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‘BURGERS GAAN DE
CRISIS VAN DE OVERHEID
NIET OPLOSSEN’
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Burgerkracht lijkt wel de nieuwe heilige graal.
Niet alleen voor de overheid, ook voor woningcorporaties. Als we nou burgers zelf initiatieven
laten nemen, dan lossen allerlei problemen in
de samenleving zich wel op, is de teneur. De
nieuwe hoogleraar Samenlevingsopbouw Justus
Uitermark maant tot voorzichtigheid: ‘Laten
we die burgerkracht vooral niet idealiseren.’
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niet meer zorgt voor ouderen en voor bibliotheken, de mensen dat wel zelf gaan doen. Alsof het per definitie zo is dat die dingen gedaan
worden en de vraag alleen nog is wie het gaat
doen. Ik denk dat als je een bibliotheek sluit,
die in de meeste gevallen gesloten blijft. Dat is
een verarming in een wijk.’

Is er in een rijkere wijk meer kans
dat de bewoners die taken zelf
oppakken?
‘Je ziet samenhang tussen zelforganisatie en
een hoger inkomen en een hogere opleiding.

Waarom voorzichtig met burgerkracht?

Die mensen weten meestal goed voor zichzelf

‘De publieke sector in Nederland – met name overheden – zit nog-

te zorgen en kunnen vaker zo’n bibliotheek

al met zichzelf in de knoop. Ze hebben het idee dat ze inefficiënt, star,

openhouden. Maar ook de kracht van sociale

rigide en gesloten zijn. Op basis van die diagnose kijken ze naar burgers

verbanden in een wijk, het behoren tot een

in de hoop dat daar dan de redding van zal komen. Dat is niet reëel, denk

gemeenschap, is belangrijk. Die kunnen ook

ik. Burgers zijn niet altijd krachtig en hebben eigen sores die ze moeten

onder migrantengroepen en armeren goed

oplossen. Dat is geen kritiek op burgers. Ik heb vooral kritiek op het

ontwikkeld zijn. Mijn moeder woonde een tijd

idee dat zij die crisis wel even gaan oplossen door zelf te doen wat de

in Amsterdam Oud-Zuid, één van de oudste en

overheid eerst deed. Dat gaat niet gebeuren.’

rijkste gebieden. Ook daar wonen mensen die
slecht ter been zijn en geen sociaal netwerk

De overheid wil dat mensen zelf aan de slag gaan.
Maar hebben zij daar behoefte aan?

hebben. Eenzaamheid is daar al een probleem

‘Voor een deel wel. Door de opkomst van internet is het wel makkelijker

kunnen rekenen op bijvoorbeeld thuiszorg.

om je te organiseren. Het aantal ZZP’ers is hard gegroeid en die groep is

Sommige wijken zijn heel rijk wat betreft

een drijvende kracht achter veel nieuwe initiatieven op het snijvlak van

economisch kapitaal en arm in sociaal kapitaal,

ondernemen en vrijwilligerswerk. Mensen zijn niet langer afhankelijk

en andersom.’

en dat probleem wordt groter als mensen niet

van een welzijnsinstelling of kerk en kunnen zelf initiatieven nemen. Dus

ben minder enthousiast dan anderen over het idee dat die revolutie ook

Hoe kunnen corporaties een
rol spelen in het aanjagen van
burgerkracht?

doorzet en uiteindelijk leidt tot een hele transformatie van de publieke

‘Voordat ze beginnen met het opwekken van

sector en dat de overheid dan straks grotendeels niet meer nodig is.’

burgerkracht is het nodig om de eigen voorzie-

je ziet de contouren van een burgerkrachtrevolutie. Daarmee is niet
gezegd dat ze de taken van overheden helemaal kunnen overnemen. Ik

ningen, zoals betaalbare huisvesting, goed te

Hoe ziet u die ontwikkeling dan wel?

