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De jacht op eigen kracht. Eigen kracht, 

empowerment, of zelforganisatie — termen 

waar iedereen een positief gevoel bij heeft. 

Het denken over eigen kracht gaat veel kanten 

op. Eigen kracht gaat over nieuwe vormen van 

eigenaarschap van burgers en een andere rol van 

de overheid. Daar waar het perspectief van de 

burger dat van organisaties en overheid ontmoet, 

ontstaat meer dan retoriek. Dit nummer gaat over 

paradoxale rollen, eigen verantwoordelijkheid, 

rechten en plichten, samenredzaamheid — eigen 

kracht dus! 
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Marian van der Klein
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e De actuele beleidstaal staat momenteel 

bol van woorden die verwijzen naar het 
handelen van burgers: eigen kracht, 
verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk 
vreemd. Alsof burgers niet altijd al eerst en 
juist hun eigen leven hebben vormgeven. 
Waar het om gaat is dat de overheid en haar 
instellingen naar een andere rolopvatting 
bewegen. Ze moeten kleiner worden, 
faciliteren, loslaten en wat al niet meer. 
Het is, met andere woorden, de verhouding 
tussen de publieke sector en de burger 
die anders moet. Daar is ook wel wat voor 
te zeggen. De publieke sector is duur, 
bureaucratisch, en werkt ontmoedigend. 
Althans soms, en op bepaalde plekken en 
in sommige branches. Het gaat toch ook 
best wel heel goed in de publieke sector. Je 
moet er niet aan denken dat onze publieke 
inbedding weg zou vallen.

Het is dus begrijpelijk dat men met enige 
terughoudendheid kijkt naar de profeten 
van de eigen kracht. Mij valt op dat er nogal 
schematische posities worden ingenomen. 

De een ziet vooral civiele energie 
(burgerkracht), terwijl de ander weet dat de 
burger zich voor een karretje laat spannen. 
En zo zijn er nog wel meer al te eenduidige 
standpunten: alleen sterke burgers hebben 
mogelijkheden, eigen kracht sluit uit, het 
draait alleen maar om bezuinigingen, eigen 
kracht krijgt alleen samen met anderen 
vorm… Het Verwey-Jonker Instituut neemt 
van oudsher met een zekere nuchterheid 
deel in dergelijke discussies. Wat voor 
praktijken zijn er precies, kunnen die 
verbeterd worden en hoe kunnen we 
de verhouding tussen burger, beleid en 
professionals optimaliseren? Die verhouding 
vraagt immers om permanent onderhoud in 
steeds weer nieuwe omstandigheden.
We prijzen ons gelukkig dat we veel 
onderzoek hebben gedaan naar en voor het 
vrijwilligerswerk, de mantelzorg, wijkraden, 
patiënten- en consumentenorganisaties, 
naar empowerment van achterblijvers en 
ondersteuning van kwetsbaren. In de huidige 
fase wordt naar nieuw evenwicht gezocht 
tussen overheid, markt en samenleving. 

Deze nieuwsbrief besteedt aandacht aan dat 
(krachtige) handelen van burgers, waarvoor 
zoveel nieuwe termen in zwang zijn. Daarbij 
laten we ook graag enkele van onze relaties 
aan het woord. De verantwoordelijkheid 
van mensen voor hun eigen leven is 
niet nieuw. Ze wordt wel op een andere 
manier gewaardeerd en aangesproken. We 
onderzoeken ondogmatisch welke praktijken 
zich ontwikkelen en waar de kansen zitten.

Hans Boutellier, Algemeen directeur

Publicatie  het begint bij de burger
Auteurs   Marian van der Klein, Monique Stavenui-

ter & Eliane Smits van Waesberghe, 2013. 
ISBN 978-90-5830-557-2
PDF  40 pagina’s, € 9,50

Burgers nemen steeds vaker het initiatief in de 
openbare ruimte en in het openbare domein. Soms 
zijn zij ontevreden met het bestaande, nog vaker 
vinden zij dat de organisatie van zorg en welzijn 
anders, beter kan - en moet. En het is niet direct 
een ramp als zulke initiatieven een korte levensduur 
hebben. Maar gemeenten kunnen kansrijke projec-
ten waar behoefte aan is, natuurlijk wel stimuleren 
en faciliteren. 

