voor ons burgers. Ze symboliseren iets. Ze 
staan bijvoorbeeld voor de verloedering voor het openbare domein. Er 
is een hele discussie over de vraag of het openbare domein in Neder-
land aan het verloederen is, niemand kan het echt hard maken, maar in 
het openbaar vervoer en in de probleemwijken kun je het gewoon zien. 
Daarmee krijgt een probleemwijk een belangrijke morele, symbolische 
betekenis. 

Een derde reden voor de aandacht is gebaseerd op de hypothese dat 
probleemwijken ‘gevaarlijk’ zijn in politieke zin. Als ergens radicalisering 
optreedt, dan zou de probleemwijk wel eens een broedplaats kunnen 
zijn of een voedingsbodem kunnen vormen. Dit is een zeer twijfelachtige 
theorie overigens, want aanslagen en radicalisering hebben heel andere 
bronnen. Maar veel mensen denken dat het iets te maken heeft met 
achterstanden in die wijken. 

kwamen vakmensen kijken. Nu is het een van de Nederlandse pro-
bleemwijken. Ligt dat aan het ontwerp? Nee, natuurlijk niet, het ligt niet 
aan de fysieke kenmerken. Het ligt aan het gedrag van mensen en 
aan de samenstelling van de bevolking. Pendrecht is gebouwd voor de 
arbeidersklasse, voornamelijk havenarbeiders, die toen vrijwel volledig 
bestond uit laagopgeleide blanke mensen. Het aandeel autochtone 
bewoners was in 1980 nog 99%. Inmiddels is het percentage witte 
Nederlanders in Pendrecht gedaald, in 1990 was het nog 79%, maar in 
2000 nog maar 53% en het schommelt nu tussen de dertig tot veertig 
procent. Er heeft een snel proces van ‘verzwarting’ plaatsgevonden 
en hoewel niemand dat gewild heeft, heeft ook niemand het tegenge-
houden, de corporatie niet en de bestuurders van de gemeente niet. 
Verzwarting vond spontaan plaats, de cijfers werden niet bijgehouden 
omdat niemand er op lette. Tot de oorspronkelijke bewoners zeiden: 
‘Deze wijk is niet meer van mij.’

Waarom zoveel aandacht voor een procent? 

Als we praten over probleemwijken hebben we het slechts over een 
procent van alle wijken. We hebben vierduizend wijken in Nederland 
en slechts veertig daarvan staan op het beroemde lijstje. Ik citeer mijn 
leermeester Bram de Zwaan: ‘Alles wat onder de tien procent zit is 
maatschappelijke en sociologisch niet relevant; het kan vervelend zijn 
maar het verandert de maatschappij niet. Dus iets wat in de orde van 
een procent is, daar hoef je je  niet druk om te maken. Laat toch zitten!’ 
Waarom maken wij ons er dan toch zo druk om? 
Om die vraag te beantwoorden moeten we een andere invalshoek kie-
zen. Ik noem vier oorzaken van de aandacht voor probleemwijken.
 
Ten eerste geeft aandacht voor probleemwijken politici een sociaal 
profiel. In Noordwest Europa hebben wij de traditie - begonnen eind 
negentiende eeuw en vooral tot bloei gekomen in de eerste helft van 
de twintigste eeuw - dat politici iets voor het ‘arme volk’ willen doen. In 
die traditie is het bouwen en renoveren van huizen, mooie huizen zelfs, 
heel succesvol geweest, denk aan de tuinsteden. In de jaren zeventig 
is het nog een keer geprobeerd met de stadsvernieuwing en nu is de 
gedachte: dat kan nog een keer. Ik wil daarbij opmerken dat het zeer 
de vraag is of dat kan, maar goed, de gedachte leeft bij politici die iets 
willen doen, die zich willen onderscheiden. Politici die bij een volgende 
verkiezingsronde herkozen willen worden kunnen eigenlijk niets beter 
doen dan zich in probleemwijken begeven want dat geeft profiel. Of het 
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sen hebben afgemaakt, welke auto’s de mensen voor de deur hebben 
staan. Maar van het gedrag weten we veel te weinig. Als iemand een 
vervelend gebaar maakt in de richting van zijn buurman of ‘kankerhoer’ 
roept tegen juffrouw op school, dan wordt dat niet genoteerd, daar heb-
ben we geen statistiek van. Voor de sfeer in de wijk is dat echter veel 
belangrijker dan te weten of er een kraantje lekt of een voordeur klemt. 
Natuurlijk moet die voordeur gerepareerd worden, maar dat verandert 
nog niet veel aan het gedrag van mensen. Het probleem van probleem-
wijken ligt veel meer op dat vlak. Vandaar dat ik altijd veel aandacht 
vraag voor de culturele, sociale en inderdaad ook de morele kant van 
het leven in de probleemwijk. 
Het betekent dat de overheid en andere instanties - nogmaals, naast 
het repareren van het kraantje - moeten optreden tegen gedrag dat niet 
tolerabel is. Het kan gaan om echt misdadig gedrag maar ook om aso-
ciaal gedrag, niet bij wet verboden en toch vervelend. Hier ligt allereerst 
een belangrijke taak voor de politie. De afgelopen tijd is er een soort 
inhaalslag geweest waarbij de politie en anderen zeggen: ‘Regels zijn 
er niet voor niks, die moet je serieus nemen.’ Maar handhaven alleen is 
natuurlijk niet voldoende en repressie alleen al helemaal niet, er moet 
ook opgevoed worden. We moeten, hoe moeilijk dat ook is, mensen ene 
zekere mate van normaal gedrag bijbrengen of proberen om ze enigs-
zins met elkaar te laten samenleven. We komen dan op maatregelen 
die meer pedagogisch van aard zijn. 

Ik heb wel eens gezegd: rust, reinheid en regelmaat. Heel burgerlijk, 
vroeger zou ik er opstandig van geworden zijn, maar toch is het van 
enorm belang om kinderen een goede start te geven. Als in een gezin 
rust, reinheid en regelmaat echt afwezig zijn, als het fysiek en sociaal 
een zooitje is, dan is het voor die kinderen wel zeer moeilijk hun weg 
te vinden naar een normale maatschappij. Ze leren niet om gedrag te 
ontwikkelen dat past in die maatschappij, om zich een klein beetje te be-
heersen en om zich uit te drukken, al was het maar om kans te maken 
op een beetje fatsoenlijke baan. En toch ontbreekt het vaak aan rust, 
reinheid en regelmaat, dus zo idealistisch is het nou ook weer niet als ik 
wijs op de noodzaak van een ‘beschavingsoffensief’ of ‘morele opvoe-
ding’. 
Dat is niet bedoeld om van boven af mensen een bepaalde ethiek op te 
dringen. Dat is bedoeld om praktische redenen, namelijk om te zorgen 
dat kinderen die in die achterstandswijken zitten een beetje redelijke 
kans hebben om op de arbeidsmarkt aan het werk te komen en de 
school af te maken. 

En tot slot een vierde reden: we willen geen ‘Amerikaanse toestanden’, 
geen harde getto’s. 

Projecties in het beeld  

Wat zien we in een probleemwijk als we daar rondkijken en de situatie 
analyseren? Om die vraag te beantwoorden moeten we ons eerst afvra-
gen ‘hoe’ we kijken. Bij deze foto uit Enschede vraag ik mensen altijd 
om te beschrijven wat ze zien. 

Studenten zien ‘een rijtje werklozen, criminelen wellicht’. Politieagenten 
geven een ander antwoord, die kunnen beter kijken en beginnen nooit 
over criminaliteit.
 
