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1 Inleiding: Temmen van het ontembare? 

Sommige vraagstukken in de samenleving laten zich nauwelijks oplossen. Schijnbaar 

doeltreffende aanpakken leveren toch weer nieuwe problemen op. Het vraagstuk blijft. 

Uitkeringen voor de financieel minder draagkrachtigen resulteren in een ‘armoedeval’. De 

verkokering van de jeugdzorg wordt aangepakt met nieuwe structuren die deze sector 

alleen maar ingewikkelder maken. Investeren in krimpregio’s is al gauw goed geld naar 

kwaad geld gooien. Wijkoverlegplatforms om burgers meer te betrekken bij het 

gemeentelijke beleid creëren een ‘inspraakelite’ die zich weinig bekommert om wat er 

verder in de buurt leeft. Dit soort complexe problemen zijn te typeren als ‘venijnige 

vraagstukken’, een vrije vertaling van ‘wicked problems’, een begrip dat in de jaren 

zeventig voor het eerst in de bestuurskundige literatuur opdook en in de laatste jaren 

opnieuw in de belangstelling komt. 

 

De literatuur typeert elk ‘wicked problem’ als uniek. Steeds weer moet worden uitgevonden 

wat een werkende aanpak is. Er zijn dus geen mogelijkheden om vooraf te experimenteren, 

een strategie te bedenken en die uit te voeren. Dat komt omdat het probleem zo veelvoudig 

en veranderlijk is dat het niet eenduidig is weer te geven. Pas na het uitproberen van een 

oplossing is duidelijk wat het probleem eigenlijk inhoudt. Daarbij komt dat oplossingen 

niet goed of fout zijn. Ze worden gewaardeerd vanuit verschillende meningen en belangen, 

en die kunnen per oplossing anders uitvallen. Deelnemers claimen een voorkeursoplossing, 

waardoor onvrede en kritiek ontstaan als die niet uit de bus komt. Per saldo betekent dit 

dat het probleem niet verdwijnt maar zich steeds weer naar een ander knelpunt verplaatst. 

 

Venijnige vraagstukken geven ons een lesje in nederigheid. Sommige vraagstukken laten 

zich nooit compleet en bevredigend oplossen. Je moet ze aanpakken maar accepteren dat 

het probleem zich alleen laat terugdringen en niet elimineren. Dit is de pessimistische kant 

van het lesje. De optimistische is dat we bij dat terugdringen zeker wel terreinwinst kunnen 

boeken. Voorbeeld: verkeersveiligheid. Veiliger auto’s leiden immers tot roekelozer 

rijgedrag? Toch neemt het aantal doden en gewonden op de Nederlandse wegen al jaren af. 

Een ‘veiliger’ wegontwerp, veel voorlichting en een geïntensiveerd toezicht hebben vrucht 

afgeworpen. Meervoudige problemen zijn dus meervoudig aan te pakken, met resultaat. 

Maar toch: juist doordat de verkeersveiligheid is verbeterd neemt nu de aandacht van de 

overheid voor het probleem af, wordt bezuinigd op maatregelen en gaan de cijfers weer de 

verkeerde kant op. We kunnen dus verwachten dat situaties verbeteren maar dat het ook 

altijd weer mis kan gaan – zij het wel minder vaak. 

 

Een venijnig vraagstuk is ook een vuurproef voor de publieke dienstverlening. Hoe kunnen 

weerbarstige problemen tussen burgers, professionals, organisaties en de overheid worden 

aangepakt? Voor dit soort vraagstukken bestaan vaak wel inhoudelijke oplossingen maar 

het lukt niet deze effectief te organiseren. Zo is bekend dat achterstandsgezinnen met veel 

problemen het meest gebaat zijn bij ‘wrap-around care’, een stevig gecoördineerd pakket 

hulpverlening op meerdere levensgebieden. Toch zijn bij dit soort gezinnen soms veel 

hulpverleners betrokken die slecht op de hoogte zijn van elkaars doen en laten. Om snel te 

kunnen reageren op rampen liggen doordachte plannen klaar en zijn intergemeentelijke 

veiligheidsregio’s ingesteld, samenwerkingsplatforms die slagvaardig moeten optreden bij 

incidenten. Maar na vrijwel elke calamiteit luidt de kritiek dat informatie en overzicht 

ontbrak, de communicatie niet liep, er verkeerd of te laat werd ingegrepen of dat er teveel 

geïmproviseerd werd. Soms gaat het ook goed, maar dan lijkt het eerder een toevalstreffer, 
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bepaald door een gelukkige samenloop van omstandigheden of door het optreden van één 

of enkele verantwoordelijken die op dat moment de juiste persoon op de juiste plaats 

bleken. Is het mogelijk maatschappelijk complexe problemen beter te doorgronden, zodat 

we minder afhankelijk zijn van toeval en geluk? Is er een benadering te bedenken waarmee 

burgers, professionals en bestuurders hun oplossingen minder hoeven te improviseren? 

Kortom, is strategisch handelen mogelijk bij het aanpakken van venijnige vraagstukken? 

 

Dit essay gaat over complexe en grillige maatschappelijke problemen waar de publieke 

dienstverlening nauwelijks vat op lijkt te krijgen. Bij deze venijnige vraagstukken komt de 

aanpak pas in zicht in een proces van vallen en opstaan, waarin werkende weg en met af en 

toe een crisis of terugval toch wel verbetering kan optreden. Sterker nog: door winst op 

onderdelen kan er over het geheel toch een hanteerbare situatie met een redelijk werkende 

aanpak ontstaan. Toch gebeurt dat vaak niet. De voorwaarden zijn niet altijd aanwezig en 

vaak ook niet de capaciteit en de wil. Verder zijn de betrokken burgers, professionals en 

bestuurders soms moedeloos en ploeteren ze door zonder veel hoop op verbetering. 

Tegelijkertijd verwacht het grote publiek dat problemen worden aangepakt en knelpunten 

geëlimineerd. Incidenten worden uitvergroot in de media en vergroten de druk. Narigheid is 

onacceptabel. Ook deze effecten en sentimenten spelen een rol bij het zoeken naar 

oplossingen. Burgerconsumentisme en mediahypes zijn onderdeel van het venijnige 

vraagstuk en staan er niet los van. Kan strategisch handelen dit allemaal omvatten? 

 

In het verdere betoog gaan we na of er bouwstenen voor een benadering te vinden zijn. We 

maken een vogelvlucht door de geschiedenis van de theorie over complexe en ongrijpbare 

vraagstukken. Daaruit komt naar voren dat er geleidelijk meer diepgang groeit in de 

analyses. Er wordt ingezoomd op venijnige vraagstukken in de maatschappelijke praktijk 

aan de hand van twee praktijksituaties, die laten zien hoe allerlei factoren op elkaar 

inwerken. Dat brengt ons dan bij de sleutelvraag: waardoor ontstaat het venijn in deze 

vraagstukken en hoe is dat te begrijpen? Dat leidt tot een aantal principes die kunnen 

helpen om de vuurproef te doorstaan. Er resteert dan een laatste opgave: hoe bestendig je 

deze les? Strategisch handelen is nodig, maar welk begrip is dan nodig? 

 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• Complexe vraagstukken zijn te omschrijven als ‘wicked problems’ (in het Nederlands: 

venijnige vraagstukken) , die steeds andere vormen aannemen en zich tegen een 

oplossing verzetten 

• Ook hardnekkige maatschappelijke problemen kunnen zo worden benaderd. Ze zijn 

nooit op te lossen, hoogstens terug te dringen 

• Is een vorm van strategisch handelen denkbaar die de complexiteit begrijpt en greep 

kan krijgen op de weerbarstigheid? 
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2 Grenzeloze problemen 

In 1959 poneerde de bestuurskundige Lindblom in zijn artikel ´The art of muddling 

through´ dat ingewikkelde en veranderlijke problemen zich alleen incrementeel laten 

oplossen, in kleine stappen die vooraf niet te plannen zijn. De term ´wicked problems´ 

werd voor de eerste keer in de wetenschappelijke literatuur gebruikt in een publicatie van 

Rittel en Webber (1973) over lastige, zo niet onhanteerbare situaties bij ontwerp- en 

planningsvraagstukken, vooral als het gaat om economische, ecologische en politieke 

kwesties. Hoe zou je bijvoorbeeld het vraagstuk van het terrorisme kunnen ´oplossen´? 

Het gaat om problemen waarbij grote groepen mensen betrokken zijn die hun opvattingen 

en gedrag moeten veranderen om tot een oplossing te komen.  

 

In hun artikel noemen Rittel en Webber tien aspecten van wicked problems (zie bijlage 1): 

• een complete en dekkende omschrijving van het probleem is niet mogelijk 

• wicked problems zijn onbegrensd, ze blijven altijd in enigerlei vorm bestaan 

• oplossingen zijn niet objectief ´juist´ of ´onjuist´ maar subjectief goed of slecht 

• een oplossing van een wicked problem is altijd voorlopig en nooit definitief 

• elke gekozen oplossing roept weer effecten op die om nieuwe acties vragen 

• er zijn allerlei oplossingen mogelijk, afhankelijk van de betrokken partij(en) 

• elk wicked problem is uniek en vraagt om een eigen begrip en benadering 

• elk wicked problem is een symptoom van een achterliggend ander probleem 

• de oorzaken van een wicked problem zijn op allerlei manieren te duiden 

• de probleemoplosser heeft geen bewegingsruimte maar moet het toch goed doen. 

 

Deze opsomming van kenmerken is nogal beschrijvend. De auteurs observeren hoe moeilijk 

het is deze problemen op te lossen. Maar wat maakt een wicked problem zo ongrijpbaar? 

Hoe onderscheiden ze zich van meer gewone problemen? 

 

2.1 Tamme, complexe en venijnige vraagstukken 

 

Robertson-Dunn (2011) maakt onderscheid tussen drie soorten problemen: tam, complex 

en wicked. Tamme problemen kunnen rechtlijnig worden opgelost door ze op te delen in 

deelproblemen en elk deelprobleem afzonderlijk of achtereenvolgens op te lossen. 

Eenvoudige medische ingrepen zoals het opereren van een liesbreuk liggen in deze sfeer. 

Tamme problemen zijn begrensd, overzichtelijk en planbaar. Routinematige oplossingen 

zullen hier werken. Daarentegen zijn complexe problemen moeilijk te begrijpen. 

Oplossingen kunnen hier leiden tot nieuwe, andere problemen en onbedoelde gevolgen. 

Veel innovaties liggen in de sfeer van complexe problemen. Het jaarlijks opstellen van de 

dienstregeling van het spoor is een voorbeeld van een complex probleem: uiterst 

ingewikkeld, bij het oplossen loop je tegen onvoorziene knelpunten aan (het inplannen van 

een stoptrein tussen twee intercitytreinen lukt niet) die deeloplossingen of verschuivingen 

vereisen, maar uiteindelijk kom je er na wat rekenwerk en simulaties wel uit. Het probleem 

is ten langen leste te doorgronden. Dat geldt niet voor wicked problems. Deze vormen een 

apart type binnen de categorie complexe problemen, waarbij de doelen onduidelijk of 

meervoudig zijn. Ook is het niet duidelijk hoe oorzaak-gevolg verhoudingen in elkaar zitten 

zodat onvoorspelbare effecten optreden. Bij groepen belanghebbenden kunnen onverwacht 

sterke sentimenten ontstaan, omhoog komende frustraties of al lang levende eisen. Wicked 

problems zijn weerbarstig, maar als het lukt om een werkbare benadering te vinden dan 
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kan dit ook een grote stap voorwaarts betekenen en het resultaat uiterst waardevol zijn, 

praktisch of maatschappelijk. 

 

Wat maakt problemen niet alleen maar tam of complex maar ook wicked, oftewel: venijnig? 

Conklin (2010) omschrijft tamme problemen als af te bakenen, routinematig op te lossen 

op basis van geobjectiveerde maatstaven, met een overzichtelijk aantal oplossingen die 

kunnen worden uitgeprobeerd (zie schema).  

 

A tame problem: 

• has a well-defined and stable problem statement 

• has a definite stopping point, i.e. when the solution is reached 

• has a solution which can be objectively evaluated as right or wrong 

• belongs to a class of similar problems which are all solved in the same similar way 

• has solutions which can be easily tried and abandoned 

• comes with a limited set of alternative solutions. 