regelen. Als je dat goed doet dan heb je al een

‘Als de overheid stopt met bepaalde taken, dan gebeuren die gewoon

hele prestatie geleverd. Bovendien is er een

niet meer. Nu is nog het idee dat wanneer de overheid zich terugtrekt en

groot verschil tussen corporaties en overhe-
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den. Overheden stoten heel veel af en hopen

mensen weten dat ze het onderhoud van de

dat burgers die taken overnemen. Corporaties

tuin kunnen overnemen en ze in ruil daarvoor

daarentegen namen er steeds meer taken bij.

een bescheiden vergoeding en rugdekking van

Naast de volkshuisvestelijke taak kwam daar

de corporatie krijgen, dan weet ik zeker dat

vanaf de jaren 90 leefbaarheid bij. De burger-

meer mensen erom gaan vragen. Op die

initiatieven die de afgelopen jaren in de kracht-

manier creëer je als corporatie ruimte, een

wijken ontstonden kwamen vaak niet vanuit

infrastructuur, die anderen vervolgens kunnen

bewoners maar vooral vanuit ambtenaren,

invullen. Dat geldt niet alleen voor binnen-

ondernemers of corporaties. Uit onderzoek

tuinen maar ook voor halletjes en speeltuinen.

van het SCP blijkt dat de inzet van bewoners in

Daarbij is het belangrijk om te regelen wie

die wijken gemiddeld is afgenomen. Dat is een

aanspreekbaar is als er iets misgaat.’

aanwijzing dat er iets niet goed is gegaan. Ik

houden. Lang is geprobeerd wijken van boven-

Je leest vaak dat bewoners het
beheer overnemen van bijvoorbeeld een buurthuis, hoe zou
dat er uit kunnen zien?

af integraal te hervormen. Het idee dat veel

‘Het zou helpen als je niet hoeft te beginnen

professionals met elkaar aan tafel zitten, de

met bezuinigingen. Daarmee wek je de indruk

neuzen dezelfde kant op krijgen en daarna

dat je de ellende over de schutting gooit bij

gaan “doorpakken”, is totaal achterhaald. Je

de bewoners. Begin vanuit de vraag hoe je

moet veel meer uitgaan van wat er in de wijken

burgers meer zeggenschap kunt geven. Het

al gebeurt. En soms moet je accepteren dat er

Klooster in Rotterdam was bijvoorbeeld lang

Justus Uitermark

weinig gebeurt. Of dat sommige initiatieven

een disfunctionerend wijkcentrum. De over-

(35) is bijzonder hoogleraar Samen-

van de grond komen en andere niet. Corpora-

heid moest op een gegeven moment toegeven

levingsopbouw aan de Erasmus

ties moeten geen halve opbouwwerkers wor-

aan eisen van bewoners die ook toegang

Universiteit in Rotterdam, een

den wat ze nu vaak wel zijn. En ik denk ook niet

wilden buiten kantooruren en in het weekend.

leerstoel deels gefinancierd door

dat je terug moet naar een situatie waarin ze

Doordat het centrum steeds meer open werd

Aedes. Op 10 januari hield Uitermark

alleen zorgen voor volkshuisvesting. Maar iets

gezet, kregen bewoners steeds meer invloed.

zijn oratie Verlangen naar Wikitopia.

daar tussenin. Ik denk dat de toekomst ligt in

En doordat er meer activiteiten kwamen,

Lees zijn oratie en andere publicaties

het creëren van infrastructuur die corporaties

stegen de inkomsten en namen bewoners na-

op www.justusuitermark.nl.

bij uitstek kunnen leveren en er voor zorgen

drukkelijker verantwoordelijkheid. Ze konden

dat de mensen die daar dingen doen zelf-

het bestuur overnemen, schreven fondsen aan

denk dat corporaties te weinig eigenaarschap
gaven aan bewoners, te veel redeneerden vanuit budgetten en veel onder controle wilden

organiserend en zelfvoorzienend zijn.’

en nu runnen ze dat centrum grotendeels zelf.
Dus begin niet met je eigen probleem en verwacht niet dat anderen het

Hoe zouden corporaties die
infrastructuur kunnen creëren?

