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VOORwoord

Het zwembad runnen, de plaatselijke bibliotheek beheren, zorgen voor de zieke buurman: burgers moeten 
steeds meer zelf doen. Het rijk stoot taken af aan gemeenten, maar die laatsten krijgen er veel minder geld 
voor en dus zullen vrijwilligers (wij!) aan de bak moeten. Er is, kortom, een ontwikkeling van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsstad, misschien moeten we wel zeggen verzorgingsstraat. Een goede ontwikkeling? 

Wonderschoon
Ed Anker ziet als wethouder in Almere mooie initiatieven ontstaan in bepaalde wijken. "Wat begon met  
een eenvoudige afspraak over groenonderhoud loopt wonderschoon uit de hand." Burgers gaan zelf aan  
de slag met plantsoenen en het bevordert ook nog eens de sociale samenhang. Prachtig, toch? Maar geldt 
dit ook voor onderlinge zorg? De drie decentralisaties die daar nu plaatsvinden betreffen de jeugdzorg,  
een deel van de langdurige zorg en - last but not least - de zorg om arbeidsgehandicapten aan werk te  
helpen. De gedachte is dat gemeenten beter dan het rijk in staat zijn maatwerk te bieden. Lokale  
bestuurders kennen 'hun' samenleving en weten welke sociale netwerken er zijn. 

Vaste vrijwillige bijdragen 
Met het benadrukken van de kracht van samenlevingsverbanden is weinig mis, sterker nog: het is bij uitstek 
een christelijk-sociale gedachte die ook het huidige roodblauwe kabinet bij monde van staatssecretaris 
Van Rijn uitdraagt. We zijn te zeer afhankelijk van de overheid geworden en moeten weer leren om afhankelijk 
van elkaar te worden, binnen families en andere sociale verbanden. Het zal echter duidelijk zijn dat het met 
die sociale netwerken in Rotterdam anders gesteld is dan met die in Putten. En hoe zorgen we ervoor dat 
mantelzorgers niet massaal overbelast worden door de toename van vaste 'vrijwillige' bijdragen? We moeten 
immers ook allemaal aan het werk - van diezelfde overheid - en familie woont niet altijd meer om de hoek. 
En hoe krijgen we het voor elkaar dat degenen 'die de zorg echt nodig hebben', die ook werkelijk krijgen? 

Oplossingen belangrijker dan regels 
De huidige ontwikkelingen vragen veel van burgers, maar misschien wel meer nog van ambtenaren en politici. 
Burgemeester Bort Koelewijn wijst erop dat het per geval oplossingen zoeken belangrijker wordt dan het 
zonder meer de regels volgen. Dat vergt een mentaliteitsomslag bij gemeenten: men moet gaan luisteren in 
plaats van zenden, meer denken en doen vanuit de burger - zoals iemand het treffend zei: “Wanneer krijgt de 
gemeenteraad inspraak in de plannen van de burgers?”

 

   GEERt JAn SPiJKER, EinDREDActEuR 

De verzorgingsstaat voorbij
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Haar voornaamste bezwaar tegen de heersende 
'eigen verantwoordelijkheid-ideologie' is dat de 
burger niet meer hulp of keuzevrijheid krijgt, maar 
wel meer plichten. Hij moet zelf actief werk zoeken, 
zelf inburgeren, enzovoorts. De overheid houdt 
de burgers een gewenst handelingsperspectief 
voor, wat de burger daarna mag gaan vertonen. 
Er is daardoor behoefte aan meer controleurs en 
straffers, en dat gaat ten koste van de helpers. Het 
motto lijkt vooral: help jezelf! Sociaal zwakkeren 
worden hier de dupe van. De vraag is hoe we  
burgers meer ruimte geven zonder de meest 
kwetsbaren - degenen die overheidszorg 'echt  
nodig hebben' - aan hun lot over te laten. Een 
vraag die in feite al speelt sinds de jaren zeventig. 

DooR GEERt JAn SPiJKER En WoutER BEEKERS 

Evelien Tonkens houdt zich al jaren 
bezig met actief burgerschap, en het 
thema is actueler dan ooit. Steeds meer 
wordt er van burgers gevraagd in deze 
tijd van decentralisatie. De overheid doet 
nadrukkelijk een beroep op de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ van de burger. 
Tonkens is hier kritisch over. Eerder 
schreef ze al dat de overbelaste burger ‘als 
kleinduimpje het bos wordt ingestuurd 
en maar moet zien hoe hij thuiskomt’. 
In de dit jaar verschenen bundels 
De affectieve burger en Als meedoen pijn 
doet wordt die kritische lijn voortgezet. 

‘Burgers   
zijn de  
belangrijkste 
bron van 
vernieuwing’
INTERVIEW mET 
EVELIEN TONKENS
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Sociologen als Van Doorn en Schuyt oordeelden 
eind jaren zeventig dat er een crisis in de 
verzorgingsstaat was ontstaan. Er waren te hoge 
verwachtingen van het systeem, en te lage van 
de burger. Is hun analyse nog steeds relevant?
We zijn nog steeds op zoek naar een goede 
verhouding tussen overheid, markt en 
maatschappelijk initiatief. na de oorlog stond 
de samenleving nog centraal, maar vanaf de jaren 
zestig kreeg de overheid steeds meer het primaat. 
Vanaf de jaren tachtig begon de markt te domine-
ren. Momenteel krijgen we terecht weer oog voor 
burgerlijke initiatieven. En dan doel ik niet alleen 
op acties van individuele burgers, maar ook op die 
van maatschappelijke organisaties, diverse soorten 
partijen, groepen ouders. centraal staat bij mij de 
vraag: hoe kunnen mensen met goede ideeën ook 
daadwerkelijk de ruimte krijgen om die ideeën te 
realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat meedoen en 
meepraten samengaan? 

Moet de overheid terugtreden om die ruimte 
voor burgers mogelijk te maken? 
De overheid blijft belangrijk om een goede 
kwaliteit te waarborgen, ze moet een basis 
garanderen. Als burgers echter zelf opvattingen 
hebben hoe bepaalde dingen beter kunnen - rond 
bijvoorbeeld energie, kinderopvang, zorg - dan 
moeten ze van gemeenten de ruimte krijgen  
om die te uiten en uit te voeren. Dat, en niet de  
bureaucratieën van overheid en markt, is de  
belangrijkste bron van innovatie. Als burgers  
met hetzelfde beschikbare overheidsgeld betere 
plannen hebben dan de ambtenaren, dan moeten 
ze die kunnen uitvoeren. De overheid moet  
vervolgens wel aanspreekbaar blijven op een  
minimum aan kwaliteit. Het moet niet zo zijn  
dat de schommels in de speeltuin ineens  
levensgevaarlijk worden. 

Burgers moeten dus de ruimte krijgen in de  
lokale samenleving. Geldt dat volgens u ook voor 
levensbeschouwelijke instellingen? Organisaties  
als Youth for Christ zijn nog weleens belemmerd  
in hun welzijnswerk vanwege hun identiteit. 
Een levensbeschouwing kan een belangrijke 
motivatie tot goed werk zijn, dat moeten we 
waarderen. Een eigen visie op goede zorg werkt 
erg stimulerend en komt de diversiteit ten goede. 
Juist vanuit breed maatschappelijk initiatief kan 

vernieuwing ontstaan. ik vind wel van belang dat 
er meerdere aanbieders zijn binnen een wijk, dus 
niet alleen maar een christelijke of een antroposo-
fische. Maar voor homogeniteit, zoals je die ziet bij 
grootschalige organisaties in zorg en onderwijs, 
ben ik beducht. Het wordt gevaarlijk als iedereen 
hetzelfde moet gaan denken en doen. nu heeft 
iedereen zijn mond vol van 'eigen verantwoor-
delijkheid' en 'eigen kracht', het lijkt wel alsof er 
niemand is die het er niet mee eens is. Er moeten 
toch andere verhalen over de samenleving zijn. 

U heeft het over een hard, neoliberaal verhaal dat 
dominant is. 
Ja, het is een eenzijdig en leeg verhaal. ook erg 
bestraffend overigens, in de zin van 'Jullie zijn  
niet zelfredzaam genoeg, burgers! Jullie moeten 
zelfredzamer worden!' Als je mensen in beweging 
wilt krijgen moet je een positiever verhaal  
vertellen. En als je mensen meer verantwoordelijk-
heid wilt geven, moet je zorgen dat ze ook meer 
te zeggen krijgen. op die punten doen ze het in 
Groot-Brittannië rond Big Society beter.

In de verschenen bundels is wederkerigheid  
een belangrijke notie. Wat wordt daar concreet 
mee bedoeld? 
De notie wederkerigheid biedt goede aan-
knopingspunten in deze tijd. Het gaat om halen 
en brengen. Bijstandsgerechtigden hebben nu 
terecht een sollicitatieplicht. Ze dragen overigens 
ook graag bij aan de maatschappij - mits ze op 
den duur een perspectief krijgen op betaald 
werk of een vergoeding. Mooie voorbeelden van 
wederkerigheid zie ik in Scandinavië. Als je daar 
werkloos wordt dan kunnen je kinderen gewoon 
op de kinderopvang blijven, maar er wordt wel  
van je verwacht dat je een of meer dagdelen op 
de opvang komt ondersteunen. Dat zorgt ook  
meteen voor sociale contacten. 

Er gaan momenteel allerlei zorgtaken van het  
rijk naar gemeenten. Een goede ontwikkeling?
Schaalverkleining is goed, maar een gemeente  
is dan nog steeds heel groot. Mensen herkennen 
zich niet meer in hun gemeente dan in het rijk.  
uiteindelijk loopt de zorg via een concreet per-
soon, een mens van vlees en bloed. Die staat 
centraal. Herkenbare schaal is: 'als er dit aan de 
hand is, dan kan ik die bellen'. Verder zie ik weinig 
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innovatie op gemeenteniveau en vooral chaos, want 
heel veel organisaties aan een tafel. Decentralisatie 
heeft zin als je ook echt bevoegdheden en macht 
decentraliseert: dus niet tegelijkertijd bezuinigen, 
ook ambtenaren van het rijk naar gemeenten  
verplaatsen, en gemeenten de mogelijkheid geven 
om zelf belastingtarieven te bepalen voor hun  
diensten. ook dat doen ze in Scandinavië beter.

Maar er moet toch bezuinigd worden?
ik vind het jammer dat de huidige ontwikkelingen 
vooral bezuinigingsgedreven zijn. Kom eerst eens 
tot een goede probleemanalyse! op ouderenzorg 
wordt bijvoorbeeld veel gekort, terwijl die sector 
niet voor de grote kostenstijging zorgt. Hoe komt 
dat? Waarom maken we die keuze eigenlijk? is dat 
solidair? 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zet niet 
alleen gemeenten centraal, maar ook familie en 
wijk. Men moet meer voor elkaar gaan zorgen, en 
daar ook zin in krijgen. In uw ogen is er sprake van 
een "hardhandige affectieve revolutie", waarin de 
overheid onze emoties stuurt en ons wil motiveren 
tot onderlinge zorg. We moeten het 'fijn' gaan  
vinden om te zorgen voor elkaar. De burgers  
moeten mee in de overheidsbeweging, maar het 
moet voelen alsof ze het zelf willen. Hoezo bent u 
daar zo kritisch op? Onderlinge zorg is toch prima?
De afhankelijkheid verschuift momenteel van de 
overheid naar de familie. Maar wat bedoelt men 
met familie? Het wordt alleen goedkoper als je 
meer verwacht van wie al het meeste doen aan 
mantelzorg: vrouwen van boven de 55. is dat 
de bedoeling, zeg dat dan eerlijk. Als je het van 
andere groepen verwacht, gaat het ten koste van 
de arbeidsparticipatie en dat is met het oog op de 
vergrijzing van de beroepsbevolking vast niet  
de bedoeling. Zorgafhankelijkheid binnen de  
familie betekent ook gevoelens van angst en 
vooral schaamte, daar moeten we realistisch over 
zijn. Bovendien zijn de afstanden tussen familie-
leden toegenomen vergeleken met vroeger.

De overheid wil ook de wijkgerichtheid stimuleren. 
Haalbaar? 
ook dit is leuk bedacht. Maar uit onderzoek van 
onder meer Marja Jager en Femmianne Bredewold 
is gebleken dat men in de buurt vooral oppervlak-
kige contacten verlangt. Elkaar groeten, op de kat 

van de buren passen tijdens de vakantie, dat soort 
dingen. Zorg bieden is een heel ander verhaal, dat 
wil men meestal niet. Als het gaat om zorg voor 
dementerende ouderen, psychiatrische patiënten 
en verstandelijk gehandicapten in de wijk is het 
extra lastig, want er is sprake van structurele onge-
lijkheid. Het is daarbij belangrijk grenzen te stellen, 
anders worden de verzorgers uitgeput. Mensen 
met een beperking kunnen wel goed aan het werk 
in de buurt, bijvoorbeeld in een fietsenwerkplaats 
of een kinderboerderij. Dat biedt begrensde  
contacten, die functioneren wel goed.

Wat vraagt deze ontwikkeling van raadsleden  
en wethouders?
Lokaal moet men goed in beeld krijgen op welke 
groep het straks neerkomt. Wie zijn de echte 
kwetsbaren, wie zijn de vrijwilligers? Wat gaat 
daarmee gebeuren? En willen we dat? Kortom: 
weet wat je wilt en wees daar open over! 

Prof. dr. Evelien tonkens is hoogleraar Actief 
burgerschap aan de universiteit van Amsterdam. 
Haar oratie was getiteld De bal bij de burger 
(2008). Eerder dit jaar verschenen onder haar 
leiding de twee bundels De affectieve burger. Hoe 
de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid 
en Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in 
de wijk. Een recensie van deze boeken door Marja 
Jager vindt u op p.8-11. Het boek van Femmianne 
Bredewold, Lof der oppervlakkigheid, verschijnt 
begin 2014.
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een heldere visie -plons- wordt al minder in het 
uitvoeringsprogramma -plons- is nog nauwelijks 
terug te vinden in beschikkingen -plons- en 
onbekend in de uitvoeringsinstructies voor werkers 
-plons. Wat begint met een andere verhouding 
tussen overheid en burger eindigt erin in dat nu de 
wijkwerkers in buurtteams gaan bepalen wat goed 
is voor de burger. 

Eén gezin, één plan is een loffelijk streven, maar 
wie maakt dat ene plan? Geef mensen de kans 
om met hun netwerk zelf een plan te maken en 
voer dat plan dan uit. Laat dat ene plan leidend 
zijn voor de zorg. Leg dat recht vast, ook in de 
Jeugdwet en Wmo. Doe je dat niet, dan verandert 
er niets in de machtsverhouding tussen burger 
en professional en schuift de professionele 
dominantie gewoon de wijk in. Dichter bij de 
burger weliswaar, maar nog steeds ver weg van 
regie en zeggenschap bij burgers. in het plons-
proces wordt regie al snel verantwoordelijkheid, 
burgers worden cliënten en uitvoerders toch weer 
beslissers. Not my cup of tea. 

Fiet van Beek is bestuurder van de Eigen Kracht 
Centrale

A
ut

eu
r

Vrij geregeld word ik uitgenodigd om deel 
te nemen aan rondetafelgesprekken over de 
transities. Die beginnen ook met de focus op 
visie en een stip op de horizon die me wel bevalt. 
toch kom ik zelden vrolijk thuis van dergelijke 
bijeenkomsten. Me afvragend hoe dat toch 
komt, deed ik een ontdekking. Meestal gaat 
het binnen vijf minuten niet meer over burgers 
en burgerkracht, maar over de inrichting van 
de professionele wereld. En vervolgens blijft 
het daar over gaan. Zijn we zo gewend geraakt 
burgers te benaderen via de organisaties in ‘het 
maatschappelijk middenveld’ dat een gesprek 
over burgerkracht daar altijd uitkomt? Als burgers 
zoveel kunnen, waarom dan niet rechtstreeks aan 
hen vragen wat zij echt nodig hebben en wat niet? 

Bij het lezen van ambtelijke notities bekruipt me 
vaak eenzelfde gevoel. Een heldere visie, maar 
hoe dieper je in de uitwerking terechtkomt, 
hoe meer die verwatert. ik lees dan vooral over 
organisatorische kwesties en het verdelen van 
geld tussen organisaties. inbreng van de burger of 
het faciliteren van burgerinitiatieven, waar zijn die 
gebleven? ik ben het de tragiek van het theezakje 
gaan noemen. Hoe vaker het gebruikt wordt, hoe 
minder er van de smaak overblijft. De smaak van 

De 
tragiek 
van het 
theezakje
DooR FiEt VAn BEEK  Aanlokkelijke uitgangspunten vormen vaak de basis van (gemeentelijk) 
beleid. Men wil de kracht van ouders, jeugdigen en hun netwerk benutten en passende 
zorg bieden in de vertrouwde omgeving. En dan alleen daar zorg bieden waar het 
echt nodig is, want mensen kunnen heel veel (lees: veel meer) zelf. Het aroma van 
burgerkracht trekt velen -mij ook- en bij menig beleidsmaker met bezuinigingsopdracht 
loopt het water in de mond. Hoe er bepaald gaat worden wat die passende zorg is,  
lees ik zelden. Zou dat niet hét onderwerp van gesprek moeten zijn? 
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intiemere lokale niveau van zorgzame relaties 
tussen mensen onderling. Affectieve burgers zijn, 
kortgezegd, mensen die zorgen voor elkaar vanuit 
een bepaald bewustzijn van hun plicht om met 
elkaar de zorg goed vorm te geven.

Fundamentele verschuiving
En dat betekent een fundamentele verschuiving 
van de opvatting van solidariteit: “Solidariteit is 
bij affectief burgerschap niet meer een collectief 
goed dat de overheid garandeert, maar een gunst 
die individuen geacht worden elkaar te verlenen. 
Het sociale (…) is in deze opvatting niet langer een 
‘domein’ waarin de overheid actief is, maar iets wat 
moet ontstaan door interacties tussen actieve bur-
gers” (14). Deze analyse is een belangrijke, omdat 
de verschuiving van het burgerschapsbegrip heel 
fundamenteel is. Bij de opbouw van de verzor-
gingsstaat werd het in nederland als een belang-
rijk voordeel gezien dat individuen bevrijd werden 
van de afhankelijkheid van familie en andere ver-
banden. nu worden mensen weer naar diezelfde 
verbanden verwezen als ze zorg nodig hebben. 
Het boek De affectieve burger gaat vooral in op 
de manier waarop de overheid mensen ‘verleidt en 
verplicht’ tot zorgzaamheid: het propageren van 
een nieuwe publieke moraal. terecht stellen de 
auteurs dat dit inhoudt dat de overheid daarmee 
ver doordringt in het persoonlijke leven van men-
sen. Ze stellen echter niet de vraag of de overheid 

Meer verantwoordelijkheid voor zichzelf én meer 
verantwoordelijkheid voor elkaar, dat is wat de 
overheid van haar burgers verwacht. En dat kan 
een mooi verhaal zijn – wie wil er nu niet een  
zorgzame samenleving? Maar het betekent wel  
ongemakkelijke verhoudingen tussen de overheid 
die al op die ‘burgerkracht’ rekent en de burger die 
nog maar net begint te ontdekken dat de overheid 
er niet langer is om alle problemen op te lossen.

Affectief burgerschap
Het zijn deze ongemakkelijke veranderingen in de 
relatie tussen overheid en burger die de redactie 
van Affectief burgerschap uitwerkt en analyseert. 
thomas Kampen, imrat Verhoeven en Loes  
Verplanken introduceren de term ‘affectief burger-
schap’ als tegenhanger van ‘sociaal burgerschap’. 
Sociaal burgerschap verwees naar de rechten van 
burgers van nederland: de mogelijkheid om ge-
bruik te maken van allerlei collectieve regelingen 
voor inkomen, zorg en welzijn. Deze rechten zijn 
met de opbouw van de verzorgingsstaat steeds 
vanzelfsprekender geworden. nu die verzorgings-
staat niet langer in dezelfde vorm houdbaar lijkt te 
zijn, doet de overheid juist een beroep op plichten 
van burgers: zo goed mogelijk zorg dragen voor 
zichzelf én voor naasten. Was ‘sociaal burgerschap’ 
vooral georganiseerd op nationaal niveau en via 
anonieme arrangementen, ‘affectief burgerschap’ 
kenmerkt zich door affectieve relaties op het veel 

DooR MARJA JAGER-VREuGDEnHiL 

De term ‘burger’ heeft in de 21e eeuw een nieuwe betekenis gekregen. Eerder werd 
het begrip vooral gebruikt in verband met de rechten van een burger: recht op 
gelijke behandeling, op keuzevrijheid, op stemrecht, op toegang tot uitkeringen en 
zorgvoorzieningen. Nu lijkt het veel vaker te gaan om plichten: plicht om te werken,  
om Nederlands te leren, om speelplaatsjes en groen in de eigen buurt te beheren en om 
zich kostenbewust en solidair te gedragen bij het benutten van collectieve voorzieningen. 
Is dat een goede ontwikkeling? Twee recente boeken laten zien waar de pijn zit.