De opkomst van zo veel particuliere initiatieven 
in het publieke domein werpt vragen op voor ge-
meenten. Zoals: hoe houdt de gemeente zicht op de 
kwaliteit van initiatieven, hoe bestendig zijn deze, 
en is overheidsbemoeienis wenselijk bij initiatieven 
van burgers? Volgens dit nieuwe Wmo Instrument kan 
de gemeente het beste onderscheid maken in lich-
tere en zwaardere initiatieven. Alleen goede lokale 
kennis van het sociale veld maakt dat mogelijk. In 
deze publicatie komen aan de hand van zes vragen 
dilemma’s en voorbeelden aan bod, met telkens 
oplossingen die voor deze kwestie zijn gevonden.
 
www.verwey-jonker.nl/participatie/ 
publicaties/zorg/het_begint_bij_de_burger

Instrument

InInstrumentstrument

Maatschappelijk Rendement 
Analyse Sociaal Raadslieden

Ecorys

Ahmed Hamdi  
Jenny Verheijen                 

Verwey-Jonker Instituut

Freek de Meere
Niels Hermens           

Pilotstudie Beverwijk  

Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat sociale 

interventies opleveren, op sociaal gebied maar ook als het gaat 

om economische baten. Maar om welk rendement gaat het dan precies? 

En hoe meet je dat? Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking 

met Ecorys een Maatschappelijk Rendement Analsye (MRA) uitgevoerd in 

de gemeente Beverwijk. Sociaal Raadslieden werken daar binnen de 

prestatievelden van de Wmo aan het ondersteunen van cliënten bij hun 

contacten met (overheids)instanties en andere organisaties.

Een MRA is bedoeld voor gemeenten die willen weten welk effect de 

inzet van sociale interventies (kunnen) hebben en wat de concrete kosten 

en baten daarvan zijn. Het instrument zet de kosten en baten van 

een sociale interventie naast elkaar, en gaat ook na wat de gevolgen 

zouden zijn van het niet uitvoeren van de activiteiten. Voor de Sociaal 

Raadslieden resulteert dit in een duidelijk overzicht van de opbrengsten.

www.verwey-jonker.nl/wmoinnovatiebank

05Wmo Instrument

Wmo Kenniscahier
Wmo Essay

8826_Wmo_instrument_05.indd   1 21-07-11   09:31

In de hedendaagse samenleving nemen burgers 

steeds vaker het initiatief in de openbare ruimte en in het 

openbare domein. Soms zijn zij ontevreden met het bestaande, nog 

vaker vinden zij dat de organisatie van zorg en welzijn anders, beter kan 

- en moet. Zij verlangen en creëren innovatieve, effi ciënte oplossingen 

op maat. De opkomst van zoveel particuliere initiatieven in het publieke 

domein werpt vragen op voor gemeenten. Zoals: hoe houdt de gemeente 

zicht op de kwaliteit van initiatieven, hoe bestendig zijn deze, en is 

overheidsbemoeienis wenselijk bij initiatieven van burgers? 

Deze publicatie biedt gemeenten, bestuurders en ambtenaren tips, 

handvatten en stof tot nadenken. Aan de hand van zes vragen komen 

dilemma’s en voorbeelden aan bod, met telkens oplossingen die voor 

deze kwestie zijn gevonden.

 

www.verwey-jonker.nl/wmoinnovatiebank
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Het begint bij de burger
Dilemma’s van gemeenten bij initiatieven 

van burgers in zorg en welzijn
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‘Voor een transformatie naar de maximaal benutte net-
werksamenleving waarin ook kwetsbaren participeren, is 
het van belang dat gemeenten inspelen op verschillende 
competenties van burgers. Het gaat erom burgers als een 
heterogene groep te beschouwen met verschillende inzet-
bare kwaliteiten en behoeften.’