Dit zijn heel actieve bewoners, ze zijn allemaal laagopgeleid en inder-
daad werkloos. Maar deze bewoners zijn erin geslaagd om de corpora-
tie op de knieën te krijgen toen de corporatie in Enschede van plan was 
om hun wijk te renoveren zonder inspraak. Er was een plan gemaakt 
dat hen werd opgelegd. Toen zeiden ze ‘Ho! Doen wij niet. We gaan er 
voor liggen’. En dat is zeer succesvol geweest.
Kortom: als je kijkt naar een probleemwijk, is het zaak om je bewust te 
zijn van aannames en oordelen die je projecteert in het beeld dat je ziet.
 
Rust, reinheid en regelmaat

Wat is nu eigenlijk het probleem van de probleemwijk? In het boek 
‘Prachtwijken?!’ heb ik, samen met anderen, er bewust voor gekozen 
om die vraag wat polemisch in te zetten22. Als het gaat om leefbaar-
heid en veiligheid dan wordt heel vaak naar de fysieke kant gekeken, 
naar de materiële en economische kant, maar veel te weinig naar de 
gedragskant. In het boek probeer ik op basis van feiten aannemelijk te 
maken dat de veiligheid en leefbaarheid in de wijk in veel sterkere mate 
afhankelijk is van het gedrag van mensen en van allerlei morele, sociale 
en culturele componenten die dat gedrag bepalen. 

Maar feiten over gedrag zijn lastig te vinden. Van wijken weten we ont-
zettend veel, er ligt een grote hoeveelheid data opgeslagen over dingen 
die je goed kunt tellen. We weten precies hoeveel vierkante meters er 
ter beschikking staat, hoe oud het huis is, en wanneer het gerenoveerd 
moet worden. We weten het inkomen, we weten welke school de men-

22 Prachtwijken?!, mogelijkheden
en beperkingen van Nederlandse 
probleemwijken, Gabriël van 
den Brink (2007), Bert Bakker, 
Amsterdam. 
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Partnerkeuze 

Niet alle actoren zijn even belangrijk. De keuze voor samenwerkings-
partners moet zorgvuldig worden gemaakt. Vragen die daarbij gesteld 
kunnen worden zijn: 

• hoe lang blijft de beoogde partner in de wijk? Dan worden bijvoor-
beeld corporaties heel interessant omdat ze vastgoed hebben in de 
wijk. Het is in het belang van de corporaties om in de wijk te investe-
ren. Dat is een heel ander verhaal dan de diensten die daar kortston-
dig hun werk hebben. 

• hoeveel budget heeft een actor? Als je kunt samenwerken met een 
moskee of met de kerk (voor zover nog aanwezig), kan dat heel 
interessant zijn, maar financieel stelt het weinig voor, dat kan een 
overweging zijn.

 
• wat is de effectiviteit, de slagkracht, de daadkracht van een beoogde 

partner? Wat krijgt men eigenlijk voor elkaar? Daar zijn ook grote ver-
schillen in: als je met de politie samenwerkt dan gebeurt er meestal 
wel wat, maar er zijn ook organisaties die vooral papier produceren. 

• hoe heeft men toegang tot de bewoners? Ook hier is de corporatie 
weer interessant, mensen moeten tenslotte de huur betalen, als ze 
niet betalen dan kun je naar binnen en als er een klacht is dan heb je 
ook een direct contact met de bewoners. Maar er zijn ook diensten en 
organisaties die op grote afstand van de bewoners staan, die vooral 
via brieven of andere bureaucratische kanalen communiceren.

 
• wat is de bedrijfscultuur? Professionals zijn allemaal op hun eigen 

manier geprogrammeerd, hebben hun eigen routines en een eigen 
manier van kijken. Men heeft een andere probleemdefinitie. Als er 
iemand op straat lastig is, gedronken heeft of verslaafd is aan drugs, 
of dakloos en overlast veroorzaakt, dan is de reactie van de politie en 
van de hulpverleners op zo’n geval zeer verschillend. De hulpverle-
ners vinden het belangrijk om een relatie met hun cliënt of patiënt te 
behouden. Ze willen niet al te hard zijn ‘want er is toch een vertrou-
wensband.’ Ik zeg dit zonder ironie. Maar de politie heeft daar niets 
aan, die moet handhavend optreden. Dat zijn dus cultuurverschillen 
die niet zo spontaan opgelost worden en het zou enorm nuttig zijn als 
we een manier vonden om meer een beetje bij elkaar in de keuken 

Vitale coalities 

Het hele dossier van de probleemwijken heeft een hoog ‘dood paard-
gehalte’. Veel mensen doen hun best en er gaat ongelooflijk veel geld 
in om, en toch schiet het niet op. Hoe komt dat? Ik denk dat een van de 
grote knelpunten ligt in het samenwerken. 
De definitie van een probleemwijk is ‘een wijk waar veel problemen bij 
elkaar komen’. Dat klinkt simpel maar is verraderlijk, want als er op een 
bepaalde plaats veel problemen bij elkaar komen dan komen er ook 
veel instanties bij elkaar die hulp bieden en iets nuttigs willen doen. En 
dan moet er worden samengewerkt. Samenwerking is moeilijk, het lukt 
eigenlijk niet goed. Daarvoor zijn allerlei redenen. Een belangrijke reden 
is de buitengewoon hardnekkige verkokering. Mensen zijn vaak wel van 
goede wil maar het blijkt in de praktijk erg moeilijk om dat te doorbreken. 
Er wordt in de praktijk al gezocht naar maatregelen om de verkokering 
te doorbreken, zoals:  

• persoonlijke verantwoordelijkheid: je kunt een persoon verantwoorde-
lijk maken voor een bepaald gezin of een bepaald probleem; 

• fysieke nabijheid: als diensten fysiek bij elkaar zitten is samenwerking 
makkelijker. Een voorbeeld is het ‘veiligheidshuis’ waar het Openbaar 
Ministerie, de politie en de sociale dienst gevestigd zijn;

• multidisciplinair team: in Rotterdam wordt een team ingezet dat de 
wijk in gaat, waarin verschillende disciplines en dus ook verschillende 
diensten vertegenwoordigd zijn zodat de problemen bij elkaar gepakt 
kunnen worden. 

Dit zijn manieren die beproefd worden, maar die nog niet maken dat het 
samenwerken echt een succes is. Incidenteel zijn er goede resultaten, 
maar structureel nog niet.
Het is naar mijn mening hard nodig dat er op hoger niveau (nieuwe) 
vitale coalities ontstaan waarin de voornaamste actoren in de wijk 
elkaar weten te vinden. De voornaamste actoren in de wijk, dat zijn 
de woningcorporaties, politie en bewaking, maatschappelijk werk en 
dergelijke, kerk en moskee, gemeente en stadsdeel, bewoners en hun 
organisaties. 
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kijken. In een van de onderzoeken die ik nu doe, lopen politiemen-
sen een tijdje mee met de zorgdiensten zodat ze begrijpen, niet door 
horen zeggen maar door mee te maken, hoe ze met lastige klanten 
moeten omgaan. Omgekeerd kunnen mensen uit de zorg meelopen 
met de politie, zodat ze zien hoe daar geopereerd wordt zodat ze zich 
daar wat makkelijker in kunnen vinden. 

Technieken om niets tot stand te brengen

Er zijn in Nederland, los van bedrijfscultuur, veel mogelijkheden om 
vooral níet op te treden en níet samen te werken, dat hebben we vast-
gesteld in ons onderzoek. Je kunt je als organisatie of als professional 
altijd terugtrekken in je eigen domein en zeggen: ‘Alles wat niet tot mijn 
eigen kerntaken behoort, is een verantwoordelijkheid voor anderen.’ 
Dat doen we erg graag in Nederland. Maar dan komt er van samenwer-
king niks terecht, dan wordt het probleem op het bordje van een ander 
gelegd die het dan maar moet oplossen. 

