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Lokalisering 
als ordeverstoring



We leven niet in een tijdperk van 
veranderingen, we leven in een 

verandering van tijdperk



TRANSITIETRANSITIE
Andere verhoudingen tussen burgers en Andere verhoudingen tussen burgers en 

professionals/instituties.professionals/instituties.

WIJKEN ALS LABORATORIUM WIJKEN ALS LABORATORIUM 





Nieuwe fase in organisatie en 
sturing van de verzorgingsstaat

Tot 1960Tot 1960 PARTICULIER INITIATIEF
(verzuilde, lokale elites/notabelen, burgers)(verzuilde, lokale elites/notabelen, burgers)

Tot 1980Tot 1980 VERSTATELIJKING
(staat (staat -- aanbodgestuurdaanbodgestuurd, professionele elites), professionele elites)

Tot 2010Tot 2010 ECONOMISERING
(bedrijfsmatige sturing (bedrijfsmatige sturing –– grootschaligheid grootschaligheid –– 
managers/bestuurders)managers/bestuurders)

Na 2010Na 2010 LOKALISERING







Terug in de tijdTerug in de tijd 
wat is er nu eigenlijk gebeurd?wat is er nu eigenlijk gebeurd?



1952 Ministerie van 
Maatschappelijk Werk



Jaren 60: de wereld op zijn kop

Weg met de betutteling



Staatsgreep van professionals 
Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

 in de kinderbescherming
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Vrijw illigers maatschappelijk w erkers

Particulier initiatief werd professioneel 
monopolie op oplossingen



WoningcorpoWoningcorpo’’ss 19601960

++ 1200 instellingen1200 instellingen

25.000 professionals25.000 professionals
100.000 actieve burgers100.000 actieve burgers
(besturen, ledenraden, (besturen, ledenraden, 

bewonerscommissies)bewonerscommissies)



1965: ‘Van genade naar recht’
PLANNINGSDENKEN 1970

Ruimteclaims per inwoner in Brabant: 
Binnen 100 meter: 6-12 m2 ‘blokgroen’

Binnen 400 meter: buurtgroen
Binnen 800 meter: wijkgroen

Binnen 1600 meter: stadsgroen
Totaal recht op: 75 m2 groen binnen straal 

van 3 km
Kaderwet Specifiek Welzijn (1977) => 

welzijnsplanning



Dienstverlening in bastions


 
Privé wereld = no-go-area


 

Privacy = heilig


 
De beweging wordt 
omgedraaid: 

- Vroeger: naar mensen toe
- Daarna: mensen naar de 

professionals toe



Burger als rechthebbende 
consument

Gulzige instituties als leverancier 
publiek management – bedrijfsmatig denken

Systeem
wereld

Institutionele
logica

Leefwereld 

Burgerlogica



Expansief groeiende 
institutionele wereld

Systeemlogica dwingend



systeemperversiteitensysteemperversiteiten

ONTPERSOONLIJKINGONTPERSOONLIJKING



WANTROUWENWANTROUWEN



BEHEERSING -PRODUCTIE

systeemperversiteitensysteemperversiteiten



Het systeem loopt vast

complex

duur

ontoegankelijk

werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd

etiketteert

consumentistisch
bureaucratisch



Stijging kosten 2e lijns jeugdzorg 
(regio Amsterdam)

tweedelijns jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-(L)VB 



Groei AWBZ





SYSTEEMWERELDSYSTEEMWERELD
BELEIDBELEID
OVERHEIDOVERHEID
INSTITUTIESINSTITUTIES
REGELSREGELS
CONTROLECONTROLE
BEHEERSINGBEHEERSING
RISICORISICO--VERMIJDINGVERMIJDING
EFFICIENCYEFFICIENCY
RECHTMATIGHEIDRECHTMATIGHEID

LEEFWERELDLEEFWERELD
BELEVINGBELEVING

BUURTBUURT
NETWERKENNETWERKEN

EIGEN KRACHTEIGEN KRACHT
VERTROUWENVERTROUWEN

SAMENWERKINGSAMENWERKING
ACTIEACTIE--VERLEIDINGVERLEIDING

PERSOONLIJKPERSOONLIJK
VERSCHEIDENHEIDVERSCHEIDENHEID

BURGERS / BURGERS / 
PRIVAATPRIVAAT

OVERHEID / OVERHEID / 
PUBLIEKPUBLIEK

VraaggerichtVraaggericht
KlantvriendelijkKlantvriendelijk

Burgers centraalBurgers centraal
burgerparticipatieburgerparticipatie



Wat te doen?

herontwerp / lokalisering 
smederijen / ordeverstoringen



Twee bewegingen
Professionals manifesteren zich in 

de leefwereld van burgers – 
organisatie van professionele 

nabijheid.  PROFKRACHT

Instituties openen zich voor burgers, 
ontdoen zich van hun 
leveranciersmonopolie en 
herontwerpen professionele 
dienstbaarheid. BURGERKRACHT