Eén van de meest gangbare en meest gebruikte definities 
van empowerment komt van Rappaport en Zimmerman 
(1988): ‘Empowerment is een proces waarbij mensen 
individuele controle en meesterschap krijgen, niet alleen 
over hun eigen leven, maar ook over de democratische 
processen in de samenleving.’ 
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Erik van Marissing en Astrid Huygen

Eigen kracht is iets 
  dat mensen toebehoort

Astrid Huygen en Erik van Marissing zijn onderzoeker bij de groep 

Sociale vitaliteit en veiligheid. Het thema eigen kracht is voor hen 

niet nieuw, het komt in bijna al hun onderzoeken wel aan de orde. 

De huidige focus op eigen kracht past bij de 
tijdgeest, meent Astrid Huygen. ‘De overheid 
wil dat burgers verantwoordelijkheid nemen 
voor hun leven en dat zij meedoen in de 
samenleving. Als ze hulp nodig hebben, moe-
ten ze die allereerst in hun eigen netwerk 
zoeken. Er wordt vaak gezegd dat dit vooral 
over bezuinigingen gaat, maar het gaat ook 
over een nieuwe visie op burgerschap en 
autonomie. Daar horen termen bij als eigen 
kracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie en 
empowerment. De vraag is: hoe kun je al 
deze termen begrijpen? Welke consequen-
ties heeft dit voor de rol van overheden en 
instituties?’ 

Erik van Marissing heeft veel zien veranderen 
sinds hij vijf jaar geleden promoveerde op 
het proefschrift ‘Buurten bij beleidsmakers’. 
En toch ook weer niet. ‘Beleidsmatig en in 
terminologie verandert er misschien veel, 
maar het blijft over mensen gaan. Een grote 
verandering is wel dat onze informatiemaat-
schappij zelfredzaamheid kan stimuleren: 
als je informatie toegankelijk maakt, komen 
mensen zelf vaak een heel eind. Daar staat 
tegenover dat iemand die bijvoorbeeld niet 
met internet overweg kan, eerder buiten de 
boot valt.’

Het nieuwe vakmanschap
Astrid doet momenteel onderzoek naar 
buurthuizen in zelfbeheer. Wat maakt dat 
het werkt of niet, wat hebben mensen nodig 
en wat vraagt dat van de (institutionele) 
omgeving? En waarom is het belangrijk dat 
deze accommodaties open blijven? Astrid: 
‘Dit is bij uitstek een voorbeeld van ‘meer 
aan mensen zelf over laten’. Mensen hebben 
behoefte aan ontmoeting in de buurt. Een 
plek waar ze zichzelf kwijt kunnen en eigen 
dingen kunnen doen. Eigen kracht kan daar 
tot bloei komen. Laagdrempeligheid, gast-
vrijheid en oog voor ‘kleine talenten’ dragen 

Lopend onderzoek  

Monitor proeftuinen jeugdzorg 
amsterdam

Opdrachtgever DMO Amsterdam
Projectleider  Rob Gilsing
Looptijd  Mei 2013 – voorjaar 2014
Eindproduct   Rapport met aanbevelingen, bijeenkomsten met professionals

Volgens Hoek houdt eigen kracht in dat 
‘kinderen, jongeren en ouders over sterke 
kanten en een sociaal netwerk beschikken 
die zij kunnen gebruiken om grip te houden 
op het eigen leven.’
M. Hoek, NJi (2010).

De proeftuinen jeugdzorg in Amsterdam 
werken met een nieuwe functie: de ouder- en 
kindadviseur. Vanuit wijkteams zorgt deze 
ervoor dat kinderen en gezinnen vroegtijdig en 
dicht bij huis ondersteuning krijgen. Daardoor 
kan het beroep op zwaardere hulp afnemen. 
De proeftuinen worden kwantitatief en kwali-
tatief gemonitord. Het Verwey-Jonker Instituut 
neemt het kwalitatieve onderzoek voor zijn 
rekening en volgt een flink aantal casussen. 
Komt de werkwijze van de ouder- en kindadvi-

seurs uit de verf? Hoe loopt de samenwerking 
met anderen in het jeugd- en gezinsdomein, 
zoals het onderwijs en het gedwongen kader? 
Worden jeugdigen en gezinnen uiteindelijk 
adequaat ondersteund? 
Het onderzoek gaat uit van de doelen van de 
transformatie in de jeugdzorg: hulp zo licht en 
vroeg mogelijk, dicht bij huis, met gebruik-
making van de eigen kracht. De praktijk krijgt 
inzichten en resultaten uit het onderzoek al 
doende terug: een vorm van ‘lerend innoveren’.