 

Conklin signaleert dat complexe en venijnige problemen vaak eerst worden benaderd alsof 

het gaat om tamme problemen. Men probeert ze te temmen. Dat gebeurt door uit te gaan 

van een stabiel probleem met een bereikbare en meetbare oplossing, die ook te halen is uit 

de aanpak van eerdere probleemsituaties. Het temmen vindt soms ook plaats door 

oplossingen absoluut tegenover elkaar te plaatsen als ‘oud’ en ‘nieuw’, en dan te poneren 

dat er beslist voor het nieuwe gekozen moet worden. Zijn stelling is dat dit temmen maar 

ten dele werkt. Op onderdelen worden successen behaald, maar over het geheel woekert 

het probleem voort. 

 

2.2 Voorbeeld: stimuleren van sociale participatie van kwetsbare mensen 

 

Hoe gaat dit in de publieke dienstverlening? Hoe ligt hier het onderscheid tussen ‘gewone’ 

en venijnige vraagstukken? Hieronder volgt een schets van een complex vraagstuk en een 

poging dit in de greep te krijgen. Er sprake van een manifest probleem en ook van vele 

onderliggende factoren. Eerst wordt de situatie beschreven en daarna de complexiteit van 

het vraagstuk gepeild. 

 

In vier gemeenten wordt een project gestart om kwetsbare mensen meer te laten 

participeren in de lokale samenleving. Het gaat om een brede groep met uiteenlopende 

problemen: lichamelijke of geestelijke beperkingen, chronische psychische problemen of 

vereenzaming. De ambitie is om mensen te bereiken die te weinig baat hebben bij de 

huidige hulpverlening of daar te weinig in beeld zijn. De gemeenten en de hulpinstellingen 

zijn op zoek naar een systematische aanpak. Die aanpak is opgebouwd uit individuele 

gesprekken om de hulpvraag in beeld te krijgen, het maken van een sociale kaart van 

activiteiten en voorzieningen in de wijk waaraan deze mensen kunnen deelnemen en het 

trainen van hulpverleners en vrijwilligers uit meerdere organisaties om met deze groep om 

te gaan. Een hoeksteen van het project is interdisciplinaire samenwerking tussen diverse 

professionals, onder meer welzijnswerkers, maatschappelijk werkers, zorgverleners uit de 

GGZ, verslavingszorg en MEE, en de gemeenten, vooral vanwege het WMO-loket. In elke 

gemeente levert een van deze partners de projectleider om de aanpak te coördineren. De 

keuze van de projectleider wordt bepaald door zijn of haar ervaring met de doelgroep en 

verschilt per gemeente. Een onderzoeksinstelling begeleidt en evalueert het project. 
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Tegen het einde van de projectperiode komen de onderzoekers tot de conclusie dat het 

project slechts in één van de vier gemeenten echt resultaat heeft opgeleverd. Ondanks een 

brede inzet en veel enthousiasme in het begin zijn er per gemeente maar enkele mensen 

echt geholpen. Vaak lukte het amper om een bredere nieuwe groep te bereiken en er vielen 

ook veel mensen uit. Ondanks toezeggingen en voorlichting bleven veel instellingen 

kwetsbare mensen op de voor hen bekende manier afhandelen en verwezen ze niet door 

naar het project. De professionals in de projectgroepen hadden de grootste moeite om een 

werkwijze te vinden. Vooral het verbinden van de individuele benadering en begeleiding 

met een activiteitenaanbod in de wijk bleek lastig. Welzijnswerkers zijn meer gericht op 

deze activiteiten en op groepswerk, maar voelen zich onzeker in de omgang met kwetsbare 

mensen. Wat te doen als die het onverwacht op een schreeuwen gaan zetten? Of als iemand 

lethargisch in een hoek blijft zitten? De professionals uit de zorgverlening weten wél goed 

met dat gedrag om te springen, maar hebben weinig idee van activiteiten in de wijk en 

manieren om hun cliënten daar naar toe te leiden. Soms doen ze dat wel, maar dan gaat het 

om activiteiten die al eerder door hun eigen organisatie voor de eigen cliëntengroep zijn 

georganiseerd, zoals een kookgroep voor (ex)psychiatrische patiënten. Maar het doel van 

dit project is juist om een nieuwe groep kwetsbare mensen te laten deelnemen aan het 

gewone sociale verkeer. Door gebrek aan samenwerking tussen de professionals lukt het 

weinig om individuele begeleiding en gezamenlijke activiteiten met anderen te combineren. 

 

Daarbij is ook het gedrag van de doelgroep zelf een factor. Soms zijn deelnemers traag van 

begrip, vertonen ze slachtoffergedrag, nemen geen initiatief en komen afspraken niet na. 

Maar vaak verwachten ze wel dat anderen hun probleem oplossen. Zo durft een oudere man 

niet naar het buurtcentrum omdat hij daar niemand kent. Hij moet vaak naar de WC maar is 

te onzeker om de vrijwilliger achter de bar te vragen waar het toilet is. Zonder persoonlijke 

begeleiding komt hij niet. Een wat vereenzaamde en licht verwarde vrouw zou meedoen 

met een groep buurtbewoners die twee keer per week bij elkaar gaan lunchen, maar ze 

vergeet regelmatig haar brood mee te nemen en blijft vervolgens weg omdat ze daar door 

de anderen op wordt aangesproken. De professionals die niet werken in de GGZ of de zorg 

voor licht verstandelijk gehandicapten zij geneigd zich hieraan te ergeren en hun geduld te 

verliezen. Soms zijn ze eigenlijk ook wel opgelucht als de betreffende persoon wegblijft. 

Maar er is ook een gemeente waarin de professionals in de projectgroep ervaringen 

uitwisselen, elkaar steunen en steeds weer nieuwe manieren bedenken om toch iets met 

een kwetsbare persoon te doen. Zo wordt in de betreffende wijk een ‘talentenbank’ 

opgericht, waarin vrijwilligers hun diensten kunnen aanbieden. Daarin wordt óók het 

aanbod van kwetsbare mensen opgenomen, want bij doorvragen blijkt dat ook deze groep 

vaak wel iets in de mars heeft, hoe ogenschijnlijk gering ook. Zo blijkt een lichamelijk 

gehandicapte vrouw in een rolstoel een gezelligheidsdier te zijn en goed opbeurende 

gesprekken te kunnen voeren. Een werkloze en depressieve man is handig met techniek en 

wil ouderen helpen om apparatuur in huis te repareren. Wanneer deze mensen op hun 

capaciteiten worden aangesproken en ingezet groeit hun zelfvertrouwen en gaan ze na 

verloop van tijd zelf deze sociale contacten onderhouden. Via deze praktische route blijkt 

het mogelijk om mensen aan meer contacten te helpen en eenzaamheid terug te dringen. 

Het kost het team wel veel tijd om per persoon steeds weer een passende plek te 

bedenken. Dat lukt geleidelijk beter, maar voorlopig worden zo nog maar een beperkt 

aantal mensen bereikt. 

 

In twee gemeenten lukt het de organisaties die aan het project meedoen onvoldoende om 

hun bijdrage te leveren. Onwennigheid met samenwerking en concurrentiegevoel spelen 

daarbij een rol, maar ook het gegeven dat het project voor die organisaties vaak een 
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marginale activiteit is. Hier hebben de in het project ingezette professionals naast hun 

reguliere werk weinig tijd om aan het project te besteden, zodat ze vaak niet komen 

opdagen op de vergadering van de projectgroep of te weinig energie voelen om de 

verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen op zich te nemen naast de cliënten die ze nu 

al begeleiden. De projectleiders hier kunnen dit niet doorbreken omdat ze weinig ervaring 

hebben met interdisciplinaire samenwerking. Eén van de projectleiders gaat daarom steeds 

meer zelf praktisch aan de slag, tot aan het begeleiden van cliënten aan toe, met als gevolg 

dat de deelnemende professionals zich nog minder inzetten. Het gemeentelijke WMO-loket 

verwijst nauwelijks mensen door, terwijl daar wel veel aanvragen binnenkomen van mensen 

uit de doelgroep. In één gemeente worden de partners intensief betrokken en voorgelicht 

over het project, maar vervolgens worden er toch vrijwel geen kwetsbare personen 

doorverwezen naar het project. Hier gaan de organisaties en hun medewerkers er op grond 

van eerdere ervaringen van uit dat het project toch wel zal verzanden en stoppen ze er dus 

bij voorbaat geen energie in – een selffulfilling prophecy. In de gemeente waarin wel 

resultaten worden bereikt is sprake van een pragmatische doe-cultuur, die bij de 

professionals in dit project ook weer blijkt. Dit geldt ook voor de projectleidster, die de 

leden van de projectgroep soms stimuleert en soms aanmaant om bij te dragen. De 

projectgroep zoekt naar oplossingen per casus en de projectleider spreekt ook de 

partnerorganisaties aan op hun medewerking. Maar ook hier duurt het lang voordat een 

stroompje met succesvolle casuïstiek op gang is gekomen.  

 

2.3 Temmen van complexiteit? 

 

Het organiseren van meer deelname van kwetsbare mensen aan de samenleving is een 

weerbarstige opgave, die al snel vastloopt op allerlei hindernissen. Welke factoren spelen 

nu een rol in de vier gemeenten? 

� Apathisch en contraproductief gedrag bij een deel van de doelgroep, dat veel (energie) 

vroeg van hulpverleners met vaak een demotiverend effect op hen  

� Verschillen in oriëntatie tussen welzijnswerk (vooral groepsgericht) en zorginstellingen 

(vooral individugericht) die niet of nauwelijks te combineren bleken 

� Weinig belang, concurrentiegevoel en lage inzet van deelnemende instellingen bij het 

project, waardoor de professionals moeite hadden er energie in te steken 

� Soms verkeerde reactie van onervaren projectleiders door steeds meer zelf te gaan doen 

waardoor de professionals zich nog minder gingen inzetten. 

 

Versterking van de maatschappelijke deelname van kwetsbare mensen heeft vele lastige 

aspecten. Het is een melange van anders gerichte organisatiebelangen, niet op elkaar 

aansluitende kwaliteiten van professionals, ontwijkgedrag van de kwetsbare mensen zelf en 

een lokale cultuur van wel of niet samenwerken. Het gedrag van de probleemoplossers, de 

professionals, vormt evenzeer onderdeel van het probleem als de houding van hun cliënten. 

Professionele distantie lukt zelden en regelmatig worden ze door hun cliënten geblokkeerd. 

Kwetsbare mensen vertonen soms afhoudend of juist heel afhankelijk gedrag en het vergt 

geduld, tact en energie om ze te begeleiden. Als een professional dat te weinig in zijn of 

haar mars heeft wordt die beïnvloed door lastig gedrag van de cliënt en gaat zelf ook 

apathisch gedrag vertonen. Als de factoren in de omgeving (organisatiebelangen, onervaren 

projectleiders, lokale cultuur) dan ook nog tegenwerken krijgt het ontwijkende gedrag van 

de kwetsbare burgers de overhand. Maar er is ook hoop: in één van de vier gemeenten 

overheerst een pragmatisch klimaat, blijft het team zoeken naar oplossingen en lukt het 

soms om kwetsbare mensen te activeren.  
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Is hier nu sprake van een venijnig vraagstuk en is het gelukt dat aan te pakken en terug te 

dringen? Opvallend is dat waar sprake was van mislukking dit niet alleen voortkwam uit het 

eigenlijke maatschappelijke vraagstuk (geïsoleerde kwetsbare mensen) maar ook uit de 

gevolgde aanpak: professionals met verschillende oriëntaties, organisaties met andere 

gewoonten en belangen, projectleiders die dit niet aan kunnen. Zowel vraagstuk als aanpak 

zijn problematisch en dat creëert een melange van problemen die elkaar versterken. In de 

ene gemeente waar de aanpak wel tot resultaten leidde kwam dit doordat er een team 

ontstond dat zich richtte op praktische oplossingen voor individuele gevallen. De brede 

opdracht om kwetsbare mensen meer te laten participeren werd pragmatisch ingevuld. 

 

- Deelprobleem gepakt (individuele routes) 

- Grote probleem blijft (temmen) 

- Stapelen van deeloplossingen werkt ten dele. 

 

Helpt het aanwijzen van dit patroon nu om het venijnige vraagstuk beter te hanteren? Het 

patroon wijst er op dat die hantering vooral zou moeten plaatsvinden op de plekken waar 

de werelden van de kwetsbare mensen en de hulpverleners en vrijwilligers elkaar praktisch 

raken, de ´frontlijn´. Bij één van de vier gemeenten gebeurde dat ook, zij het dat het in het 

begin veel tijd kostte. Inmiddels zijn over het hele land gemeenten begonnen met projecten 

om kwetsbare mensen meer te laten participeren in de samenleving. Daarbij blijkt het 

vooral effectief te zijn wanneer praktisch opererende hulpverleners blijvend aanwezig en 

benaderbaar in de buurt van de doelgroep vertoeven. Hun voortdurende ´presentie´ en 

aanspreekbaarheid zijn minstens even belangrijk als allerlei interventies, want kwetsbare 

mensen bouwen maar langzaam vertrouwen op en hebben langdurige ondersteuning 

nodig. Zo heeft het inzetten van wijkcoaches in Enschede geleid tot een duidelijke afname 

van het sociaal isolement bij bewoners. Wat in het boven beschreven project een venijnig en 

hopeloos vraagstuk leek blijkt op praktisch niveau teruggedrongen te kunnen worden. 