BURGERKRACHT

PROFKRACHT



van garagebedrijf 
naar wegenwacht



Opkomst generalisten 
/ sociale wijkteams

Van veelvoud naar eenvoud Van veelvoud naar eenvoud 
EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) –– TWEEDE LIJN TWEEDE LIJN 

Weg uit de Weg uit de 
systeemwereldsysteemwereld 
Leefwereld alsLeefwereld als
spreekkamerspreekkamer







Uitweg uit bureaucratie 
/ systemen / dure instituties


 

1 gezin/systeem, 1 professional, 1 plan/ 
programma


 

Gebiedsaanpak – Sociale wijkteams, Om het 
kind, MPG-aanpak


 

Kleinschaligheid (Thomashuizen, MarthaFlora- 
huizen, gezinshuizen)


 

Netwerkorganisaties (Buurtzorg, Opvoedpoli) 
met zelfsturende teams


 

Ambulantisering (zorg in 
woonsituatie) – Housing First. 



Talloze vraagstukken


 
Nieuwe organisaties / nieuwe instituties?


 

Kunnen we specialistische zorg terugdringen? 
Jeugdzorg? GGZ? Verslavingszorg? 


 

Wanneer behandelen / wanneer ondersteunen? 


 
Professionele verkeersdrukte in de wijk?


 

Wat is eigenlijk een generalist? Iedereen? 


 
Nieuwe vormen van financiering? 
Populatiegebonden? Gebiedsgebonden? 


 

Bezuinigen en kwaliteit verbeteren, kan dat 
samen?


 

Burgers in sociaal wijkteam? 



1 GEMEENTE STUURT KRACHTIG (met of zonder burgers)
Alles-in-een => Leeuwarder/Eindhovense model
Nieuwe organisatie => nieuw voor oud
Generalisten in uitvoering / specialist in team
Gebiedsgebonden/populatiegebonden financiering / wijkagenda’s

2 HYBRIDE STURING èn gemeente en instellingen
Lichte organisaties => detacheringsmodel
Netwerksamenwerking => sterke coördinatie
Oud maakt nieuw in wijksamenwerking / professionals krijgen ruimte

3. INSTELLINGEN sturen
Iedere koker apart de wijk in: jeugd&opvoeding&gezondheidssteam, ggz, 
maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
VERLENGDE ARM-constructies

Sociale wijkteams als bouwstenen 
voor lokale sociaal domein

Eenvoudiger?



Sturing sociaal domein Amsterdam



4 dimensies  
burgerkracht

Eigen kracht

De kracht van netwerken

Burgers als co-professional

Eigenaarschap
mogelijk maken



1. Micro-niveau 
Eigen kracht



2. Mesoniveau 
Kracht van netwerken 

Professionaliteit => dienstbaar aan Professionaliteit => dienstbaar aan 
sociale ecologiesociale ecologie

Bronnen: Lambert, 1992; Miller, Duncan en Hubble, 1997,  Asay and Lambert, 1999.



Vrijwillige – inzet -> burgerkracht 
3. Burgers als co-professionals





Publieke zaak weer van burgers laten zijn 
wijkondernemingen / trusts

4. Stadsniveau
Eigenaarschap 

/ reële zeggenschap



Institutionele logica onteigening









Lokalisering 
als ordeverstoring

(toe) Eigenaarschap 



BURGERKRACHT

PROFKRACHT



CRAFTING COMMUNITIES 
sociale smederijen

- Nieuwe institutionele arrangementen / sociale 
wijkteams

- Frisse associaties van burgers en sociale 
ondernemers / professionals

- Vrijplaatsen / onbepaalde ruimtes
- Lokale fabrieken van publieke waarde
- Niet-economische wederkerigheid
- Lab voor lokale solidariteit / inclusiviteit
- IJkpunten voor herontwerp dienstbaarheid en 

inzet en organisatie van prof. deskundigheid 



TRANSITIETRANSITIE

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

gaat over hoe instituties functionerengaat over hoe instituties functioneren

HERONTWERP DIENSTBAARHEIDHERONTWERP DIENSTBAARHEID
RUIMTE VOOR PROFESSIONALSRUIMTE VOOR PROFESSIONALS

ONTINSTITUTIONALISERINGONTINSTITUTIONALISERING
BURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNTBURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNT

EIGENAARSCHAP ALS DOELEIGENAARSCHAP ALS DOEL





Kritiek

Nieuwe gulzigheid?



Een nieuw tijdperk?



www.josvdlans.nl

@@josvanderlansjosvanderlans#burgerkracht#burgerkracht
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