Rob Gilsing

daaraan bij. Iedereen heeft eigen kracht, 
die behoort mensen toe. Je moet het alleen 
wel zien. 

Ik ontmoette laatst in een buurthuis een 
oudere weduwnaar. Hij dreigde te vereenza-
men en kwam bij een professional terecht. 
‘Schilderen’, antwoordde hij op de vraag 
wat hij vroeger leuk vond om te doen. Hij 
kreeg meteen een cursus aangeboden. Maar 
daar voelde hij zich niet op zijn gemak, dat 
paste nu niet meer. Het alledaagse contact 
met mensen in het buurthuis, daar ontdek-
ken waar hij plezier in had, bleek voor hem 
veel beter. Hij bloeide helemaal op. De uit-
daging voor de professional is in te spelen 
op de eigenheid van mensen en te streven 
naar hun zeggenschap over het eigen leven.

Om werkelijk recht te doen aan eigen 
kracht, is het cruciaal dat dit nieuwe 
vakmanschap verder ontwikkeld wordt. Het 
alledaagse bestaan zou daarbij continu het 
uitgangspunt moeten zijn. Het is interessant 
om te onderzoeken welke leidende principes 
ervoor zorgen dat - in dit geval - zelfbeheer 
een succes is.’

Van hiërarchische naar horizontale 
verantwoordelijkheid
‘Ambtenaren zijn gewend om verantwoor-
ding in de lijn af te leggen’, zegt Erik. ‘Maar 
dat past niet meer. Het gaat nu om samen-
werken aan doelen. De professional moet 

Lees verder op pagina 4 >

juli 2013 3#39



C
ol

um
n

Bewonersbudgetten: geen 
panacee voor alle kwalen 

Emile Jaensch  
Lid Dagelijks Bestuur (VVD) 
Amsterdam Zuidoost

In april was ik met een delegatie van Amsterdamse stadsdeelbestuurders, 

ambtenaren, corporaties en maatschappelijke organisaties op werkbezoek in Berlijn. 

Nieuwsgierig naar wat we kunnen leren van de wijkaanpak die ze daar al jaren 

hanteren. In dertig grote achterstandswijken krijgen de bewoners eigen budgetten 

om voorzieningen in hun buurt op te zetten en te onderhouden. Verschillende 

van deze initiatieven hebben we bezocht. We wandelden door goed onderhouden 

binnentuinen, we hebben fraai opgeknapte wooncomplexen gezien. Bevlogen 

ambtenaren vertelden trots over de bewonersprojecten, waar honderden miljoenen 

euro’s in zijn geïnvesteerd. 

Maar er zitten ook haken en ogen aan de Berlijnse aanpak. Zo geldt bijvoorbeeld 

de regel dat de middelen voor deze initiatieven moeten worden aanbesteed. De 

kans is dan niet groot dat de klus bij mensen uit de buurt terechtkomt. Dit soort 

bureaucratie staat de dynamiek van eigen kracht in de weg en het is bovendien een 

gemiste kans voor de lokale werkgelegenheid. 

Bovendien lossen eigen budgetten de grote problemen in de wijken niet op. 

In Berlijn leeft ruim 30% van de inwoners in relatieve armoede. ‘Sexy aber arm’, 

noemt de burgemeester zijn stad. Hele wijken hebben te maken met problemen 

als laaggeletterdheid, hoge werkloosheid en onveiligheid. Regelmatig beving mij op 

straat een gevoel van grote troosteloosheid. Onkruid, vuil, graffiti, opstootjes, we zijn 

het allemaal tegengekomen. Aan handhaving lijkt niet veel te worden gedaan en dat 

maakt de mensen gelaten. Het deed me denken aan het Amsterdam van de tachtiger 

jaren. Ik heb weinig gemerkt van inspanningen van het Berlijnse stadsbestuur om 

die basale problematiek in de buurten aan te pakken. En als je dat achterwege laat, 

blijft eigen kracht een theoretisch concept. 