 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• Uit ervaring blijkt dat het laten participeren van kwetsbare mensen in de samenleving 

vaak stuit op hun apathie, het onvermogen van professionals, zwakke samenwerking 

en gebrek aan ambitie bij de hulpverlenende organisaties 

• Het ontwijkgedrag en de apathie van de kwetsbare doelgroep kan professionele 

hulpverleners besmetten. Het probleem is dan sterker dan de oplossing 

• Een pragmatische aanpak, gericht op individuele problemen en oplossingen, kan dit 

doorbreken. De successen zijn klein maar doorbreken wel de apathie. 
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3 Wicked problems, clumsy solutions 

3.1 Ideeëngeschiedenis 

 

In het voorgaande zijn venijnige vraagstukken getypeerd aan de hand van Rittel en Webber 

(1973), die ze kenmerkten als ongrijpbaar, onbegrensd en steeds terugkerend in een 

nieuwe gedaante. Sinds hun publicatie vormen wicked problems een terugkerend thema in 

de bestuurskundige literatuur. In de publicaties keren dezelfde elementen terug: steeds 

verschuivende problemen, de rol van belangen, subjectieve wensen en interpretaties van 

diverse partijen, de weerbarstigheid bij het veranderen van gedrag van (groepen) mensen, 

de intellectuele ongrijpbaarheid van zich vertakkende knelpunten en reacties, en altijd weer 

de onvoorspelbaarheid van het effect van ingrepen en oplossingen. De definities hebben in 

de afgelopen decennia dezelfde teneur gehouden. Grint (2011) typeert wicked problems als 

vraagstukken die buiten een eenduidig kader vallen en meerdere systemen omvatten. Een 

oplossing in het ene systeem leidt tot een nieuw probleem in een ander systeem. Hij stelt 

dat in deze situatie alleen ´clumsy solutions´ helpen (Grint, 2008). Dit zijn oplossingen die 

het beste van drie werelden verenigen, namelijk de hiërarchische aanpak (duidelijk beleid, 

concentratie van macht en doelgerichte uitvoering), de individualistische, marktgerichte 

aanpak (rationele keuzes van het individu tellen op tot een collectieve verbetering) en de 

egalitaire aanpak (solidariteit en samenwerking). De hiërarchische, individualistische en 

egalitaire benaderingen zijn elk afzonderlijk te ´elegant´ en te beperkt voor het aanpakken 

van venijnige vraagstukken en dus moet er handig worden gewinkeld in elk van deze drie 

domeinen om tot oplossingen te komen. Soms sturen, soms individuele keuzes maken, 

soms samenwerken. Dat zijn dan clumsy solutions, bijeen geraapte oplossingen, die hij 

aanduidt met ´bricoleur´. Dat wil zeggen dat de probleemoplossers gebruikmaken van wat 

in de praktijk ontstaat, zich handhaaft en kennelijk werkt. Strategisch handelen is handig 

knutselen. Het maakt niet uit waarmee je begint, het gaat er om te verbeteren wat zich als 

oplossing voordoet en om al zoekend en combinerend te komen tot een aanpak. 

 

Wicked problems kunnen ook binnen organisaties optreden, bijvoorbeeld bij ingrijpende 

organisatieveranderingen of het invoeren van nieuwe informatiesystemen. Heifetz en Laurie 

(2001) beschrijven dit in hun artikel The work of leadership (2001). Hoe sturen leiders in 

complexe situaties waarin gekozen moet worden uit concurrerende alternatieven die zich 

als gelijkwaardig voordoen? De oplossing zit dan in het mobiliseren van de intelligentie van 

medewerkers op alle niveaus. Daar moeten de oplossingen vandaan komen. Leiders moeten 

hiertoe een open situatie creëren waarin de medewerkers worden uitgedaagd met nieuwe 

oplossingen te komen. Heifetz en Laurie hebben het over het leiding geven bij adaptieve 

uitdagingen. Ze noemen daarvoor zes principes. Wat moeten leiders doen? 

• ´Op het balkon gaan staan´, dus afstand nemen en patronen herkennen 

• De ´adaptive challenge´ identificeren: welke verandering wordt er nu van ons gevraagd en 

welke waarden en gedrag moeten we daarvoor ontwikkelen? 

• Spanning reguleren, zorgen dat mensen onder druk staan om nieuwe oplossingen te 

bedenken maar niet overbelast worden met te veel onzekerheid en eisen 

• Gedisciplineerde aandacht organiseren, door lastige kwesties centraal te stellen en 

conflicten en afleidingsmanoeuvres hierop te richten 

• Het werk teruggeven aan de mensen, ze verantwoordelijkheid en initiatief geven 

• Steun geven aan ´de stemmen van onderop´ als die uiting geven aan de wens om verder te 

gaan, problemen scherp te benoemen en te experimenteren. 
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Een voorbeeld van maatschappelijke problemen als wicked problems leveren Devaney en 

Spratt (2008) in een artikel over de benadering van kindermishandeling in het Verenigd 

Koninkrijk in het beleid voor multiprobleemgezinnen. Hun stelling is dat dit beleid teveel 

mikt op een sturing van bovenaf door het voorschrijven van samenwerking tussen de 

maatschappelijke dienstverlening, zorg, onderwijs en politie, en door het opleggen van 

prestatienormen voor die samenwerking. Die prestatienormen instrueren tot het volgen van 

een preventieve aanpak, het tijdig signaleren van bedreigingen en het interveniëren bij 

probleemgezinnen. Het beleid is verschoven, van een model van jeugdbescherming naar 

´safeguarding´, een breed systeem van preventieve en ondersteunende maatregelen, zoals 

opvoedingsondersteuning. De prestaties van dit systeem worden gevolgd door metingen 

van de productie, zoals de aantallen kinderen die in behandeling zijn en de duur ervan. De 

auteurs betogen dat dit contraproductief werkt. Kindermishandeling is een wicked problem, 

dat zich onttrekt aan meetcriteria en prestatiesturing. De mishandeling ontstaat doorgaans 

bij een samenloop van armoede, gebrekkige opleiding, een familietraditie van geweld en 

psychiatrische problematiek. Ze bepleiten meer handelingsruimte voor de hulpverleners om 

per situatie de mix van factoren in kaart te brengen om zo een passend hulppakket te 

construeren. Het gaat meer om de levensloop en de voortgang van elk individu dan de 

productie van het systeem van jeugdbescherming. Ondersteuning van gezinnen over een 

breed front op langere termijn zal meer helpen dan ´quick fixes´ die alleen op korte 

termijn werken. Bij een dergelijke brede aanpak weet je vooraf niet wat je allemaal 

tegenkomt, maar op termijn werkt het toch het beste. 

 

3.2 Doormodderen of op het balkon gaan staan? 

 

De literatuur over wicked problems is geëvolueerd van een impressionistische beschrijving 

van ongrijpbare problemen naar analyses van complexe organisatieveranderingen en van 

de aanpak van maatschappelijke knelpunten. In die literatuur is een duidelijke rode draad 

te zien: wicked problems zijn veelvoudig, grillig en onoverzichtelijk, een systematische en 

planmatige aanpak werkt niet en dus gaat het er om een proces te organiseren waarin 

kennis en belangen uit diverse hoeken samenkomen zodat er proefondervindelijk een 

benadering kan ontstaan. Bricoleur. Strategisch handelen komt neer op het bij elkaar 

sprokkelen van acties. Tot zo ver de grote lijn. Maar in de literatuur zijn ook verschillen. 

Sommige auteurs gaan ver in hun ontnuchterende redenering en stellen dat wickedness 

inhoudt dat de situatie onkenbaar is en daarom de problemen in essentie onoplosbaar zijn. 

Coyne (2004) volgt deze nogal filosofische gedachtegang en haalt Deleuze en Guattari 

(1988) aan, die stellen dat uiteindelijk de meeste problemen ´wicked´ zijn en tamme 

problemen een uitzondering, of eerder een mentale constructie van mensen om de wereld 

hanteerbaar te maken. Immers alle sociale processen voltrekken zich onvoorspelbaar en we 

moeten al improviserend maar zien hoe we deze problemen in de hand houden. 

Knelpunten en praktijken vertakken zich steeds weer opnieuw, er zijn geen processen van 

hogere en van lagere orde, van een gelaagdheid in de problemen is geen sprake. ´Alles is 

oppervlak´. De eerder genoemde auteurs, zoals Heifetz en Laurie over complexe 

veranderingen binnen organisaties of Devaney en Spratt over de Britse aanpak van 

kindermishandeling, zien nog wel een rol voor een vorm van analyse en strategie. Op het 

balkon staan en patronen herkennen kan helpen om wicked problems te begrijpen, een 

koers te kiezen en processen te structureren. 

 

Kan de literatuur over wicked problems ons nu helpen om venijnige maatschappelijke 

vraagstukken beter te begrijpen en te benaderen? Moeten we maar vertrouwen op intuïtie, 

clumsiness en improvisatie of valt er nog iets te doorgronden en te sturen? Dit is niet alleen 
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een theoretisch probleem maar ook een vraagstuk dat optreedt bij beleidsingrepen. Zo 

heeft de Nederlandse overheid het voornemen om drie taken op het sociale domein over te 

hevelen van het Rijk naar gemeenten: de zorg voor de jeugd, de begeleiding van kwetsbare 

mensen en het stimuleren van werken naar vermogen. Als deze decentralisaties doorgaan 

worden de gemeenten breed verantwoordelijk voor het sociale domein, dat dan ongeveer 

de helft van hun budget zou bedragen. Maar daarbij moeten ze aan grote verwachtingen 

voldoen. Bij de drie decentralisaties staat de gedachte centraal dat de burger veel zelf kan 

gaan doen, dat de ondersteuning vanuit de overheid alleen compenserend hoeft te zijn en 

dat dit een stevige besparing op het budget gaat opleveren. De bedoeling is dat burgers, 

professionele hulpverleners, hun organisaties en bestuurders komen tot een samenspel 

waarin de kracht van samenleving centraal staat en niet de hulp van overheidswege. Binnen 

enkele jaren moet deze situatie bereikt zijn. De overheid en belangenorganisaties proberen 

deze verandering op gang te brengen door een reeks van wettelijke maatregelen, een 

stappenplan, digitale platforms, schriftelijke handreikingen, workshops en proefprojecten. 

De veranderinspanningen zijn enorm, maar is het ook de effectieve veranderstrategie? In de 

jeugdzorg is al lang sprake van gebrek aan samenhang en doeltreffendheid, maar in het 

verleden heeft elke ingreep het stelsel complexer en bureaucratischer gemaakt. Zo had het 

instellen van het Bureau Jeugdzorg de bedoeling om tot meer onafhankelijke en preventieve 

hulpverlening te komen, maar het gevolg was juist een groei van het aantal verwijzingen 

naar de zwaardere zorg. Ook nu wordt gewaarschuwd dat een radicale decentralisatie – op 

zichzelf door velen ondersteund – in de praktijk weer averechts kan uitpakken als de 

zorgaanbieders en gemeenten te snel tot onderhandelingen over producten en prijzen 

worden geforceerd. Er is een stelselwijziging nodig, maar onder druk van tijd en 

bezuiniging is de kans groot dat het systeem verschraalt maar niet verbetert. 

 

Als we het bovenstaande nu beschouwen als een wicked problem, leidt dit dan ook tot een 

andere benadering? Strategisch knutselen aan dit venijnige vraagstuk zou betekenen dat er 

allerlei pilots en experimenten worden gedaan, dat daar de tijd voor wordt genomen en in 

allerlei praktische vondsten geleidelijk de contouren van een nieuw stelsel zichtbaar 

zouden worden. Als er daarbij sprake zou zijn van een achterliggend patroon kunnen de 

veranderinspanningen deze volgen en wellicht meer resultaat opleveren, namelijk een beter 

stelsel. Misschien nog steeds knutselen, maar dan wel op een afgebakend terrein. Is er 

zo´n achterliggend patroon, in beeld te krijgen door ‘op het balkon te gaan staan’? In de 

volgende hoofdstukken wordt dat verkend bij twee maatschappelijke vraagstukken. 