Een pijnlijk appel
op burgerplichten
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dat wel mag. De redenering van de auteurs lijkt te 
zijn: er moet iets veranderen, dat kan alleen door 
op emoties te spelen en dus probeert de overheid 
zogenaamd ‘emotiemanagement’ toe te passen.

Pijnlijke gevolgen
Als meedoen pijn doet belicht de keerzijde van 
deze ontwikkeling: dit nieuwe appel stuit op 
weerstand, verontwaardiging en frustratie. Want 
de overheid kan wel de boodschap uitdragen dat 
het leuk, gezellig en bevredigend is als mensen 
zich samen vrijwillig inzetten voor hun wijk of voor 
de zorg voor iemand anders; maar het blijft een 
onwelkome boodschap dat er minder gemakkelijk 
een beroep kan worden gedaan op zorgvoorzie-
ningen. Zeker als het in de praktijk helemaal niet 
zo leuk en gezellig blijkt te zijn om dan maar een 
beroep op familie, vrienden en buren te doen. 
Het is heel motiverend als het lukt om samen met 
buren het buurthuis zelf te onderhouden, maar 
wat als het die groep luidruchtige Antillianen (of 
juist: die groep grijze blanke zeventigplussers) is 
die vooral bepaalt wat er in het buurthuis kan en 
mag? En het kan aanvankelijk verrijkend zijn om 
een buurtgenoot met psychische problematiek 
of een verstandelijke beperking te ondersteunen, 
maar wat als daar geen grens aan lijkt te zitten en 
je dag en nacht wordt lastiggevallen? En wat als je 
heel erg bereid bent om als goed burger wat bij te 
dragen, maar het lukt gewoon niet?

Twee puzzelstukken... 
De twee boeken zijn gelijktijdig gepubliceerd en 
worden gepresenteerd als twee delen van het 
jaarboek van het Tijdschrift voor de Sociale Sector 
(tSS). tSS is er de afgelopen jaren in geslaagd 
om steeds rake analyses van de maatschappelijke 
ontwikkelingen neer te zetten in haar jaarboeken, 
zoals Kiezen voor de kudde en Brave burgers  
gezocht. De boeken worden goed gelezen door 
wetenschappers, beleidsmakers en beroepskrachten. 
Het is speculeren naar de reden dat er dit jaar  
niet opnieuw één boek van gemaakt is. Was de 
onderzoeksgemeenschap rond de tSS-redactie 
(voornamelijk wetenschappers van de universiteit 
van Amsterdam) het niet eens over de insteek die 
het jaarboek moest krijgen: praktijkgericht en acti-
vistisch of juist theoretisch en genuanceerd? of had 
men het luxeprobleem dat er voldoende sponsors 
waren voor twee boekwerken? in elk geval is het 
resultaat dat er twee boeken zijn verschenen. 

... die niet goed passen 
Helaas zijn het twee puzzelstukken die niet goed 
in elkaar passen. De boeken hebben elk een heel 
ander karakter. De affectieve burger heeft zorg-
vuldige analyses, is met veel onderzoeksgegevens 
onderbouwd, en sluit af met conclusies met veel 
nuances. Het bevat zelfs zoveel bedachtzaamheid 
en nuance, dat de lezer met de vraag blijft zitten: 
zien de schrijvers ook een oplossing? 
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kan klinken als je vindt dat de overheid niet  
moraliserend mag zijn. Zorg voor elkaar, verant-
woordelijkheid nemen voor de woonomgeving: 
het ‘moet’ dan maar ‘spontaan’ gebeuren door 
burgers zelf. En daar heeft de overheid eigenlijk 
nauwelijks instrumenten voor. Wat overblijft is  
alleen: inspelen op gevoel, ‘emotiemanagement’. 

Paternalisme 
Het wordt niet duidelijk wat de auteurs vinden van 
deze ronduit moraliserende rol van de overheid.  
Er wordt geconstateerd dát de overheid meer  
onderlinge zorg tussen burgers verwacht; en ook 
dat dat betekent dat de overheid in zekere zin  
moraliserend in het privédomein treedt. Maar is 
dat een goede zaak? Verschillende hoofdstukken 
bevatten onderzoeksresultaten over concrete 
voorbeelden van de manier waarop burgers tot 
meer ‘affectiviteit’ worden aangezet. opmerkelijk 
is de evaluatie van de ‘achter de voordeur’-methode 
door Loes Verplanke: die aanpak is onmiskenbaar 
paternalistisch en normaliserend, maar wordt 
sympathiek beoordeeld omdat in de gehanteerde 
presentiebenadering respect, nabijheid en  
onvoorwaardelijkheid centraal staan. 

Vertrouwd met het vreemde 
Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat  
wordt beschreven door Femmianne Bredewold, 
Evelien tonkens en Margo trappenburg, die  
(met een bijdrage in beide delen van het jaarboek) 
beschrijven wat de waarde is van ‘wederkerigheid’ 
in het contact tussen mensen die elkaar helpen.
Zij zetten een streep door het “dromerige en 
naïeve” ideaal dat ‘kwetsbare’ burgers door 
‘weerbare’ burgers ondersteund kunnen worden. 
in de praktijk werkt het anders: buiten familie om 
zal het niet snel gebeuren dat iemand zonder 
beperkingen ondersteuning biedt aan iemand met 

Als meedoen pijn doet is emotioneler van aard, 
narratief en rijk aan deelconclusies die niet samen 
tot één stevige hoofdconclusie leiden. Bij dit boek 
krijgt de lezer het gevoel dat de schrijvers graag 
willen dat er van alles gebeurt in wijken, maar het 
wordt niet duidelijk waarom eigenlijk. ook lijkt Als 
meedoen pijn doet een andere uitleg te hanteren 
van het centrale begrip ‘affectief burgerschap’: 
het boek heeft als rode draad de emoties die het 
oproept tussen burgers en overheid als er om 
meer eigen actie van burgers gevraagd wordt en 
de overheid niet meer alle problemen van burgers 
oplost. De twee boeken bevatten waardevolle  
bijdragen, maar het blijft zoeken naar de hoofd-
boodschap van de auteurs. Vinden ze het nu goed 
dat de overheid ‘affectief burgerschap’ vraagt, of 
zien ze er vooral nadelen en onmogelijkheden in?

Moraalridders, maar met welke wapens?
Een belangrijk dilemma dat naar voren komt uit  
Affectief burgerschap is het onvermogen van over-
heden om mensen dingen te laten doen die ze hen 
niet kunnen verplichten. Mensen vinden namelijk in 
algemene zin wel dat eigen verantwoordelijkheid 
goed is, maar náást overheidsverantwoordelijkheid, 
en ze worden huiverig als de overheid begint  
over eigen verantwoordelijkheid van burgers;  
dat wordt gewantrouwd. "De overheid is als 
afzender van een boodschap over het ‘nemen van 
verantwoordelijkheid’ niet altijd geloofwaardig" 
(59). Mensen betrekken de boodschap ‘we moeten 
meer verantwoordelijk zijn’ vooral op anderen:  
die frauderende buurman, die allochtoon, die 
uitkeringstrekker. De boodschap dat mensen meer 
affectief moeten zijn, wordt alleen gehoord wan-
neer mensen zorg aanvragen en te horen krijgen 
dat ze daarvoor eerst een beroep op familie, 
vrienden en buren moeten doen. En het is ook niet 
zo eenvoudig om te bedenken hoe die boodschap 

Thomas Kampen, Imrat Verhoeven  
en Loes Verplanke (red.)
De affectieve burger.  
Hoe de overheid verleidt en verplicht 
tot zorgzaamheid.
Amsterdam, 2013, Van Gennep
ISBN: 946164244X
288 pagina’s | € 22,50

Evelien Tonkens & Mandy de Wilde
Als meedoen pijn doet.  
Affectief burgerschap in de wijk.
Amsterdam, 2013 
Van Gennep
ISBN: 9461642431
319 pagina’s 
€ 22,50
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lijkt me een mooie uitdaging om in het volgende 
jaarboek van tSS dit ‘afhankelijk burgerschap’ te 
analyseren. De analyse van Femmianne Bredewold 
is daarin een mooi vertrekpunt: de constatering 
dat kwetsbare mensen helemaal niet zo gemak-
kelijk en graag een langdurige afhankelijke relatie 
onderhouden met een ander, ‘sterker’ individu. 
Wel hebben ze het naar hun zin als er om hen heen 
relevante sociale contexten worden georganiseerd 
waarin ze een eigen relevante rol hebben – een 
bedrijfje, een winkel, een plantsoenendienst. Dat 
laat zien dat mensen juist tot zelfontplooiing komen 
 als ze tot hun recht komen in een sociale context. 
Mensen hoeven niet bevrijd te worden van ge-
meenschappen; mensen komen tot ontplooiing als 
ze in sociale verbanden een zinvolle rol spelen. 

Ieder mens is afhankelijk
Deze recensie startte met de analyse die de 
auteurs van De affectieve burger maakten: dat 
eerder vooral een beroep werd gedaan op burger-
rechten, bijvoorbeeld het recht op zelfontplooiing 
en emancipatie; en dat het nu opeens vooral lijkt 
te gaan om burgerplichten, vooral de plicht om 
‘affectief’ te zijn richting medeburgers. Het zou 
mooi zijn als in plaats van het benadrukken van 
deze plicht - die veel ergernis en frustratie oproept 
volgens de auteurs van Als meedoen pijn doet – 
meer de nadruk wordt gelegd op een ander soort 
burgerrecht: het recht van alle individuen op de 
ontplooiing van een waardevolle eigen rol binnen 
sociale verbanden. Het gaat dan niet alleen meer 
over de vraag hoe mensen in beweging gezet 
kunnen worden om meer te gaan zorgen voor een 
ander; maar juist over de vraag hoe mensen hun 
eigen plek kunnen vinden te midden van anderen. 
Een eigen plek heeft iedereen nodig, alle burgers 
zijn ‘afhankelijk’ - ze komen juist tot hun recht in re-
latie tot anderen. Dat betekent dus herwaardering 
van afhankelijkheid als positieve waarde. 

een beperking. Kwetsbare mensen zoeken zelf 
namelijk het liefst contact met andere mensen die 
zelf ook kwetsbaar zijn. De onbalans in het geven 
en nemen tussen weerbare en kwetsbare mensen, 
maakt ongelijkwaardige relaties onaantrekkelijk 
voor zowel de gever als de ontvanger. Wel kunnen 
beiden plezier hebben in contacten die licht en 
afgebakend zijn en niet teveel inspanning vragen. 
Voorbeelden daarvan zijn kinderboerderijen of 
restaurants in een wijk waar mensen met een beper- 
king werken, en waar ze wijkbewoners tegenkomen, 
zonder de verwachting dat dit tot intensieve contac-
ten leidt. Mensen met een beperking kunnen hierin 
een voor hen en de ander duidelijke rol vervullen 
die hun gevoel van eigenwaarde vergroot. Het doel 
is dan niet om vriendschappen te laten ontstaan, de 
lat ligt lager: het vreemde vertrouwd maken. En dat 
is natuurlijk al een hele winst voor een samenleving 
die er tot voor kort aan gewend was dat mensen 
met psychiatrische problematiek ergens buiten hun 
gezichtsveld gehouden werden.

Overheidsrol 
Van de boeken lijkt de conclusie uiteindelijk: voor 
burgerschap is zeker wel een overheid nodig, 
namelijk een die activeert, verbindt en uitnodigt. 
Burgers moeten veel meer voor elkaar gaan doen, 
en het moet voelen alsof ze dat uit eigen bewe-
ging doen: burgers moeten het zelf gaan willen. 
De overheid kan dit niet afdwingen, maar wel op 
het gevoel spelen. Burgers moeten zich moreel 
verplicht gaan voelen om te zorgen, en blij en trots 
zijn als ze voor een ander zorgen (en schuldig als 
ze zonder tegenprestatie uitkering trekken). 

Resterende kernvragen 
twee belangrijke kernvragen blijven mijns inziens 
liggen in dit jaarboek. in de eerste plaats de vraag 
of de overheid de positie heeft om te bepalen  
wat mensen voor moraal moeten hebben met 
betrekking tot onderlinge zorg. Het principe  
van ‘soevereiniteit in eigen kring’ zou hier meer 
duidelijkheid kunnen scheppen. Een tweede kern-
vraag is: betekent meer affectiviteit het einde van 
vrijheid van individuen ten opzichte van gemeen-
schappen? Het betekent namelijk dat mensen die 
zorg nodig hebben weer meer afhankelijk worden 
van affectieve burgers in hun omgeving. onder-
linge hulprelaties ontstaan alleen als er niet alleen 
affectieve, maar ook afhankelijke burgers zijn. Het 

Dr. Marja Jager-Vreugdenhil promoveerde 
vorig jaar op het proefschrift Nederland 
participatieland? De ambitie van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties 
en kerken (Amsterdam: AuP). Ze is onderzoeker 
aan het centrum voor Samenlevingsvraagstukken 
(Gereformeerde Hogeschool Zwolle) en voorzitter 
van Present Veenendaal.
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‘Mensen betrekken de boodschap ‘we moeten meer 
verantwoordelijk zijn’ vooral op anderen: die frauderende 

buurman, die allochtoon, de uitkeringstrekker.’
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neemt af. Mensen vormen zelf hun mening en 
beschikken over de middelen om anderen  
daarover te informeren. in plaats van zich te 
laten vertegenwoordigen, hebben zij liever 
rechtstreeks invloed. 

4.  De samenleving is complexer geworden.  
Gelukkig is niet alleen de overheid bepalend 
voor het functioneren van de samenleving.  
De deskundigheid om problemen op te lossen 
zit bij veel organisaties. Problemen worden  
door samenwerking opgepakt.

Gemeenten ondersteunen kwetsbaren 
Door allerlei ontwikkelingen staat de verzorgings-
staat onder druk. Dat geldt zeker voor de betaal-
baarheid daarvan. Gemeenten staan voor een 
enorme uitdaging. Vanaf 1 januari 2015 komen er 
omvangrijke nieuwe taken naar de gemeenten.  
De volledige zorg voor de jeugd, ambulante be-
geleiding en persoonlijke verzorging van inwoners 
en de ondersteuning naar werk voor iedereen die 
niet volledig en langdurig arbeidsongeschikt is. 
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de hele 
ondersteuning van vooral kwetsbare inwoners.  

DooR BoRt KoELEWiJn 

De samenleving is de afgelopen jaren grondig veranderd. Mensen zijn mondiger 
geworden en nemen meer het heft in eigen hand. Lokale ambtenaren en bestuurders 
moeten hier op inspelen. Ze doen zichzelf ook tekort als zij geen gebruik maakt van de 
ervaring en deskundigheid van inwoners, instellingen en bedrijven. Bovendien is hun 
medewerking nodig om plannen tot uitvoering te brengen. In Kampen is de omslag  
‘van buiten naar binnen’ ingezet. 

De gemeente 
  is niet langer 

Mondige mensen 
Veranderingen in de samenleving hebben invloed 
op de rol en het functioneren van de overheid. 
Aan welke veranderingen in de samenleving  
moeten we dan denken? ik stip er vier aan. 

1.  iedereen kan zelf over allerlei informatie  
beschikken en is voor zijn informatievoorziening 
niet afhankelijk van autoriteiten. ook de overheid 
heeft het alleenrecht op informatievoorziening 
niet meer. Als ergens een incident is geweest 
laten tv en radio daarover allerlei ‘deskundigen’ 
aan het woord. Feitelijke informatie gaat pijlsnel 
via twitter en de overheid heeft hoogstens nog 
een rol in de duiding van de informatie. 

2.  Het opleidingsniveau van inwoners is enorm 
gestegen. Dat gecombineerd met het gemak 
waarmee informatie kan worden verkregen 
maakt hen veel minder afhankelijk. Zij zijn  
ook mondiger geworden. Mensen tonen zich 
onafhankelijker en accepteren minder dat er 
voor hen wordt beslist.

3.  Het gezag van traditionele organisaties  
zoals kerken, politieke partijen en vakbonden 

de allesweter
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En dat gaat ook nog eens gepaard met flinke 
bezuinigingen. Gemeenten wachten nog op  
wetgeving en zij weten ook nog niet hoeveel  
geld er voor de nieuwe taken beschikbaar komt. 

Kampen: nieuwe werkwijze
Al deze ontwikkelingen hebben er in Kampen  
toe geleid dat zowel B en W als de gemeenteraad 
hebben ingestemd met een strategie waarin niet 
alleen inhoudelijke prioriteiten zijn vastgesteld, 
maar ook uitdrukkelijk de keuze wordt gemaakt 
voor een terugtredende overheid die meer aan 
de samenleving en andere partijen overlaat.  
Dit vraagt van gemeente en maatschappelijke 
organisaties een andere manier van werken.  
Een andere rol en werkwijze voor raadsleden,  
collegeleden, managers en medewerkers.  
ook van maatschappelijke organisaties en  
inwoners wordt meer verwacht. iedereen zal  
meer zelf moeten doen en vaker het eigen  
sociale netwerk in moeten schakelen. En dat 
vraagt ook meer van scholen, sportverenigingen, 
vrienden, familieleden en buren. Veranderingen 
die de hele gemeenschap raken! De gemeente is 
niet langer de allesweter, degene die alles maar 
moet oplossen, regelen en beheersen.  
Het gemeentebestuur wil meer gebruikmaken 
van de kennis, ervaringen en energie van de 
samenleving. Dit betekent: 
•  loslaten wat beter door anderen kan worden 

gedaan,
•  stimuleren van initiatieven uit de  

samenleving en 
•  zeker geen onnodige drempels opwerpen bij 

het realiseren van die initiatieven. 

Oplossingen gaan boven regels 
Per situatie zal Kampen in samenspraak met  
anderen bepalen welke rol er voor de gemeente 
is weggelegd. Dat vraagt een sterke externe 
oriëntatie en een houding om van buiten naar 
binnen te denken. Voor ambtenaren betekent  
dit dat het niet in de eerste plaats gaat om het 
correct toepassen van regels, maar stimuleren  
dat verschillende partijen willen bijdragen aan  
de oplossing van problemen. Een bijzonder 
beroep wordt gedaan op hun communicatieve 
vaardigheden, het helder in beeld krijgen van 
de belangen en hun verbindende rol. Daartoe 
worden zij getraind.

Geen beleidsnota's meer 
Die andere manier van werken vraagt ook bij de 
vorming van beleid om een concrete vertaling. 
B en W hebben een stop gezet op het maken van 
allerlei beleidsnota’s. Ambtenaren mogen wel 
meedenken bij het formuleren van vraagstukken, 
belangrijker is echter dat zij in beeld brengen 
welke organisaties en personen daarmee te maken 
krijgen en hoe zij bij elkaar worden gebracht. in 
plaats van een nota over ‘economie’ wordt er nu 
met ondernemers gesproken tijdens zogenaamde 
‘pizzabijeenkomsten’ over (door hen) gewenste 
economische ontwikkelingen. Verder hebben we 
‘sociale’ en ‘culturele’ cafés in het leven geroepen, 
naast wijkavonden en rondetafelbijeenkomsten 
over bijvoorbeeld de decentralisatie-opgaven. 
Daarbij wordt niet alleen besproken wat er moet 
gebeuren, maar ook wie daar welke rol in kan en 
wil spelen. inwoners en organisaties worden daar 
gestimuleerd om hun eigen kracht te benutten en 
waar het mogelijk is wordt het initiatief aan hen ge-
laten. in beginsel ziet de gemeente zich als partner 
en houding, gedrag, mentaliteit en communicatie 
worden daarop ingesteld.

B&W en raad 
Voor alle betrokkenen is dit wel een leerproces.  
in de ambtelijke organisatie vinden in de teams 
gesprekken plaats over wat deze nieuwe rol  
con-creet betekent. Het is een gezamenlijke  
zoektocht. ook leden van het college nemen aan 
die gesprekken met de ambtelijke teams deel. in 
het college worden ervaringen en ideeën terug-
gekoppeld. Deze andere manier van werken heeft 
ook gevolgen voor de gemeenteraad. Wat is de 
plek van de raad als het college en ambtenaren 
met organisaties in gesprek zijn? Hoe geeft de 
raad invulling aan zijn controlerende werk als taken 
die zijn losgelaten niet goed worden opgepikt?

Binnenkort zal de gemeenteraad van Kampen hier 
een conferentie aan wijden. Al die ontwikkelingen 
vragen om een scherpe visie en een krachtig  
bestuur. Het laatste woord is er niet over gezegd. 