De uitgangspositie om te werken met bewonersbudgetten is in Amsterdam een 

stuk florissanter dan in Berlijn. Ik denk dat we hier best meer mee kunnen doen. 

Maar het is wel maatwerk, je moet per wijk bekijken welke verantwoordelijkheden 

je bij de bewoners kunt neerleggen. En goed beseffen dat je de grote problemen in 

buurten niet oplost door de bewoners eigen budgetten te geven.

> Vervolg van pagina 3

zich realiseren dat het er uiteindelijk niet 
alleen om gaat dat de eigen organisatiedoe-
len worden behaald, maar vooral ook dat de 
zelfredzaamheid van de individuen om wie 
het gaat iets wordt vergroot.’ 
Eigen kracht beter benutten vraagt wel dat 
een overheid het proces helpt faciliteren en 
wil onderzoeken welke regels en procedures 
de nieuwe aanpak in de weg zitten, zo me-
nen de beide onderzoekers. De crux bij eigen 
kracht is dat gemeenten hun rol opnieuw 

vormgeven en aansluiten bij wat mensen  
— ook bijvoorbeeld ondernemers — (kunnen) 
doen vanuit hun alledaagse leven. 

‘(…) Gezinnen die zich op de een of andere manier in een kwets-
bare positie bevinden, hebben misschien nog wel het meeste aan 
het activeren van contacten die toegang geven tot andere sociale 
groepen dan waartoe het gezin zelf behoort’.

Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen in: De kracht van het 
alledaagse. Terug naar de logica van het gezin en de professional in 
de transitie jeugdzorg, 2013. 
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Leonie Oosterwaal

Wonen als coproductie 
René Scherpenisse is directeur van Tiwos, een middelgrote 

wooncorporatie in Tilburg. Zijn overtuiging: ‘Wonen 

moet weer van de mensen worden’. Daar wil hij met zijn 

organisatie vol op inzetten. 

‘De afgelopen decennia zijn we als publieke 
organisaties op grote afstand van de burger 
geraakt. Door het marktdenken zijn we effi
ciënter en klantgerichter gaan werken, dat 
is een goede ontwikkeling. Maar de huurder 
is zich ook meer als ‘koning klant’ gaan 
gedragen. Daardoor zijn de verhoudingen 
verscherpt. Als mensen ruzie met de buren 
hebben, bellen ze de Rijdende Rechter of 
ons. Zo van: ik betaal een flinke huur, dan 
moeten zij het probleem maar oplossen.’ 

‘Tiwos wil zich de komende jaren meer gaan 
richten op de gemeenschap. We praten in-
tern momenteel intensief over wat dat voor 
ieders werk betekent. Dit heeft er bijvoor-
beeld al toe geleid dat we ons woningbezit 
hebben verdeeld over drie gebiedsteams 
van twee- tot drieduizend woningen. Onze 
mensen kennen die buurten en de huur-
ders kennen hen. Dat wordt gewaardeerd. 
De leefbaarheidsconsulenten begeleiden 
mensen bij individuele problematiek en 

Advies Wmotogo  

kantelen in Zaanstreek-Waterland - een burgergerichte campagne

Wmo to go is een gezamenlijk initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van 
VWS. Wmo to go biedt gratis ondersteuning aan gemeenten bij het ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van hun Wmo-beleid. Een voorbeeld uit de meer dan zeventig adviestrajecten:

Opdrachtgevers  Regio Zaanstreek-Waterland, Financier Ministerie van VWS
Projectleider  Erik van Marissing
Looptijd  Januari 2013 – April 2013
Eindproduct   Notitie met aangrijpingspunten voor communicatiestrategie