 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• De vroege literatuur over wicked problems suggereert dat de venijnige vraagstukken 

zich in beginsel alleen werkende weg laten oplossen, in stukjes en beetjes. We noemen 

dat ’ strategisch knutselen’ 

• Latere literatuur vult aan dat het ook effectief is om zicht te hebben op achterliggende 

patronen in het vraagstuk, waarvoor het nodig is om ‘op het balkon te gaan staan’. 

 

 



TT07/essay wicked problems  2014    

 

13

4 Voorbeeld: aanpak van ernstige overlast in een 

achterstandswijk 

4.1 Situatiebeschrijving 

 

In een Maastrichtse achterstandswijk zijn twee grote families actief die voornamelijk in het 

criminele circuit opereren. Ze verdienen hun geld met inbraken, drugshandel, wapenhandel 

en afpersing. Deze families wonen in een relatief jonge buurt met veel werkloosheid en een 

laag gemiddeld inkomen. Door inzet van de gemeente is de buurt fysiek wel opgeknapt 

maar willen toch veel bewoners verhuizen omdat ze zich onveilig voelen door het optreden 

van de families. Eén van de twee families krijgt de overhand en bouwt een soort ´vrijstaat´ 

op binnen de wijk. Door intimidatie en chantage en soms ook door het in elkaar slaan van 

buurtbewoners die aangifte doen creëren ze een sfeer waarin niemand durft op te treden 

en er ook een groep meelopers en spionnen ontstaat die ervoor zorgt dat tegenstand wordt 

ontkracht. Sommige bewoners doen mee omdat ze veel schulden hebben en in het zwarte 

circuit goed kunnen verdienen, bijvoorbeeld door een wietplantage op zolder toe te staan. 

Er treedt ook het bijeffect op dat mensen die van zichzelf al geneigd zijn tot dit soort 

gedrag naar de wijk trekken en zo de ´vrijstaat´ versterken. Deze betrekken woningen die 

vrij komen door het vertrek van bewoners die de ´vrijstaat´ ontvluchten. De familie treedt 

voor zijn leden en de medestanders op als een beschermende instantie, die vaak inkomen, 

werk, onderdak en veiligheid regelt. Hieraan is grote behoefte doordat de familieleden en 

ook andere buurtbewoners in de samenleving bekend staan als onbetrouwbaar en crimineel 

en dus niet meer aan betaald werk kunnen komen. Deze bescherming gebeurt ´in 

concurrentie´ met de andere familie, waarmee af en toe ook wordt gevochten. Op andere 

momenten gaan de twee families een coalitie aan, bijvoorbeeld om een groep Marokkaanse 

Nederlanders de wijk uit te krijgen. 

 

De gemeente en de plaatselijke woningcorporatie hebben redelijk zicht op deze situatie 

maar hebben er lang weinig aan kunnen doen. Elk van de betrokken organisaties is bezig 

met het vraagstuk, maar vooral afzonderlijk. Er wordt nauwelijks een gezamenlijke vuist 

gemaakt met als gevolg dat er al jarenlang geen huisuitzettingen hebben plaatsgevonden. 

Er worden wel hulpverleners ingezet maar dit leidt ertoe dat de zwakkere groep bewoners 

afhankelijk gedrag gaan vertonen (´los dat probleem maar voor me op´) terwijl de 

hulpverleners bij de leden van de criminele families worden bedreigd en ook niet meer 

binnen durven te komen. Hun leidinggevenden weten niet goed raad met deze intimidatie 

met als gevolg dat de medewerkers geen confrontatie met de hele familie aangaan. De 

woningcorporatie probeert het probleem te verdunnen door de diverse gezinnen van de 

familie uit te plaatsen naar andere wijken maar dit heeft een averechts gevolg: de moeder is 

in de wijk blijven wonen en haar huis wordt een verzamelplaats voor haar kinderen en 

kleinkinderen, die soms zo massaal verschijnen dat ze de straat beheersen met brommers, 

feestjes en een voortdurend komen en gaan om hun zaken te regelen. De woningcorporatie 

plaatst een allochtoon gezin in de straat, dat door de familie wordt verdreven door een 

vuurwerkbom tegen hun raam te laten exploderen. De politie kan geen dader traceren en 

wordt zelf ook bedreigd. De intimidaties gaan door, vaak subtiel en ongrijpbaar, zoals een 

familielid dat langzaam door een straat rijdt, stopt, naar binnen kijkt bij een tegenstander, 

even zwaait en dan weer doorrijdt, met als impliciete boodschap: ´Ik heb je gezien, als je 

zo doorgaat weten we je te vinden´. Af en toe staat er een auto in brand. 

 



TT07/essay wicked problems  2014    

 

14

De woningcorporatie ziet zich gedwongen een krachtiger aanpak te zoeken. Woningen in 

de directe omgeving van de familie dreigen onverhuurbaar te worden en de directie vindt 

de druk op de bewoners niet meer acceptabel. Inmiddels is de criminele vrijstaat ook een 

onderwerp in de plaatselijke media geworden. Regelmatig bericht het plaatselijke dagblad 

over nieuwe geweldplegingen en straatgevechten. De burgemeester besluit op een gegeven 

moment dat het genoeg is geweest en sommeert de moeder om op het stadshuis te komen. 

Als ze niet komt opdagen laat hij zich samen met de directeur van de woningcorporatie 

naar haar woning rijden, belt aan, zet een voet tussen de deur en zegt haar de wacht aan. 

Inmiddels is er een advocaat ingehuurd die gespecialiseerd is in lastige huisuitzettingen 

door het inzetten van een mix van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuurlijke 

maatregelen. Verder worden een hulpverleenster, een wijkagent en een consulent van de 

woningcorporatie vrijgesteld om het probleem aan te pakken. Er volgt een intensieve 

periode waarin allerlei maatregelen worden genomen (camera´s, interviews met bewoners 

door de politie, maken van een sociale kaart van alle betrokkenen, boetes, pamfletten in de 

hele buurt en bewonersbijeenkomsten). De bewoners zien dat er nu toch een tegenmacht 

werd opgebouwd met als gevolg dat ze langzamerhand weer meldingen en aangiftes 

durven te doen. De familie stuurt andere, aan hen loyale bewoners naar een bijeenkomst 

om te zien wie zich tegen hen uitspreekt maar dankzij de sociale kaart worden de 

´spionnen´ herkend en aangesproken. Gedurende deze periode overweegt de directie van 

de woningcorporatie om de strijd te staken omdat medewerkers ernstig worden bedreigd, 

maar laat zich vervolgens toch overhalen om verder mee te doen. Het kernteam van de 

genoemde drie professionals, aangevuld met de advocaat, is dag en nacht in de weer om 

acties te ondernemen en met alles en iedereen te communiceren. Het kernteam heeft een 

eigen vechtklimaat ontwikkeld met een grote interne solidariteit waardoor de teamleden het 

vol houden, ondanks de moeizame procedures, de vereiste geheimhouding van geplande 

acties en persoonlijke bedreigingen.  

De machtsbalans slaat definitief door ten gunste van de openbare orde wanneer het na een 

intensieve PR-campagne vanuit de partners en een dreiging van brandstichting door de 

familie lukt om de moeder via de rechter haar huis uit te zetten. De familie is haar centrale 

plek in de wijk kwijt en daarmee ook een deel van haar interne samenhang. Interne ruzies 

en scheidingen zijn het gevolg. Enkele leden van de familie zijn al eerder bezocht door een 

stevige hulpverleenster (ondanks de waarschuwing van de politie om daar niet alleen naar 

toe te gaan) en worden begeleid bij het saneren van hun schulden, het vinden van een baan 

en het verder op orde krijgen van hun leven. Andere leden van de familie zetten echter hun 

criminele bestaan voort. Eén buurtbewoner die zich al die tijd tegen de macht van de 

familie had verzet wordt zodanig gemolesteerd dat hij in coma raakt en maandenlang moet 

revalideren. Andere familieleden zetten in andere wijken hun criminele praktijk voort, maar 

hebben nu geleerd dat meer verborgen te doen om te voorkomen dat er publieke aandacht 

ontstaat en de overheid zich er mee gaat bemoeien. Ook hier is weer sprake van intimidatie 

van buurtbewoners, maar wel op kleinere schaal dan voorheen. De gemeente en de 

woningcorporatie gaan nu sneller over tot huisuitzetting, maar lopen vaak toch achter de 

feiten aan. In de wijk waaruit de familie is verdreven probeert nu de concurrerende familie 

macht te verwerven. Bij de publieke partners is de aandacht wat weggezakt en richt men 

zich op andere onderwerpen, met als gevolg dat de deelnemers in de samenwerking ten 

dele weer terugvallen op het solitaire handelen en daarmee ook in een afwachtende 

houding ten opzichte van de nieuwe overlast. Wel nemen de partners het besluit om 

spelregels te formuleren voor dit soort problemen om voortaan sneller de handen in elkaar 

te kunnen slaan. 
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4.2 Wat is de complexiteit? 

 

De aanpak van een criminele vrijplaats in de Maastrichtse wijk laat een kat-en-muis spel 

zien dat vaker optreedt tussen de overheid en criminelen: wanneer een aanpak succesvol is 

gaan de overtreders op zoek naar nieuwe wegen. Door het Maastrichtse veiligheidsoffensief 

is het wel gelukt de overlast en intimidatie in de wijk terug te dringen maar het probleem 

heeft zich nu ook elders genesteld, zij het nu op kleinere schaal.  

 

Uiteenlopende factoren spelen een rol: 

� de politie en andere hulpverleners zijn in het begin niet opgewassen tegen de omvang en 

hardheid van de overlast en worden teruggedrongen 

� de betrokken organisaties laten zich ook intimideren of zien dat hun instrumentarium 

tekortschiet en wenden zich van het probleem af 

� hierdoor wordt er ook weinig energie gestopt in samenwerking tussen organisaties, terwijl 

die juist nodig is om een front te maken tegen de familie 

� de familie vormt een gesloten systeem, waardoor ze zijn gebrandmerkt en geen toegang 

hebben tot werk en andere voorzieningen in de samenleving, en hulpverlening aan 

individuele leden ook door henzelf wordt geblokkeerd 

� de buurtbewoners zijn geïntimideerd en hebben soms ook belang bij het criminele systeem 

zodat dit door hen wordt gesteund en versterkt, ook doordat in de wijk een concentratie 

van meelopers ontstaat  

� mede onder druk van de media gaan bestuurders de confrontatie aan en wordt capaciteit 

vrijgemaakt voor een gecombineerde aanpak 

� hierdoor gesteund ontwikkelt het kernteam een eigen aanpak en kracht waardoor ook de 

organisaties tot voldoende samenwerking worden gebracht. 

 

Het ontstaan en het bestrijden van een criminele vrijstaat raakt een breed palet van 

factoren: sociaal, professioneel, bestuurlijk, juridisch, financieel en in de psychologie van 

de individuele familieleden én die van de professionals in het kernteam. De criminele 

familie, de buurtbewoners, de bestuurders en de professionals zijn betrokken in een 

gevecht waarin de machtsbalans van intimidatie, tegen-intimidatie, afhankelijkheid en 

vertrouwen doorslaggevend is. De intimidatie van de criminele vrijstaat werkt door tot diep 

in de betrokken organisaties en bij hun leidinggevenden, en – omgekeerd – heeft het  

veiligheidsoffensief vanuit de publieke organisaties een ontwrichtend effect op het gesloten 

systeem van de familie en het persoonlijke leven van moeder, kinderen en kleinkinderen. 

Het gevecht is gewonnen – maar de oorlog gaat door. 

 

4.3 Sociale dynamiek: rechtsstaat versus vrijstaat 

 

Is er een achterliggend patroon in de strijd tussen rechtsstaat en criminele vrijstaat? De 

criminele vrijstaat berust op bedreiging en bescherming, op het inboezemen van angst bij 

buitenstaanders en op een strikte loyaliteit aan de familie, die wordt ´gekocht´ met 

diensten en gunsten. De literatuur over de maffia – want daar lijkt de criminele vrijstaat op 

– beschrijft deze vorm van georganiseerde misdaad als een gesloten en verborgen systeem, 

dat voor de deelnemers de functies vervult die normaliter door de staat worden 

uitgeoefend. Het gaat om financiële zekerheid, een uitkering bij het verlies van betaald 

werk, loopbaanplanning, bescherming tegen extern geweld, de sociale geborgenheid van 

familie en vrienden en om dagbesteding. Misdaad loont. Hier tegenover staan de functies 

en de waarden van de publieke rechtsstaat, waar het accent ligt op gelijkwaardigheid van 

burgers, democratische besluitvorming, een redelijke belangenafweging, de rechten van 
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minderheden, rechtszekerheid en mensenrechten. De twee sociale systemen hebben ten 

dele dezelfde functies voor hun deelnemers, maar concurreren hierdoor ook en conflicteren 

in hun waardensystemen. Nog meer dan in het voorbeeld van het project met kwetsbare 

mensen gaat het in Maastricht om elkaar uitsluitende systemen, die elkaar proberen te 

verdringen. 