Een tweede techniek om vooral niets tot stand te brengen, is vergade-
ren zonder eind. Ook dat doen we heel graag in Nederland. Wat daar 
enigszins op lijkt is afspraken maken die niet verder komen dat het 
papier, convenanten die keurig ondertekend worden en dat is het dan. 
Heel populair is ook de ketenvorming. Dit wordt door de overheid gesti-
muleerd, maar heeft vaak als effect dat elk volgend lid van de keten de 
vertraging heeft van de voorgaande. Er hoeft maar iets te gebeuren in 
die keten en iedereen heeft er last van. Ook het delen van informatie is 
een probleem: om reden van privacy, maar ook omdat er altijd interpre-
tatieverschillen zijn. En tenslotte is er altijd te weinig tijd en te weinig 
geld, dus je komt er ook gewoon niet aan toe. 

Improviseren met wat je aantreft 

Afrondend kan ik stellen dat de situatie in de probleemwijken zo is dat er 
samengewerkt moet worden om de problemen enigszins aan te pakken, 
maar dat het samenwerken bijzonder moeilijk blijft. Dat komt omdat de 
bedrijfsculturen zeer verschillend zijn en er allerlei ontsnappingsmoge-
lijkheden zijn die maken dat mensen de samenwerking, als het moeilijk 
wordt, even bij laten zitten. Dat is redelijk pessimistisch. 

Maar ik wil positief afsluiten. We moeten misschien een iets andere 
houding aannemen. Ik pleit ervoor om meer te kijken in de wijk: wat 
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beweegt er, welke krachten zijn al bezig met oplossingen? Daarbij kun 
je aansluiten. En dan komt het aan op improvisatie. Dat kan met bewo-
ners zijn, of met een van de actoren zijn die ik net noemde. Dit betekent 
dat we minder vanuit een programma, een kader of een plan kunnen 
denken. Het vertrekpunt is dat wat je aantreft, en daarmee ga je aan het 
werk in de richting waarvan je denkt dat die goed is. 



Corporaties hebben hun kerntaak laten versloffen, vindt Lenny 
Vulperhorst. In het verlengde van de integrale wijkaanpak zijn ze - 
ongewild en soms onbezonnen - opgeschoven van woningbeheer-
ders naar marktconforme aanbieders van huur- en koopwoningen 
en een breed pakket aan woondiensten en sociale en zorgactivitei-
ten. Daarmee zijn ze onderdeel geworden van de vastgoedsector 
en van de welzijnsector. Deze beweging heeft geleid tot de huidige 
legitimiteitscrisis in de corporatiesector. Vulperhorst adviseert 
corporaties datgene waar Gabriël van den Brink in het vorige essay 
juist voor waarschuwt: om eerst maar weer eens terug te gaan naar 
de kerntaak. De corporaties moeten ongestoord woongenot leve-
ren in een goed functionerende sociale woningmarkt. Daarmee legt 
hij net als Van den Brink de nadruk op het aanpakken van onge-
wenst gedrag. Het is een onverdraaglijke gedachte, zegt Vulper-
horst, dat gestoord woongenot, een enkele lastige huurder die er 
voor zorgt dat de leefbaarheid in een buurt of complex ingrijpend 
verandert, de norm zou worden. Hij concludeert dat de huursector 
misschien wel gesplitst moet worden in twee sectoren. Een grote 
sector waarin de verhuurder de huurders ongestoord woongenot 
garandeert, en een klein deel bestemt voor huurders die gestoord 
woongenot normaal vinden. Corporaties moeten er voor zorgen dat 
de trouwe huurders weer het gevoel krijgen dat het prettig wonen 
is in hun complexen en buurten. Toch ziet Vulperhorst voor de 
corporaties ook een ruimere context; en daar nadert hij Gabriël van 
den Brink dan weer. Als corporaties meer en andere zaken willen 
bereiken dan hun kerntaak, zoals het herontwikkelen van gebie-
den of het stimuleren van sociale stijging, dan moeten ze ‘handig 
samenwerken’ met andere organisaties die daarin zijn gespeciali-
seerd. Dat biedt de beste kansen om de legitimiteit van corporaties 
weer terug te veroveren. 

Het recht
op ongestoord
woongenot 
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Van smal naar breed, van eenvoudig naar complex

‘Vroeger’ was het eenvoudig. Een corporatie moest er voor zorgen dat 
de huurders tevreden waren over de woning en de dienstverlening. ‘Te-
genwoordig’ is het speelveld vele malen complexer. Corporaties houden 
zich met name in de steden niet meer louter bezig met de woning, maar 
ook met de directe woonomgeving: buren, de straat of het complex, 
het buurtje,  de wijk. En dan gaat het niet alleen om het kraanleertje 
of vochtdoorslag (de fysieke kant), maar ook om zaken als veiligheid, 
overlast en sociale stijging. Wat corporaties met en voor huurders doen 
is daardoor veranderd. Het aanbod van producten en diensten is breder 
geworden. Thema’s als schoon, heel en veilig staan nu prominent op de 
agenda. Datzelfde geldt voor ongestoord woongenot.

Door die verbreding is ook het speelveld van corporaties vergroot. Cor-
poraties werken samen met maatschappelijke instellingen om huishou-
dens en individuen met problemen effectief te ondersteunen. De zorg 
voor kwetsbare groepen leidt daarmee tot een nieuw soort netwerk-
samenwerking. Datzelfde doet zich voor als corporaties zich (willen) 
bemoeien met sociale stijging. 

Het speelveld wordt echter niet alleen groter aan de ‘sociale kant’, maar 
ook aan de ‘fysieke’. Juist omdat het schaalniveau verschuift van de 
woning naar straten en complexen, en vandaar naar buurten en wijken 
stellen corporaties zich op als partner in (zo niet maker van) herstruc-
tureringsprocessen. Corporaties worden vastgoedondernemingen die 
gebieden (her)ontwikkelen en daarmee raken ze verweven met de 
vastgoedwereld.

Ongewild zijn corporaties de laatste twintig jaar opgeschoven van 
woningbeheerders naar brede aanbieders van huur- en koopwoningen, 
allerlei woondiensten en daaraan gerelateerde diensten. En daarmee 
zijn ze tevens onderdeel geworden van de vastgoedsector en van de 
welzijnsector. 

Was ‘vroeger’ ook duidelijk hoe de publieke verantwoordingslijnen in 
elkaar zaten (de corporatie stond onder lokaal toezicht en vervolgens 
was er ver weg nog rijkstoezicht), ook dat is veranderd. Corporaties 
zijn steeds meer bovenlokaal georganiseerd, terwijl het toezicht van 
gemeenten verdwenen is en het rijk achter de ontwikkelingen aanhob-
belt. Tegelijkertijd is het intern toezicht stil blijven staan. Dat staat qua 

Basic Beter Lenny Vulperhorst

Andersson Elffers Felix
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Vastgoedsector Huurders

verdienmodel kwaliteit dienstverlening
producten + diensten

economische crisis
onregelmatigheden
businessmodel stort in

gestoord woongenot
onzekerheid (inkomen + toekomst)
verstopte woningmarkt 

ontsporingen
falend extern toezicht
salarissen

verkokering
geldgebrek
de weg kwijt

rol
legitimiteit

kwetsbare groepen
emancipatie

Rijk (VROM, EZ, Financiën, politiek) Maatschappelijke instellingen

Eigen schuld?