Kantelen… het is een ingewikkeld proces.  
En daarover moet goed gecommuniceerd 
worden, zo stellen de negen gemeenten die 
samen de regio Zaanstreek-Waterland vormen. 
Met een burgergerichte campagne informeren 
ze de inwoner zo goed mogelijk over wat hem 
straks te wachten staat. Onderzoeker Erik 
van Marissing: ‘In een korte route hebben 
we enkele voorwaarden vastgesteld waaraan 
de communicatiestrategie moet voldoen, 
samen met betrokken ambtenaren. Een 
voorwaarde is bijvoorbeeld ‘het centraal 

stellen van de leefwereld’ en: ‘het oog hebben 
voor de mate van kwetsbaarheid’ (balans 
draagkracht - draaglast). Verder wil je burgers 
een realistisch beeld schetsen. Het gaat 
meer om kansen en keuzevrijheid, dan om 
beperkingen en verplichtingen. Een handige 
graadmeter is: kunnen bewoners het verhaal 
zelf ook doorvertellen? Dit vraagt creativiteit 
van gemeenten: ga buurten bij andere 
beleidsterreinen (stedelijke vernieuwing) en 
betrek initiatieven uit de samenleving erbij 
(kunstenaars).

we faciliteren op verschillende manieren 
ontmoeting tussen mensen. Zo kunnen 
huurders gratis onze Pipowagen lenen, met 
allerlei attributen om een buurtfeest te 
organiseren.’ 

‘Er is veel burgerkracht aanwezig in de 
wijken. Mensen kijken naar elkaar om en 
het vrijwilligerswerk floreert. Wij willen die 
kracht aanboren, bewoners tot coproducent 
van wonen maken. Daar kleeft echter ook 
een dilemma aan. Als je bewoners mobi-
liseert, kunnen ze insidersgroepjes gaan 
vormen, die vooral hun eigen korteter-
mijnbelang voor ogen hebben. Dat is een 
menselijk trekje. Kwetsbare groepen, zoals 
dak- en thuislozen, kunnen dan buiten de 
boot vallen. Als corporatie hebben wij de 
verantwoordelijkheid om een goed leefkli-
maat voor iedereen te realiseren, ook op de 
langere termijn. Mijn persoonlijke ambitie 
is dat onze huurders over een aantal jaren 
zullen zeggen: ‘Tiwos is van ons!’

Juist deze tijd ‘biedt mogelijkheden 
voor experiment, innovatie en vitali-
teit rond concrete problemen, ideeën 
en idealen: micro-governance’.

Hans Boutellier. Uit De improvisatiemaat-
schappij; over de sociale ordening van een 
onbegrensde wereld (2011, p. 165). 
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In Nederland vervullen veel levensbeschouwe-
lijke organisaties (religieuze gemeenschappen, 
zelfstandige dienstverlenende organisaties) een 
maatschappelijke rol. Dit onderzoek gaat over de 
rol van deze organisaties bij het bestrijden van 
sociale uitsluiting in Rotterdam. Het onderzoek is 
uitgevoerd binnen het Europese onderzoekspro-
ject: Faith-based organisations and exclusion in 
European Cities (FACIT). In 7 landen en 21 steden 
is de rol van religieus geïnspireerde initiatieven 
in het ondersteunen van kwetsbare burgers en 
het bestrijden van vormen van sociale uitsluiting 
onderzocht. Hierbij is gekeken naar de filosofie 
en de werkwijze van organisaties en naar de 

functies die zij vervullen in het sociale domein.
Bovendien is de samenwerking met andere 
organisaties in de stad en hun verhouding tot de 
overheid in kaart gebracht. 

Deze publicatie biedt helder inzicht in de uit-
eenlopende maatschappelijke activiteiten die de 
organisaties verzorgen en toont de verschillen en 
overeenkomsten tussen organisaties. Het onder-
zoek eindigt met aanbevelingen die ook buiten 
Rotterdam hun nut kunnen bewijzen voor levens-
beschouwelijke organisaties. Ook voor overheden 
die waarde hechten aan de maatschappelijke 
inzet van levensbeschouwelijke organisaties en 

zich tegelijkertijd 
bewust zijn van 
de gevoeligheden 
die hierbij kunnen 
optreden, zal dit 
onderzoek interes-
sant zijn.