Wat is hier de wickedness? Ten dele gaat het om het kat-en-muis spel dat al eerder werd 

genoemd als horend bij de misdaadbestrijding. De elkaar bestrijdende kampen proberen 

onverwachte acties te ondernemen om de tegenpartij op achterstand te zetten. De kunst is 

om de ander te ontregelen en daarbij hoort ook de geheimhouding over de eigen plannen. 

Maar er treden ook andere, door niemand onvoorziene en ongeplande effecten op zoals de 

concentratie van criminelen in de wijk, de groeiende druk op de woningcorporatie door de 

toenemende onverhuurbaarheid van haar bezit en de pressie vanuit de media. De botsing 

tussen de twee sociale systemen leidt over een breed front tot spanningen en incidenten 

die ook reacties oproept bij betrekkelijke buitenstaanders. Voor de twee kampen is het de 

kunst om deze reacties weer te gebruiken in het spel van zetten en tegenzetten. Op een 

gegeven moment krijgt de overheid de winnende hand, niet alleen door een massieve inzet 

van capaciteit maar ook door direct in te spelen op nieuwe feiten, zoals media-aandacht en 

de weigering van de moeder om op het stadhuis te verschijnen, wat de burgemeester ertoe 

bracht om haar met zijn gevolg thuis op te zoeken. Misschien een clumsy solution, maar 

ook een duidelijk statement in het machtsconflict. 

 

Als het conflict tussen rechtsstaat en criminele vrijstaat de kern van de wickedness is, levert 

dit dan een perspectief op om het probleem effectief aan te pakken? Ook hier gaat het om 

de frontlijn tussen de twee sociale systemen. De burgemeester betrad deze frontlijn heel 

letterlijk toen hij zijn voet op de drempel van de familiewoning plaatste. De ingeschakelde 

advocaat opereerde zelf niet direct in de frontlijn maar wist wel een mix van juridische en 

bestuurlijke instrumenten te kiezen waarmee de criminele familie werd klemgezet. Het 

´vechtteam´ met de hulpverleenster, wijkagent en woonconsulent voerde de beslissende 

strijd. Door de huisuitzetting werd het sociale systeem van de criminele familie ontregeld. 

Om die reden was al langer aangestuurd op die uitzetting, vanuit het inzicht van de 

advocaat dat het destabiliseren van de tegenpartij het beste lukt door die de middelen uit 

handen te slaan waarmee de misdrijven worden bedreven, wat in dit geval beter lukte via 

het civiele recht dan het strafrecht. Nadien vonden in Maastricht huisuitzettingen vanwege 

overlast weer vaker plaats – gerichte frontlijnacties maken het verschil. 

 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• Ernstige overlast en criminaliteit kunnen de vorm aannemen van een criminele vrijstaat 

die door intimidatie van bewoners op wijkniveau de rechtsstaat kan terugdringen 

• Die intimidatie kan ook een verlammend effect hebben op hulpverleners en hun 

organisaties 

• Als de machtsstrijd vanuit het publieke domein wordt aangegaan (veiligheidsoffensief) 

kan dit uiteindelijk juist een ontwrichtend effect hebben op de criminele vrijstaat 

• De beslissende strijd wordt gestreden in de frontlijn, het uitvoerende niveau waar de 

aanpak, sancties en hulpverlening gestalte krijgen. 
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5 Venijn in maatschappelijke vraagstukken 

Zoals eerder geschetst zijn uit de literatuur over wicked problems twee benaderingen te 

halen. De eerste is oplossingen sprokkelen, de tweede vanaf het balkon patronen zien. 

Beide benaderingen lijken geldig. Venijnige vraagstukken worden in de maatschappelijke 

praktijk al doende en improviserend aangepakt. Tijdens die ´bricolage´ zal steeds 

informatie vrij komen over het onderliggende patroon. Wat is de kern van het venijn, waarin 

zit de wickedness? Dat patroon geeft aanleiding voor analyse en strategisch handelen en de 

praktijk moet dan weer uitwijzen of dat helpt om nieuwe clumsy oplossingen toe te voegen 

aan het knutselwerk. 

 

Die benadering is uitgetest bij de twee praktijkbeschrijvingen in de vorige hoofdstukken. Er 

werd veel geïmproviseerd, maar er werd ook een patroon zichtbaar. Het venijn zit in het 

probleem én in de oplossing, en op de achtergrond botsen sociale systemen. 

 

Venijn zit in het probleem en in de oplossing 

Zowel in de poging om kwetsbare mensen meer te laten deelnemen aan de samenleving als 

in de aanpak van de Maastrichtse criminele vrijstaat is er sprake van een ingewikkeld en 

lastig vraagstuk. Het lastige zit niet alleen in het gegeven dat het gaat om een 

maatschappelijk problematische situatie maar ook in de complicaties die optreden in de 

aanpak. Sterker nog: in beginsel is er sprake van een stabiele probleemsituatie, ook al heeft 

die (sterk) negatieve aspecten. Kwetsbare mensen zijn wellicht ongelukkig maar hebben 

vaak ook geleerd om te gaan hun beperkingen in een bepaalde levenswijze. Door de 

normatieve benadering in het beleid en de hulpverlening worden ze nu echter gedefinieerd 

als ´kwetsbaar´ en worden ze aangesproken op hun situatie en gedrag. Er ontstaat verzet 

en wrijving tussen hun bestaande en de gewenste levenswijze en dat leidt tot de 

beschreven averechtse effecten en frustraties. Op een vergelijkbare manier gebeurt dit bij 

het publieke offensief tegen de criminele familie. Er is een botsing tussen twee systemen, 

de criminele vrijstaat en de rechtsstaat. De criminele vrijstaat groeit volgens zijn eigen 

principes maar stuit dan op de rechtsstaat. Er zijn diverse oplossingen geprobeerd, maar 

die vielen regelmatig contraproductief uit totdat een doorbraak wordt bereikt. Het venijn 

van het vraagstuk zit dus mede in het zoeken naar oplossingen. Verkeerde of onhandig 

toegepaste oplossingen kunnen de situatie verergeren.  Het maatschappelijke vraagstuk is 

op zichzelf al weerbarstig, maar inadequate pogingen op er greep op te krijgen kunnen 

leiden tot chaos. Daarbij kan ook een vorm van besmetting optreden. Het maatschappelijke 

probleem verzet zich tegen de professionele oplossing, het probleem boekt daarin soms 

terreinwinst en dan neemt die oplossing kenmerken over van de toestand die het zou 

moeten bestrijden (zoals apathisch of intimiderend gedrag) en wordt zo een deel van het 

probleem. 

 

System in the wickedness: botsing van sociale systemen 

Hoe komt het dat oplossingen zo contraproductief kunnen uitpakken? De beschrijving van 

de twee maatschappelijke vraagstukken laat zien dat de complexiteit van het probleem ook 

voortkomt uit een botsing van sociale systemen die conflicterende waarden en gedrag met 

zich meebrengen. Deze botsing vindt plaats tussen mensen en personen in een verschillend 

levenspatroon en vaak met ook een andere cultuur. Het gaat dus niet zozeer om een 

botsing tussen professional en burger, of tussen overheid en samenleving, maar om een 

wrijving binnen die samenleving tussen groepen. Het initiatief om kwetsbare mensen meer 

te laten participeren kwam van de overheid en instellingen, maar berustte op een breed 
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gedeelde opvatting dat het vereenzamen en marginaliseren van mensen ongunstig is, voor 

henzelf maar ook voor de samenleving. Niet alleen instituties maar ook familieleden, buren 

en vrijwilligers nemen initiatief tot hulp. Bij de botsing tussen de criminele vrijstaat en de 

rechtsstaat in Maastricht moest de overheid de omslag maken maar waren de professionals 

en de buurtbewoners de dragers van het veiligheidsoffensief. Als sociale systemen botsen 

gaat het om een conflict tussen bestaansvormen en waarden die reiken tot diep in de 

samenleving. En tevens in het individu. Ook een doorleefde professional heeft zijn 

kwetsbare, soms wicked, kanten, net zoals een kwetsbare persoon zijn sterke kanten heeft 

en er ook criminelen zijn die uiteindelijk een gewoon leven willen leiden. Het hanteerbaar 

maken van een venijnig vraagstuk kan ook een persoonlijke opgave zijn. 

 

Kennis van deze confrontaties kan helpen om venijnige maatschappelijke vraagstukken te 

begrijpen en te hanteren. Deze conclusie is hoopgevend maar ook bescheiden. De botsing 

van sociale systemen laat zien waarop de oplossingen zich in de eerste plaats moeten 

richten: de frontlijn tussen de twee sociale systemen, de manier waarop die wederzijds 

invloed op elkaar uitoefenen en de praktische interventies die hierbij passen. De frontlijn is 

dus de plaats waarop de aanpak in ieder geval betrekking moet hebben en waarop het 

strategische handelen zich altijd zal moeten richten. Maar deze plaats zegt alleen iets over 

de richting van dat handelen maar weinig of niets over de inhoud ervan in termen van 

doelen en fasen. De botsing van sociale systemen leidt tot allerlei onvoorspelbare effecten, 

die per situatie verschillen naar plek en tijd. Dat bepaalt ook de inhoud van het strategische 

handelen, dat dus ´knutselend´ tot stand komt. 

 

Daar komt nog bij dat deze frontlijn ogenschijnlijk heel duidelijk kan zijn (bijvoorbeeld de 

interactie tussen burgers en professionals) maar de problematische kant daarvan vaak niet. 

Het gaat om de botsing van sociale systemen en niet alleen van mensen in rollen. Dat 

achterliggende systeem heeft vaak een lange geschiedenis en is breed en diffuus. Het is 

vaak ook verborgen en onbegrepen. Pas als de werking van dat sociale systeem duidelijk 

wordt (zoals hierboven is gepoogd voor de twee praktijksituaties) kan de frontlijn helder 

worden getypeerd en kunnen interventies worden gekozen. Het blijft gaan om praktische 

oplossingen, maar verbonden aan inzicht in deze patronen. 

 

Dit inzicht helpt om tot een benadering van venijnige maatschappelijke vraagstukken te 

komen. Er moet worden geknutseld, maar af en toe is ook een brede blik vanaf het balkon 

nodig. Dat levert bouwstenen voor strategisch handelen op: knutselen met diepgang. 

 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• Het venijn van weerbarstige maatschappelijke vraagstukken zit niet alleen in de 

problematiek in de samenleving maar vaak in de gekozen oplossingen. Als deze niet 

goed passen of halfhartig wordt doorgevoerd compliceert dit de problematiek alleen 

maar verder 

• Dat komt doordat dat problematiek en oplossing vaak ook verschijningsvormen zijn 

van verschillende sociale systemen, die in hun waarden en gedrag met elkaar botsen 

• Die botsing en de daaruit voortkomende knelpunten worden zichtbaar in de frontlijn 

tussen die systemen, waar burgers en publieke professionals elkaar ontmoeten. 
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6 Strategisch handelen: knutselen met diepgang 

Meer laten participeren van kwetsbare mensen en het terugdringen van een criminele 

vrijstaat zijn voorbeelden van venijnige maatschappelijke vraagstukken, die ondanks hun 

weerbarstigheid niet onhanteerbaar hoeven te zijn. Het gaat er om de achterliggende 

botsing van sociale systemen helder te krijgen. Het is vooralsnog een open vraag of deze 

benadering van toepassing is op alle complexe problemen, maar het is aannemelijk dat die 

in ieder geval bruikbaar zal zijn voor vraagstukken waarbij sprake is van een beïnvloeding 

van houding en gedrag van grote groepen mensen. 

 

Andere voorbeelden daarvan zijn: 

� overschakelen van een curatieve naar een preventieve werking van de jeugdzorg 

� combineren van economische, ecologische en andere belangen bij gebiedsontwikkeling 

� behouden van kwaliteit van wonen en voorzieningen in een krimpregio 

� laten participeren en integreren van groepen nieuwkomers uit andere culturen 

� meer jongeren laten instromen in het technisch onderwijs en technische beroepen 

� verbreiden van een meer gezonde leefstijl bij achterstandsgroepen. 