oplossen. Maar zie jezelf als onderdeel van het probleem.’

die bewoners weinig gebruiken. De tuin is pro-

In dit soort initiatieven zijn vaak professionals actief.
Wat zou de rol van zo’n professional moeten zijn?

fessioneel onderhouden maar straalt weinig

‘Ze moeten nooit boven anderen gaan staan. Als de professional dan

uit. Daardoor heeft het weinig waarde voor

wegvalt, valt het hele initiatief in elkaar. Ik zie vaak dat een professional

bewoners. Betrek mensen bijvoorbeeld bij de

zichzelf onmisbaar maakt en overal tussen gaat staan. Je moet zo snel

invulling van de openbare ruimte waardoor het

mogelijk toe naar een situatie waarin burgers de volledige verantwoor-

meer warmte gaat uitstralen en het een meer

delijkheid hebben. Is er een rol voor professionals? Ja zeker, maar als

vanzelfsprekende ontmoetingsplek wordt. Als

ondersteuner. Die kan bijvoorbeeld zorgen dat het gebouw op slot gaat

‘Ik woon in een complex met een binnentuin
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‘BRENG OOK DE
MISLUKKINGEN IN
BEELD, DAAR KUN
JE VAN LEREN’

over hun resultaten. Dat is belangrijk, want er is
veel behoefte aan corporaties. Als één van de
weinige partijen in het middenveld behoren ze
niet tot de overheid maar hebben ze wel massa,
kunnen ze infrastructuur bieden en een eigen
agenda formuleren op het thema burgerkracht.
Het zou jammer zijn als hun potentieel onbenut
blijft omdat ze bezig zijn met het hoofd boven
water houden en succesbeelden najagen.’

Mislukkingen krijgen sowieso te
weinig aandacht, zeg je in je oratie.
‘Als je tien buurthuizen sluit, kan er één een
en wordt schoongemaakt. Voor vrijwilligers

succesvolle doorstart maken. Volgens mij moet je ook die mislukkingen

zijn dat lastige klussen. Als professionals dat

in beeld brengen, daarvan kun je leren wat de bedreigingen zijn voor een

goed doen, nemen ze niet alleen werk uit

succesvol initiatief. Als mensen bijvoorbeeld het idee krijgen dat ande-

handen maar zorgen ze ook voor continuïteit

ren niet zuinig zijn of het geld in eigen zak steken, dan krijg je daar veel

en herkenbaarheid.’

kinnesinne over. Zoals een bewoner die na een straatfeest de barbecue
mee naar huis neemt. Als je weet dat dat gebeurt, dan kun je als onder-

Wat moeten corporaties vooral
niet doen?

steunend professional vooraf bespreken hoe je omgaat met spullen die je

‘Succesbeelden najagen. Ik heb het idee dat

sleep blijft vaak uit beeld. Ik mis een vorm van nieuwsgierigheid bij over-

corporaties op het moment in een spagaat

heden en corporaties. Een houding dat succes niet het enige is dat inte-

zitten: aan de ene kant piekeren ze binnens-

ressant is en dat dingen soms best ingewikkeld mogen zijn. In de wereld

kamers over hun eigen positie en tegelijkertijd

van ondernemers is die houding heel normaal. Na mijn oratie kwamen

dragen ze naar buiten toe uit dat ze geweldig

een paar actieve bewoners naar mij toe die zich erg begrepen voelden. Ik

mooi werk leveren. Zo zijn ze nogal gretig in

zoek naar een goede taal. Ik wil mensen niet de grond in praten door na-

het uitdragen van hun successen met zelforga-

druk te leggen op wat niet kan. Maar het manisch positivisme van de

nisatie. Terwijl het beter zou zijn om daarover

overheid herkennen burgers ook niet. Dus ik zoek een soort tussenweg

genuanceerd te zijn. Ik hoop dat corporaties

waarin we burgerkracht zien als een praktische én intellectuele

een positie vinden waarin ze reëel kunnen zijn

uitdaging.’

overhoudt. Je leest achteraf altijd over de geslaagde activiteit en de na-