www.verwey-jonker.nl/participatie/ 
publicaties/zorg/geloof_aan_het_werk

Publicatie  geloof aan het werk
  De rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Rotterdam
Auteurs   Maarten Davelaar & Jessica van den Toorn, 2011. 
ISBN 978-90-5830-421-6
PDF  182 pagina’s, € 12,00

In 2013 doet het Verwey-Jonker Instituut mee aan twee door de 
Europese Commissie gefinancierde onderzoeken op het thema 
restorative justice ofwel herstelrecht. Hierbij staat het herstel 
van geleden schade na een misdrijf voorop. Een ontmoeting 
tussen een dader en een slachtoffer kan leiden tot het nemen 
van verantwoordelijkheid, het inzetten van eigen kracht en de 
verbinding tussen de driehoek: slachtoffer-dader-maatschappij.
In Europa is sinds de jaren negentig het aantal herstelrechtelijke 
projecten en regelingen flink gegroeid. Nederland liep hierin niet 
voorop, maar sinds 27 februari van dit jaar ligt er een beleids-
kader herstelbemiddeling van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, en beginnen er bij zes rechtbanken pilots met mediation 
in strafzaken. 

Lopend onderzoek
Developing judicial training for restorative justice:  
towards a European approach

Coördinatie  European Forum for Restorative Justice (EFRJ); 
Verwey-Jonker Instituut: Katinka Lünnemann en  
Annemieke Wolthuis.

Looptijd Januari 2013 - september 2014
Eindproduct   Rapport, workshops, trainingen en een gids met  

succespraktijken

Het gaat om het bijeenbrengen van werkzame praktijken, het uitden-
ken en testen van innovatieve trainingmodules voor rechters en officie-
ren van justitie in de implementatie van herstelrecht, en het opzetten 
van een Europees netwerk. Er doen vijf Europese onderzoeksinstituten 
mee aan het onderzoek: University of Ulster in Noord-Ierland, Univer-
sity Carlos III de Madrid in Spanje, Mediation Development Foundation 
in Polen, Istanbul Bilgi University in Turkije en het Verwey-Jonker 
Instituut. 

Lopend onderzoek
accessibility and initiation of restorative Justice 

Coördinatie  European Forum for Restorative Justice (EFRJ); Verwey-
Jonker Instituut: Katinka Lünnemann en Annemieke 
Wolthuis.

Looptijd Januari 2013 - september 2014
Eindproduct  Praktische gids Praktijken en Trainingsmodulen

Dit project richt zich op de aanloopfase van herstelrechtelijke inter-
venties. Evaluaties zijn meestal positief, zoals hoge tevredenheidscores 
onder slachtoffers, gevoelens van betrokkenheid en empowerment, 
minder recidive, en minder angst en boosheid. Toch blijft het gebruik 
van herstelrecht in de meeste Europese landen beperkt. 
Het onderzoek gaat in op de vraag wanneer en onder welke omstandig-
heden herstelrechtelijke processen toegankelijk zijn voor burgers en 
hoe deze geïnitieerd worden in de verschillende jurisdicties. Een aan-
dachtspunt bij het empirisch onderzoek is de attitude van de juridische 
autoriteiten over herstelrecht. Naast Nederland zijn partners betrokken 
uit België, Kroatië, Ierland, Polen, Roemenië en Zweden.
 

Het gebruik van eigen 
kracht en herstel in 
strafzaken 
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In Nederland vervullen veel levensbeschouwelijke organisaties 
(religieuze gemeenschappen, zelfstandige dienstverlenende 
organisaties) een maatschappelijke rol. Dit onderzoek gaat 
over de rol van deze organisaties bij het bestrijden van 
sociale uitsluiting in Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd 
binnen het Europese onderzoeksproject: Faith-based organi-
sations and exclusion in European Cities (FACIT). In 7 landen 
en 21 steden is de rol van religieus geïnspireerde initiatieven 
in het ondersteunen van kwetsbare burgers en het bestrijden 
van vormen van sociale uitsluiting onderzocht. Hierbij is 
gekeken naar de fi losofi e en de werkwijze van organisaties en 
naar de functies die zij vervullen in het sociale domein.
Bovendien is de samenwerking met andere organisaties in de 
stad en hun verhouding tot de overheid in kaart gebracht. 
Deze publicatie biedt helder inzicht in de uiteenlopende 
maatschappelijke activiteiten die de organisaties verzorgen 
en toont de verschillen en overeenkomsten tussen organisaties. 
Het onderzoek eindigt met aanbevelingen die ook buiten 
Rotterdam hun nut kunnen bewijzen voor levensbeschouwe-
lijke organisaties. Ook voor overheden die waarde hechten 
aan de maatschappelijke inzet van levensbeschouwelijke 
organisaties en zich tegelijkertijd bewust zijn van de gevoe-
ligheden die hierbij kunnen optreden, zal dit onderzoek 
interessant zijn.