Een interessante vraag is of corporaties zich nu zelf zo in de nesten 
hebben gewerkt? Ik ben bang van wel. Zonder de basis werkelijk op 
orde te hebben (ongestoord woongenot leveren in een goed functione-
rende sociale woningmarkt) lijken veel corporaties zich te snel en vooral 
onbezonnen in andere speelvelden te hebben begeven. Dat geldt zowel 
voor de vastgoedmarkt als de welzijnsmarkt. Bovendien is men verge-
ten lokale verankering te organiseren. Dat de stichting van niemand 
was, heeft geleid tot het loszingen van de sector van zijn bewoners. 
Pardon: klanten. Naar mijn waarneming is slechts een beperkt aantal 
corporaties verstandig bezig geweest met eigen ambities en de eigen 
organisatieontwikkeling

Een voorbeeld. Een grote woningcorporatie heeft een ontwikkelporte-
feuille van honderden miljoenen (!) per jaar. Daar wordt in de diverse 
vestigingen door een aantal professionals aan gewerkt. De bestuurders 
bemoeien zich er intensief mee. Er zijn vestigingsdirecteuren. Hoofden 
vastgoed. En natuurlijk projectmedewerkers. Opmerkelijk is dat alles 
goed gaat. Dat is vooral te danken aan de bestuurders, die bovenop de 
projecten zitten. Zij gedragen zich als ouderwetse eigenaar-directeuren. 
Maar een gezamenlijk ambitieniveau ontbreekt. Er is geen beleids-
kader (welke projecten wel/niet). Er zijn geen procesbeschrijvingen. 
Risicoanalyses worden niet gemaakt. Checks and balances ontbreken 
(omdat de bestuurders eigenlijk de projecten doen). De conclusie is dat 
er weliswaar een aantal professionals werkt aan projecten, maar dat er 
geen professionele ontwikkelingsorganisatie is. En voor de goede orde: 
ook de aansturing deugt niet.

ontwikkelingsniveau nog op het niveau van de jaren tachtig van de 
vorige eeuw: ik zag twee beren broodjes smeren… Politieke interventies 
nemen de laatste jaren tegelijkertijd toe.

Crisis

De corporatiesector verkeert op dit moment in een ernstige legitimiteits-
crisis. En die crisis doet zich voor in alle vier speelvelden, waarin de 
corporaties actief zijn.

Huurders balen er steeds meer van dat gestoord woongenot de norm 
lijkt te worden. De woningmarkt functioneert niet. En de crisis zet de 
inkomenspositie van huurders onder druk.

Maatschappelijke instellingen zijn niet of nauwelijks in staat effectief te 
opereren. De problemen zijn te ingewikkeld, terwijl de instellingen verko-
kerd zijn, de weg kwijt zijn omdat ze het te druk hebben met andere 
dingen (thuiszorg!) of geen geld hebben. De lokale overheid staat aan 
de zijkant ‘te regisseren’.

De brandstof waarop de vastgoedmarkt draaide (onbeperkt krediet 
en hoge risico’s) is op. Het businessmodel van projectontwikkeling is 
daarnaast geïmplodeerd. Bovendien ligt de vastgoedsector (evenals 
de bouwsector) onder zware druk vanwege integriteitschendingen. En 
dat virus van onregelmatigheden heeft ook de kop opgestoken in de 
corporatiesector. 

Politieke interventies zijn opeens aan de orde van de dag. Financiën 
legt de sector heffingen op. Economische zaken betwist de rol van 
corporaties in de markt. En VROM grijpt sneller in als er bij corporaties 
iets mis gaat en probeert het kader waarbinnen corporaties opereren 
te versmallen. Het bestaansrecht van de sector staat ter discussie. 
De rol van corporaties in concrete projecten roept veel vragen op (van 
de SS Rotterdam tot de Campus Maastricht). En last but not least zijn 
corporatiedirecteuren zichzelf gaan beschouwen als grote mannen (en 
vrouwen) met dito salarissen en bonussen. 

5� 5�
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mogelijkheden en de mensen in huis? Het is in dit verband vooral nut-
tig stil te staan bij de kerncompetenties van corporatie(medewerker)s. 
Waar zijn corporatie(medewerker)s goed in? Een lijstje:

• technische kwaliteit van bestaande en nieuwe woningen (dagelijks 
beheer en onderhoud) 

• langdurige exploitatie woningen (en gebouwen?)
• realiseren van (ver)nieuwbouwprojecten
• administratieve processen
• klantcontacten
• bewonersparticipatie.

Veel corporaties hebben hun bestaande processen redelijk goed op 
orde. Operational excellence is in de corporatiesector echter nog geen 
algemeen beeld. Er is nog steeds heel veel te verbeteren aan de regu-
liere processen. Sommige corporaties hebben operational excellence 
nog steeds als belangrijkste onderwerp geagendeerd.

Omgekeerd is het interessant om na te gaan waar corporatie(mede-
werker)s minder goed in zijn of gewoon niet voor zijn opgeleid. Onder-
nemen. Verzorgen. Verplegen. Opleiden of onderwijs geven. Recre-
atieve activiteiten aanbieden. Voor werk of inkomen zorgen. Mensen 
begeleiden bij sport en spel. En ga zo nog maar even door.

Vanuit de competenties van corporatie(medewerker)s geredeneerd 
staat een corporatie dan ook eigenlijk met lege handen als het gaat om 
sociale stijging. Want alle laddertjes die de VROM-raad heeft bedacht, 
veronderstellen competenties die corporatie(medewerker)s niet in 
huis hebben. Gewoonweg, omdat ze daar niet van zijn. Dat dwingt 
corporatie(medewerker)s tot bescheidenheid. Natuurlijk maatschap-
pelijke betrokkenheid is uitstekend, maar denk niet dat corporaties zijn 
toegerust op sociale stijging. En kijk uit dat je niet denkt dat je iets beter 
kunt dan een (verzakende) ander. 

Het bewust uit elkaar houden van de kerntaken van een corporatie en 
het welbevinden of de emancipatie van bewoners lijkt me een verstan-
dig uitgangspunt. Corporaties zijn er voor hun kerntaken en daarnaast 
moeten zij zich breder positioneren via maatschappelijk (verantwoord) 
ondernemerschap. Belangrijk daarbij is de vraag wat je wil en wat je 
kan. Prima als corporaties sociale stijging willen bevorderen. Schrijf op 
wat je wil, stel budget beschikbaar en laat anderen die er verstand van 

Een tweede voorbeeld. Een stedelijke corporatie neemt vergaande 
verantwoordelijkheid voor een wijk. Met de gemeente wordt eigenlijk 
afgesproken dat de corporatie deelgemeente speelt voor fysiek en 
sociaal. Wat blijkt? De vraagstukken waarmee de gemeente worstelt 
(verkokering, vrijblijvendheid, rivaliteit, gescheiden geldstromen, etc. 
etc.) reproduceren zich op het niveau van de corporatie. En dat is 
ook wel logisch. Bovendien blijkt dat de corporatie niet in staat is om 
die vraagstukken ‘integraal’ op te lossen. Het ontbreekt de corporatie 
immers aan legitimiteit om andere organisaties (en de gemeente!) op 
gezaghebbende wijze waarden op te leggen. Bovendien zijn corporatie-
medewerkers en –managers niet toegerust op dit soort vraagstukken.

De voorbeelden dienen niet om te illustreren dat corporaties zich niet 
met herstructurering of wijkontwikkeling moeten bezighouden. Waarom 
niet, zou ik zeggen. Maar als je actief wilt zijn in nieuwe domeinen, dan 
moet je wel weten waar je aan begint. Ben je als corporatie in de positie 
om invloed te doen gelden? En ben je ook in staat dat daadwerkelijk te 
doen? 

De eerste vraag richt zich op de mogelijkheden om uitkomsten te 
beïnvloeden. De tweede op de randvoorwaarden waaraan voldaan 
moet zijn, wil dat ook lukken. En dan gaat het over organisatorische 
voorwaarden, budgettaire mogelijkheden en competente mensen. En 
natuurlijk speelt dan de vraag: doe je het zelf of maak je het mogelijk?

Schoenmaker?