 

Elk van deze veranderingen vraagt om verandering in systemen en bij grote groepen, met 

daarbij een aanzienlijke kans dat beleidsambities na verloop van tijd vastlopen in een 

baaierd van diffuus verzet, onopgeloste conflicten en uitvoeringsproblemen. Hoe kan de 

invalshoek van wicked problems nu hierbij helpen, uitgaande van de hiervoor getrokken 

conclusies? Hieronder zetten we deze conclusies om in handelingsprincipes voor dit soort 

vraagstukken. Hoe krijg je het venijn in beeld en waardoor ontstaat productieve energie? 

 

6.1 Bricoleur: benut wat werkt 

 

De eerste ingang voor een aanpak ligt in de ´bricoleur´, het benutten van oplossingen die 

zich in de praktijk al voordoen, hoe bescheiden ook. Bij het bedenken van een aanpak voor 

het probleem van dak- en thuislozen in de vier grote steden werd gebruikgemaakt van 

eerdere ervaringen met een sterk persoonsgerichte aanpak. Die werd geëvalueerd en 

uitgebouwd naar een persoonsgericht budget, waarbij de individuele problematiek sturend 

was voor de inzet van hulp en voorzieningen in plaats van het aanbod van instellingen. 

Coaches traden zo nodig op als zaakwaarnemer van degene om wie het ging. Deze aanpak 

werkte omdat de doorgaans mislukte en treurige levensloop van dak- en thuislozen vraagt 

om maatwerk en vormen van persoonlijke steun, zoals begeleid wonen of buddies. De 

oplossing werkte als katalysator bij het ontwikkelen van een bredere persoonsgerichte 

benadering, waarin het aanbod van begeleiding en behandeling de individuele behoeften 

gingen volgen. Een vergelijkbare kijk is mogelijk op de integratie van nieuwkomers uit 

andere landen. Hierover is een fel publiek en politiek debat gaande. Sommige groepen 

integreren lastig, maar in de praktijk werken ons onderwijs, de volkshuisvesting en de 

arbeidsmarkt doorgaans als een integratiemachine. Hierop voortbouwen helpt al veel. Voor 

de lastigste groepen is dit onvoldoende, die vallen op en krijgen aandacht. Opnieuw moet 

er worden geknutseld om een passende werkwijze te vinden, zoals het werven van coaches 

uit de gelederen van die groep. Al met al ontstaat een arsenaal van oplossingen die elk 

afzonderlijk wel beperkt zijn maar in combinatie toch kunnen helpen. 

 

Het bijeen sprokkelen van praktische oplossingen lijkt voor de hand te liggen, maar waar 

sociale systemen met elkaar botsen kunnen oplossingen in strijd zijn met wat gebruikelijk 
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is. Er wordt al jarenlang gesproken over een versterking van de preventie in de jeugdzorg, 

bij voorbeeld door een combinatie van thuiszorg en gezinsbegeleiding in één hulpverlener. 

Die functie bestaat en zou bij ruimere toepassing ook preventief kunnen werken, maar toch 

gaat nog steeds het merendeel van de middelen naar individuele begeleiding van jongeren. 

Waar praktische oplossingen vastlopen op systemen wordt het nodig na te gaan wat er 

achterliggend aan de hand is. Oplossingen koesteren is raadzaam, maar waarom worden ze 

niet breder toegepast? 

 

6.2 Ken de verborgen arena 

 

Venijnige vraagstukken ontstaan waar sociale systemen botsen, zoals werd geconcludeerd 

aan het einde van het vorige hoofdstuk. Deze botsing maakt het praktisch opereren op de 

frontlijn lastig. Zo zijn politiemensen gebonden aan talloze regels en voorschriften, de 

institutionele logica, die behoorlijk kan verschillen met ´gezond verstand´-oplossingen op 

straat, de situationele logica. Ga je elke verkeersovertreding beboeten? Handhaving van de 

wet is gebaseerd op regels, maar in de praktijk maakt de agent zijn eigen afweging. Wat 

botst hier precies? Als het gaat om venijnige vraagstukken is het nodig om te onderkennen 

welke principes en gedrag conflicteren. De frontlijn is helder, maar in welke 

maatschappelijke arena vindt de confrontatie plaats? Gaat het om ontwijkende en 

faalangstige kwetsbare mensen versus positieve en emancipatiegerichte hulpverleners? Of 

om een waardensysteem van aanzien en eer bij een groep nieuwkomers tegenover 

opvattingen over gelijkwaardigheid en eerlijkheid bij de samenleving die hen ontvangt? De 

botsing betreft niet alleen puur ideële waarden maar gaat ook om het gedrag dat daarbij 

hoort en de misverstanden die hieruit kunnen ontstaan. Die moeten worden gepeild en 

begrepen om duidelijk te krijgen waar het in de frontlijn om gaat. 

 

Maar de maatschappelijke arena is vaak onhelder. Waarden en gedragsnormen zijn voor de 

betrokkenen vaak vanzelfsprekend en impliciet, zoals de eerder aangehaalde studie van 

Linders (2009) laat zien. Hierdoor worden ze ook minder zichtbaar en bespreekbaar. Deze 

achtergrond, de maatschappelijke arena, is dan verborgen of wordt versimpeld tot een 

cultuurverschil of een gebrek aan sociale vaardigheden. Het probleem is dat deze waarden 

en gedrag onderdeel vormen van een sociaal systeem dat zichzelf steeds bevestigt en 

daarmee ook verzet pleegt tegen verandering van buitenaf. In zekere zin is dit verzet 

rationeel: het bestaande systeem werkt tenminste en je weet nooit wat je krijgt maar wel 

wat je kwijt raakt. Een alleenstaande moeder met weinig sociale vaardigheden en vier 

pubers vormen een gezin met een cultuur van bekvechten. Ruzie maken voelt vertrouwd en 

open staan voor anderen is bedreigend. Het gezinsklimaat is negatief maar ook krachtig. 

Dit botst met het sociale systeem, de professionele wereld en de waarden van de 

hulpverlener, die wil laten zien dat pro-sociaal gedrag op de lange duur meer oplevert. 

Alleen hulpverleners die ook de taal van de straat spreken kunnen dit overbrengen. Maar 

hun sociale systeem selecteert daar nauwelijks op, althans niet officieel. Er wordt weinig 

rekening gehouden met de arena waarin hun frontlijn zich bevindt. Veel hulpverleners 

komen uit een middle class-cultuur en opleidingen waarin veel belang wordt gehecht aan 

argumenten, zelfinzicht, verklaringen en zo nodig excuses. Deze achtergrond is lastig bij 

cliënten die niet open staan voor andere meningen en zich snel voelen aangevallen – maar 

ook wel degelijk meelevend en warm kunnen zijn. Als een hulpverlener dat niet weet te 

hanteren wordt hun caseload uitputtend. Nodig is dus om de arena te kennen en te zien 

hoe diepgaand de verschillen soms zijn, want daarmee wordt duidelijk hoe waardevol het is 

wanneer praktische oplossingen toch kunnen werken, ondanks alles. 
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6.3 Genius loci: wat speelt hier? 

 

De frontlijn bevindt zich in een maatschappelijke arena met een spanning tussen meerdere 

sociale systemen. Maar een frontlijn is ook een specifieke plek. Het gaat altijd om een 

unieke wijk, straat, gezin of individu. In achterstandswijken hebben gezinnen weinig 

kansen en vaardigheden om gebruik te maken van de publieke dienstverlening en dus moet 

deze naar hen toe worden georganiseerd, vaak in de vorm van een integraal aanbod. In 

welvarende wijken zijn de bewoners meer zelfredzaam en kunnen diensten worden 

aangeboden als een verzameling van services waaruit burgers hun eigen keuzes maken. Bij 

kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd kan de oorzaak liggen bij de omgeving, 

de ouders of andere gezinsleden (bijvoorbeeld een criminele oudere broer) maar ook bij het 

kind zelf. Wat speelt er in elke unieke situatie? Elke casus heeft een eigen ´genius loci´, de 

god of geest van de plek, hier bedoeld als een frustratie, conflict of juist een kracht of 

potentie die kenmerkend is voor de situatie. Ook deze plaatselijke geest is niet zomaar te 

kennen. De direct betrokkenen weten wel wat er aan de hand is maar kunnen het soms 

alleen maar duiden in hun directe gevoelens en belangen, niet in een patroon. 

 

Het aanvoelen van de genius loci vraagt een brede intuïtie. Op de achtergrond gaat het om 

botsend beleid en systemen maar wat is lokaal het spel? Hoe taxeer je per situatie de 

risico’s en de potenties? Problemen doen zich vaak dubbelzinnig voor. Mensen met een 

laag IQ kunnen hun verstandelijke beperking toedekken met schijnbaar intelligent 

woordgebruik. In het Maastrichtse veiligheidsoffensief viel het een hulpverleenster op dat 

een lid van de criminele familie intelligent was op HAVO-niveau en ook met humor naar zijn 

eigen situatie kon kijken. Maar op andere momenten had hij een uiterst kort lontje. In 

achterstandswijken wonen veel mensen met weinig opleiding en inkomen, maar uit deze 

groep komen ook veel vrijwilligers voor allerlei behoeften en klussen. Academisch 

geschoolde professionals zijn routineuze vergaderaars maar kunnen stuntelen bij barse 

vragen van onzekere klanten. Paradoxen zijn heel gewoon bij venijnige vraagstukken. Ze 

verschijnen altijd weer anders, soms bedrieglijk goedmoedig. Het herkennen en hanteren 

van het onderliggende venijn is een voorwaarde om oplossingen ook echt te laten werken. 

Op de achtergrond botsen sociale systemen, maar op de voorgrond is tegenstrijdigheid en 

verwarring. De genius loci moet gekend en gerespecteerd worden, maar is vaak toch alleen 

een plaatselijke god in een grote arena. Beide moeten in het oog worden gehouden. 

 

6.4 Alle registers open 

 

Oplossingen moeten bijeen worden gesprokkeld, de maatschappelijke arena begrepen en 

de genius loci gekend, maar wat is het aanvalsplan? Ergens beginnen en dan maar zien wat 

je verder doet? In de eerder beschreven situaties gebeurde toch wel meer dan dat. In beide 

gevallen was een arsenaal van acties nodig. Het activeren van kwetsbare mensen vroeg om 

het creëren van een infrastructuur van toegankelijke activiteiten en voorzieningen (sociale 

kaart), het peilen van individuele situaties, het (geduldig) begeleiden van de betreffende 

kwetsbare persoon en daartoe het verbinden van diverse professionele werelden. Alleen het 

complete instrumentarium had effect, de afzonderlijke interventies niet. Vergelijkbaar 

hiermee vereiste het veiligheidsoffensief tegen de criminele vrijstaat een gecombineerde 

inzet van civiele, strafrechtelijke en bestuurlijke instrumenten, en daarbij een intensieve 

communicatiecampagne. Voor het hanteren van venijnige maatschappelijke vraagstukken 

moeten alle registers worden opengetrokken. Met een lawine van acties wordt een kritische 

massa van veranderingsdruk gecreëerd die het sociale systeem in beweging brengt. 
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‘Alle registers open’ betekent echter geen lineaire, massieve aanpak. De kunst is om 

gebruik te maken van de energie van alle actoren, in elk sociaal systeem. Kwetsbare 

mensen werden aangesproken op hun eigen behoeften en motieven. Criminelen werden 

thuis opgezocht om na te gaan of ze via hulpverlening hun leven anders zouden willen 

inrichten. De botsing van sociale systemen kan alleen maar hanteerbaar worden als er een 

modus van samengaan ontstaat waar veel partijen zich in kunnen vinden, of mee kunnen 

leven. De ‘open registers’ moeten niet door een beperkte groep worden bediend, anders 

wordt het machtsvertoon zonder medewerking. Hier stuit de metafoor van het gevecht op 

zijn grenzen. Welke inzet is van welke partij nodig? Uiteindelijk gaat het vooral om twee 

actoren: professionals en burgers. 

 

6.5 Professionals in acting communities 

 

Venijnige vraagstukken ontstaan waar sociale systemen botsen en dat wordt het meest 

direct zichtbaar op de frontlijn, in de uitvoering. Venijnige vraagstukken zijn ingewikkeld 

en meervoudig, dus is doorgaans samenwerking tussen verschillende professionele 

disciplines vereist. Die samenwerking gaat vaak moeizaam, maar in de loop van de tijd is er 

wel veel ervaring mee opgedaan. Omdat het gaat om een horizontaal verband is er weinig 

sprake van hiërarchische sturing en is het resultaat van samenwerking sterk afhankelijk van 

de intrinsieke motivatie van de betrokken professionals. Hun bazen, inclusief de overheid, 

stellen de kaders maar kunnen nauwelijks resultaat afdwingen. Sterk beleidsgestuurde 

netwerken functioneren afstandelijk en vaak ook improductief terwijl praktijkgestuurde 

samenwerkingsverbanden, die meer steunen op de eigen motivatie van professionals, tot 

een betere integratie van dienstverlening komen. De direct betrokken professionals 

opereren hier als ´acting communities´, handelende gemeenschappen bestaande uit de 

professionals die het praktische knutselwerk uitvoeren en al doende een aanpak maken. 