Bort Koelewijn is burgemeester van Kampen
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Noden en wensen
om die laatste vraag te kunnen beantwoorden, 
kan het geen kwaad eens terug te gaan naar de 
periode van de opbouw van de verzorgingsstaat, 
rond de jaren vijftig. Kees Schuyt constateert in 
Noden en wensen1 dat het in die beginfase ging 
“om de leniging van noden, urgente behoeften 
van bepaalde groepen, die hun directe bestaans-
zekerheid aantastten en waarin niet op familiale 
basis kon worden voorzien. Bovendien stonden 
soberheid en eenvoud van uitkeringen centraal, 
waarbij op geen enkele wijze werd voorbijgegaan 
aan eigen verantwoordelijkheid, initiatieven van en 
aansporingen voor de betrokkenen." 

na 1965 start de uitbouw van de verzorgingsstaat, 
waarin naast noden ook steeds meer wensen van 
burgers gehonoreerd worden. Die periode duurt 
tot eind jaren tachtig, als bijvoorbeeld voor alle  
studenten studiefinanciering en een ov-jaarkaart 
worden ingevoerd. Men begint in te zien dat  
de verzorgingsstaat in die omvang niet langer 
houdbaar is: het stelsel wordt onbetaalbaar en  
de burger begint zich calculerend te gedragen.  
Hij begint te rekenen op allerlei soorten overheids-
steun en subsidies. in de jaren negentig wijzigt er 
veel in het stelsel, maar wordt het probleem niet 
bij de wortel aangepakt. Een fundamentele aanpak 

De staat als 
nood-zaak

DooR GEERt JAn SPiJKER 

 De rijksoverheid verplaatst 
zorgtaken naar gemeenten en ‘geeft 

verantwoordelijkheden terug’ aan 
burgers. Betekent dit het einde van de 

verzorgingsstaat? Misschien het 
begin van de ‘participatiesamenleving’ 

waar de troonrede over sprak? En is dat 
eigenlijk wel zo sociaal? 
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werken? Kortom, een diep besef van greeploos-
heid maakt zich van ons en de overheid meester. 
toch is de mythe van de beheersing springlevend. 
De overheid hongert naar orde. Ze weet dat ze die 
niet meer kan opleggen, maar juist daarom doet ze 
er een schepje bovenop, in de vorm van toezichts-
organen, regels en protocollen. Ze laat de touwtjes 
niet los, ze worden hooguit wat langer. De over-
heid wil dat burgers meer zelf gaan doen, en zich 
meer tot noden beperken, maar wil tegelijk wel een 
oogje in het zeil houden vanuit Den Haag. 

Decentralisatie
En de decentralisatie dan? Die laat toch juist 
ruimte voor maatschappelijke diversiteit en 
lokale veelkleurigheid? in zijn Rietkerklezing van 
3 september jl. betoogt Herman Sietsma dat we 
de huidige decentralisatie met een korreltje zout 
moeten nemen.3 De taakverschuiving vraagt zoveel 
uitvoeringskracht van gemeenten dat ze ofwel 
minimaal 100.000 inwoners moeten hebben ofwel 
intensief moeten gaan samenwerken. Mag dat nog 
decentralisatie heten? Er komt bovendien een nog 
nooit vertoonde hoeveelheid geld terecht bij 
samenwerkingsverbanden: 16 miljard, waar dus 
geen democratische controle op is. De rol voor de 
gemeente en de raad (en de burger) wordt daar-
mee kleiner. is er en alternatief? Volgens Sietsma  
is het verrassend eenvoudig: taken waarvoor  
gemeenten (structureel) te klein zijn, worden door 
de provincie behartigd. Misschien is een taak als 
de jeugdzorg wel het meest thuis bij de provincie. 

De verzorgingsstaat heeft het publieke domein  
te complex gemaakt en teveel verantwoordelijk 
heden van burgers 'afgenomen'. De rijksoverheid 
probeert nu terecht taken 'terug' te geven aan de 
burger, maar het gaat niet van harte. in een  
christelijk-sociale overheidsvisie gaat het om 
publieke gerechtigheid: (1) het beschermen van 
kwetsbaren die met echte nood te maken hebben 
en (2) het scheppen van randvoorwaarden voor  
het goede leven - dat is leven in dienstbaarheid 
aan elkaar en aan God, aldus Sietsma. Als de  
overheid dat weet mogelijk te maken - of niet in 
de weg staat - is dat voldoende. Dat vraagt van 
burgers nieuw verantwoordelijkheidsbesef en van 
de overheid het loslaten van centralistisch maak-
baarheidsgeloof. Pas dan kan er in nederland een 
echte participatiesamenleving gaan groeien. 

is vereist. Schuyt betoogt dat we het onderscheid 
tussen noden en wensen weer centraal moet 
zetten. Bij noden gaat het om de vervulling van 
een noodzakelijke voorwaarde voor een fatsoen-
lijk menselijk bestaan, bij wensen ontbreekt die 
noodzaak. Schuyt ziet het onderscheid vooral 
toepasbaar bij de vraag waar collectieve verant-
woordelijkheid op zijn plaats is en waar individuele 
verantwoordelijkheid begint. 

Maakbaarheidsgeloof
Als we deze aanzet willen uitwerken, moeten  
we ons wel realiseren dat de samenleving erg  
veranderd is. De grootste verandering is, in de 
ogen van Schuyt, dat “nu veel gemeenschappelijke 
sociale verbanden met hun eigen sociale controle 
zo goed als geheel zijn verdwenen en zijn vervan-
gen door puur administratief werkende grote en 
logge bureaucratieën". En dat werkt fraude van 
bijvoorbeeld 'Bulgaarse spookburgers' in de hand. 
collectieve regelingen, die niet meer gedragen 
worden door sociale verbanden zijn het meest 
kwetsbaar voor oneigenlijk gebruik en fraude, 
aldus Schuyt.
Daarnaast is er sinds de jaren vijftig een enorme 
toename van maakbaarheidsgeloof, dat de laatste 
jaren zelfs radicaler wordt. De bestuurskundige 
Willem trommel spreekt van 'gulzig bestuur'.2 
Die gulzigheid komt voort uit de angst voor een 
dreigend verlies. De overheid is haar greep op de 
sociale werkelijkheid aan het kwijtraken. Het verzor-
gingsstaatideaal is verdampt en het vroegmoderne 
planningsoptimisme is voorbij, constateert hij. We 
zien in dat we niet alles in de hand hebben en van 
bovenaf kunnen sturen. Sterker: we hebben gemerkt 
dat overheidssturing allerlei problematische neven-
effecten heeft - denk aan de ooit goedbedoelde 
hypotheekrenteaftrek. onze verzorgingsstaat staat 
bovendien onder grote druk door de globalisering. 
Hoe gaan we om met Polen en Roemenen die hier 

1   Noden en wensen. De verzorgingsstaat gezien als 
historisch fenomeen. oratie bij aanvaarding van 
J.A.A. van Doorn leerstoel 24-6-2013. 

2  Gulzig bestuur. oratie bij de aanvaarding 
van het ambt van hoogleraar beleids- en 
bestuurswetenschappen aan de Vu Amsterdam, 
17-9-2009.

3   Organiseren van openbaar bestuur: chirurgisch  
of organisch?, Rietkerklezing Zwolle, 3-9-2013. 
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van de hulpverlening naar de ‘voorkant’ van het 
jeugdzorgstelsel, 2) de verandering in opvatting 
over verantwoordelijkheden en 3) de toenemende 
druk om jeugdzorg betaalbaar te houden. Dit 
behoeft enige toelichting. 

1. Het Savannah-effect 
De eerste ontwikkeling wordt met name gevoed 
door een aantal geruchtmakende incidenten. in 
2004 wordt het 8-jarige meisje Savannah op brute 
wijze vermoord door haar vader. naar aanleiding 
van het incident besluit de inspectie Jeugdzorg 
tot een onderzoek naar de betrokkenheid van de 
hulpverlening. De conclusies zijn vernietigend: 
Jeugdzorg heeft ernstige fouten gemaakt in de 
afhandeling van de casus. De gezinsvoogd was 
niet bekwaam genoeg en toen zij dit aangaf  
heeft Jeugdzorg hier niet op geanticipeerd.1  
De conclusies zijn dusdanig dat er zelfs sprake 
is van strafrechtelijke vervolging van de betrok-
ken gezinsvoogd. naar aanleiding van dit en 
gelijksoortige incidenten schiet Jeugdzorg in een 
bureaucratische reflex om zich te beschermen 
tegen nieuwe wijzende vingers.2 De Raad voor 
Maatschappelijke ontwikkeling (RMo) conclu-
deert dat het jeugdzorgbeleid teveel is gericht 
op incidenten (het zogenaamde Savannah-effect). 
organisatorische hervorming is gevraagd. 

Pragmatische discussies over jeugdzorg
De discussies die vervolgens gevoerd worden, 
lijken gedreven te zijn door pragmatisme en  
opportuniteit. Weliswaar gaan de gesprekken  
over de beste inrichting van de jeugdzorg, maar 
opvattingen over wat dat ‘beste’ is lijken meer  
bepaald te worden door de portemonnees van 
beide partijen dan door een fundamentele opvat-
ting over wat jeugdwelzijn inhoudt. op deze wijze 
raakt ondergesneeuwd wat we anno 2013 eigenlijk 
van de jeugdzorgsector moeten verwachten, waar 
hun verantwoordelijkheden liggen en waar de  
verantwoordelijkheden van burgers en overheid. 
Het is echter van wezenlijk belang om een ant-
woord te vinden op deze vragen. immers wat 
jeugdhulpverlening mag kosten is ten diepste  
een morele discussie en geen pragmatische. in  
dit essay zet ik uiteen wat kenmerkend is aan de 
visie achter de nieuwe jeugdwet en tracht ik te  
verklaren welke ontwikkelingen ten grondslag 
liggen aan deze visie. tenslotte beschrijf ik welke 
kans het nieuwe jeugdstelsel biedt, maar ook welke 
moeilijke opdracht dit voor gemeenten herbergt. 

Ontwikkelingen in jeugdzorgland
De nieuwe jeugdzorgwet (kortweg: jeugdwet) kan 
gezien worden als het resultaat van een drietal 
ontwikkelingen: 1) het verplaatsen van het accent 

jeugdzorg
 bootjes

De koers van de kleine
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Het nieuwe jeugdzorgbeleid
om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden 
werd het vorige jeugdzorgbeleid gericht op het 
versimpelen van de hulpverlening en verplaatsen 
van het accent naar de ‘voorkant’ van het hulp-
verleningsstelsel. Dat houdt in dat de toegang  
tot jeugdzorg laagdrempeliger en eenvoudiger 
moet zijn en gericht op preventieve, kortdurende 
hulpverlening.4 onder aanvoering van de toenma-
lige minister voor jeugd en gezin André Rouvoet 
richt men het jeugdzorgbeleid in op de notie van 
‘één gezin, één plan’.5 

2. Toenemende ketenverantwoordelijkheid
in de tweede plaats speelt in toenemende mate 
de vraag wie er verantwoordelijk is voor de 
hulpverlening van de jeugdige. Kritiek is er op 
het jeugdzorgstelsel. Het zou teveel ‘ketenverant-
woordelijkheid’ kennen, wat ertoe leidt dat vele 
hulpverleningsinstanties betrokken zijn bij één 
probleemgezin. Het resultaat is dat hulpverleners 
langs elkaar heen werken en enkel verantwoorde-
lijk zijn voor een deel van het probleem. 

3. Groei van vraag naar jeugdzorg en afname 
financiële middelen
De derde ontwikkeling richt zich met name op de 
betaalbaarheid van jeugdzorgvoorzieningen. in de 
periode 2005-2011 neemt de vraag naar jeugdzorg 
jaarlijks met 6% toe. Vanaf 2011 is dat verminderd, 
maar nog altijd is er een toename van 2%.3 Maar, 
gevoed door de huidige economische crisis dient 
ook het jeugdzorgstelsel het in de toekomst met 
minder financiële middelen te doen. 

DooR WiLLiAM VooRBERG Afgelopen juli 2013 is de nieuwe conceptwet met betrekking tot de 
jeugdzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wet wordt de decentralisatie van 

de jeugdzorg juridisch bekrachtigd. Daarmee komen gemeenten voor een belangrijke en 
ingewikkelde uitdaging te staan: de jeugdzorg zodanig vormgeven dat het tegemoetkomt 

aan de hulpvraag van cliënten en tegelijkertijd betaalbaar blijft. Hiermee is gelijk 
de spanning weergegeven die de laatste jaren het debat rondom de jeugdzorg heeft 

gedomineerd. Enerzijds de jeugdzorg zo goed mogelijk inrichten en aan de andere kant 
de jeugdzorg zo goedkoop mogelijk inrichten. Deze twee uiteinden lijken moeizaam 
samen te gaan en dat zorgt vaak (zoals onderstaande quote illustreert) voor een diepe 

scheiding tussen zorgorganisaties aan de ene kant en bewindslieden aan de andere kant. 

•  Voorgaand en komend jeugdzorgbeleid getuigt 
van een pragmatische en instrumentele visie.

•  onduidelijk is waar dit instrument voor moet 
dienen en met welk doel.

•  Gemeenten krijgen de kans om hun eigen visie 
te ontwikkelen, maar moeten dan wel durven 
kiezen.Sa
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‘Als wij als gemeente verantwoordelijk worden voor 
de jeugdzorg, hebben we eindelijk een stok om 

jeugdzorginstellingen mee te slaan.’
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De essentie is dat per gezin één hulpverlenende 
instantie de leiding heeft bij het maken van één 
hulpverleningsplan. Bovendien moeten op  
gemeenteniveau de centra voor Jeugd en Gezin 
(in plaats van het gepasseerde Bureau Jeugdzorg) 
de toegang en de coördinatie van de jeugdzorg 
bewaken, dichtbij de brandhaard van 
jeugdproblemen.

Het ophanden zijnde jeugdzorgbeleid gaat nog 
een stap verder. De verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van de jeugdigen dient in de eerste plaats 
bij het gezin zelf belegd te worden. Hulpverlening 
moet gericht zijn op het versterken van het sociale 
netwerk en het probleemoplossend vermogen van 
ouders en jongeren zelf. De gedachte hierachter 
is dat in tegenstelling tot klassieke hulpverlenings-
procedures, gezinnen zo snel mogelijk geleerd 
moet worden om op eigen benen te staan.  
Door dit zo snel mogelijk te doen wordt een aan-
spraak op zwaardere (en duurdere) hulpverlening 
voorkomen. Door jeugdzorg onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid te plaatsen is er bovendien 
meer ruimte voor de plaatselijke diversiteit  
van jeugdproblematiek. Gemeenten worden 
vervolgens zo vrij mogelijk gelaten om te bepalen 
hoe de inrichting van de lokale jeugdzorg eruit 
moet gaan zien. Elk college wordt zo in staat 
gesteld om te kiezen voor de meest voordelige 
variant van jeugdhulp. 

Een instrumentele visie 
Jeugdzorg wordt dus gedecentraliseerd. niet  
alleen naar de gemeente, maar ook naar de  
burger. Wat opvallend is aan deze discussies en 
de bijbehorende ontwikkelingen in de jeugdzorg 
is het instrumentele karakter ervan. in de memorie 
van toelichting van de nieuwe jeugdwet valt te 
lezen dat de komende stelselwijziging een aantal 
doelen dient te bewerkstelligen als het ‘uitgaan 
van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijk-
heden van jeugdigen en hun ouders’, ‘eerder de 
juiste hulp op maat bieden’ en het ‘opvoedkundig 
klimaat versterken in gezinnen, wijken, scholen 
en in voorzieningen als kinderopvang en peuter-
speelzalen’. Deze doelen zijn allen geformuleerd 
als de versterking van een middel; een instrument. 
onduidelijk is ten behoeve van wát deze instru-
menten moeten worden ingezet. Weliswaar luiden 
de eerste zinnen van de memorie van toelichting 

“Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen 
opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar ver-
mogen participeren in de samenleving. Ouders zijn 
hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt 
in beeld als dit niet vanzelf gaat”6, maar op welke 
wijze de verschillende middelen moeten bijdragen 
aan het creëren van deze idyllische situatie word 
niet verduidelijkt. 

Een instrument waarvoor?
Dit getuigt van een instrumentele visie waarbij 
ook niet duidelijk is wanneer het instrument moet 
worden ingezet en wanneer het zijn doel heeft 
bereikt. neem nu de toenemende druk op eigen 
verantwoordelijkheid van gezinnen. De eerste 
zinnen uit de memorie van toelichting laten zien 
dat de overheid nog wel degelijk een verantwoor-
delijkheid heeft wanneer gezinnen tekortschieten 
in hun zelfredzaamheid. Maar waar liggen die 
grenzen? Wie moet dat bepalen? De jeugdzorg-
professional? Het geloof in jeugdzorgprofes-
sionals heeft een behoorlijke knauw gekregen 
door eerdergenoemde incidenten. En daarnaast, 
wanneer kan de cliënt als ‘zelfredzaam’ worden 
betiteld? Zijn daarbij ‘harde’ indicatoren als ‘naar 
school gaan en/of werk hebben’, ‘afgekickt zijn van 
alcohol of drugsverslaving’ of ‘het op orde hebben 
van het kasboekje’ afdoende? of moeten daarbij 
ook moeilijker meetbare indicatoren als ‘een veilig 

1  Elsevier (2005) inspectie vernietigend rapport 
zaak Savanna | http://bit.ly/17YP4D3

2    ostaijen, M. van, Voorberg, W. & Putters, K. 
(2012) Een onverantwoorde inzet op eigen 
verantwoordelijkheid: ‘Eigen Kracht’ tussen 
autonomie en controle, in: Jumelet, H. & Wenink, 
J. (red.) Zorg voor onszelf? Eigen kracht van 
jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en 
mogelijkheden voor beleid en praktijk, uitgeverij 
SWP Amsterdam.

3    Jeugdzorg nederland (2013) De vraag naar 
jeugdzorg | http://bit.ly/15Qiyo3

4    Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (2012) 
Ontzorgen en Normaliseren: Naar een sterke 
eerstelijns jeugd-en gezinszorg, Den Haag.

5     Minister voor Jeugd en Gezin (2010) André 
Rouvoet op de conferentie van de Mogroep 
Jeugdzorg, ‘Eén kind, één gezin, één plan’.

6   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(2013) Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet, 
De Wereldbank Den Haag.
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toekomstperspectief’, ‘een harmonieuze gezins- 
samenstelling’ of ‘evenredige groepsrelaties’  
worden meegenomen? Vergelijkbare vragen  
kunnen gesteld worden bij de andere doelen die 
de nieuwe jeugdwet dient te beogen. Dit zijn 
moeilijke vragen, maar de antwoorden kunnen 
noch uit de memorie van toelichting worden ge-
destilleerd, noch uit voorgaande beleidsstukken. 

Decentralisatie als kans
Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre we 
antwoorden op dergelijke vragen kunnen ver-
wachten van een (toelichting op een) wettekst of 
een beleidsstuk. Het antwoord op deze vragen is 
wellicht ook niet voorbehouden aan een politiek of 
ambtelijk bewindspersoon, maar eerder aan een 
professional of een professionele discipline. Maar 
het is wel belangrijk om antwoorden te hebben 
op dergelijke vragen en deze antwoorden ook 
kenbaar te maken bij de ontwikkeling van een 
nieuw jeugdzorgstelsel. op deze wijze wordt na-
melijk blijk gegeven van een visie op een jongere, 
de (grenzen van de) verantwoordelijkheid van 
betrokkenen in zijn omgeving en de condities die 
gefaciliteerd moeten worden door een overheid. 
De ophanden zijnde stelselwijziging biedt voor het 
eerst in de geschiedenis van de jeugdhulpverlening 
de kans om deze visie op gemeenteniveau te 
ontwikkelen, toegepast op de specifieke behoef-
tes van haar bewoners. Want jeugdproblematiek 
is divers. in sommige gemeenten en wijken wordt 
ze gekenmerkt door drank- en drugsmisbruik. in 
andere gemeenten gaat het wellicht meer om 
discriminatie van etnische minderheden of sek-
suele voorkeur. Wat een ‘veilig opvoedklimaat’ is 
en in welke mate er mag worden uitgegaan van 
de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de betrokken 
burgers betekent in deze situaties iets compleet 
anders. De stelselwijziging biedt de mogelijkheid 
om ruimte te geven aan deze diversiteit. 