Wat de eerste vraag betreft - ben je als corporatie in de positie om 
invloed te doen gelden? - zien we dat corporaties zich effectief kunnen 
bemoeien met het wonen en met ongestoord woongenot in straten en 
complexen. Niemand legt ze een strobreed in de weg. Met het recon-
strueren van buurten en wijken wordt het een stuk ingewikkelder, al was 
het alleen maar omdat daar veel verschillende belangen door elkaar 
lopen, veel partijen betrokken zijn en vaak ook ingrepen nodig zijn 
waar corporaties minder goed in zijn (commercieel vastgoed, inrichten 
openbare ruimte, etc). Ook op sociaal terrein is het niet zo eenduidig. 
Corporaties kunnen zich nauwelijks effectief bemoeien met welzijn, 
gezondheid, onderwijs of werk. Natuurlijk kunnen corporaties voor maat-
schappelijk vastgoed zorgen, maar dat is toch een beperkte functie. Dat 
kan een andere verhuurder ook.
Dat brengt ons bij de tweede vraag: lukt dat, heb je de voorwaarden, de 
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goed, omdat het voor sociale menging zorgt. Maar wat is er belangrij-
ker: iemand die te goedkoop huurt en de doorstroming belemmert of 
die woningzoekende die eindeloos moet wachten? Tenslotte regent het 
demografische prognoses dat de leegstand er aan komt. Zelfs in het 
westen van het land.

Snapt u het nog? Wachtlijsten zijn het zogenaamde bewijs van woning-
nood. En vervolgens van de legitimering van de vervolgactie: bouwen! 
En nu er geen vraag is naar woningen, van staatssteun voor de bouw. 
Hoog tijd om de feiten over de vermeende woningnood eens echt op rij 
te zetten en pas daarna te gaan roepen wat er allemaal moet.

Het verschil tussen kopen en huren

Een beschouwing over ongestoord woongenot moet mijns inziens be-
ginnen met een vergelijking tussen de huur- en de koopsector. Kopers 
hebben om een woning te verwerven (tegenwoordig) een stevig mid-
deninkomen nodig, of een combinatie van twee inkomens. Zij die niet 
kunnen kopen (en een enkeling die (nog) niet wil kopen) zijn aangewe-
zen op een huurwoning. Kopen en huren worden gescheiden door een 
harde inkomenslijn.

Kopers hebben keuzevrijheid. Plaats, positie, product en prijs (de klas-
sieke 4 marketing P’s) zijn bij uitstek kenmerken van de koopwoning-
markt. Kopers kiezen de gemeente, de wijk, het prijsniveau en de kwali-
teit. Natuurlijk afhankelijk van hun financiële polsstok, maar toch. Kopen 
is in het hedendaagse Nederland ook nauwelijks meer aan vestigings-
regels en andere regulering onderhevig. Fundamenteel anders is dat in 
de huursector. Corporaties hebben de afgelopen jaren pogingen gedaan 
die keuzevrijheid te vergroten, maar de mogelijkheden om dat te doen 
blijken minimaal. Weliswaar zijn de toewijzingssystemen veranderd van 
aanbod- naar vraaggestuurd, de keuzemogelijkheden in de huursector 
zijn en blijven beperkt. 

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de 
woning. Zij lopen ook risico’s, die zij moeten afdekken of voorkomen. 
Huurders daarentegen zijn nauwelijks verantwoordelijk voor hun woning 
en lopen nauwelijks risico’s (je kan een borg kwijtraken). Huurders 
wonen wat dat betreft beschermd. Verzorgd.

Kopers profiteren van waardestijging van hun woning. Natuurlijk is er 

hebben en weten welke competenties daarvoor nodig zijn het uitvoeren. 
Wees je als corporatie dus zeer bewust dat er een verschil is tussen 
to be able en to enable. Corporaties zijn in staat hun kerntaken uit te 
voeren (able) en zullen moeten samenwerken met experts uit andere 
sectoren om andere relevante taken voor elkaar te krijgen. Zorg als 
corporaties dat je helpt zaken mogelijk te maken (to enable).

Wat zijn dan die kerntaken van corporaties?

1. Zorgen dat de woningmarkt functioneert
2. Perfecte woningen leveren en dienstverlening verzorgen 
3. Ongestoord woongenot garanderen.

Ik ga met name op de eerste en derde in.

Woningmarkt

Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer verzoekt om een parlementaire 
enquête naar de woningnood. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste 
plaats moet de Kamer weer - volgens de oude, 19e eeuwse traditie 
- gebruik gaan maken van het enquêterecht. Niet als een evaluatieon-
derzoek, omdat iedereen heeft zitten slapen, zoals nu de praktijk is ge-
worden. Nee, vooraf. Zonder directe aanleiding. Maar juist bedoeld om 
goed beleid te kunnen voeren in plaats van hijgerig achter incidenten 
over frauderende, veel verdienende of stom opererende corporatiedirec-
teuren aan te lopen. Dat brengt me op de tweede reden. Hoe zit dat nou 
echt met die woningnood? Is dat een reëel bestaand vraagstuk met een 
kop en een staart en dus ook een oplossing? Of is dat een legitimering 
van beroepsgroepen en sectoren om eindeloos hetzelfde kunstje (nieu-
we woningen bouwen) te herhalen? Ik weet het zo langzamerhand echt 
niet meer. Neem de kwestie van de wachtlijsten. In vrijwel alle sectoren 
zijn wachttijden een steen des aanstoots (denk aan de ziekenhuizen), 
maar dat is het niet in de volkshuisvesting. Weliswaar wordt er altijd 
geschermd met ellenlange wachttijden en met het argument dat starters 
een beklagenswaardige categorie op de woningmarkt zijn, tegelijkertijd 
moet er soms eindeloos geleurd worden met sociale huurwoningen 
omdat de mensen bovenaan de wachtlijst niet geïnteresseerd zijn in die 
specifieke woning. Kranten schrijven ook geen jammerverhalen over het 
lot van woningzoekenden: kennelijk redden mensen zich toch of blijkt 
het thuis blijven wonen geen probleem. Voorts is er nauwelijks animo 
iets te doen aan scheefwonen. Veel corporaties vinden scheefwonen 
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ook een risico, want waardestijging is zeker op de korte termijn niet 
gegarandeerd. Toch is het over het algemeen zo dat kopers niet alleen 
uiteindelijk eigenaar worden van hun woning (zonder schulden), maar 
tegelijkertijd is die woning ook nog eens in waarde gestegen. In de huur-
sector is hier absoluut geen sprake van. Een huurder is zijn volledige 
vergoeding voor het bewonen van zijn huis gewoon kwijt.

De mogelijkheden om zelf te investeren in woonkwaliteit verschillen 
ook. Een koper mag, mits hij vergunningen regelt, investeren in woon-
kwaliteit. Meestal leidt dat ook nog eens tot waardestijging. Huurders 
hebben beperkte mogelijkheden om te investeren in de kwaliteit van hun 
woning. De investeringen beperken zich tot het interieur en de kwaliteit 
en het uitrustingsniveau van een keuken, een badkamer en een toilet. 
Vrijwel altijd zijn ze die investering kwijt, als ze hun pand verlaten.

Deze opsomming leidt tot de conclusie dat de scheiding tussen huren 
en kopen toch nog steeds een hele harde is. En er bovendien één is 
met forse consequenties. Pogingen om een tussensegment te creëren 
(maatschappelijk gebonden eigendom, profijtwoning, etc) leiden (nog) 
niet tot een echte doorbraak.

Opmerkelijk is dat aan één consequentie van de scheiding tussen huren 
en kopen eigenlijk volledig voorbij wordt gegaan. Dat is het vraagstuk 
van het ongestoord woongenot.

Ongestoord woongenot

In de koopsector ‘bezitten’ bewoners ongestoord woongenot. Buren 
en buurtbewoners respecteren elkaar en houden rekening met elkaar. 
Natuurlijk is het niet zo dat iedereen even goede vrienden is (niets men-
selijks is ook de koper van een woning vreemd), maar probleemwijken 
met overwegend koopwoningen ? Ik ken ze niet. En zelfs als bewoners 
het niet uithouden in een wijk, dan is de koopwoningmarkt in dit geval 
niet alleen oorzaak maar ook oplossing van het probleem. Verhuizen, 
een ander woord voor keuzevrijheid, lost het vraagstuk op.