Formeel zijn ze in dienst van een partnerorganisatie, maar inhoudelijk en psychologisch 

voelen ze zich verbonden met de maatschappelijke opdracht en de samenwerking. Voor het 

hanteren van venijnige vraagstukken zijn deze acterende gemeenschappen cruciaal. In het 

project met kwetsbare mensen bleek de kwaliteit van het projectteam van groot belang en 

in het Maastrichtse veiligheidsoffensief speelde het ´vechtteam´ een sleutelrol. In 

samenwerkingsverbanden die zich richten op venijnige vraagstukken kan een situatie 

ontstaan waarin de professionele acting community leidend gaat optreden in de aanpak. 

Het frontlijnteam heeft dan het meeste overzicht, kan integraal reageren en stuurt ook 

andere professionele activiteiten van de partnerorganisaties aan. Zo wordt in de aanpak van 

dak- en thuislozen gewerkt met bemoeizorgteams die via een trajectplan voor hun cliënt 

specialistische hulp en zorg, zoals een psychiater, inschakelen.  

 

Acting communities ontlenen hun energie aan eigen doelen en identiteit. De samenstelling 

en ondersteuning van deze teams laat echter vaak te wensen over en vaak is de relatie met 

de moederorganisatie onduidelijk en rommelig. In de samenwerkingsovereenkomsten is 

alles zorgvuldig geregeld maar als het op uitvoering aankomt worden verkeerde mensen 

geselecteerd en te weinig uren vrijgemaakt. In de frontlijn verschijnt dan een aarzelende 

actor die zich al snel laat wegspelen als het maatschappelijke vraagstuk zich met venijn 

voordoet. Geleidelijk wint echter het inzicht terrein dat juist hier de beste mensen moeten 

worden ingezet, generalisten met een specialistische tic, of frontlijnprofessionals in sterke 

combinaties. Daarbij moet één van hun kwaliteiten zijn dat ze een goede verbinding weten 

te maken met burgers, niet alleen hun directe cliënten maar ook een bredere groep er 

omheen.  
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6.6 Buy-in door burgers 

 

Venijnige maatschappelijke vraagstukken zijn alleen te hanteren met medewerking en 

energie uit de samenleving, van burgers. Burgers zijn daarin in beginsel partners, geen 

afnemers of cliënten. Per onderwerp en per situatie is hun rol weer anders. In het project 

voor kwetsbare mensen werd een beroep gedaan op vrijwilligers in het welzijnswerk en in 

de zorg, maar ook op de kwetsbare personen zelf. In één gemeente werd geprobeerd 

kwetsbare personen uit hun rol als cliënt te halen door ze als vrijwilliger in de talentenbank 

op te nemen. In het Maastrichtse veiligheidsoffensief ging de strijd om de medewerking en 

het vertrouwen van buurtbewoners, nodig om informatie te krijgen en druk op te bouwen. 

In Maastricht wordt deze werkwijze nu breder doorgezet in de vorm van Veilige Buurten 

Teams, waarin een groep professionals van de gemeente, politie, het welzijnswerk en de 

woningcorporaties elke acht weken met een bewonersbijeenkomst de actieagenda voor de 

komende maanden vaststelt. Het kan gaan om hondenpoep, geluidsoverlast of inbraken. 

Op de bijeenkomst worden de prioriteiten vastgesteld waarmee het team én de bewoners 

aan de slag gaan. Ook de laatsten hebben een verantwoordelijkheid: medebewoners 

aanspreken, overlast melden en aangiftes doen. Als bewoners niet actief meewerken 

kunnen de professionals ook weinig uitrichten. Op de bijeenkomsten wordt steeds terug 

gerapporteerd wat er de afgelopen weken is ondernomen en bereikt, en wordt geprobeerd 

in een respectvolle sfeer samen besluiten te nemen. De opkomst op de bijeenkomsten is 

groot, want de bewoners hebben gemerkt dat ze meer invloed krijgen door mee te doen. 

 

Het bovenstaande is te typeren als een buy-in door burgers. Ze ´kopen zich in´ bij de 

aanpak van het vraagstuk omdat ze belang hebben bij resultaten en zelf ook iets in te 

brengen hebben: informatie, aandacht, tijd, eensgezindheid en zo nodig sociale druk. In 

Angelsaksische landen wordt het begrip buy-in gebruikt voor situaties waarin burgers 

belanghebbend worden gemaakt bij plannen en maatregelen van de overheid, zoals het 

creëren van toeristische activiteit en banen voor de lokale bevolking bij het instellen van 

een natuurreservaat die hun traditionele jacht en visserij inperkt. Maar het initiatief kan ook 

van de burgers zelf komen, zoals dorpsgemeenschappen in Duitsland die met eigen 

middelen windmolens laten plaatsen die rendabel zijn dankzij de garantietarieven van de 

netwerkbedrijven en de subsidies van de overheid. Buy-in door burgers neemt op vele 

terreinen toe, in allerlei vormen en variaties (zie Bovaird, 2007; De Groene Amsterdammer, 

21 juni 2012). In ons land pleiten Van Hulst en Van den Brink (2012) voor meer positie van 

‘best persons’, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen de leefwereld van burgers en 

de systeemwereld van de overheid en de publieke diensten. Burgerparticipatie breidt zich 

snel uit maar is ook een nog weinig ontdekt gebied. Voor het hanteren van venijnige 

vraagstukken is het een conditio sine qua non: het sociale systeem van burgers is mede 

onderdeel van het vraagstuk en dus zijn ze per definitie een actor in de aanpak. Wanneer 

hiervoor geen vorm wordt gevonden is de aanpak krachteloos. 

 
6.7 Constructief sentiment 

 

Strategisch knutselen vraagt om oplossingen en actoren. Deze oplossingen worden bijeen 

gesprokkeld, zo nodig gaan alle registers open en professionals en burgers komen in 

beweging. Die beweging heeft ook een emotionele lading. In de twee praktijksituaties die in 

het begin zijn beschreven werden de mislukking en het succes ook gekleurd door 

dominante gevoelens bij de betrokkenen, professionals én burgers. Waar het activeren van 

kwetsbare mensen stokte overheersten apathie en cynisme, waar het project lukte kreeg 

een opgewekt pragmatisme de overhand. In de periode waarin de Maastrichtse criminele 
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vrijstaat aan invloed won gingen intimidatie en geslotenheid hand in hand. Hier werd de 

doorbraak bereikt toen publieke instellingen de tegenaanval inzetten vanuit de wil om te 

winnen. Venijnige vraagstukken zijn ook venijnig omdat ze mensen gevangen houden in 

een klimaat van machteloosheid en verwijten. Dit zijn geen vluchtige en tijdelijke emoties 

maar gevoelens met een bestendigende of een drijvende kracht, aan te duiden als een 

sentiment: een stroom van emoties die bevredigend werkt voor betrokkenen en zo zichzelf 

in stand houdt. Negatieve sentimenten raken zo vertrouwd maar blijven wel blokkeren. 

Daarom is het doorbreken ervan essentieel voor het hanteren van venijnige vraagstukken. 

 

In beide eerder beschreven praktijksituaties was sprake van een beroep op het sentiment. 

In het participatieproject voor kwetsbare mensen creëerden de projectgroep en de 

projectleider in één gemeente een sfeer van samenwerking en nuchtere probleemoplossing 

in de zoektocht naar individuele arrangementen voor kwetsbare mensen. Het Maastrichtse 

veiligheidsoffensief kwam op gang toen bestuurders vastbesloten de harde confrontatie 

aangingen en de burgemeester via de media stelde: ”Tot hier en niet verder”. Dat waren niet 

zozeer afgewogen besluiten maar vooral emotionele wendingen naar een constructief 

sentiment dat energie opwekte voor nieuwe actie. Dit sentiment werd ook duidelijk getoond 

en vormde zo een voorbeeld en identificatiepunt voor de professionals en burgers die 

graag die beweging ook wilden maken maar dat nog niet konden of durfden. Rolmodellen 

zijn hiervoor belangrijk: hier kan het verschil worden gemaakt door één of enkele personen 

die de noodzaak voelen om een nieuwe toon aan te slaan en dat door hun gedrevenheid en 

uitstraling ook markant doen. 

 

6.8 Netwerkstrategie 

 

Voor het hanteren van venijnige vraagstukken gelden dus zeven handelingsprincipes: 

� Bricoleur: benut wat werkt 

� Ken de verborgen arena 

� Genius loci: wat speelt hier? 

� Alle registers open 

� Professionals in acting communities 

� Buy-in door burgers 

� Constructief sentiment. 

 

Het gaat om knutselen met diepgang. De actoren opereren met een zakelijke speelsheid 

(Vermaak, 2009) in een gezamenlijke strategische zoektocht. Dat zoeken leidt – idealiter – 

tot méér dan een optelling van strategieën van de afzonderlijke partners en de overheid. Er 

ontstaat een netwerkstrategie die de doelen van de partners overstijgt. Participatie van 

kwetsbare mensen en veilige buurten zijn maatschappelijke opgaven die verder reiken dan 

een gemeentelijk bestuursakkoord. De publieke dienstverlening heeft hierin een sleutelrol, 

maar moet een vuurproef doorstaan: de botsing van sociale systemen productief maken. 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• Strategisch handelen bij het hanteren van venijnige maatschappelijke vraagstukken is 

te toetsen aan zeven handelingsprincipes, waarin praktisch opereren, een brede blik 

en een constructief sentiment samengaan, gedragen door professionals en burgers 

• Dit veronderstelt niet alleen samenwerking maar ook een netwerkstrategie, die de 

botsing van sociale systemen productief maakt. 
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7 Vuurproef 

7.1 Modus vivendi creëren 

 

Venijnige vraagstukken zijn niet oplosbaar maar wel hanteerbaar te maken. Met de 

toepassing van de genoemde zeven genoemde principes kan veel worden bereikt. Voor de 

publieke dienstverlening is dit een noodzaak. Veel maatschappelijke problemen groeien uit 

hun voegen en lijken onbeheersbaar te worden terwijl tegelijkertijd de praktijk bruikbare 

oplossingen laat zien. Het beroep op publieke dienstverlening is vrijwel onbegrensd maar 

de middelen zijn beperkt. De vraag is of publieke diensten een probleemoplossende en 

bindende factor kunnen zijn in een samenleving die zich meer verbijzondert in diverse 

sociale systemen, in beroepen, wijken, competenties en opvattingen. Hoe blijven die sociale 

systemen op elkaar betrokken? Dat lijkt alleen maar te lukken als we hun botsingen kunnen 

hanteren, en dat vereist knutselen met diepgang. Dit sluit aan bij de algemene beweging 

om steeds meer publieke diensten dichter bij de burger te brengen om zo een betere inzet 

en grotere efficiency van de diensten te bereiken. Die beweging is ingegeven door de 

observatie dat die diensten te weinig aan de verwachtingen voldoen en in groei en kosten 

onbeheersbaar lijken. Het perspectief van ‘Big society’ (Blond, 2010), dringt zich op. Blond 

stelt dat de ‘civil society’, de burgersamenleving, systematisch is afgebroken door enerzijds 

een staatsgeoriënteerd links beleid en anderzijds een markgericht rechts beleid. Burgers 

zijn te afhankelijk geworden als consument van de geprofessionaliseerde publieke diensten 

en zijn tegelijkertijd hun initiatief kwijtgeraakt door grootschalige marktwerking. Een 

regeneratie van de civil society is nodig.  Blond pleit voor kleinschalige voorzieningen, 

lokaal eigendom en empowerment van burgers. Maar de kans is groot dat zijn ideeën ook 

worden gebruikt voor een rigoureuze krimp van de publieke diensten zonder dat daarvoor 

iets anders in de plaats komt. De uitdaging is juist om de publieke dienstverlening de 

samenleving ‘in te schuiven’ en daarmee nieuwe energieën tussen dienstverleners en 

burgers aan te boren. Zo beschouwd zijn venijnige vraagstukken de symptomen van een 

potentie die onvervuld blijft. Als het niet lukt om conflicterende sociale systemen in een 

modus vivendi te krijgen ziekt het probleem door, maar als het wel lukt worden nieuwe 

energiebronnen aangeboord. Dit is de vuurproef voor de publieke dienstverlening. 