Ruimte voor lokale verschillen 
Het was de Romeinse keizer en filosoof Marcus 
Aurelius die in de tweede eeuw na christus 
benadrukte dat om een fenomeen te begrijpen, 
je jezelf moet afvragen wat de essentie is van dit 
fenomeen. naar mijn mening is het essentieel dat 
gemeenten zich afvragen bij de ontwikkeling van 
hun eigen jeugdzorgstelsels, wat de essentie is van 
de problematiek op wijkniveau en wellicht zelfs op 

gezinsniveau. Vervolgens is dan de vraag wat de 
essentie moet zijn van het overheidshandelen bij 
deze problematiek en wie daarbij welke verant-
woordelijkheid draagt. Vanuit deze bevindingen 
kan dan vervolgens worden vastgesteld welke 
instrumenten daarvoor nodig zijn. Hoe concreter 
dit wordt verwoord, hoe beter het is. 

Een mogelijke uitkomst kan bijvoorbeeld zijn,  
dat de kern van de jeugdproblematiek overmatig 
drankgebruik is. Een gemeente kan ervoor kiezen 
om de verantwoordelijkheid inderdaad bij de 
ouders te laten liggen en slechts zorgen voor 
toegankelijke hulpverlening mochten de ouders dat 
wensen. Maar ze kan er ook voor kiezen om zichzelf 
verantwoordelijker te voelen voor de problematiek 
en bijvoorbeeld jeugdhulpverleners te plaatsen 
in de kroegen en discotheken of gewoon op de 
hoeken van de straat. Dit vraagt in de eerste plaats 
lef van gemeenten, om vooral naar zichzelf te kijken 
en zichzelf de ruimte toe te dichten om mogelijk 
een andere invulling te geven aan termen als een 
‘veilig opvoedklimaat’, ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
en ‘zelfredzaamheid’ dan andere gemeenten. om 
deze visie dusdanig gedetailleerd vast te stellen 
hebben gemeenten en (professionele) hulpver-
leningsorganisaties elkaar nodig in plaats van als 
kemphanen tegenover elkaar te gaan staan.

Kleine bootjes
Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Hiermee zijn 
de grote schepen die provinciale jeugdzorg heten 
onderverdeeld in talloze kleine bootjes die elk hun 
eigen kant op varen. Gezien de jeugdproblematiek 
en de diversiteit tussen deze kleine bootjes anno 
2013, lijkt dit een goede ontwikkeling. Al deze 
bootjes dienen nu wel een koers te kiezen. 
Ronddobberen of meedrijven met de grote boot 
is nu geen optie meer. Het woord is aan de 
gemeenten. 

William Voorberg Msc. is als promovendus 
en wetenschappelijk docent verbonden aan 
de Erasmus universiteit Rotterdam, afdeling 
Bestuurskunde. A
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Het vraagt lef van gemeenten om zichzelf de ruimte toe te 
dichten om mogelijk een andere invulling te geven aan een 

term als een ‘veilig opvoedklimaat’.
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twee enthousiaste mannen, ton en Paul, kregen 
de gemeente zover om het budget voor het be-
heer aan de bewoners te geven. in een contract 
staan afspraken over de prestaties en over twee 
jaar wordt er geëvalueerd. We zijn inmiddels een 
jaar op weg. De wijk ligt er fantastisch bij. Wat 
begon met een eenvoudige afspraak over groen-
onderhoud loopt wonderschoon uit de hand. 
De Hoekwierde staat niet op zichzelf. in Almere 
wordt zelfbeheer een trend. Steeds vaker wordt 
de klassieke overheid ingehaald door bruisende 
initiatieven van burgers. Dat gebeurt niet alleen 
in Almere. in Engeland ontstaan (onder de vlag 
van The Big Society) allerlei mooie projecten, van 
een subsidievrij energieneutraal theater tot een 
eetbaar dorp. 

Verlammend crisisdenken 
ondertussen spreekt politiek Den Haag dagelijks 
over de crises waaronder we blijkbaar dagelijks 
gebukt gaan. Klimaat, krediet, banken, voedsel, 
energie. Allemaal in crisis. Het is om hopeloos van 
te worden. Men kiest bewust voor het woord crisis: 
de problemen lijken onoplosbaar. 

Al dat crisisdenken werkt verlammend. Het lukt  
de Haagse politiek maar niet om de kracht uit de 
samenleving aan te boren. Men lijkt vooral druk 
met politieke akkoorden; stabiliteit is immers 
nodig in deze moeilijke tijd. Gewone mensen zijn 
voor politici vooral ‘belastingbetalers’.  

Die belastingbetalers verwachten voor al dat geld 
een oplossing. En ze moeten ondertussen zoveel 
mogelijk uit de wind worden gehouden. 

Het Binnenhof en De Hoekwierde: het is een  
schril contrast. De bewoners in Almere Haven  
zijn optimistisch en bouwen elke dag aan hun 
betere wereld. in Den Haag komt men niet verder 
dan het verdelen van pijn. Den Haag mist zo de 
aansluiting, ja vervreemdt zelfs van de rijkdom  
aan initiatief in talloze buurten en wijken als  
De Hoekwierde. 

Wat is er met ons gebeurd?! 
Door deze houding daagt de politieke leiding 
overheden niet meer uit om die rijkdom aan te 
boren. De overheid is in de loop der jaren sterk 
gerationaliseerd en lijkt zich te beperken tot de 
rol van 'verdeler'. De overheid verdeelt geld en 
zorgen. ieder moet zijn deel krijgen, uitschieters 
moeten gedempt worden. onderwijs moet be-
taalbaar blijven, infrastructuur moet economisch 
rendabel zijn, zorg moet verdedigbaar verleend 
kunnen worden. Het gevolg is dat ambtenaren 
zich richten op techniek en op regels en principes 
als gelijkheid en herhaalbaarheid. Risico's moeten 
worden gemeden, precedentwerking op voorhand 
uitgesloten. 

Het is die cultuur die mensen het eigen initiatief 
uit handen slaat. Dit leidt tot allerlei Pavlovreacties 

Leren van 
De Hoekwierde 
DooR ED AnKER  Achter de Gooimeerdijk en een smalle strook bomen ligt De Hoekwierde. 
Een heel gewoon wijkje in Almere Haven. Met hele normale huizen en hele  
normale mensen. Dit wijkje is voor velen een inspiratiebron. De bewoners bouwen  
aan een kunstwerk, knappen de moestuin op, plantten er fruitbomen en legden een  
jeu-de-boulesbaan aan. Door al de activiteit is de sociale samenhang erg sterk.  
Mensen voelen zich er veilig, er wordt naar elkaar omgekeken. 
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in de samenleving. twee voorbeelden uit eigen 
ervaring. toen het zelfbeheer in De Hoekwierde 
van start ging, was dat uiteraard nieuw voor de 
bewoners. Een van hen was verbaasd over het  
plan om zelf fruitbomen te gaan planten in een 
plantsoen. "Mag dat wel?". 

Radar 
tweede voorbeeld. De lokale voedselbank wil een 
stadsakker beginnen. De producten kunnen wor-
den uitgedeeld, voor klanten van de voedselbank 
kan het een werkervaringsproject zijn. Weer zo'n 
parel. Ambtenaren waarschuwen me dat juristen 
van de gemeente er toch moeite mee kunnen  
hebben. Want onze regels zitten in de weg.  
Maar wie zou er nou een probleem hebben met  
dit initiatief? Maar toch: het mogelijk willen  
krenken van een nu nog verborgen algemeen 
belang kan een serieuze hindermacht worden. 

Het lijkt wel of er bij elk idee een radar wordt 
aangezet die stad en land aftast naar mogelijke 
bezwaren. Wat is er met ons gebeurd, dat allerlei 
goede plannen zulke reacties bij burgers en  
overheden van goede wil ontlokt? ik kan maar  
een conclusie trekken. Politiek en overheid zitten 
op dood spoor. Ja, het zijn zware tijden, maar die 
worden alleen maar zwaarder als we onszelf de 
kans op de verrassing ontnemen. Politiek en  
overheid moeten zich een nieuwe rol aanmeten. 
De rol van een inspirator, van zingever. 

Waarom in plaats van Wat
Waarom kiezen voor die twee rollen? omdat  
zingeving en authenticiteit weer helemaal terug 
zijn. Een populaire exponent is misschien wel 
Simon Sinek. Hij schreef het boek Start with Why 
en zijn tEDtalk hierover is al bijna 10 miljoen keer 
bekeken. Sinek stelt dat je, om echt succes te  
hebben, vooral moet vertellen WAARoM je iets 
doet, in plaats van WAt je doet. Een product of 
dienst heeft een reden, een zin, waar mensen  
zich mee willen verbinden. We hebben allemaal 
behoefte aan een visie, een reden om mee te 
doen. We willen weten waarom we extra moeten 
meebetalen aan de verzorgingsstaat en waarom 
we ons afval moeten scheiden. 

De overheid moet dus weer het visionaire leider-
schap opnemen. Mensen vragen om een visie, om 

een groter plan om aan mee te doen. En ze vragen 
om de kans, de ruimte en de gereedschappen 
om hun eigen partijtje mee te blazen. Een inspi-
rerende overheid laat heel bewust het initiatief in 
de samenleving. Als iemand een goed idee heeft, 
is er een overheid met kennis, kunde en contac-
ten om dat idee verder te brengen. Een overheid 
hoeft het idee niet direct over te nemen en uit te 
voeren. Daar wordt zo’n idee waarschijnlijk hele-
maal niet beter van. Je verliest het oorspronkelijke 
eigenaarschap. Bovendien werkt de overheid nu 
eenmaal altijd dempend: dat haalt de verrassing 
uit het initiatief.

Loslatende overheid 
Kern van dit idee is dat de bestuurders en politici 
hun reflex om alle problemen op te willen lossen, 
moeten loslaten. Daarvoor zijn de middelen te  
beperkt en de uitdagingen te groot. En met de 
eisen die de bureaucratie aan een oplossing stelt, 
wordt de wereld nodeloos ingewikkeld. Als de 
overheid oplossingen van de samenleving durft 
te verwachten, is het heel goed te verdedigen dat 
een lastig dilemma of een simpel gebrek aan mid-
delen wordt teruggelegd bij de initiatiefnemers. 
Dat stimuleert creativiteit. De kans is groot dat 
vervolgens andere partijen worden betrokken  
om iets tot stand te brengen. En dat vergroot  
weer de kans op verrassende neveneffecten.  
coproductie en sociaal ondernemerschap zien  
we al steeds meer in het reguliere bedrijfsleven. 
nieuwe verdienmodellen worden dagelijks uitge-
vonden. Ze zijn soms hyperlokaal en gebonden aan 
een gemeenschap en daardoor uiterst effectief.

Mijn ervaring als bestuurder is dat ambtenaren 
staan te springen om op deze manier te werken. 
Simpel gezegd: ze willen losgaan, maar ze we-
ten zich nog te vaak gevangen door de klassieke 
rationele, risicomijdende bureaucratie. Het is aan 
bestuurders en politici om het risico weer aan te 
gaan: om een eigen visie te hebben en de rol van 
inspirator op te nemen. Want wat in De Hoekwierde 
kan, hoeft niet tot Almere beperkt te blijven. Het 
kan in heel nederland. Zelfs op het Binnenhof.  
We kunnen niet wachten. 

Ed Anker is wethouder in Almere.
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   Behoud de 
 dorpspomp!
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DooR EStHER JonKER  In februari van 
dit jaar kwam de Protestantse 

Kerk in Nederland met een 
opmerkelijke actie naar buiten: 

ze heeft de Nederlandse staat 
aangeklaagd bij de Raad van 

Europa. De PKN verwijt de staat 
illegalen basale rechten zoals 
voedsel, kleding en onderdak 
te onthouden. De actie kreeg 

veel aandacht in de media, 
waarin soms verwonderd werd 

gereageerd op het initiatief. 
Al snel rezen er de bekende 

vragen over de grenzen van het 
publieke domein. Een kerk op 
de barricaden is blijkbaar geen 

bekend verschijnsel (meer) in 
onze samenleving. In Groot-

Brittannië ligt dat anders.

ROWAN WILLIAmS  
OVER LOKALE  

VERHOUDINGEN  
EN PLURALITEIT

Rowan Williams 
Faith in the Public Square
Bloomsbury Publishing PLC
2012
ISBN: 1408187582
352 pagina’s 
€ 19,99

Als leider van de Anglican Communion heeft  
de voormalige aartsbisschop van canterbury,  
Rowan Williams, zich jarenlang op het snijvlak  
van publieke en kerkelijke verantwoordelijkheid 
bewogen. Als voorman van de – officieel nog 
altijd – Britse staatskerk werd hij vaak gevraagd 
zich over politiek en samenleving uit te spreken. 
Zijn laatste boek Faith in the Public Square bevat 
een greep uit de inspirerende, prikkelende en 
immer erudiete bijdragen die hij daarmee aan het 
publieke debat leverde. 

Geduld en rebellie 
Williams geeft in het voorwoord aan, dat zijn  
publieke functie geen gemakkelijke was. Zijn 
uitspraken konden standaard wel ergens op hoon, 
kritiek of onbegrip rekenen. De genuanceerd  
gecomponeerde gedachtegangen die Williams 
kenmerken, vinden nu eenmaal lastig weerklank  
in een mediacultuur van bits en bites. De aarts-
bisschop ontwikkelde naar eigen zeggen echter 
geduld en zelfs enige rebellie om te blijven bij 
standpunten die hem dierbaar zijn. Aan het 
einde van zijn termijn voelde hij zich daarom vrij 
en gedrongen om die dingen nog eens helder 
onderbouwd voor het voetlicht te brengen. Als we 
de wereld daadwerkelijk zien als Gods geschenk 
en als we belijden dat God zelf op unieke wijze 
als mens in onze geschiedenis zichtbaar is gewor-
den, dan heeft dat consequenties voor de manier 
waarop we over die wereld en dat menselijk leven 
denken, aldus Williams. 

Ruimte voor overtuigingen nodig
De voordrachten in het boek zijn ondergebracht  
in verschillende thematische secties, maar het 
zwaartepunt ligt wel in Williams’ terugkerend  
pleidooi voor pluraliteit in een samenleving. 
Zijn meest fundamentele argument is dat elke 
samenleving die streeft naar bloei, ruimte moet 
geven aan gelovigen om vanuit hun overtuiging 
bij te dragen aan het bredere publieke belang. 
theorieën die het publieke domein als neutraal 
of volkomen rationeel beschouwen, hebben het 
volgens Williams niet alleen mis, ze houden ook 
de broodnodige morele dimensie buiten beeld, 
die een samenleving nodig heeft om gezond te 
blijven. Vanuit hun diepste overtuigingen zijn ge-
lovigen immers in staat om vanzelfsprekendheden 
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1  Vergelijk bijvoorbeeld: William cavanaugh, 
Migrations of the Holy, Grand Rapids etc. 
(Eerdmans), 2011, vooral p. 69-87; Luke 
Bretherton, A Postsecular Politics? Inter Faith 
Relations as a Civic Practice, Lambeth inter Faith 
Lecture 2009; oliver o’Donovan, ‘the Loss of 
a Sense of Place’, in: oliver o’Donovan, Joan 
Lockwood o’Donovan, Bonds of Imperfection, 
Grand Rapids etc. (Eerdmans), 2004, p. 296-
320; John inge, A Christian Theology of Place, 
Farnham (Ashgate), 2003. 

2   Zie hierover ook mijn pleidooi in Wapenveld:  
E. Jonker, ‘Luisterend ontvangen. De ander en  
de publieke roeping van christenen’ in:  
Wapenveld 4/2012, p. 9-13. 
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in de maatschappij van vraagtekens te voorzien. 
Williams laat zien dat zo’n houding een fundamen-
teel christelijke is, zowel vanuit theologisch als 
historisch perspectief. 

Drie thema's 
in enkele essays gaat Williams ook in op de 
maatschappelijke verhoudingen op lokaal niveau. 
Wat hij daarover zegt, valt grofweg in drie thema’s 
samen te vatten.

1. Diversiteit en pluraliteit
Allereerst benadrukt Williams dat ook en juist op 
lokaal niveau het geluid van minderheidsgroepen, 
en dan met name religieuze, van cruciaal belang 
is. Zulke pluraliteit brengt diepte aan in de textuur 
van de lokale samenleving, waar onderlinge ver-
bondenheid de drijvende kracht is. Het is volgens 
hem dan wel van belang dat die groepen ook 
elkaar horen en de ruimte geven, dat ze daadwer-
kelijk ‘samen’ leven in plaats van langs elkaar heen. 
in zo’n gesprek, gezamenlijk zoekend naar gedeel-
de waarden binnen de lokale gemeenschap, kan 
vervolgens iedere stem een beslissende zijn in de 
realisatie van het common good.

2. Duurzame gemeenschappen
Williams gaat ook in op het concept van de  
‘duurzame gemeenschap’ (sustainable community). 
in dit concept staan duurzame relaties centraal:  
tussen mensen onderling, tussen de mens en  
zijn omgeving en tussen mensen in de (lokale)  
economie. in zijn essay hierover wijst Williams  
op twee noodzakelijke voorwaarden voor zulke 
duurzame gemeenschappen: gedeelde noties  
van plaats en van tijd. Williams ziet het als een  
bedreiging voor hun bloei, wanneer lokale  
gemeenschappen leven zonder gedeelde  
markeringspunten in tijd en in ruimte. 

Een lokale geografie bijvoorbeeld is volgens  
Williams meer dan een abstract grondplan van  
een regio, stad of dorp. Het voorziet plaatsen van 
een gemeenschappelijke waarde, die de inwoners 
herkennen en die hen bij elkaar brengt. Wanneer
een ruimte zijn herkenbare eigenheid voor de
lokale bevolking verliest – denk bijvoorbeeld 
aanhet verdwijnen van de dorpspomp voor een 
futuristisch plein – raakt een gemeenschap ‘ond-
uurzaam’. Een goed functionerende 

gemeenschap heeft echter niet alleen een 
gemarkeerde ruimte, maar ook een gemarkeerde 
tijd nodig. De gemeenschap van nu bestaat door 
haar verleden, door het leven van de mensen van 
toen én nu. Die gemeenschappelijke verhalen 
maken de gemeenschap van nu tot wie zij is. 

Williams laat vervolgens zien dat deze ideeën over 
de verankering van een gemeenschap in ruimte 
en tijd concreet kunnen worden in bijvoorbeeld 
de beoordeling van bouwplannen. Het is altijd de 
moeite waard om bij zulke plannen de vraag te 
stellen of ze recht doen aan de eigenheid van de 
lokale ruimte en de gedeelde geschiedenis van de 
gemeenschap. Wat veronderstellen de plannen 
over wat de mensen hier belangrijk vinden? En zijn 
die veronderstellingen juist of niet? Daarnaast wijst 
Williams op de rol die de kerkelijke gemeenschap 
kan spelen, juist op lokaal niveau. De kerk is bij 
uitstek op lokaal niveau aanwezig in gemeentes 
en parochies, verweven met de geschiedenis van 
een stad of dorp en herkenbaar aanwezig met 
een (soms eeuwenoud) kerkgebouw. De kerkelijke 
gemeenschap heeft daarom bij uitstek de kracht in 
zich om mede bij te dragen aan het eigen karakter, 
de geschiedenis en de ruimtelijke uitdrukking van 
de lokale gemeenschap.

3. Big Society
Een derde thema uit Williams’ essays met impact 
op lokaal niveau is dat van de Big Society. Hij 
constateert dat het thema her en der nogal eens 
verontwaardiging en wantrouwen heeft gewekt, 
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‘De kerkelijke gemeenschap heeft bij uitstek de kracht in zich 
om bij te dragen aan het eigen karakter en de ruimtelijke 

uitdrukking van een dorp of stad.’

Dr. Esther Jonker is voorzitter van de  
Kiesvereniging Leiden en lid van het curatorium  
van het Wi. 
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waar het werd gezien als een platte ideologie  
van een zich terugtrekkende overheid gekoppeld 
aan ingrijpende bezuinigingen. Maar volgens  
Williams heeft het idee wel degelijk kansen in  
zich, mits het zich rekenschap geeft van een aantal 
zaken. Zo is het volgens hem allereerst van belang 
om goed na te denken bij wie de verantwoorde-
lijkheden precies worden neergelegd. Zijn het de 
instanties die bij uitstek geschikt zijn om de taak 
op zich te nemen? En vervolgens moeten we ons 
volgens Williams realiseren dat taken niet zozeer 
bij instanties, maar altijd bij individuele mensen 
terechtkomen. Zijn die mensen voldoende in staat 
om zo’n verantwoordelijkheid te dragen? Williams 
stelt, dat het doorschuiven van verantwoorde-
lijkheden van landelijk naar lokaal niveau andere 
deugden en vaardigheden van mensen op lokaal 
niveau vergt. Hoe zorgen we voor voldoende  
oefening en scholing om die bij te brengen?  
En als laatste wijst Williams erop dat we moeten 
nadenken hoe het lokale zich verhoudt tot  
nationale en zelfs globale verhoudingen. Hoe kun 
je bijvoorbeeld de lokale economie stimuleren,  
als feitelijk de internationale markt het aanbod in 
lokale supermarkten en winkelstraten bepaalt? 
Waar ligt dan de daadwerkelijke verantwoordelijk-
heid voor beleid en beslissingen?