Volstrekt anders is en wordt dat in de huursector. Er is maar één gek 
nodig om een complex of een buurtje te veranderen van een prettige 
woonomgeving in een angstaanjagende. In een discussie over pro-
bleembuurten definieerden bewoners en deskundigen leefbaarheid 
als ‘niet bang zijn om een ander op zijn gedrag te kunnen aanspreken, 
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vanuit de verwachting dat die ander rekening zou houden met de kla-
ger’. Overigens werd dit zo’n 2500 jaar geleden in de Aristotelische visie 
‘beproefd fatsoen’ genoemd. Een onderzoeker van het OTB constateer-
de kort geleden dat de bewoners een vrij eenvoudige visie op hun buurt 
hebben: ‘Men wil de buurt vaak houden zoals die is, alleen dan zónder 
de probleemveroorzakers.’

Wat zijn nu oorzaken van dat gestoorde woongenot? 

In de huursector neemt de groep zwe(r)vende huurders toe. 
Zwe(r)vende huurders zijn mobiel, ze wonen een tijdje hier, dan weer 
daar. Ze hebben ook niet zo’n behoefte zich in een complex of buurt 
metterdaad te vestigen. Het zijn passanten en zo gedragen ze zich ook. 
Een klein deel van die zwevende huurders zoekt alleen een dak boven 
het hoofd en is in de rest helemaal niet geïnteresseerd, sterker nog, 
vertoont vaak gedrag dat het woongenot van huurders die al jaren in dat 
complex of buurtje wonen ernstig verstoort. Ik heb het over:

• criminelen
• overlast bezorgers in het complex
 (van asocialen tot ernstig gestoorden)
• overlast bezorgers in de openbare ruimte
 (‘de jeugd van tegenwoordig’)
• vervuilers van de openbare ruimte
• vervuilers van de eigen woning. 

Deze mensen trekken zich van buren of van de buurt niets aan. Respect 
en rekening houden met een ander zijn niet aan de orde. 
‘Vroeger’ deed een woningcorporatie zijn best deze groep overlast 
veroorzakende huurders enigszins te verdelen en zo onmaatschappelijk 
gedrag te beheersen, maar of de groep nu te groot is geworden of dat  
woningcorporaties hun belangstelling kwijt zijn, van sturing is weinig 
meer te merken. Gestoord woongenot, een enkele lastige huurder die er 
voor zorgt dat de leefbaarheid in een buurt of complex ingrijpend veran-
dert, begint de norm te worden onder het motto: ‘het is niet anders.’ En 
dat is een onverdraaglijke gedachte.

Zo langzamerhand kom ik tot de conclusie dat de huursector moet wor-
den gesplitst in twee sectoren. Een sector waar ongestoord woongenot 
door de verhuurder wordt gegarandeerd. 
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Zij die zich gedragen als fatsoenlijke huurder, buurman en buurtgenoot, 
hebben recht op ongestoord woongenot. Daarnaast is een klein deel 
van de huursector bestemd voor huurders die gestoord woongenot 
normaal vinden. 

Corporaties moeten hun huurders het recht teruggeven op ongestoord 
woongenot. Zij moeten er voor zorgen dat de trouwe huurders weer het 
gevoel krijgen dat het prettig wonen is in hun complexen en buurten. De 
consequentie hiervan is dat corporaties hun aandacht vooral moeten 
richten op de trouwe huurders. De lastige huurders, het onaangepaste 
deel van de zwe(r)vende huurders worden niet meer uit de losse pols 
‘toegedeeld’ aan de trouwe huurders. Voor die lastige huurders zoeken 
we nieuwe oplossingen. In een derde woonsegment. Het huursegment 
waar gestoord woongenot normaal gevonden wordt.
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In dit laatste essay, gebaseerd op een lezing die een jaar na de vo-
rige lezingen werd uitgesproken, beschrijft Hans Boutellier hoe en 
waarom wij moeten kijken ‘van wijk tot wereld en omgekeerd’. Met 
behulp van vijf begrippen (internationalisering, informatisering, 
individualisering, informalisering en intensivering) stelt hij een cul-
turele diagnose van de samenleving, samengevat als ‘complexiteit 
zonder richting’. Dat geldt op alle schaalniveaus. De sociale kaders 
zijn verdwenen, met als gevolg een zekere onbegrensdheid in 
gedrag, gekoppeld aan een roep op bescherming tegen de uitwas-
sen daarvan. Bovendien is de institutionele structuur zeer complex 
geworden. We leven in een netwerkmaatschappij. Tot zover de 
diagnose. Boutellier geeft ook een behandelingsadvies: een model 
om het speelveld van de samenleving (land, stad, wijk, buurt) te 
overzien en het spel in de wijken te spelen. ‘Van achter naar voren’ 
is de tactiek. In het model stelt Boutellier de samenleving voor als 
een voetbalelftal. De verschillende organisaties moeten hun plek 
op het veld zoeken - de een als keeper en de ander als middenveld-
speler - en de moeten inzien dat ze van elkaar afhankelijk zijn, dat 
ze elkaar moeten ondersteunen in arrangementen tussen de ver-
schillende organisaties. En uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om 
de voorhoede: de burgers of beter gezegd de sociale verbanden 
tussen burgers. Dat is waar je wilt dat het spel gespeeld wordt. Om 
het spel zoveel mogelijk voorin gespeeld te krijgen, is het verstan-
dig om van achteruit te kijken. Wat wil je voorkomen? Hoe wil je 
de bal weer naar voren krijgen? Problemen voorin houden of daar 
weer terugbrengen. Boutellier vindt dat ‘het spel’ niet zomaar ge-
speeld mag worden, maar gebaseerd moet zijn op geobjectiveerde 
analyses en duidelijk afgesproken speerpunten. Daarbij kan meer 
dan nu in rendement gedacht worden: maatschappelijk rendement, 
beleidsrendement en financieel rendement. In de relaties tussen de 
partijen - ook naar de burgers toe - zit een element van transactie: 
het een voor het ander en uiteindelijk gezamenlijk naar een pret-
tiger wijk.

Van
achteruit
naar
voren
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De culturele diagnose

Wat er in de wijken gebeurt, doet zich voor tegen de achtergrond van 
veel grotere ontwikkelingen. Om die reden wil ik beginnen met een 
culturele diagnose. Ik gebruik daarbij vijf begrippen van collega Paul 
Schnabel, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, die 
allemaal beginnen met een i en eindigen met -ing. Dat is makkelijk 
onthouden, en u hebt er ogenblikkelijk een beeld bij. Ik ga overigens niet 
zeggen dat deze i’s allemaal tot vrolijke toestanden leiden, het gaat mij 
er om te constateren dat we te maken hebben met een fundamenteel 
veranderende samenleving.

De eerste i is van internationalisering. Dan kan ik wijzen op de Europe-
se unie en allerlei internationale verdragen die van grote invloed zijn op 
wat we in Nederland doen. Maar belangrijker zijn in dit verband de grote 
migratiebewegingen van de afgelopen decennia. De internationalisering 
van de samenleving heeft tot gevolg dat we enorme gediversifieerde 
wijken hebben, met veel kleuren en etnische achtergronden. Deze grote 
ontwikkeling heeft dus direct consequenties voor de wijk.

De tweede i, informatisering, is bijvoorbeeld het World Wide Web, 
internet. Het is alsof de menselijke geest zich veruitwendigd heeft in 
al zijn polymorfe perversiteit, zoals Freud dat noemde. Alles wat maar 
denkbaar is, is direct te vinden op het internet. Dat levert een nieuw 
moreel decor op voor kinderen, en ook voor volwassenen. We hebben 
een andere mentale omgeving gekregen. Informatisering betekent ook 
dat mensen die in de wijk wonen, verbonden zijn met allerlei andere 
mensen in de wereld.