 

In de vorige hoofdstukken is beschreven hoe de vuurproef strategisch kan worden 

benaderd: knutselen met diepgang. De uitvoering in de frontlijn heeft daarin een essentiële 

rol, maar dat is niet voldoende. In de frontlijn gebeurt het, maar dit heeft ook gevolgen 

voor de dienstverlening en voor de professionals die achter die frontlijn vertoeven, namelijk 

in de scholen, de klinieken, de behandelcentra en de kantoren. Het merendeel van de 

publieke middelen wordt hier besteed en niet in de frontlijn. De geprofessionaliseerde 

publieke dienstverlening heeft zich geconsolideerd in allerlei instituties die een blijvend 

beslag leggen op de uitgaven. Er is sprake van een ‘asset lock’, een opsluiting van middelen 

in gevestigde organisaties die voor hun overleving daarvan afhankelijk zijn maar die de 

neiging hebben steeds meer uren te gaan besteden aan werkprocessen en diensten die hun 

rationaliteit in zichzelf zoeken en niet in de samenleving. Staat het onderwijs niet teveel op 

zichzelf en zou er niet meer aansluiting moeten zijn op de werelden van arbeid, zorg en 

dienstverlening? De maatschappelijke stage van leerlingen uit het voortgezet onderwijs is 

een poging die kloof te doorbreken maar niet alle leraren zijn enthousiast. Kan de 

gespecialiseerde zorg beter aansluiten op de dagelijkse leefomgeving van de patiënt en 

hem of haar zo minder isoleren? In de somatische gezondheidszorg is al veel bereikt in de 

samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en paramedici. Ook in de geestelijke 
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gezondheidszorg is deze beweging op gang gekomen. Hoe krijg je de psychiater bereid 

een preventief advies te geven aan een hulpverlener met minder status dan hijzelf? Is de 

dokter bereid als ondersteuner op te treden in plaats van als behandelend geneesheer? Er 

zijn vele blokkades tegen ‘unlocking assets’. Het inzetten van geld, uren en kennis ten 

behoeve van de frontlijn vraagt om een ingrijpende heroriëntatie van veel meer 

professionals dan alleen de frontlijnwerkers. Hierbij staan vaak grote gevestigde belangen 

in de weg. 

 

7.2 Bouwen aan capaciteit 

 

De vuurproef van de venijnige vraagstukken reikt dus verder dan alleen het bedenken van 

een aanpak voor kwetsbare groepen en het oplossen van incidenten. Uiteindelijk gaat het 

om vergroten van de capaciteit van de totale publieke dienstverlening om in te spelen op 

complexe problemen en behoeften. Die capaciteit betreft de voorkant – de frontlijn – maar 

ook de achterkant, de vakprofessionals. De aanpak van dak- en thuislozen in de steden 

kwam pas goed van de grond toen het principe van vraagsturing vanuit de individuele cliënt 

consequent werd doorgetrokken naar alle aanbieders van begeleiding en behandeling. 

Instellingen namen sociaal psychiaters in dienst die gewend zijn om diagnoses te maken en 

therapieën te geven die rekening houden met andere levensproblemen en hulpverlening, bij 

voorbeeld op het terrein van financiën, huisvesting en dagbesteding. Zo kantelen ook meer 

gespecialiseerde professies naar een oriëntatie op maatschappelijke vraagstukken. Het is 

nu de uitdaging om de publieke dienstverlening vanuit dit gezichtspunt opnieuw te bezien. 

Venijnige vraagstukken hebben vaak een lange geschiedenis en vormen een chronisch 

probleem. Heeft de publieke dienstverlening het vermogen om deze vraagstukken te 

hanteren in zijn vele verschillende gestalten: diffuus en integraal op straat, maar ook 

afgebakend en individueel achter de muren van de instellingen? De capaciteit van het 

stelsel wordt bepaald door de frontlijn en de vakprofessionals in de instituten, maar vooral 

ook door de verbinding tussen die twee domeinen. Hier ligt de uiteindelijke vuurproef. 

 

De vuurproef betreft dus de duurzame capaciteit van de publieke dienstverlening om 

venijnige vraagstukken te hanteren en dat betekent ook dat venijnige vraagstukken relatief 

zijn. Er zijn altijd achterbuurten, achterstandswijken en krachtwijken geweest. Sociale 

problematiek is nog altijd aanwezig maar er is ook vooruitgang bereikt. Waar het in het 

eerder beschreven project vaak niet lukte om kwetsbare mensen meer te laten participeren 

is dat in andere steden soms wel gebeurd, door de aanhoudende inzet op samenwerkende 

wijkteams, wijkcoaches en passende voorzieningen (Weggemans e.a., 2009). 

Leefbaarheidsenquêtes wijzen hier op een afnemend sociaal isolement van bewoners. 

Venijnige vraagstukken zijn nooit volledig op te lossen maar wel terug te dringen. Dit 

vereist wel een gedisciplineerde kijk op de publieke dienstverlening en de overheid vanuit 

de invalshoek van aanwezige en vereiste capaciteit. Hoe groot is het probleemoplossende 

vermogen? Is het vraagstuk in zijn volle omvang voldoende in beeld? Zijn de professionals 

in de frontlijnteams voldoende ervaren, breed, initiatiefrijk en communicatief? Wordt de 

frontlijn gerespecteerd en gesteund door de vakprofessionals in de instellingen? Vormt de 

keten een vloeiend spectrum van diensten? Is de overheid in staat om prioriteiten te stellen, 

opdrachten te formuleren, samenwerking op gang te brengen en zo nodig procesregie op 

zich te nemen? Lukt het gemeenten om hun interne verkokering tussen hun eigen diensten 

en afdelingen te doorbreken waar venijnige vraagstukken een strak gebundelde benadering 

vereisen? Zitten de openbaar bestuurders daartoe voldoende op één lijn? Dit zijn vragen 

naar capaciteit, per onderwerp en per actor. Hoe vaker de antwoorden positief zijn, des te 
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groter is het vermogen om venijnige vraagstukken te hanteren en des te meer wordt er 

terreinwinst geboekt. 

Het benaderen van de publieke dienstverlening vanuit het gezichtspunt van de benodigde 

probleemoplossende capaciteit ligt voor de hand maar gebeurt weinig. In de discussies en 

de beleidsvorming staan doorgaans andere zaken op de voorgrond. Aan de ene kant gaat 

het om uitgangspunten en aan de andere kant om structuur. Het vaststellen van 

uitgangspunten en doelen zijn kenmerkend voor de politieke besluitvorming. Het is de taal 

van het openbaar bestuur en de beleidsmakers. Idealiter benoemt die belangrijke waarden 

en geeft het richting, maar in de praktijk mondt het vaak uit in opsommingen van alles wat 

belangrijk is doordat diverse opvattingen en belangen in de stukken herkenbaar moeten 

terugkeren. Dit leidt tot brede nota’s die vervolgens worden vertaald in een ontwerp van 

taken en bevoegdheden. Niet zelden gaat dat gepaard met een uitgebreid lobbycircuit 

waarin ambtelijke diensten en instellingen proberen een gunstige positie te krijgen of te 

behouden. Uiteindelijk levert dit een structuur op die eerder de uitkomst is van bestuurlijk 

wensdenken en ambtelijk onderhandelen dan voortkomt uit een taxatie van de vereiste 

capaciteit. Ook dit problematische mechanisme is een deel van het venijnige vraagstuk. De 

de zo ontstane structuren kloppen met alle beleidsmatige uitgangspunten maar maken de 

hoog gestelde verwachtingen niet waar. Het mechanisme kan alleen worden doorbroken 

door de publieke dienstverlening te benaderen en te ontwerpen vanuit de noodzaak om 

probleemoplossende capaciteit te ontwikkelen. Daarin zullen de eisen van de uitvoering en 

de beperkingen en vermogens van mensen op een gegeven moment meer de keuzes 

bepalen dan beleidsmatige uitgangspunten en structuur. 

 

Venijnige vraagstukken dagen uit om de publieke dienstverlening opnieuw uit te vinden, 

vanuit de samenleving. Dat is ook een vuurproef op langere termijn. Lukt het om botsende 

sociale systemen in een betere modus vivendi te krijgen? De systemen schuren tegen elkaar 

aan, en schuren kan leiden tot breken en uiteenvallen, tot opwarmen en ontbranden, maar 

ook tot schaven en polijsten. Het laatste is het doel. Venijn hanteren is een vorm van 

beschaving tenslotte. 

 

 

 

Dit hoofdstuk puntsgewijs: 

• Het terugdringen van venijnige maatschappelijke vraagstukken is een vuurproef voor 

de publieke dienstverlening. Als het lukt ontstaat een modus vivendi voor botsende 

sociale systemen, hetgeen nieuwe energie kan oproepen tussen dienstverleners en 

burgers 

• Dit kan alleen maar duurzaam plaatsvinden wanneer de oplossingen van burgers en 

professionals in de frontlijn worden gesteund door de kennis, de voorzieningen en de 

capaciteit in de backoffices van de organisaties in het publieke domein 

• Dit vraagt om een ontwerp van de vereiste capaciteit van de publieke dienstverlening, 

op het niveau van de uitvoering, samenwerking, regievoering en bestuur 

• Dat lijkt voor de hand te liggen, maar in de huidige praktijk wordt vooral aandacht 

besteed aan vaak idealistisch geformuleerde doelstellingen (die te vaag en veeleisend 

zijn) en aan de structuur (die alleen een raamwerk biedt maar geen slagkracht). 
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Tien kenmerken van wicked problems 

 

Wicked problems, according to Rittel and Webber (1973), have ten characteristics: 

 

1. There is no definitive formulation of a wicked problem.  Formulating the problem 

and the solution are essentially the same thing.  Each attempt at creating a solution 

changes the understanding of the problem. 

 

2. Wicked problems have no stopping rule.  Since you cannot define the problem, it is 

difficult to tell when it is resolved.  The problem solving process ends when resources 

are depleted, stakeholders loose interest or political realities change. 

 

3. Solutions to wicked problems are not true-or-false but good-or-bad. Since there are 

no unambiguous criteria for deciding if the problem is resolved, getting all 

stakeholders to agree that a resolution is ‘good enough’ can be a challenge.   

 

4. There is no immediate and no ultimate test of a solution to a wicked 

problem.  Solutions to wicked problems generate waves of consequences, and it is 

impossible to know how all of the consequences will eventually play out. 

 

5. Every implemented solution to a wicked problem has consequences. Once the 

solution is presented or measures are put into practice, people react, the situation 

changes, the problem shifts and you can’t go back to what was before. 

 

6. Wicked problems do not have a well-described set of potential solutions.  Various 

stakeholders will have differing views of acceptable solutions.  It is a matter of 

judgment as to when enough potential solutions have emerged and which should be 

pursued. 

 

7. Every wicked problem is essentially unique.  There are no ‘classes’ of solutions that 

can be applied to a specific case.  “Part of the art of dealing with wicked problems is the 

art of not knowing too early what type of solution to apply.”[1] 

 

8. Every wicked problem can be considered a symptom of another problem.  A wicked 

problem is a set of interlocking issues and constraints which change over time, 

embedded in a dynamic social context. 

 

9. The causes of a wicked problem can be explained in numerous ways.  There are 

many stakeholders who will have various and changing ideas about what might be a 

problem, what might be causing it, and how to resolve it. 

 

10. The planner (designer) has no right to be wrong.  A scientist is expected to 

formulate hypothesis, which may or may not be supportable by evidence.  A designer 

doesn’t have such a luxury, they are expected to get things right. 

 

  



TT07/essay wicked problems  2014    

 

29

Wicked problems volgens Grint (2011) 

Volgens Grint (2011) kennen wicked problems geen oplossingen omdat: 

• ze nieuw of weerbarstig zijn en er nog geen sluitende probleemomschrijving is 

• ze samenhangen met andere problemen en niet geïsoleerd kunnen worden opgelost 

• ze buiten een eenduidig kader vallen, te maken hebben met meerdere systemen met als 

gevolg dat elke oplossing weer een nieuw probleem creëert 

• ze geen grenzen kennen, dus ook geen criterium voor een succesvolle oplossing 

• de oplossing soms voorafgaat aan de analyse van het probleem 

• er sprake is van een onoverkomelijk probleem, waarmee we moeten leren te leven 

• ze een symptoom zijn van diepgaande verschillen en tegengestelde opvattingen 

• er geen goede of slechte oplossingen zijn, alleen gunstige of ongunstige veranderingen 

• ze onvermijdelijk leiden tot onzekerheid en dubbelzinnigheid, die niet kunnen worden 

weggenomen door een dekkende analyse 

• ze een ‘negatief vermogen’ vereisen, namelijk het creëren van ruimte en tijd om te 

reflecteren, alsmede de kunst om met onzekerheid te leven. 
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