Hoe concretiseren? 
Met zijn pleidooi voor de eigenheid en waarde  
van de lokale gemeenschap én oog voor de 
pluraliteit ervan, sluit Williams aan bij geluiden van 
andere theologen, zoals de eerder in DenkWijzer 
besproken Luke Bretherton. ook de verbonden-
heid aan een specifieke ruimte en geschiedenis 
wordt in recente Engelstalige politieke theologie 
regelmatig benadrukt als een christelijke visie op 
lokale gemeenschappen.1 Veel ervan klinkt ook 
bekend in onze eigen christenunie-oren. Maar 
hoe zouden we Williams’ overwegingen concreet 
in ons politieke werk kunnen verwerken?

Moskee gunnen? 
te denken valt allereerst aan het stimuleren  
van pluraliteit en verbondenheid binnen lokale 
gemeenschappen. We kunnen bijvoorbeeld  
proberen het gesprek te bevorderen tussen  
groepen die elkaar niet of nauwelijks kennen.2 
uiteindelijk deelt men het belang voor het welzijn 
van de eigen leefgemeenschap, vaak zonder zich 

bewust te zijn van dat gedeelde belang. Daarbij 
hoort ook het erkennen van de verworteling van 
mensen en het ruimte geven aan mensen om die 
verworteling uit te drukken. Alleen vanuit hun  
eigenheid kunnen mensen volwaardig bijdragen 
aan de gezamenlijkheid van een gemeenschap – 
of dat nu geldt voor religieuze, etnische of ander-
soortige eigenheid. Hoe reageren we bijvoorbeeld 
op de wensen van andersgelovigen? Durven we 
een moskee te ‘gunnen’ aan de groep moslims in 
onze stad? 

Nederlandse winkelstraten 
toch kunnen we als politici ook kritisch zijn op de 
vormgeving van de publieke ruimte binnen een 
gemeenschap. Hebben nieuwe plannen voldoen-
de oog voor het eigen karakter ervan, voor wat er 
in de lokale gemeenschap toe doet? concreet valt 
bijvoorbeeld te denken aan de vervlakking van het 
aanbod in nederlandse winkelstraten. We kunnen 
nieuw beleid tevens toetsen op de synchroniteit 
met het verleden van de gemeenschap: past dit 
beleid bij het karakter van de stad of het dorp? En 
met de overheveling van verantwoordelijkheden 
van nationaal naar lokaal niveau moeten we ook 
nadenken over hoe en waar mensen gevormd 
worden om zulke nieuwe verantwoordelijkheden te 
dragen. Durven we creatief te zijn in het aanwijzen 
van vormende instituten?

Blootleggen
De grondhouding in al Williams’ essays is er  
echter vooral een van openstaan voor anderen, 
het zoeken van de dialoog en het blootleggen 
van vooronderstellingen achter bepaalde over-
tuigingen. En daarmee hebben we wel de meest 
concrete toepassing van Faith in the Public Square 
voor ons politieke werk gevonden. 
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1. Bestuur: hoe minder rijksregels hoe beter 
op bestuurlijk vlak is het de taak van de minister 
van BZK de beleidsvrijheid van decentrale overhe-
den te bevorderen. Deze minister moet vroegtijdig 
in nationale beleidsvoornemens betrokken worden 
en kan bedenkingen kenbaar maken als zaken in 
strijd zijn met het decentralisatiebeleid (116 Gw, 
114 Pw). Hij heeft geen veto, het is een politieke 
afweging wat de mate van decentralisatie is.  
Daarnaast moet de minister decentralisatie  
bevorderen. Alleen als een taak niet doelmatig of 
doeltreffend door de gemeenten respectievelijk 
een provincie gedaan kan worden, komt het Rijk  
in beeld (117 Gw, 115 Pw). 

Het Rijk kan met gering ingrijpen doelmatig- en 
doeltreffendheid herstellen en hoeft niet meteen 
een taak zelf te gaan uitvoeren. De laatste tijd is 
verplichte gemeentelijke samenwerking ‘in’ om dit 
te bevorderen, zoals met de verplichte regionale 
brandweer en de omgevingsdiensten voor vergun-
ningen. Belangrijkste streven is dat de externe 

in nederland hebben gemeenten en provincies 
(decentrale overheden) een zelfstandige positie 
in het staatsbestel. Er bestaat een hiërarchie van 
wetten en regels, niet van bestuursorganen.1 in 
de Grondwet is deze spanning te zien in art. 124 
dat enerzijds laat zien dat ‘hun huishouding’ aan 
decentrale overheden wordt overgelaten (autono-
mie), en anderzijds regelt dat ‘regeling en bestuur’ 
kunnen worden gevorderd (medebewind). De 
Grondwet (GW), Provincie- (Pw) en Gemeentewet 
(Gw) en de Financiële verhoudingswet (Fvw) zijn 
het raamwerk voor de onderlinge verhouding  
tussen de overheden. 

Van centralisatie naar decentralisatie 
Veel overheidstaken zijn begonnen als autonome 
taak van een decentrale overheid, maar zijn ver-
volgens overgenomen door de centrale overheid. 
Als het beleid op rijksniveau is uitontwikkeld of 
bezuinigingen dwingen tot keuzen, dan wordt het 
beleid gestopt (deregulering) of overgedragen 
aan decentrale overheden (decentralisatie). Dit zijn 
processen van tientallen jaren. cynisch gezegd is 
decentralisatie dus het terugbezorgen van taken 
bij decentrale overheden met meer regels, maar 
minder geld. 

Wettelijke waarborgen 
De wetgever heeft een aantal wettelijke waarborgen 
in het leven geroepen op bestuurlijk en financieel 
gebied en op het terrein van de informatie-uitvraag 
om dit cynisme geen grond te geven. 

1  "Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen". 
Eerste periodieke beschouwing over 
interbestuurlijke verhoudingen, paragraaf 3.3 
(2006). 

2  http://bit.ly/19GWy0H
3   Voor degenen die meer willen lezen over (de 

toekomst van) het stelsel van bestuurlijke en 
financiële verhoudingen, kunnen hun hart ophalen 
bij “Het BIF-stuk” | http://bit.ly/13LeMh1

N
o

te
n 

Decentraliseren 
kun je leren

DooR BAS Lont  De afgelopen jaren is met enkele decentralisaties in het fysieke domein 
begonnen. De komende tijd staan er een aantal decentralisaties in het sociale domein op 
het programma. In dit artikel probeer ik te verduidelijken waar die decentralisatiedrang 
wortelt, welke wettelijke regels het decentralisatieproces beheersen en welke politieke 
afwegingen er gemaakt worden bij een decentralisatie. 
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Het evenwicht van bestuur, financiën en 
informatie3 
Elke decentralisatie dient met deze drie knoppen 
een zo decentraal werkend stelsel te maken. neem 
bijvoorbeeld de jeugdzorg. Eén van de problemen 
in het huidige stelsel is dat gemeenten te weinig 
prikkels hebben om de doorstroom naar zwaar-
dere jeugdzorg te voorkomen. op dat moment 
verschuift de verantwoordelijkheid en bekostiging 
namelijk naar provincie. 

Voorbeeld: jeugdzorg 
in het regeerakkoord is onder andere daarom 
afgesproken dat de hele jeugdzorg een gemeen-
telijke verantwoordelijkheid moet worden. Het lijkt 
een eenvoudige oplossing omdat op die manier 
doorschuiven naar een andere overheid onmoge-
lijk is geworden. Maar is hiermee de doelmatige 
en doeltreffende uitvoering van met name de 
zwaardere zorg gerealiseerd? Hoe kunnen ruim 
400 gemeenten ruim 20 vestigingen van geslo-
ten jeugdzorg aansturen en financieren? Je kunt 
kiezen uit verplichte regionale of zelfs landelijke 
samenwerking via een WGR. of je kunt de taken 
door gemeenten laten uitbesteden en inkopen 
bij de gemeente met een instelling binnen haar 
grenzen. Maar mag deze gemeente deze instelling 
ook sluiten? En wie is verantwoordelijk voor het 
kind en de financiering van de zorg als het kind 
naar een instelling verhuist en dus niet meer in de 
gemeente woont? En dan hebben we het nog niet 
gehad over de informatie. Het Rijk zal informatie 
willen hebben om de Kamer te kunnen informeren 
over hoe het nu gaat met het stelsel. Kinderen zijn 
echter een kwetsbare groep. Zal bij een incident 
het antwoord van de minister geaccepteerd wor-
den dat "hij over het stelsel gaat en de gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor individuen"? 

Slot
Het is telkens weer maatwerk en zoeken welk 
evenwicht tussen deze drie knoppen het beste is. 
Hopelijk helpt deze schets het speelveld beter  
begrijpen en werkt ze uitnodigend om mee te 
doen in de decentralisatiediscussie.  

effecten van beslissingen gevoeld worden door 
de verantwoordelijke. Dat kan met regels (zie de 
overlegverplichtingen in de Ro), maar ook met 
financiële middelen. 

2. Financiën: hoe vrijer besteedbaar hoe beter 
De wet stelt financiële voorwaarden aan decen-
tralisaties. De Fvw houdt het in artikel 2 nog 
algemeen als zij bij elke wijziging van taken inzicht 
vraagt in de financiële gevolgen en de bekosti-
gingswijze voor decentrale overheden - dat kan 
dus ook ‘eigen geld’ zijn. De Gw (art 108) en  
Pw (109) stellen onomwonden dat kosten van  
medebewind voor decentrale overheden door  
het Rijk moeten worden vergoed. 

Bij de financiering van decentrale overheden 
geldt de zogenaamde voorkeursvolgorde, waarin 
beleidsvrijheid het ordenende principe is. Beste-
dingsvrijheid zorgt er voor dat de euro besteed 
wordt aan de doelen die de lokale gemeenschap 
het meest nodig vindt. Het mooiste is als er be-
lastinggebied wordt overgedragen (rijksbelasting 
omlaag, lokale belastinggebied groter). Dan ligt de 
genoten baat (theater, park) het dichtst bij de last 
(belasting) en zal de afweging tussen deze twee 
het beste verlopen. Daarna volgt de uitkering in het 
gemeente- en provinciefonds. Deze fondsen zijn 
eigenlijk grote vereveningsmachines. Grote steden 
krijgen extra geld voor centrumvoorzieningen ten 
bate van de regio, rijke gemeenten worden gekort 
ten bate van de arme, enzovoort. tot slot is er de 
specifieke uitkering. Bij deze uitkering is het Rijk 
verantwoordelijk voor de besteding en deze zal dat 
dwingend voorschrijven aan gemeenten. 

3. Informatie: koppel informatie aan  
verantwoordelijkheid
tot slot van onze opsomming van wettelijke waar-
borgen is er nog de informatie die opgevraagd 
wordt door de rijksoverheid van decentrale over-
heden. De systematische uitvraag van informatie 
moet vastgelegd worden in wet- en regelgeving 
(119 Gw, 117 Pw). De spelregelkaarten interbestuur-
lijke informatie bieden een handig stappenplan 
dat doorlopen kan worden.2 De hoofdlijn van deze 
kaarten is: vraag slechts wat je nodig hebt voor je 
verantwoordelijkheid, vraag niet frequent uit (één 
keer per looptijd van de regeling) en vraag niet 
iedereen alles (maak gebruik van een steekproef). 

Bas Lont is politiek secretaris van de christenunie 
utrecht (stad). Hij is werkzaam geweest bij de  
afdeling Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 
van het ministerie van BZK. A
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en een deel van de energie-intensieve industrie 
begrijpen vaak wel dat energiebesparing bijdraagt 
aan hun concurrentiepositie, maar doen in ons 
land amper investeringen op dat vlak. Strenge nor-
men en fiscale vergroeningen - waarbij lasten op 
arbeid worden verlaagd en lasten op emissies wor-
den verhoogd - kunnen best zo worden doorge-
voerd dat dit hun concurrentiepositie niet aantast. 
toch regeert vaak angst en ontbreekt visie. KLM 
is bijvoorbeeld al jaren faliekant tegen emissiebe-
perking in het vliegverkeer, terwijl vele Europese 
luchtvaartmaatschappijen voor zijn. Een tweede 
oorzaak is het gebrek aan politiek leiderschap. 
in Duitsland was al een Energiewende ingezet 
en na de kernramp in Fukushima besloot Angela 
Merkel de kerncentrales te sluiten. De kabinetten-
Balkenende deden niets. Een derde oorzaak is het 
wijdverbreide klimaatscepticisme. nederland heeft 
in Europa het hoogste bevolkingspercentage dat 
denkt dat klimaatverandering overdreven wordt.  
in de media is er weinig serieuze aandacht voor.

Hoe kunnen we onze achterstand inlopen?
Daarvoor is nou zo'n Energieakkoord nodig met 
concrete maatregelen als harde doelstellingen 
voor duurzame energie, energieprestatienormen 
en bijpassende fiscale regelgeving. Alleen daar-
mee verzekeren we dat voor een lange termijn  
de juiste richting wordt ingeslagen. neem wind-
energie: nederland heeft op dit moment twee 
bescheiden windmolenparken voor de kust van in 
totaal 220 MW. Maar nu is in het Energieakkoord 
besloten dat er in voor 2020 in totaal 4450 MW 
moet zijn aanbesteed door de overheid, inclusief 
een stopcontact op zee. Dat is dus twintig keer 
meer dan de omvang van de huidige twee parken! 
Zo merken bouwbedrijven dat het menens is en 

Deze zomer kwam er onder regie van de SER een 
Energieakkoord tussen de energieproducenten, 
de industrie, de milieuorganisaties, werkgevers, 
werknemers en de overheid. U zat aan tafel  
namens Natuur en Milieu. Bent u tevreden?
Het energieakkoord zorgt voor een omslag van 
kolen naar windmolens. niet door ‘holle’ doelstel-
lingen, maar doordat concrete marsroutes zijn 
afgesproken door alle partijen samen. Zo is precies 
vastgelegd wanneer oude kolencentrales moeten 
worden gesloten en hoeveel megawatt wind op 
zee van 2015 tot 2019 per jaar moet zijn aanbesteed. 
ieder jaar zullen daardoor tot vier windparken op 
zee worden gebouwd in de komende jaren. in 
2020 zal meer dan 40% van onze elektriciteit met 
hernieuwbare energie worden opgewekt. op zon-
nige dagen met veel wind zal het zelfs richting de 
100% gaan. Bovendien levert het akkoord volgens 
de planbureaus tenminste 15.000 extra banen op 
en miljarden aan investeringen. 

100% duurzame energie, dat klinkt mooi. 
Maar waar komt onze stroom dan vandaan als 
het niet waait en de zon niet schijnt?
Dan kunnen warmtekrachtinstallaties en gascen-
trales gemakkelijk een tekort aanvullen. Daarnaast 
worden opslagtechnieken ontwikkeld, zoals 'wind-
gas', waarbij een overschot aan windstroom wordt 
omgezet in waterstof. Bij windstilte kan het water-
stof worden ingezet om stroom op te wekken.

Nederland heeft een achterstand ten opzicht van 
Denemarken en Duitsland, waar procentueel veel 
meer duurzame energie wordt opgewekt. Hoe 
komt dat?
ten eerste vanwege gevestigde belangen in ons 
land die zich ertegen verzetten. De gasindustrie 

Duurzame energie 
   nu of nooit
DooR PEtER SiEBE  Het thema duurzaamheid lijkt van de kaart te zijn verdwenen. Werkloosheid vraagt 

nu alle aandacht. Wil deze aarde op langere termijn leefbaar blijven dan moeten we echter 
de zorg voor de schepping hoog op de agenda houden. Een gesprek met Ron Wit van Natuur 
en Milieu over de impact van het Energieakkoord, ook voor gemeenten. ‘Nederland heeft in 

Europa het hoogste bevolkingspercentage dat denkt dat klimaatverandering overdreven wordt.’ 
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zullen ze serieus geïnteresseerd zijn. Met het  
Energieakkoord op zak is uitstel niet meer mogelijk. 

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Wat kun je aan duurzame energie doen op  
gemeentelijk niveau?
Volgens het Energieakkoord krijgen mensen die 
in hun buurt gezamenlijk energie opwekken in 
coöperatief verband een korting van 7,5 cent 
per opgewekte kWh stroom. Hierdoor wordt het 
aantrekkelijk om samen te investeren in zonnepa-
nelen op een buurtschool, een manege, of ieder 
andere gebouw met een geschikt groot dak. ook 
samen investeren in een windmolen in de buurt of 
warmtetechnieken valt onder deze nieuwe fiscale 
regeling. Dit kan ook positieve sociale effecten 
teweegbrengen.

Veel gemeenten zijn al actief op dit vlak. Een 
aantal Friese gemeenten werkt gezamenlijk hard 
aan het produceren en toepassen van groen gas. 
Lochem is heel actief, maar ook grote steden, 
zoals utrecht en Amsterdam. Verder zijn er intus-
sen al zo'n 300 burgerinitiatieven in coöperaties, 
waarvan circa 100 professioneel en bedrijfseco-
nomisch solide zijn. Hun aantal groeit en zal door 
de nieuwe fiscale regeling naar verwachting snel 
verder toenemen.

Rotterdam had ten tijde van de film van  
Al Gore grote ambities om klimaatneutraal te  
worden, maar er komt weinig van terecht. 
'Zie je wel' zeggen critici. Hebben ze gelijk?
Ja en nee. Positief is dat er veel gebeurt.  
Zo worden veel nieuwe concepten op het gebied 
van energiebesparing in woningen en vastgoed 
toegepast. negatief is dat de gemeenteraad 

bouwvergunningen heeft afgegeven voor twee 
nieuwe kolencentrales, en dan ook nog zonder 
harde afspraken over bijvoorbeeld co2-opslag. 
ongelofelijk! Zelfs in de Verenigde Staten zijn de 
laatste jaren alle nieuwbouwplannen voor kolen-
centrales ingetrokken.

In provinciale en gemeentelijke kassen zit 17,3 miljard, 
gekregen uit de verkoop van de geprivatiseerde 
energiemaatschappijen. Wat kunnen gemeente-
raden doen om veel meer van dat geld in te zetten 
voor onze toekomstige energievoorziening? 
Sommige provincies zetten dat kapitaal al in voor 
de energietransitie. Zo is in overijssel een succes-
vol energiebesparingsfonds voor woningeigenaren 
opgericht. Maar zeker in deze crisistijd zou het 
goed zijn als provincies meer financieringscon-
structies opzetten om energiebesparing in met 
name woningen en gebouwen te stimuleren. Dat 
levert direct veel werk op voor aannemers en de 
installatiesector. in het Energieakkoord is geregeld 
dat mensen leningen kunnen terugbetalen via de 
energierekening, zodat de consument er weinig 
van merkt, omdat de kosten van de lening worden 
gecompenseerd door de lagere energierekening. 
Mensen zullen echter alleen massaal gebruik gaan 
maken van deze optie als de Rijksoverheid samen 
met provincies een subsidie op betere energie-
prestaties van hun huis zou invoeren.  

Drs. Ron Wit is Hoofd Energie van natuur en  
Milieu. Drs. Peter Siebe was tot 2010 voorzitter  
van het christelijk Ecologisch netwerk, waar de 
christenunie bij was aangesloten. tegenwoordig 
zet hij zich onder de naam Greenconnect in als 
verbinder tussen mensen en milieu. 
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Wat is de hoofdboodschap van het boek?
in het Europadebat worden vaak uiterste posities 
ingenomen: superstaat of natiestaat, eurofilie  
of eurofobie. in een christelijk-politieke visie op  
de Eu hoeven we ons niet vast te klampen aan 
de natiestaat, maar ook niet door te slaan in  
eurocentralisme. Er is wel degelijk een alternatief. 
Een positief-kritische visie combineert het belang 
van integratie met een gehechtheid aan de cul-
turele diversiteit tussen de lidstaten. Het gaat om 
het vinden van de juiste balans tussen eenheid en 
verscheidenheid. En laat ‘in verscheidenheid ver-
enigd’ nu juist het officiële motto van de Eu zijn! 

Wat heeft het christendom bijgedragen aan Europa?
in de bewoording van de canadese filosoof 
charles taylor, is het belangrijkste misschien wel 
de bron van agapè die zij heeft voortgebracht. 
De bron van Gods liefde vormt de basis voor een 
relationele invulling van de gemeenschappelijke 
waarden van Europa. Het christendom waardeert 
de vrijheid en gelijkwaardigheid van het individu 
en hecht er sterk aan dat de mens recht wordt 
gedaan, vooral de kwetsbare (gerechtigheid). 