De derde i, individualisering. De eigen motieven, de eigen belangen, de 
eigen ideeën zijn enorm prominent en belangrijk geworden ten opzichte 
van het collectief. ‘Eigen emotie eerst’; we geven de samenleving vorm 
vanuit de rechten van het individu. Dat roept natuurlijk ook de vraag op: 
wat zitten daar voor plichten aan vast? Individualisering is hoe dan ook 
een belangrijke ontwikkeling over de afgelopen decennia.

Informalisering is het vierde begrip. De verhoudingen tussen mensen 
zijn onthiërarchiseerd, het bekende voorbeeld is de onderwijzer die door 
zijn leerlingen Piet of Kees genoemd wordt. Maar ook in organisaties is 
er eigenlijk geen baas meer die met zijn vuist op tafel kan slaan en zegt 
‘zo gaan we het doen, dit is de afspraak’, dat maakt het overigens soms 
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wel ingewikkeld. Informalisering is ook zichtbaar als Ali B. op de televi-
sie aan Balkenende vertelt hoe hij het aan moet pakken in Nederland. 
De gezagsverhoudingen tussen mensen zijn veranderd en dat heeft 
consequenties voor de wijze waarop we dingen organiseren.

En tenslotte intensivering: processen gaan ontzettend veel sneller. Dat 
zie je bijvoorbeeld in grote organisaties waar de ene reorganisatie zich 
op de andere stapelt. Of bij  financieel-economische transacties: in 
fracties van seconden zie je pixels op een beeldscherm veranderen, dat 
staat voor miljarden transacties. 

Deze 5 i’s hebben twee consequenties waar ik kort op in wil gaan. 
Ten eerste kunnen we constateren dat de solide sociale kaders zoals 
we die hadden, verdwenen zijn. Ik zeg niet dat het een grote rotzooi is 
geworden, maar we hebben niet meer die duidelijke structuren die er 
waren. Soms is het wel moeilijk om te bepalen wat nou precies de orde 
is. De samenleving vertoont een zekere onbegrensdheid. Neem bijvoor-
beeld het alcoholgebruik, er wordt altijd naar jongeren gewezen maar 
bij volwassenen, ouderen is dat ook dramatisch. Ik wil niet overdrijven, 
maar het zijn symptomen van een samenleving die ook in de wijken 
consequenties hebben. In mijn boek ‘De veiligheidsutopie’1 heb ik het 
vitalisme als dominante levensstijl beschreven. Dat vitalisme, die uitbun-
digheid, leidt met enige regelmaat tot normoverschrijding. Het is niet zo 
makkelijk meer om iedereen een beetje onder controle te houden. De 
keerzijde daarvan is angst en onbehagen, onzekerheid. ‘Wat is dit voor 
wereld (met die 5 i’s), die alle kanten uit kan gaan?’ 
Uit die angst komt de roep om disciplinering voort, en dan bij voorkeur 
de disciplinering van de ander. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: 
‘Mijn eigen normen- en waardenstelsel deugt niet zo.’ Dat betekent dat 
er - en dat is eigenlijk het idee achter deze culturele diagnose - een 
enorme spanning zit tussen de uitbundige samenleving en de roep om 
bescherming, controle en risicobeheersing. We geven onze kinderen 
een behoorlijk vrije opvoeding en tegelijkertijd zie je overbeschermende 
ouders met de kinderen op de achterbank rijden. We zien jongeren XTC 
slikken op dansfestijnen, maar dan wel gecontroleerd door de GGD. Uit-
bundig feesten, gecontroleerd door de politie, dat typeert onze samen-
leving. Op de kaft van ‘De veiligheidsutopie’ heb ik een bungeejumper 
laten zetten. Hij maakt een idiote dodensprong in de wetenschap dat-ie 
aan de touwen hangt. Tegelijkertijd die uitbundigheid en de bescher-
ming, dat is de dynamiek waarin we zitten. Avontuurlijke reizen maken 
in een airconditioned bus, dat is het beeld dat ik wil neerzetten.

Dan kom ik bij de tweede consequentie: de enorme complexiteit van de 
institutionele structuur.
 
Daar hebben we een woord voor: netwerkmaatschappij, network 
society. De 5 i’s hebben de boel flink door elkaar geschud. De oude 
verticale structuur is geleidelijk veranderd in een horizontale structuur. In 
Nederland hadden we de verticale zuilen, maar die zijn in de afgelopen 
decennia weggezakt, hoewel je er nog residuen van ziet zoals het om-
roepstelsel. Maar over het algemeen krijgt de samenleving steeds meer 
een horizontale ordening. 

Een ander verschijnsel is de opkomst van hybride organisaties, zoals de 
woningcorporatie. Daarvan weet je als burger niet meer precies: is dit 
nou overheid of is dit nou particulier? En zo zijn er talloze organisaties 
ontstaan die verantwoording afleggen aan besturen of raden van toe-
zicht of wat dan ook, en die tegelijkertijd publieke functies of zelfs een 
overheidsfunctie hebben. Dit is geen kwalificatie, ik constateer het. 

Daarbij zien we een afnemend gezag van de overheid; het is niet zo 
heel vanzelfsprekend meer dat Den Haag bepaalt wat er in het land 
gaat gebeuren. Dat is natuurlijk nooit het geval geweest, maar het is 
voor de overheid en voor de bestuurders steeds moeilijker geworden 
om richting te geven. Dit afnemende gezag zien we niet alleen bij de 
rijksoverheid, ook op andere niveaus, zoals de stadsdelen, zie je hoe 
ingewikkeld het is geworden om de regie te voeren en  de boel gecoör-
dineerd te krijgen. Vandaar ook dat in de literatuur wordt gesproken over 
netwerksturing.

Tot zover deze culturele diagnose. Wat ik er mee wil benadrukken is 
dat we moeten kijken van wijk tot wereld en omgekeerd. De 5 i’s zijn te 
groot om hier uitgebreid te bespreken, maar ze hebben veel consequen-
ties. We leven in een open samenleving die steeds groter wordt. Wat 
we zien in die culturele diagnose is ‘complexiteit zonder richting’. In mijn 
nieuwe boek gebruik ik die drie woorden om de situatie samen te vatten: 
complexiteit zonder richting.

Het maatschappelijk speelveld

In principe zijn er twee opties om ordening te krijgen in die complexi-
teit zonder richting. De eerste is een poging om de dingen heel strak 
te regelen: versterking van het systeem, versterking van de structuur, 
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toezicht, controle, beheersing. Daar wordt vervolgens natuurlijk over 
geklaagd want de professionals en de burgers worden gek van al 
die controles en alle toezicht. De tweede optie is het versterken van 
de civiele orde door aandacht voor waarden en normen, vertrouwen, 
sociale cohesie. De samenleving waarin de sociale structuren niet meer 
zo helder zijn, behoeft nieuwe ordening. Wij hebben dat gezien met het 
debat over waarden en normen, dat weliswaar niet heel erg geslaagd 
is, maar het is typisch een poging om een nieuwe sociale ordening te 
realiseren, zonder dat het allemaal in de lijn van toezicht, controle en 
repressie hoeft te lopen. 

Juist in een situatie van ‘complexiteit zonder richting’ is het van be-
lang om systematiek te brengen in het zoeken naar oplossingen voor 
maatschappelijke problemen. Ik wil daarom een voetbalmodel introdu-
ceren. Het heet ‘Van achteruit naar voren’ en we gebruiken het bij het 
Verwey-Jonker Instituut voor oplossingsgericht onderzoek in termen van 
rendement en innovatie. 

