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Een Copernicaanse Wending
Eigen Kracht en de toekomst 

van de lokale verzorgingsstaat 



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

verandering van tijdperk
 Herman Verhagen

Daan Roosengaarde







DELEN
PLATFORMS

KLEINSCHALIGHEID

COÖPERATIES

ZELF DOEN

SAMENWERKEN
LOKAAL



Eigen kracht


 

Kritiek op ingesleten institutionele praktijk


 
Met scepsis ontvangen / bedreigend


 

Laten zien dat het werkt / doorzetten


 
Klein gehouden / onderbouwen


 

1e
 

doorbraak / belangrijke mensen worden 
enthousiast


 

Verspreiding of pervertering? Gaan we 
echt veranderen of doen we alsof?



Andere verhoudingen tussen burgers en Andere verhoudingen tussen burgers en 
professionals/instituties.professionals/instituties.

WIJKEN ALS LABORATORIUM WIJKEN ALS LABORATORIUM 

TRANSITIETRANSITIE









Burger als rechthebbende 
consument

Gulzige instituties als leverancier
 

publiek management –
 

bedrijfsmatig denken

Systeem
wereld

Expertocratie

Leefwereld 



Het systeem loopt vast

complex

duur

ontoegankelijk

werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd

etiketteert

consumentistisch
bureaucratisch



Twee bewegingen
Professionals manifesteren zich in de 

leefwereld van burgers –
 

organisatie van 
professionele nabijheid.  
PROFESSIONELE EN

INSTITUTIONELE BEWEGING

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



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





Eigen Kracht = 
wisseling van de macht 

(der gewoonte)
►Relationeel –

 
microniveau

MACHTSWISSELING
 

-
 

Eigen kracht
►Sociaal –

 
mesoniveau

ONTINDIVIDUALISEREN
sociale veerkracht: netwerken

►VERBINDEN
 

-
 

altruïsme-overschot
Burgers als co-professionals
maatjes, mentoren, buddies

►Mogelijk maken EIGENAARSCHAP
Burgers als (co)producenten 
Trusts, BewonersBedrijven, zelfbeheer, 
coöperaties



BURGERS

OVERHEID / INSTITUTIES

Heruitvinding
Civil

Society 

Samenwerking
Delen

Zeggenschap
Kleineschaligheid

Netwerken
Platforms
Zelf doen



Crisis is niet bepalend

wel versnellend



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
EIGEN KRACHT  ALS UITGANGSPUNTEIGEN KRACHT  ALS UITGANGSPUNT

EIGENAARSCHAP ALS DOELEIGENAARSCHAP ALS DOEL





Een boom groeit niet door 
aan de takken te trekken…
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