‘Europese 
politiek 

moet meer 
vat op de 

economie
krijgen’

DooR GEERt JAn SPiJKER Na De euro gewogen, een publicatie eind vorig jaar over de eurocrisis, 
bracht het WI in april een boek uit over Europa in brede zin: wat bindt Europeanen? Welke 
betekenis hebben de christelijke wortels voor Europa? En wat betekent dit voor onze visie op 
de huidige EU? Belangrijke vragen, ook met het oog op de komende Europese verkiezingen 
op 22 mei 2014. Een gesprek met auteur Sander Luitwieler. 

GESPREK mET 
SANDER LUITWIELER

Waarom moest dit boek er komen? 
Wat was de aanleiding?
Richting Europa, de eerste publicatie van het Wi 
over de Europese unie, uit 2002, heeft een aanzet 
gegeven tot een positief-kritische partijvisie. Het 
leek mij van belang deze visie verder uit te werken 
en te onderbouwen. Hiermee kan de christenunie 
een alternatief geluid laten horen in het Europa-
debat. tijdens het schrijven is het belang en de 
actualiteit hiervan, vooral door de eurocrisis, alleen 
maar groter geworden.

Sander Luitwieler
In verscheidenheid verenigd
Buijten En Schipperheijn B.V.
April 2013  
ISDN: 9058817237 
152 pagina’s | € 14,90
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Het individu floreert binnen allerlei gemeenschap-
pen, zonder dat er één alomvattend is - behalve 
dan de gemeenschap met God. Hierin komt 
de unieke bijdrage van het christendom aan de 
waarde van diversiteit tot uitdrukking.

En aan de EU?
De bron van agapè is ook beschikbaar voor de Eu 
en de Eu is eveneens een waardengemeenschap. 
De vijf genoemde waarden zijn terug te vinden in 
Eu-Verdragen en het Handvest van de Grondrech-
ten van de Eu. De grondleggers van de Eu, zoals 
Robert Schuman, waren bovendien overtuigde 
katholieken. Voor hen speelden deze waarden een 
grote rol bij hun streven naar Europese eenwording 
en zij werden hierbij geïnspireerd door hun geloof.

Wat bedoel je precies met publieke gerechtigheid? 
Een liberaal als Bolkestein kon er, zo bleek bij de 
boekpresentatie, niet zoveel mee, snap je dat?
ik begrijp dat in zoverre dat gerechtigheid een 
specifiek, Bijbels begrip is, dat tegenwoordig 
minder gebruikt wordt. Maar gerechtigheid is 
natuurlijk verwant aan rechtvaardigheid, dat toch 
een belangrijk begrip is in de liberale traditie. Met 
publieke gerechtigheid bedoel ik recht doen aan 
de belangen van mensen, hun onderlinge relaties 
(binnen gemeenschappen) en de schepping. De 
overheid dient de publieke voorwaarden te schep-
pen voor mensen om tot bloei te komen.

Wat heb je tegen eurofilie?
Bij eurofilie bestaat het gevaar dat de Eu een al-
omvattende gemeenschap wordt. De balans slaat 
zo ver door naar integratie dat geen recht wordt 
gedaan aan de culturele diversiteit tussen de 
lidstaten. Zo wordt nu onder druk van de eurocrisis 
aangestuurd op hervormingen van bijvoorbeeld 
de arbeidsmarkt en sociale zekerheid die de cultu-
rele eigenheid van lidstaten kunnen aantasten.

De euroscepsis in de EU groeit. 
Een zorgelijke ontwikkeling?
Bij euroscepsis bestaat het omgekeerde gevaar: 
dat de natie wordt verheerlijkt en gezien als een 
alomvattend geheel. De opkomst van euroscepti-
sche partijen in Europa is dan ook een gevaarlijke 
en zorgelijke ontwikkeling. Vanuit christelijk oog-
punt is de Eu op zichzelf niet problematisch; het 
gaat om de manier waarop zij wordt vormgegeven. 

De angst die vaak gepaard gaat met euroscepsis 
is bovendien niet passend voor een christen; hij 
mag vanuit liefde en hoop in het leven staan en de 
toekomst tegemoet zien.

De EU bevindt zich in een crisis, zowel op  
economisch als staatkundig terrein. Hoe moet  
de ChristenUnie daar op reageren?
Enerzijds openstaan voor verdere integratie, juist 
om de politiek meer vat te geven op de economie 
in plaats van, zoals nu vaak het geval is, dat de 
economie de politiek in de greep heeft. Anderzijds 
er voor waken dat dit niet ten koste gaat van de 
culturele diversiteit tussen de lidstaten. Bij dit alles 
een waardegedreven en relationele benadering in 
het debat inbrengen.

Gebrek aan draagvlak is een van de belangrijkste 
ondermijnende factoren in de EU. Hoe kan dat 
worden verbeterd?
Dit kan allereerst door een betere democratische 
controle en verantwoording van de uitoefening 
van overheidsbevoegdheden, zowel op Europees 
als nationaal niveau. Verder moet men duidelijk  
en eerlijk zijn over de vergevorderde stand van  
het integratieproces en de beperkte nationale  
beleidsruimte. tot slot is een positieve visie op de 
Eu als waardengemeenschap van belang, gericht 
op publieke gerechtigheid en culturele diversiteit.

Wat verwacht je van de komende Europese verkie-
zingen? Waar moet de ChristenUnie op inzetten?
ik verwacht dat de tendens om uiterste posities in 
te nemen ten aanzien van de Eu - dus eurofilie of 
eurofobie - zich tijdens de verkiezingscampagne 
in versterkte mate zal voordoen. Vooral euroscep-
tische partijen zouden wel eens een flinke opmars 
kunnen gaan maken in het Europees Parlement. 
Voor de christenunie is het de uitdaging om uit 
dat kamp weg te blijven en zich niet in die hoek  
te laten drukken. De christenunie kan een 
aansprekend alternatief presenteren: een  
positief-kritische visie die zowel recht doet aan 
integratie als culturele diversiteit. 

Dr. Sander Luitwieler schreef voor het Wi  
verschillende publicaties over de Eu, waaronder 
In verscheidenheid verenigd. Een positief-kritische 
visie op de Europese Unie (2013).
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De politiek heeft 
teveel vertrouwen 
in de ICT
ICT IN DIENST VAN DE ECONOmIE?
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Met een digitale agenda hopen de nederlandse 
overheid en de Eu de economie weer uit het slop 
te halen. tegelijkertijd houden de antigeluiden 
rondom ict niet op: cybercriminaliteit, geldverslin-
dende en mislukte ict-projecten bij de overheid, 
cyberpesten en de slechte invloeden van ict voor 
kinderen.1 Hoe houden we greep op de technolo-
gie die een steeds grotere greep op ons heeft?  
En wat kan of moet de overheid hierin doen?
in dit artikel ga ik in op de relatie tussen ict en 
samenleving en wat overheid en politiek hierin 
van plan zijn. Het valt op dat zowel de Eu als de 
nederlandse overheid een tamelijk instrumentele 
visie op ict hebben en ict vooral in dienst van 
de economie stellen. Aan het eind van dit artikel 
formuleer ik enkele aanbevelingen ten aanzien van 
ict voor de politieke agenda.

ICT verandert onze samenleving
Eind 2012 is – al voor de negende keer – een 
jaarboek over de relatie tussen ict en samen-
leving uitgebracht.2 in het inleidende hoofdstuk 
wordt ingezet bij het bijzondere karakter van ict: 
een technologie die steeds meer verweven raakt 
met ons dagelijkse doen en laten. Er ontstaat een 
andere economie en dat is ook de rode draad in 
de bundel: ict als transformerend potentieel voor 
onze economie. Starre ‘fysieke’ organisaties maken 
plaats voor dynamische ‘virtuele’ organisaties.  
Verdienmodellen veranderen en ook de kwets-
baarheden komen anders te liggen. ook voor 
gebruikers van ict verandert er veel. Letterlijk en 
figuurlijk zit de gebruiker meer ‘aan de knoppen’. 
Dat brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich 
mee, maar ook meer verantwoordelijkheden - vaak 
ten koste van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De impact is meestal moeilijk te  
overzien en te voorzien. 

uit de introductie blijkt dat de redacteuren een 
optimistisch boek voor ogen hadden. Het is goed 
om in tijden van (economische) crisis de kansen te 
belichten, maar het is ook belangrijk dat de keer-
zijden en overblijvende vraagstukken voldoende 
belicht worden. twee bijdragen in de bundel 
vragen tegen de achtergrond van de ontwikkelin-
gen in de ict expliciet aandacht voor een debat 

over normen en waarden. Deze bijdragen geef ik 
hieronder beknopt en met instemming weer.3

ICT als ontwrichtende technologie
De tilburgse hoogleraar Gerard van oortmerssen 
spreekt over ict als een disruptieve (=ontwrich-
tende) technologie. Hij stelt dat door de hoge 
veranderingssnelheid het feitelijk gebruik van 
nieuwe technologie voorloopt op de ontwikkeling 
van ons begrippenkader en onze taal, waardoor 
ons conceptueel vermogen om de werkelijke aard 
van de revolutie die we nu meemaken te bevat-
ten en erover te communiceren achterblijft. ict 
is niet alleen een enabling technologie, maar een 
technologie die leidt tot innovatie en verstoring 
van bestaande processen en instituties. Voor het 
disruptieve karakter van ict wijst de auteur vier 
onderliggende trends aan: compressie (alles wordt 
steeds kleiner), connectiviteit (alles wordt verbon-
den), convergentie (alles versmelt) en complexiteit. 
Door deze trends kan emergent (=niet voorzien) 
gedrag ontstaan. De ontwikkeling van ict roept 
filosofische en ethische vragen op waar we nog 
geen antwoord op hebben. En we kunnen die  
ontwikkeling maar zeer ten dele beïnvloeden.
Van oortmerssen noemt als eerste uitdaging van 
ict voor deze tijd de ethische aspecten. Hij heeft 
het dan over de misdaden die met ict gepleegd 
kunnen worden, maar ook over ongewenste effec-
ten als verslaving en verschraling van intermenselijk 
contact. ook vraagt hij zich af hoe de zich verder 
ontwikkelende ict in de toekomst met óns omgaat. 
Het is volgens hem hoog tijd dat er een publiek 
debat komt over wat wij echt belangrijk vinden in 
het leven, wat onze gemeenschappelijke waarden 
zijn en hoe technologie ons kan ondersteunen om 
die waarden te realiseren. We moeten volgens hem 
een goede balans vinden tussen leven in de fysieke 
wereld en leven in de virtuele wereld.

DooR MELLE DE VRiES  Het is nog niet zo heel lang geleden dat de internetzeepbel klapte.  
De verwachtingen van ICT, het internet en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid waren 
eind vorige eeuw hooggespannen en toen de zeepbel in 2000 klapte, geraakte ons land in 
een economische recessie. Inmiddels bevinden we ons weer in een recessie, hebben we 
al enkele jaren te maken met een economische crisis en toch zijn de verwachtingen van 
internet en ICT opnieuw hooggespannen.

•  ict brengt veel kansen en ook veel vraagstukken.
•  De politiek heeft te veel vertrouwen in ict.
•  Er is meer debat nodig over de keerzijden  

van ict.
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wereldbeeld gecompleteerd wordt met een sociaal 
en politiek perspectief dat de wereld begrijpt als het 
geheel van normen, waarden en sociaal-culturele be-
tekenissen.” (58) tegen deze achtergrond is de vraag 
relevant hoe ict op de politieke agenda staat.

EU: De digitale agenda van Kroes 
in 2010 bracht Eurocommissaris mevrouw Kroes 
een digitale agenda voor Europa4 uit. Deze  
agenda heeft een hoog maakbaarheidsgehalte  
en staat geheel in het licht van economische groei. 
Direct aan het begin wordt al gesteld: “De Digitale 
Agenda moet uitmonden in een digitale een-
gemaakte markt die duurzame economische  
en sociale voordelen creëert op basis van snel 
en ultrasnel internet en interoperabele toepas-
singen.” En even verder: “De voorstellen in het 
kader van de Digitale Agenda zullen het pad ef-
fenen voor de kenteringen die zich als gevolg van 
de toenemende digitalisering van de economie 
en de samenleving zullen voordoen.” De Digitale 
Agenda is één van de zeven ‘vlaggenschipinitiatie-
ven’ om de Eu uit de crisis te helpen. “Dankzij een 
grootschaliger en efficiënter gebruik van digitale 
technologieën zal Europa zijn kernuitdagingen 
kunnen aangaan en zullen de Europeanen hun 
levenskwaliteit zien verbeteren dankzij, onder 
meer, betere gezondheidszorg, veiligere en effici-
entere vervoersoplossingen, een schoner milieu, 
nieuwe mediamogelijkheden en vlottere toegang 
tot overheidsdiensten en culturele inhoud.”

Nederland: eenzijdig economische 
oriëntatie 
De nederlandse overheid heeft in 2011 in aanslui-
ting op de Eu een eigen digitale agenda5 uitge-
bracht. Al in de inleiding valt de instrumentele 
visie op ict op. Er wordt weliswaar gesteld dat ict 
een onlosmakelijk onderdeel is van onze werk- en 
leefomgeving en dat ict structurele verande-
ringen in economie en maatschappij tot gevolg 
heeft, maar toch wordt alles door de economische 
bril bekeken en niet vanuit een breder ethisch 
kader. Kort gezegd komt het er op neer dat de 
overheid er met deze agenda voor wil zorgen dat: 

1.  er meer ruimte komt voor ondernemers om  
slimmer te werken; 

2.  er een snelle en open infrastructuur beschikbaar 
komt en blijft;

Het informationele wereldbeeld  
is incompleet
ook Rinie van Est en Linda Kool (van het Rathenau 
instituut) pleiten in hun bijdrage voor een debat 
over normen en waarden. Zij beschrijven aan de 
hand van twee concrete voorbeelden hoe ict de 
werkelijkheid verandert. Zij noemen drie niveaus 
van technologische invloed: 
1. directe lokale, fysieke en zichtbare invloed; 
2.  invloed op de werking van socio-technologische 

systemen zoals sociale en culturele patronen en 
instituties; 

3.  invloed op mondiale trends: technologisch, 
economisch, sociaal, ecologisch, enz.

De innovatie- en transformatiekracht van ict heeft 
veel te maken met het feit dat ict eenvoudig 
mengt met andere technologieën. Echte doorbraken 
vinden vaak plaats op de grenzen tussen sectoren. 
Een belangrijke ontwikkeling is de toenadering 
tussen natuurwetenschappen (nanotechnologie en 
informatietechnologie) en levenswetenschappen 
(biologie en hersenwetenschappen). Deze conver-
gentie wordt gedreven door een informationeel 
wereldbeeld: leven als een informatiesysteem. Het 
gaat dan niet meer alleen om beheersing, zoals 
in het mechanische wereldbeeld, maar ook om 
programmeerbaarheid en manipuleerbaarheid. 
“Hoe meer we weten van cognitieve en emotionele 
processen, des te meer vragen dit oproept over 
hoe we deze data kunnen en willen gebruiken. (…) 
Welke data en technieken zijn acceptabel om  
mensen te beïnvloeden?” (51) ondertussen laten 
wij mensen ons op allerlei manieren beïnvloeden. 
Zo langzamerhand is ons hele leven een grote 
commerciële ervaring aan het worden. 

De politieke claim dat technologische vooruitgang 
(niveau 1) ook leidt tot meer welvaart en welzijn 
(niveau 2 en 3), is volgens Van Est en Kool niet 
vanzelfsprekend legitiem. “om politieke sturings-
mogelijkheden te ontdekken is het belangrijk  
om te erkennen dat op het functionele (1) en  
systemische (2 en 3) niveau andere principes 
gelden. op het functionele niveau domineert het 
informationele wereldbeeld. (…) Het grote gevaar 
is dat het informationele wereldbeeld de domi-
nante manier wordt waarop wij als mensen naar 
onszelf en de wereld om ons heen gaan kijken. (…) 
[Het is] van cruciaal belang dat het informationele 
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bedrijven en burgers al hun zaken met de overheid 
digitaal kunnen afhandelen. Verder komen er in 
aansluiting op de digitale agenda tien doorbraak-
projecten6, onder meer gericht op het gebruik en 
de kennis van ict. De regering is zich bewust van 
toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden 
op het terrein van cybersecurity en wil daar ook 
wat aan doen. ten slotte zet de regering publiek 
toegankelijke informatie over kwaliteit in de zorg 
en een betere aansluiting van ict-systemen in de 
strafrechtketen op haar agenda.

in de Visiebrief digitale overheid 2017 7 aan de 
tweede Kamer laat het kabinet merken dat een 
deel van de bevolking kritisch staat ten opzichte 
van verdergaande digitalisering. De kritiek betreft 
dan ofwel het gebrek aan vaardigheden, ofwel 
de angst voor verlies van privacy. “Hiervoor moet 
altijd aandacht zijn en naar een oplossing worden 
gezocht.” Het kabinet wil daarom burgers nog 
actiever betrekken bij de doorontwikkeling en het 
testen van ict-voorzieningen. Burgers moeten ook 
eenvoudig kunnen inzien welke gegevens over hen 
zijn vastgelegd en aan wie deze worden verstrekt. 
Het is bepaald niet zo dat het kabinet te weinig 
doet met ict. integendeel, het voorafgaande 
toont het grote vertrouwen dat het kabinet heeft 
in ict. in de afgelopen jaren heeft de Algemene 
Rekenkamer echter kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de ict-projecten van de overheid en 
onlangs nog constateerde ze8 dat die lessen nog 
niet zijn geleerd.

Aanbevelingen
Wat zou de overheid beter kunnen doen ten aan-
zien van ict? ik rond af met enkele aanbevelingen. 

1.  De overheid moet leren van de lessen uit het 
verleden, zowel van de mislukte ict-projecten 
als van alle bedreigingen op het terrein van 
ict. De overheid moet zich actiever opstellen 
in het debat over ict en dan niet alleen vanuit 
het perspectief van kansen (technologische 
vooruitgang leidt tot meer welvaart en welzijn), 
maar ook vanuit de openstaande (ethische en 
politieke) vraagstukken. Wordt het zogenaamde 
'tegendenken'9 wel gefaciliteerd?

2.  De overheid moet beseffen hoe zij zelf op aller-
lei manier beïnvloed is door ict en wat daarvan 

3.  die infrastructuur met vertrouwen gebruikt kan 
worden en 

4.  daarvoor voldoende kennis en vaardigheden op 
de werkvloer zijn. 

Zo worden we “meer en meer de Digital Gateway 
to Europe”. Zelfs het vertrouwensaspect, het der-
de punt uit de digitale agenda, wordt verbonden 
met de economische groei: “Gebrek aan vertrou-
wen in ict is ongewenst omdat het economische 
groei schaadt.”

De ChristenUnie over ICT 
Staat ict voldoende op de politieke agenda? En 
zo ja, maakt die aandacht voor ict dan ook deel 
uit van een meer omvattende visie? Van de huidige 
partijen in de tweede Kamer hebben de VVD,  
PVV en 50plus niet of nauwelijks aandacht voor 
ict in hun programma’s. De andere partijen  
besteden meer aandacht aan ict, maar het blijft 
veelal instrumenteel. ict wordt als een oplossing 
gezien voor maatschappelijke vraagstukken, zoals 
in het onderwijs, de zorg en de publieke dienstver-
lening door de overheid. Diverse partijen pleiten 
voor een vrij internet. Daarnaast worden ten  
aanzien van ict vraagstukken gesignaleerd zoals 
een tekort aan kennis op dat terrein, de cyber-
criminaliteit en schending van privacy.

De christenunie pleit in haar verkiezingsprogramma 
ook voor een vrij en toegankelijk internet, maar slaat 
daarin niet door zoals de andere partijen. Zo wil de 
christenunie dat internetfiltering mogelijk blijft, de 
privacy beschermd wordt, internet- en gameversla-
ving tegengegaan wordt en dat ook in het digitale 
domein er een plaats is voor een publieke en pluri-
forme omroep. De SGP spreekt nauwelijks over ict 
maar wel over technologie en waarschuwt vooral 
tegen de mogelijkheden om het leven op aarde 
naar eigen hand te zetten. Het cDA vindt dat een 
samenleving wordt gebouwd op gedeelde waarden 
en daarvoor is een maatschappelijk debat nodig, 
zeker met alle veranderingen die op ons afkomen 
waaronder een informatietechnologische revolutie.

Het regeerakkoord
Eind 2012 hebben VVD en PvdA in hun regeer-
akkoord met betrekking tot ict een aantal zaken 
vastgelegd. Zo willen ze de overheidsdienstver-
lening verbeteren: uiterlijk eind 2017 moeten 

‘De digitale agenda van de EU heeft een hoog 
maakbaarheidsgehalte en staat geheel in het licht van 

economische groei.’