Het idee is dat je de samenleving - of dat nu een land is of een stad of 
een wijk of zelfs een buurt - voor kunt stellen als een soort voetbalelftal 
waarin de partijen en de organisaties die er werkzaam zijn, verschil-
lende functies hebben. Zoals het voetbalteam bijvoorbeeld een keeper 
heeft, zo heeft de samenleving een strafrechtelijk systeem. De juristen 
onder u hebben dat in hun eerstejaars college geleerd: het strafrechtsy-
steem is het ultimum remedium, het heeft de positie van de keeper.

Maar je hebt daarvoor natuurlijk organisaties die zich op een andere 
manier bezighouden met problematiek in de wijken, denk in de eerste 
plaats aan de politie, in een soort centrale verdedigers rol. De politie 
is belangrijk om orde in de samenleving te realiseren maar je kunt ook 
denken aan stewards in het voetbalstadion, of justitiële jeugdzorg, of 
Halt, bureau reclassering, andere organisaties en de particuliere beveili-
ging niet te vergeten; steeds meer corporaties gaan verbanden aan met 
particuliere beveiliging. Het zijn de verdedigende partijen, die je nodig 
hebt om de risico’s onder controle te houden.
 
Maar eigenlijk is dat nog niet wat je wilt. De samenleving wil eigenlijk 
een voetbalelftal dat met name ook op het middenveld speelt. Dat zijn 
organisaties waar een samenleving op draait: de scholen, de welzijnsor-
ganisaties, de wooncorporaties. Maatschappelijke instituties heb ik die 
genoemd. 

De samenleving
als speelveld

Risico-instituties

Maatschappelijke instituties

Sociale verbanden van burgers
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Het model geeft een beeld van organisaties die met elkaar gaan samen-
werken in die enorme complexiteit, met een richting vanuit de functies 
en de rollen die de organisaties op dat veld vervullen. En uiteindelijk 
gaat het dan natuurlijk om de voorhoede: de burgers of beter gezegd 
de sociale verbanden tussen burgers. Dat is waar je bij voorkeur wilt dat 
het spel gespeeld wordt. Wat ik beoog met dit model, is dat je kijkt hoe 
een wijk in elkaar zit. Welke partijen spelen een rol, waar ligt de bal? 
Als er op straat sprake is van stelselmatige intimidatie door een aantal 
jongeren, dan ligt die bal achterin, dan zul je achterin een arrangement 
moeten maken van de organisaties en is het ongeloofwaardig om tegen 
burgers te zeggen: ‘Kunnen jullie de wijk hier niet eens een beetje leu-
ker maken?’ Je zal eerst een geloofwaardig antwoord achterin moeten 
hebben, daar waar de bal ligt op dat moment, om uiteindelijk ook in een 
soort transactie naar de bewoners te kunnen zeggen: ‘Maar dan kunnen 
jullie misschien voor dat en dat zorgen?’ 

Samenwerking is noodzaak om het gehele veld te bespelen. Dat wil niet 
zeggen dat een corporatie het hele veld moet bezetten, maar het is wel 
verstandig als u het ongeveer overziet, als u weet welke partijen waar 
een rol spelen. Het model biedt de mogelijkheid om veel meer rolvast 
te denken. We zien dat organisaties de afgelopen jaren teveel over het 
‘hele veld’  hebben gerend. Neem bijvoorbeeld de politie, die heeft zich 
eigenlijk te weinig gerealiseerd dat de primaire rol ligt in de verdediging. 
Voor corporaties geldt: je werkt vanuit je primaire functie: betaalbare 
huisvesting. Daaromheen heb je een aantal acties, verplichtingen, die 
ga je aan in relatie met andere organisaties, om daarmee ook een - zo 
leefbare en veilig mogelijke - vitale wijk te maken. Het is juist de rolvast-
heid die dit model mogelijk maakt. Het is belangrijk dat de professionals 
het besef krijgen dat ze van elkaar afhankelijk zijn, dat ze elkaar moeten 
ondersteunen in de arrangementen tussen verschillende organisaties. 
Dat ze elkaar moeten dekken en coachen. Een goeie voetballer coacht 
zijn medespelers. 
De échte coach is overigens de lokale overheid. Je ziet in toenemende 
mate dat de lokale overheid een regierol wordt toegedicht, maar die rol 
is vaak groter dan die ze daadwerkelijk heeft. Ik vind het begrip coach 
beter: de coach bespreekt de tactiek en stelt de plannen op, maar op 
het moment dat het spel gespeeld wordt heeft de coach niet zo heel 
veel invloed, dan is het spel aan de spelers. Soms heeft de gemeente 
ook een rol als speler, bijvoorbeeld de gemeentereiniging die op het 
middenveld meespeelt. Maar de coachende rol is nadrukkelijk aan de 
lokale overheid. 

En hoe krijg je richting in de visie? Je kunt het beste redeneren van 
achteruit naar voren. Om het spel zoveel mogelijk voorin gespeeld te 
krijgen, is het verstandig om van achteruit te kijken. Wat wil je voor-
komen? Hoe wil je de bal weer naar voren krijgen? Problemen voorin 
houden of daar weer terugbrengen. Het is het beeld van een offensief, 
een offensief waarbij je weet dat je afhankelijk bent van je medespelers.
 
Dynamiek in de wijk

Tenslotte de vraag: hoe kom je van problemen naar kansen. Vandaar 
ook de titel van mijn verhaal vandaag: ‘Van veiligheid naar vitaliteit’. 
Je moet zorgen dat je een veilige leefbare wijk hebt, maar je moet ook 
maximale vitaliteit proberen te realiseren. Ik denk dat dit het beste lukt 
als men snapt, en daar ook naar gaat werken, dat alle partijen op een 
bepaalde manier samen die beweging naar voren moeten maken. En 
dat zo geobjectiveerd mogelijk. Ik heb helaas vaak meegemaakt dat 
organisaties, professionals om de tafel zitten te babbelen: ‘Wat zullen 
we eens gaan doen en welke kant moet het op?’ 

Geobjectiveerde analyses kunnen helpen om richting te krijgen in 
processen. Waarbij ik nadrukkelijk wil zeggen dat je die analyses ook 
kwalitatief moet invullen, bijvoorbeeld door interviews met burgers, win-
keliers en sleutelfiguren in de wijk. Een heldere keuze van speerpunten 
en van de acties die je gaat ondernemen, waarbij je uiteindelijk als cor-
poratie, als vastgoedorganisatie, in termen van rendement kan denken: 
maatschappelijk rendement en beleidsrendement: wat willen we - en is 
dat uiteindelijk ook gerealiseerd? En ook financieel rendement: levert 
deze bijdrage uiteindelijk een hogere vierkante meter prijs op? Het lijkt 
mij een nuttige en handzame manier om te kijken naar het rendement 
van een bepaalde interventie. 

Wat ik er nadrukkelijk bij wil zeggen, is dat je moet geloven in het ver-
haal en het overtuigend moet overbrengen op de burgers. Ze moeten 
weten waar je mee bezig bent, begrijpen in welk veld je opereert en dat 
je probeert daar maximale actie te realiseren. Geloofwaardigheid naar 
bewoners is cruciaal. Ik denk dat het daarin belangrijk en verstandig 
is om steeds te denken in termen van transacties. Om een voorbeeld 
te geven: van de intake van nieuwe bewoners, van huurders, kan ‘een 
moment’ gemaakt worden. Bij sommige corporaties gebeurt dat ook al. 
Een moment waarop over en weer duidelijk wordt gemaakt wat men van 
elkaar verwacht. ‘Jullie kunnen van ons betaalbare huisvesting verwach-
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ten in ruil voor bepaalde gedragsvormen.’ Waar het mij eigenlijk om 
gaat, en dat zit in het hele model verweven, dat er in die verschillende 
relaties tussen de partijen - ook naar de burgers toe - een element van 
transactie zit. Het een voor het ander, en uiteindelijk gezamenlijk naar 
een prettiger wijk. 
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