36 | DenkWijzer | oktober 2013 

1  in nRc Handelsblad van 24 juni 2013 wordt het 
boek Digitale dementie: Hoe wij ons verstand  
kapot maken van Manfred Spitzer besproken: 
“Hoe meer kinderen met ‘beeldschermen’  
bezig zijn, des te slechter het is voor hun  
concentratievermogen, taalverwerving en sociale 
vaardig-heden.” in NRC Handelsblad van 28 juni 
2013 reageert Patti M. Valkenburg dat de inter-
netschade niet overdreven moet worden.

2  corien Prins, Anton Vedder en Frans van der Zee 
(red.). 2012. De Transformerende Kracht van ICT 
- Jaarboek ICT en Samenleving 2012. Gorredijk: 
Media update.

3    De overige bijdragen zijn gerichte essays over be-
paalde onderwerpen, zoals ‘big data’, ‘creatieve 
industrie’, ‘open access’, ‘het nieuwe werken’ en 
de toepassing van ict in sectoren als energie, 
onderwijs en zorg.

4  http://ec.europa.eu/digital-agenda
5 http://bit.ly/k6ivcg
6  “Doorbraakprojecten met ict hebben als doel 

een bijdrage te leveren aan economische groei, 
regeldrukvermindering, kwaliteitsverbetering en 
de verbetering van de concurrentiepositie van  
nederland door efficiënter en grootschaliger 
gebruik van ict. Maatschappelijke vraagstukken 
worden opgelost door het creëren van doorbra-
ken in gebruik van ict met een duidelijk en her-
kenbaar effect voor ondernemer en/of burger.”

7 http://bit.ly/k6ivcg
8  http://bit.ly/15ZbPXi
9 De term is van de filosoof Hans Achterhuis. 
10   Wetenschappelijke Raad voor het Regerings- 

beleid. 2011. iOverheid. WRR-rapport 86. Amster-
dam: Amsterdam university Press. (http://www.
wrr.nl/publicaties/publicatie/article/ioverheid)

11   in NRC Handelsblad van 22 juni 2013. ons leven 
speelt zich steeds meer af in het grenzenloze 
virtuele domein en dat heeft ook gevolgen voor 
onze houding in de reële wereld. ons leven wordt 
door schermen geregeerd, of we het nu willen 
toegeven of niet.

12   Zo ook Johan Graafland in zijn bijdrage in G.J. 
Spijker (red.). 2010. Vrijheid: Een christelijk-sociaal 
pleidooi. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 
Motief.

13   Sander Luitwieler. 2013. In verscheidenheid ver-
enigd. Een positief-kritische visie op de Europese 
Unie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.

14  Michael J. Sandel. 2012. Niet alles is te koop.  
De morele grenzen van marktwerking. utrecht: 
ten Have. Zie het vorige nummer van DenkWijzer 
(2013/1, p.16-19) voor een bespreking van dit boek.

Melle de Vries studeerde informatica en filosofie en 
is nu werkzaam als beleidsdirecteur bij de KnAW.
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‘Er zijn kritische kanttekeningen te plaatsen bij het 
‘technovertrouwen’ van politiek en overheid.’

N
o

te
n de consequenties zijn, bijvoorbeeld als het gaat 

om de kluwen van informatiestromen en infor-
matienetwerken die ontstaan is. De WRR10 zette 
in dit kader onlangs nog kritische kanttekenin-
gen bij het ‘technovertrouwen’ van politiek en 
overheid en vraagt aandacht voor een zorgvul-
dige afweging van waarden bij de beoordeling 
van initiatieven met ict. 

3.  Politici moeten beseffen dat de invloed van 
internet en ict heel groot is en dat een debat 
over normen en waarden alleen maar belangrij-
ker is geworden. De publicist Louis Stiller stelt:11 
“Waar vorm vervaagt, is de kans groot dat de 
norm vervaagt. in de anonimiteit en vaagheid 
van het internet is het nu eenmaal gemakkelij-
ker om je emoties te laten gaan en grenzen te 
overschrijden.” De eenzijdige pleidooien voor 
een vrij internet laten ongenoemd dat de vrij-
heid voor de één kan leiden tot onvrijheid van 
de ander.12

4.  ook richting de Europese unie moet duidelijk 
gemaakt worden dat de dominantie van de 
economie en het negeren van morele waarden 
nadelige gevolgen heeft. Sander Luitwieler stelt 
in de recent verschenen Wi-publicatie:13 “De 
Europese unie zit momenteel op het verkeerde 
spoor. Haar neoliberale koers zet te eenzijdig 
individu en economie centraal. Daardoor  
is Europa verschraald en verworden tot  
‘supermarkt’.”

5.  Het is goed om waakzaam te zijn voor een te 
sterke afhankelijkheid van ict. Want niet alles  
is ict en ict is ook niet alles. De filosoof  
Michael Sandel waarschuwt14 voor de  
uitlevering van morele waarden en publieke  
goederen aan de marktwerking. net zoals de 
markt door sommigen als een oplossing voor 
(bijna) alles wordt gezien, zo dominant lijkt 
soms de positie van ict. Wat met ict mogelijk 
is, dat moet ook gebeuren, en wat met ict  
niet gevonden kan worden, dat bestaat niet. 
Echter, niet alles is ict. 
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Het Wetenschappelijk Instituut wil bijdragen 
aan het mooie werk van de ChristenUnie met 
verdieping en vernieuwing. We inspireren 
graag ook de christelijk-sociale beweging van 
de toekomst. Nu al vijf jaar verzorgt het WI 
met Perspectief en het Opleidingscentrum het 
fellows-talentenprogramma. In januari 2014  
begint een nieuw seizoen. Het staat ditmaal  
onder leiding van historicus Remco van  
Mulligen en WI-directeur Wouter Beekers. 

Een jaar lang ontmoeten we elkaar iedere maand 
en denken we na over de christelijk-sociale  
politiek van toen, van nu en van de toekomst. 
Dat doen we aan de hand van klassieke denkers, 
intellectuelen en ervaringsdeskundigen. Na tien 
cursusavonden schrijven de cursisten een essay 
en worden opgenomen in de kring van  
de fellows. 

Veel van de oud-cursisten hebben inmiddels  
een verantwoordelijke functie binnen de  
ChristenUnie en de samenleving. Met hen,  
onze jonge fellows, blijven we graag in gesprek, 
binnenkort bijvoorbeeld in een bijeenkomst 
over de huidige hervormingen in de zorg. 

Voor het komend jaar zijn we op zoek naar  
nieuw jong talent. Studenten die willen proeven 
van de christelijke politiek, bijvoorbeeld.  
Of jonge mensen uit de praktijk die hun kennis 
van de christelijk-sociale traditie willen ver-
diepen. De deadline is 1 december. Bekijk de 
website en vertel, mail en twitter het rond! 

WI zoekt fellows!
Meld je aan vóór 1 december

WI AGENDA
Het WI in het najaar van 2013

oktober  
•  fellowsdiscussie over zorgzame 

samenleving 
• expertmeeting wonen
•  DenkWijzer en cursussen over 

decentralisaties

november 
• publicatie zorg en de Groenlezing
•  tafelgesprek voorgangers over 

christelijke politiek

december  
• publicatie decentralisaties
• DenkWijzer over de lokale verkiezingen 
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•  De inrichting van het lokaal bestuur moet 
veranderen. 

•  Dat is nodig om de taken in een goede 
verhouding tot burgers en organisaties te kunnen 
uitvoeren.

•  Het is onwenselijk en onmogelijk geworden om 
vergaande ambities voor de toekomst politiek 
vast te leggen...

•  ... daarvoor is de route te onzeker en het aantal 
actoren te groot geworden.

•  christenunie-politici moeten zich bezinnen op de 
rol van de gemeenteraad: minder kaders stellen 
en meer ‘het volk’ vertegenwoordigen.
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‘Wanneer krijgt  
de gemeenteraad  
inspraak in de 
plannen van 
de burgers?’

DooR BEn nitRAuW

Tijdens het warme zomerweer eind juli zocht een aantal buurtbewoners in Zwolle 
op creatieve wijze verkoeling en plezier voor hun kroost. Ze zetten een flink 
kinderzwembadje op de stoep en bezorgden daarmee veel buurtkinderen een waar 
waterspektakel. Helaas was de vreugde van korte duur. Patrouillerende stadswachten 
verboden dit spontane evenement binnen de publieke ruimte, op straffe van een flinke 
boete. De ouders kozen eieren voor hun geld en lieten het badje leeglopen. 
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burgers. In dit artikel wil ik vooral inzoomen op de 
vraag hoe - met name lokale - politici er mee uit de 
voeten kunnen. Wat betekent al die aandacht voor 
de verhouding tussen overheid en burgers feitelijk 
voor de grondhouding en werkwijze van raads-
fracties? Moet daar de bezem door of zijn alleen 
accentverschuivingen nodig?

Gemeenteraad van de toekomst
Een zestal organisaties, waaronder de Vereniging 
van Griffiers, de Bestuursacademie en ProDemos 
startten afgelopen voorjaar een serie van zes semi-
nars om “gezamenlijk te komen tot eigentijdse en 
innovatieve oplossingen waarmee gemeenteraden 
zich kunnen voorbereiden op de toekomst.” (Zie 
www.gemeenteraadvandetoekomst.nl voor meer 
informatie.) Met masterclasses en simulaties van 
gemeenteraadsvergaderingen experimenteren  
we daar met nieuwe vormen om lokaal bestuur 
eigentijdser inhoud te geven. De aanname daarbij 
is inderdaad dat de manier waarop het lokaal 
bestuur op dit moment functioneert noch aansluit 
bij de taken die het moet uitvoeren noch bij de 
vragen van de burgers. om een paar hoogtepunten 
uit de masterclasses naar voren te halen:

1. Rien Fraanje, opsteller van het Rob-rapport 
Loslaten in vertrouwen (zie kader) betoogde als  
inleider op het eerste seminar al dat er twee 
belangrijke redenen zijn waarom het speelveld 
waarop gemeenteraden functioneren moet 
veranderen. Allereerst is het takenpakket van 
de gemeenteraad in rap tempo van het fysieke 
domein (met overzichtelijke participatieprocessen) 
verschoven naar het sociale domein. Daar moeten 
gemeenten maatwerk leveren, en dat laat zich 
moeilijk verenigen met standaardprocessen. Hoe 
lastig wordt het niet om als gemeenteraad kaders 
mee te geven aan professionals die in bijvoorbeeld 
de jeugdhulpverlening het werkelijke maatwerk  
moeten leveren? 
De tweede reden is dat de overheid de burger 
herontdekt. of het nu is vanuit financiële noodzaak 
of vanuit de politieke wens dat burgers zich meer 
moeten inzetten voor de publieke zaak, het plei-
dooi is dat burgers meer eigen verantwoordelijk-
heid moeten nemen en meer burgerschap moeten 
laten zien. Verschillende rapporten en andere 
onderzoeken - zie de kaders - tonen echter aan dat 
het niet zozeer de burger is die moet veranderen, 

De reacties – zowel binnen de stad zelf als op inter-
net – logen er niet om. Was er eindelijk eens een 
leuk samenbindend initiatief in de wijk, werd het 
de kop ingedrukt ‘vanwege regels waar niemand 
om gevraagd heeft’. ik weet niet of de Zwolse 
raadsleden van de christenunie ook zijn aange-
sproken op dit incident. Maar na het lezen van het 
artikel ‘Geen actief burgerschap zonder zeggen-
schap’ in de vorige DenkWijzer wordt zo’n vraag 
aan christenunie-politici best een spannende. 

Oerkrachten 
in dat artikel schreef Wi-directeur Wouter Beekers 
over actiever burgerschap en een terugtredende 
overheid, naar aanleiding van het uitkomen van 
een aantal rapporten over dit thema. Beekers 
stelde enthousiast vast dat de kanteling in denken 
over de verhouding tussen overheid en burger 
prima aansluit bij de christelijk-sociale traditie van 
de christenunie. Dat zal waar zijn, maar ook verte-
genwoordigers van de christenunie blijken het in 
de praktijk vaak verbazend moeilijk te hebben met 
het afstaan van zeggenschap aan burgers. En de 
afgelopen jaren ben ik toch nog al eens christen-
unie-politici tegengekomen die het ronduit lastig 
vonden om de inbreng van (al te?) mondige bur-
gers een plek te geven in bestuurlijke plannen.

Het valt ook niet mee. niet voor niks meldt het 
RMo-rapport Terugtreden is vooruitzien dat er 
sterke “oerkrachten” zijn die er voor zorgen dat  
de overheid moeilijk kan loslaten. En als je al die 
rapporten op een rijtje zet, wordt er ook flink met 
de vinger gewezen:

1.  de overheid moet veel beter luisteren naar de 
burgers en er zelfs op uit zijn de invloed van 
burgers sterk te vergroten (WRR);

2.  de overheid moet maatschappelijke initiatieven 
veel meer inhoudelijke zeggenschap geven, 
ook als dat betekent dat de overheid soms het 
nakijken heeft (RMo); en

3.  ruimte geven aan de vitaliteit van de samen-
leving vraagt om een “urgente en radicale 
paradigmashift in functie, rol en werkwijze van 
politiek, bestuur en ambtenaren” (Raad voor  
het openbaar bestuur).

Wouter Beekers noemde al een zevental aan-
bevelingen voor een goede benadering van de 
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maar dat juist politiek en bestuur dat moeten 
doen. Zij laten momenteel een in de samenleving 
aanwezig arsenaal aan ervaring, kennis en ideeën 
liggen. Met andere woorden: de participerende 
burger verlangt juist naar een andere, meer  
luisterende en interactieve overheid.

2. Annemart Idenburg (opsteller van het WRR-
rapport Vertrouwen in burgers) liet in een bijdrage 
tijdens een andere masterclass overtuigend zien 
dat burgers op verschillende manieren uit zichzelf 
participeren. Daar moet je als bestuurder dus  
ook op verschillende manieren mee om (kunnen) 
gaan en dat vraagt volksvertegenwoordigende 
competenties van raadsleden die ze vaak niet in 
huis hebben. Enige zelfreflectie, en wellicht ook 
scholing is dus geboden.

3. Dat de overheid er nog lang niet is, stelde ook 
Jacques Wallage in een masterclass vast. te vaak 
veronderstelt de gemeenteraad zichzelf als het 
middelpunt van de besluitvorming, terwijl haar inzet 
enorm aan betekenis heeft ingeboet. En als 2,5% 
van de nederlanders lid is van een politieke partij 
en slechts 10% daarvan actief is, zit het met de 
legitimatie ook niet meer goed. is het dan gek dat 
burgers wel eens het gevoel krijgen dat de politieke 
partijen de democratie van hen hebben gestolen?

Veranderen
tijdens de eerste bijeenkomsten van de Gemeen-
teraad van de toekomst bleek bij de deelnemers 
de sterke overtuiging en de wil om op zoek te 
gaan naar een andere – en wellicht ook minder 
prominente – rol voor en invulling van politiek en 
bestuur. Enkele voorbeelden ter illustratie:

1.  inherent aan de kaderstellende rol van de ge-
meenteraad is dat ambities voor de toekomst in 
hoofdlijnen worden vastgelegd zonder dat de 
burger daarbij in beeld is geweest. Pas bij de 
uitrol van de kaders worden inspraakprocedures 
en andere vormen van burgerparticipatie uit de 
kast gehaald. is het dan gek dat burgers zich 
niet gekend voelen in hun wensen, kennis en 
ideeën? Veel beter zou het zijn als de kaderstel-
lende rol van de raad wordt beperkt tot de pro-
cedurele kant: hoe gaan we burgers vragen hun 
ideeën aan te geven, welke rol pakken we daar 
zelf in en waar willen we dan naartoe werken?

‘In plaats van dingen te willen regelen voor de burger zal 
het raadslid dan het proces willen faciliteren waarbij de 

samenleving zelf de richting aangeeft.’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

stelt in het rapport Vertrouwen in burgers (2012) de vraag centraal 

hoe beleidsmakers burgers beter kunnen betrekken. In het 

rapport komt het beeld naar boven van burgers die wel degelijk 

initiatiefrijk, competent en welwillend zijn. Alleen, ze worden 

daarbij vaak door de overheid gefrustreerd of juist voor de voeten 

gelopen. Een belangrijke les voor bestuurders en politici is dan 

ook: denk vanuit de burgers en niet vanuit het stadhuis. Dit kan 

bijvoorbeeld inhouden dat de aandacht van de gemeenteraad 

moet verschuiven van het vaststellen van inhoudelijke kaders 

naar het faciliteren van het ontwikkelen van ideeën en plannen. 

Een mooi voorbeeld vind ik zelf de manier waarop de gemeente 

Zeist en burgers in dialoog gingen over een forse bezuini-

gingsdoelstelling. Het proces werd door de raad vastgesteld, de 

uitkomst (mede) door burgers bepaald. 

Het rapport Loslaten in vertrouwen (2012) van de Raad voor 

het openbaar bestuur (Rob) vertelt niet zozeer dat de overheid 

zich van allerlei publieke taken kan terugtrekken, maar wel dat 

ze over een veel breder arsenaal van rollen moet gaan beschik-

ken. Ook hier geldt dus: de richting moet zijn van product naar 

proces. Om kritisch naar de eigen rol te kunnen kijken geeft de 

Rob bestuurders en politici de zogenaamde overheidsparticipa-

tietrap cadeau, het spiegelbeeld van de aloude participatieladder. 

De vraag is niet langer: 'Wanneer betrekken we de burgers bij ons 

beleid?', maar veel meer: '(Wanneer) wordt de overheid bij dit 

traject betrokken?'. De uitdaging aan de politiek is dus vooral het 

geven van sturing aan de omslag naar een grotere betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid en zeggenschap van de burgers. 

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) schetst in 

het rapport Terugtreden is vooruitzien (2013) hoezeer bestuurlijk 

Nederland verlangt naar een terugtredende overheid, maar ook 

waarom dat maar niet wil lukken en hoe daarom het dogma van 

de gelijkheidsfuik moet worden losgelaten: gaandeweg is bij de 

organisatie van alle publieke voorzieningen telkens de meetlat 

van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gelegd. Geen wonder dat 

er politieke angst is ontstaan om particulier initiatief veel ruimte 

te geven. Mensen kunnen immers worden uitgesloten of voorzie-

ningen worden voor sommige groepen onbetaalbaar?

Om dit gelijkheidsdenken te doorbreken adviseert de RMO 

politici en bestuurders daarom vooral om wat langer op hun han-

den te blijven zitten: laat burgers eerst maar een probleem zelf 

ervaren en bereid worden om tot (collectieve) actie over te gaan. 

Uiteraard blijft het zaak om bij maatschappelijke initiatieven een 

aantal randvoorwaarden te bewaken of een vangnet te bieden als 

er gaten in het maatschappelijk aanbod ontstaan.

Adviesorganen over de rol van de 
overheid in relatie tot de burgers 
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2.  inherent hieraan is een bijna collectieve afkeer 
van het dichttimmeren van een raadsperiode 
met collegeafspraken, raadsprogramma’s en 
andere documenten. ook daarvan geldt: hoe 
kunnen burgers ‘in hun kracht komen’ als de 
marsroute al vastligt en alleen de stopplaatsen 
nog mogen worden afgesproken?

3.  De gemeenteraad die burgers serieus wil ne-
men kan niet anders dan een andere koers va-
ren: meer de volksvertegenwoordigende rol op-
pakken door goed te weten wat burgers willen 
en waar nut en noodzaak liggen. in plaats van 
dingen te willen regelen voor de burger zal het 
raadslid dan het proces willen faciliteren waarbij 
de samenleving zelf de richting aangeeft. of, 
zoals op een van de seminars schertsend werd 
opgemerkt: “Wanneer krijgt de gemeenteraad 
inspraak in de plannen van de burgers?”

Ben nitrauw is zelfstandig trainer/adviseur  
(www.in-gesprek.nl) en was gemeenteraadslid 
in Heino en Harderwijk. Hij is lid van de 
Gemeenteraad van de toekomst.A
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Verkiezingen 2014
Rond deze tijd mag je verwachten dat in de meeste 
gemeenten waar de christenunie deelneemt aan 
verkiezingen de programma’s en kandidatenlijsten 
al tenminste in de grondverf staan. Wat dat betreft 
komt dit artikel misschien wat laat. toch is het 
goed om wat aandachtspunten mee te geven voor 
de nieuwe raadsperiode en de jaren erna (want de 
weg is nog lang). 

Met dank aan Jeroen van urk, raadsgriffier in oude 
iJsselstreek, geef ik vijf bewegingen aan die de 
Gemeenteraad van de toekomst wil maken, maar 
uiteraard eerst nog nader wil verkennen:

1.  van een politiek van partijen naar een politiek 
van personen – omdat het de mensen zijn die 
de relatie met de burgers goed inhoud kunnen 
geven;

2.  van een politiek van programma’s naar een 
politiek van thema’s - omdat de toekomst niet 
moet worden vastgelegd maar juist samen met 
burgers moet worden vormgegeven;

3.  van een politiek van doelstellingen naar een  
politiek van uitgangsstellingen – omdat elk  
proces een wandeling is waar je het startpunt 
wel maar het eindpunt nog niet van weet;

4.  van een politiek van arena’s naar een politiek  
van netwerken – omdat verbinden effectiever  
is dan elkaar de loef afsteken;

5.  van een politiek van ideologieën naar een 
politiek van inspiratie – omdat grote verhalen 
meestal geen antwoord geven op de  
actualiteiten die zich spontaan aandienen.

Spannend, maar het lijkt me de moeite waard  
om aan die verkenning mee te doen. Want gaat 
politiek niet per definitie om macht? En hoe 
verhoudt die zich tot de overtuigingen van een 
partij als de christenunie? Wat moet je straks 
nog in je verkiezingsprogramma zetten als je als 
raad nog ‘slechts’ een speler in het netwerk bent? 
Genoeg ideeën voor een mooie ledenvergadering, 
zou ik zeggen. 

Burgerschap in de doe-democratie (NICIS, 2010) – een rapport 

met een mooie mix van theorie en veel praktijk over de ins & 

outs van de doe-democratie, vormen van actief burgerschap 

(‘doe-het-zelvers’ en ‘mondige monitoren’), het activeren van 

wijkbewoners en de opbrengsten van lokale initiatieven. Leuk en 

leerzaam leesvoer voor raadsleden.

De affectieve burger (Loes Verplanken e.a., 2013) – een onder-

zoek naar de ontwikkeling van de publieke moraal van zorgzaam-

heid. Boeiend is de analyse van de manier waarop de overheid via 

emotiemanegement de burgers in een modus probeert te krijgen 

waarin voor elkaar zorgen de norm wordt. “De overheid moet 

straks kunnen rekenen op burgers die op elkaar kunnen rekenen.” 

Hoogleraar Evelien Tonkens concludeert aan het slot dat de 

politiek ten aanzien van de herziening van de verzorgingsstaat 

suggereert uit te voeren wat burgers zelf willen, maar dat veel van 

de nu ingezette veranderingen juist ingaan tegen de wens van de 

meeste burgers: de overheid gooit veel dingen op het bordje van 

de burger en laat die het vervolgens zelf uitzoeken. 

De doe-democratie (Ministerie van BZK, 2013) – reactie op met 

name de rapporten van de drie adviesorganen over versterking 

van actief burgerschap. Mooi overzicht van recente ontwikkelin-

gen en visies op overheid en burgerschap; veel voorbeelden van 

de doe-democratie in het land. Kanttekening: sommige initiatie-

ven lijken nieuw, maar zijn wel erg uit de oude doos.

Meer lezen over actief burgerschap, 
de netwerksamenleving of de 
doe-democratie?
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niet de bedoeling dat u perse alles oppakt, maar 
dat u kijkt wat past binnen uw politieke werk. 

Intranet 
op intranet (http://intranet.christenunie.nl) kunt  
u te allen tijde rondkijken en ideeën opdoen,  
een aanrader! concreet hebben raadsleden/wet-
houders onlangs bijvoorbeeld al Handreikingen  
ontvangen rond lokaal alcoholbeleid en de  
nieuwe winkeltijdenwet. ook zijn via intranet  
voorbeeldvragen rond de WMo verspreid, en  
over schaliegas (Statenfracties). ook via twitter  
(@bvchristenunie), Facebook (groep ‘Bestuurders-
vereniging christenunie’) en de nieuwsbrief van 
de Bestuurdersvereniging wordt u op de hoogte 
gehouden van nieuw geplaatste ideeën/voorbeel-
den/Handreikingen/etc. 

Wat verwachten we van u?
Als u politieke kansen ziet, laat het ons weten  
via bestuurdersvereniging@christenunie.nl of  
033-4226969. Wij zullen er mee aan de slag gaan, 
en ze zo mogelijk vertalen en verspreiden, zodat 
alle fracties, inclusief de tweede Kamerfractie, er 
wat mee kunnen doen. Graag ontvangen we ook 
uw feedback op de input die we leveren. 

De Bestuurdersvereniging 
maakt het u gemakkelijker

DooR BERnADEttE VAn DEn BERG  Mogelijk hebt u het al gemerkt, de Bestuurdersvereniging zet  
in op de zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze lokale en provinciale politici, ook  
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de provinciale verkiezingen  
in 2015. Dit doen we door u te bedienen met praktische Handreikingen, het aanbieden 
van ideeën en het versterken van de onderlinge uitwisseling. Hiermee kunt u lokaal 
op vrij eenvoudige wijze aandacht vragen voor een bepaald punt, passend bij het 
ChristenUnie-profiel. Zo mogelijk worden Handreikingen voorzien van voorbeeldvragen, 
voorbeeld-moties en een voorbeeld-persbericht.

Meer samenwerking 
We zien als Bestuurdersvereniging het belang van 
een helder landelijk én lokaal christenunie-geluid, 
en het belang van samenwerking rond thema's. 
Een goed voorbeeld is het statiegeld-dossier 
geweest, waarin Bestuurdersvereniging en tweede 
Kamerfractie succesvol samengewerkt hebben om 
afschaffing te voorkomen. Een ander voorbeeld 
van goede samenwerking lokaal, provinciaal en 
landelijk is de samenwerking rond het onderwerp 
'kleine scholen'.

Wat kunt u van ons verwachten?
De Bestuurdersvereniging wil de komende  
maanden benutten om richting de gemeente-
raadsverkiezingen de raadsleden te 'bedienen' 
met ideeën om lokaal zichtbaar te zijn en invloed 
uit de oefenen. De tweede Kamerfractie wil dit 
ook, door onderwerpen die landelijk spelen zo 
mogelijk ook lokaal door te vertalen. We proberen 
u niet te overvoeren met ideeën in deze drukke 
periode in aanloop naar de verkiezingen en pro-
beren de informatie die wij voor u hebben zoveel 
mogelijk te bundelen in de maandelijkse digitale 
nieuwsbrief van de Bestuurdersvereniging. Hand-
reikingen worden wel ‘los’ naar u gemaild. Het is 
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Hoe ben je bij de ChristenUnie terechtgekomen?
ik kom helemaal niet uit een politiek nest, mijn  
ouders waren wel lid van het GPV, maar de blaadjes 
werden niet gelezen. Pas toen ik naar Amsterdam 
verhuisde om daar te gaan studeren werd ik door 
de politiek gegrepen. Min of meer toevallig kon 
ik in 1990 een reis met GPV-jongeren naar Rusland 
maken. Dat was heel bijzonder, de communisti-
sche regimes waren toen net gevallen. ik dacht 
'Wow, interessant, de politiek doet ertoe!' ik 
werd actief in het GPV en later zelfs de landelijke 
campagnepresentator. toen trouwde ik echter een 
Amerikaan en emigreerden we naar de Verenigde 
Staten. 

Toen jullie in 2003 weer in Nederland kwamen 
wonen, waren GPV en RPF gefuseerd tot  
ChristenUnie. Was dat heel anders? 
Eigenlijk had ik het gevoel dat ik iedereen nog ken-
de. Arie Slob en Kars Veling kende ik van school in 
Zwolle en bleken nu actief in de Haagse politiek. 
Heel grappig. Het ontstaan van de christenunie 
vind ik nog steeds heel mooi. Een partij over 
kerkgrenzen heen waarin we open kunnen praten 
over geloof en samen kunnen bidden. We moe-
ten wel voorkomen dat we gaan pretenderen dat 
we precies weten 'wat God wil'. Dat is gevaarlijk. 
Standpunten verschillen, binnen de christenunie 
overigens nog meer dan in het GPV destijds. 

Hoe uit jouw geloof zich in de raad? 
ik probeer met zoveel mogelijk soorten argumen-
ten doelen te bereiken en meerderheden te  

‘Ambtenaren en professionals  
 moeten een omslag maken’

DooR GEERt JAn SPiJKER  Bij binnenkomst in huize Kennedy vallen meteen de vele portretten van 
Amerikaanse presidenten op. Van Jefferson tot Bush jr: allemaal blijken ze wel ergens familie van 
de Kennedy’s. Het huis ademt geschiedenis en politiek. Een mooie plek om Simone Kennedy-
Doornbos, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amersfoort te interviewen. Een gesprek met een 
ervaren politica over decentralisaties, koopzondagen en verkiezingen. ‘Als burgers niks horen over 
lokale politiek gaat het meestal goed. Helaas komen in Amersfoort vooral de ruzies in de krant.’ 

INTERVIEW mET SImONE KENNEDy-DOORNBOS
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Blijft er nog ruimte voor christelijke  
zorginstellingen op lokaal niveau? 
Wij hebben voorgesteld om te werken met een 
front-office, waarachter de instellingen zitten.  
De hulpvrager kan dan zelf aangeven wat hij wil en 
bij welke organisatie. Dat kan dus een christelijke 
instelling zijn. instellingen die nooit gevraagd  
worden zullen vanzelf het loodje leggen. Het hui-
dige college kiest helaas een andere weg,  
meer via wijkteams met 'neutrale' organisaties.  
Wij sturen er nu op aan dat die instanties wel 
divers samengesteld zijn. 

Jullie zaten vorig jaar nog in het college, nu niet 
meer. Waait er een andere wind door Amersfoort?
toen de VVD vorig jaar het college liet vallen  
vanwege een vertrouwenscrisis met GroenLinks, 
wilde deze partij doorgaan met de PvdA, niet  
toevallig natuurlijk na de landelijke uitslag... Ze 
wilden beide perse twee wethouders leveren, en 
omdat alleen GroenLinks met dit plan mee wilde 
doen, zijn ze weer samen in een coalitie gestapt. 
Al het gedoe is slecht geweest voor het vertrou-
wen in de politiek. Zolang de burger niks hoort 
over lokale politiek gaat het meestal goed. Deze 
coalitie is echt seculier: 52 koopzondagen wer-
den er meteen doorgedrukt, ondanks gebrek aan 
draagvlak onder alle groepen van de bevolking... 

Waar gaat jullie fractie komend jaar op inzetten?  
Richting de verkiezingen gaan wij van die koop-
zondagen zeker een punt van maken. ik vrees dat 
de druk om te gaan werken op zondag enorm zal 
gaan toenemen bij veel meer beroepsgroepen, 
dat gaat echt voor een andere cultuur zorgen.  
Verder willen wij opkomen voor kwetsbaren in de 
samenleving, in het bijzonder de chronisch zieken, 
en voor keuzevrijheid zodat hulpvragers zorg  
kunnen krijgen die bij hen past. En ook voor  
kinderen en gezinnen in het algemeen hebben  
wij een scherp oog, bijvoorbeeld als het gaat om  
speeltuinen, het zwembad en de bibliotheek. 

smeden. op bepaalde momenten is het ook goed 
om te getuigen en de bijbel aan te halen. Zo eindi-
gen onze algemene beschouwingen vaak met een 
inspirerende bijbeltekst. 

Rijk en provincie gaan veel taken, zoals jeugdzorg 
en veel langdurige zorg, naar gemeenten verplaat-
sen. Vind je dat een goede ontwikkeling? 
Jazeker, door decentralisatie rekenen we af met 
de afschuifcultuur – waarbij mensen met minder 
kansen op de arbeidsmarkt vanuit de bijstand 
(gemeentelijk geld) naar de Wajong of via werkbe-
drijven naar de WW werden geschoven (rijksgeld) 
– en het versplinterde zorglandschap. Vooral de 
jeugdzorg is een enorme warboel. ik ben blij dat 
het nu op één niveau komt, met oog voor maat-
werk. Maatwerk kost echter wel meer geld, dat 
moeten we ons realiseren. En veel ambtenaren en 
professionals zullen een enorme omslag moeten 
maken. nu zijn zij ingesteld op vastgestelde 
kaders, straks zullen ze veel flexibeler en vraag-
gerichter moeten denken: 'Wat hebt u, burger, 
nodig?'. om dat goed te kunnen beoordelen is 
veel kennis nodig van de lokale samenleving. 

Kan Amersfoort deze omslag aan? 
We bereiden ons goed voor, bijvoorbeeld door 
werkbezoeken te doen naar allerlei zorginstan-
ties. Daarbij hebben we als gemeente een visie 
vastgesteld die richting geeft. tegelijk is nog wel 
meer duidelijkheid nodig van het rijk, vooral over 
de omvang van de zorgvraag. ook moet het rijk 
nu echt eens leren loslaten, zo bemoeit het zich 
telkens weer met Wmo-gelden.

Er wordt steeds meer van burgers verwacht.  
Is dat realistisch? 
Amersfoort is een behoorlijke vrijwilligersstad. 
Eigen onderzoek in de stad heeft aangetoond 
dat mensen best wat willen doen. De drempel om 
vrijwilligerswerk te gaan doen blijkt hoog, maar als 
mensen het eenmaal hebben gedaan dan zijn ze 
vaak positief verrast. We zien ook grenzen: voor 
persoonlijke verzorging (douchen, lichamelijke ver-
zorging, e.d.) wil men toch liever de professional 
dan de buurman. Bovendien moet de overheid er 
rekening mee houden dat vrijwilligers zich minder 
goed laten aansturen en minder continuïteit met 
zich meebrengen.

Simone Kennedy is sinds 2006 gemeenteraadslid 
(sinds 2011 fractievoorzitter) van de christenunie 
Amersfoort en sinds 2009 vice-voorzitter van de 
gemeenteraad. Ze is lid van het curatorium van het 
Wi en was meerdere malen lid van de landelijke 
verkiezingsprogrammacommissie. 
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INTERVIEW mET SImONE KENNEDy-DOORNBOS
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Als je als fractie een raadsvoorstel in overweging 
neemt, moet je met veel zaken rekening houden. 
Hoe weet je nu of je alle belangrijke aspecten 
goed hebt meegewogen? Deze checklist 
voor christenunie-raadsleden is bedoeld als 
ondersteunend middel. 

1. Hoort het onderwerp bij het domein  
van de overheid? 
De christenunie vindt dat de overheid zich 
terughoudend moet opstellen. Ze moet geen 
verantwoordelijkheden van de samenleving 
overnemen en zich zo weinig mogelijk mengen  
in zaken van individuen of gemeenschappen.  
is de overheid in het voorstel dienstbaar aan  
de samenleving?

2. Houdt het voorstel zich aan de beginselen 
van behoorlijk bestuur?
Een betrouwbare opstelling van de overheid is 
de kern van behoorlijk bestuur. Een betrouwbare 
overheid motiveert haar besluiten goed, handelt 
zorgvuldig en correct, houdt zich aan afspraken  
en zorgt dat de burger weet waar hij aan toe is. 

3. Doet het voorstel recht aan alle 
betrokkenen? 
Wie of wat ondervinden er gevolgen van het 
voorstel? Zijn hier partijen bij die hun stem niet 
kunnen laten horen? Daarbij hoort ook aandacht 
voor de gevolgen van mensen ver weg en in de 
toekomst, voor een duurzame economie en zorg 
voor de schepping dus.

4. Is dit voorstel in lijn met de koers van  
de ChristenUnie? 
Een consistent geluid bevordert een helder  
profiel. Zegt het verkiezingsprogramma  
iets over het onderwerp? Zijn er op een  
ander niveau of in andere gemeenten 

christenunie-vertegenwoordigers bezig met de 
behandeling van het onderwerp, en wat is hun 
standpunt? 

5. Blijft er door dit voorstel voldoende ruimte 
voor levensbeschouwelijke diversiteit?
De christenunie wil mensen ruimte geven om 
hun geloof een plek te geven in hun leven, in 
het onderwijs, op het werk, enzovoort. Gaat het 
voorstel ten koste van die ruimte of bevordert  
het die?

6. Past het voorstel in de begroting? 
Zijn de kosten in verhouding met de opbrengsten? 
Vinden we het dit bedrag waard of kan het geld 
beter aan iets anders besteed worden?

7. Heb je de reacties van de omgeving op het 
voorstel ingeschat? 
Welke reactie verwacht je vanuit andere partijen, 
en van leden en kiezers? Het wil niet zeggen dat 
je je stemgedrag hier helemaal naar moet richten, 
maar dit moet wel onderdeel van je afweging zijn.

ten slotte: politieke besluitvorming is uiteraard 
geen wiskunde. Vertegenwoordigers maken hun 
eigen inschatting en weging. Een christenunie-
politicus laat zich uiteindelijk leiden door de Bijbel. 
Micha 6:8 is in dit verband een mooie richtlijn: 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen,  
trouw te betrachten en nederig 
de weg te gaan van je God. 

DooR RiEKE ELSEnBRoEK  Deze weken wordt de training ‘Klaar voor de campagne in 1 dag’ 
gevolgd door ervaren en nieuwe kandidaat-raadsleden. Onderdeel van deze training 
is de ChristenUnie raadsledenchecklist, ontwikkeld met het WI en de BV.

De ChristenUnie 
Raadsledenchecklist 
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Column
DooR EPPo BRuinS, HooFDREDActEuR   

Het subsidiariteitsbeginsel is een bekend begrip in de christelijke politiek. Het is terug te voeren tot de 
Augustijnse samenleving zoals beschreven in De Civitate Dei. Het begrip zelf is ontstaan als middenweg 
tussen het (extreem-)liberalisme, waarbij het lot van individuen aan marktwerking wordt overgelaten en de 
totalitaire regimes uit het begin van de twintigste eeuw. 

Banale uitleg
Subsidiariteit gaat uit van een wederzijdse verantwoordelijkheid van de mens en de verbanden waarin hij 
zich organiseert, zoals kerken, verenigingen - maar ook familie en de overheid. Die verbanden dienen de 
mens. tegelijk stellen die verbanden de mens in staat de maatschappij te dienen. instellingen en overheden 
moeten de voorwaarden scheppen waardoor de mens zich kan ontplooien - maar de ontplooide mens geeft 
ook terug aan het grotere geheel. En dat heet samen leven.
Subsidiariteit sluit goed aan bij het Kuyperiaanse concept 'soevereiniteit in eigen kring'. De verbanden 
waarin de mens zich organiseert hebben alle hun eigen rol, functie en taak te vervullen. En daar hoort dan 
ook de juiste verantwoordelijkheid - en dus vrijheid - bij. Verbanden in de samenleving zijn er niet voor niets, 
ze geven zin en inhoud aan de samenleving.
Het is jammer dat het mooie principe van subsidiariteit tegenwoordig zo banaal wordt geïnterpreteerd: 
subsidiariteit betekent in de moderne samenleving alleen nog dat je taken en verantwoordelijkheden zo 
laag mogelijk belegt. Veelal komt dat voort uit nutsdenken of efficiency-overwegingen en dat heeft niets te 
maken met subsidiariteit - laat staan met soevereiniteit in eigen kring. 

Wat is het 'waarom'? 
Hoe doen ze dat in het bedrijfsleven? in de organisatiekunde heet subsidiariteit: integraal management. Het 
is bekend dat integraal management staat of valt met inspirerend leiderschap. Een inspirerend leider schept 
de juiste voorwaarden, bewaakt de samenhang, spoort aan en perkt in al naar gelang wat nodig is om het 
hogere doel te bereiken. Een inspirerend leider is bovenal in staat het 'waarom' uit te leggen. Waarom doen 
we dit en waarom doen we het zo? Het grotere verhaal, de zin achter dit alles. Juist dan zijn mensen bereid 
en in staat om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen.
Zonder inspirerend leiderschap werkt subsidiariteit niet. Het beleggen van verantwoordelijkheden op lagere 
niveaus vindt dan niet plaats op basis van vertrouwen, maar op basis van een baas-knecht-verhouding, 
door het opleggen van taken en soms vanwege angst van de baas om zelf een fout te maken. Dat is geen 
subsidiariteit, dat is eenrichtingsmanagement.
De regering verschuift op dit moment allerlei taken en verantwoordelijkheden naar lagere overheden. op 
zich kan dat een goede zaak zijn, maar de zingeving ervan, het 'waarom', mist. "Als lagere overheden de 
taken gaan uitvoeren, staat het dichter bij de burger, dan wordt het dus efficiënter" - zo is de bewering. 
tegelijk wordt er op bezuinigd - en dat is het eigenlijke doel. Een neoliberale uitleg van een christelijk 
principe, gespeend van enige vorm van leiderschap. 

"Als visioenen ontbreken, verwildert het volk." (Spreuken 29:18) 

Subsidi-rariteit



DENK mEE OP: wi.christenunie.nl

‘Voor ambtenaren betekent dit dat het 
niet in de eerste plaats gaat om het 
correct toepassen van regels, maar 
om het stimuleren dat verschillende 
partijen willen bijdragen aan het 
oplossen van problemen.’
Bort Koelewijn , pagina 13