Geloof aan het werk

Maarten Davelaar
Jessica van den Toorn

De rol van levensbeschouwelijke organisaties 
bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Rotterdam
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Tijdschriftartikelen en boekbijdragen
Een selectie van artikelen en boekbijdragen  
Verwey-Jonker Instituut over ‘Eigen kracht’, vanaf 2010 
Zie ook www.verwey-jonker.nl 

Boutellier, H. (2011). Burgers in 
veiligheid: Over de veronderstelde 
beschermingsrelatie tussen staat en 
gemeenschap. In E.R. Muller & M.M.S. 
Mekel (red.), Burgers, bestuur en 
veiligheid: Over de rol van burgers en 
de verwachtingen die zij hebben van de 
overheid (pp. 7-17). Den Haag: Raad voor 
het Openbaar Bestuur ROB.

Boutellier, H. (2011). Het verschil maken in 
de wijk: tussen vitaliteit en veiligheid. In 
J. van Campen, P. Hogenboom, R. Noyon, 
& A. Ouwehand, Vooruit met de wijk: 
Essaybundel Platform Corpovenista (pp. 70-
78). Platform Corpovenista: Hilversum.

Boutellier, H., & Huygen, A. (2012, 
27 november). Buurthuis De Nieuwe 
Jutter: geen blauwdruk, wel een 
succesverhaal. Sociale Vraagstukken. Te 
raadplegen op www.socialevraagstukken.
nl/site/2012/11/27/buurthuis-de-
nieuwe-jutter-geen-blauwdruk-wel-een-
succesverhaal/

Boutellier, H., & Steden, R. van. (2010). 
Sociaal veilig: Paradoxen van zelfredzaam 
burgerschap. In Helsloot, I., & Padje, B. 
van ‘t (red.), Zelfredzaamheid: Concepten, 
thema’s en voorbeelden nader beschouwd 
(pp. 55-73). Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers.

Caem, B. van, Steden, R. van, Boutellier, 
H., & Stokkom, B. van. (2013, te 
verschijnen). Community Policing 
‘Light’: On Proximity and Distance in the 
Relationship between Neighbourhood 
Coordinators and Citizens. Policing, A 
journal of policy and practice, Online(), te 
raadplegen op policing.oxfordjournals.org/ 
content/early/2013/03/04/police.pat006.

Davelaar, M., Damacena Martins, A., & 
Doude van Troostwijk, I. (2012). Naar 
een hoger plan: De vrijwillige inzet van 
internationale en migrantenkerken in Den 
Haag. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 

Davelaar, M., & Verwijs, R. (2012). 
Participatie en werk in de opvang. Sociaal 
Bestek, 74(6-7), 10-12.

Elander, I., Davelaar, M., & Walliser, 
A. (2012). Faith-based organisations, 
urban governance and welfare state 
retrenchment. In J. Beaumont & P. Cloke, 
Faith-based organisations and exclusion in 
European cities (pp. 81-104). Bristol: The 
Policy Press.

Gilsing, R., & Klerk, M. de. (2010). Wél 
stevige betrokkenheid van de civil society 
in de Wmo: SCP ziet centrale rol voor  
cliëntenorganisaties. Tijdschrift voor 
sociale vraagstukken TSS, 64(5), 16-18.

Gruijter, M. de, & Marissing, E. van. (2011). 
Participatie van kwetsbare burgers: Rol 
brede welzijnsprofessional onontbeerlijk. 
Sociaal Bestek, 73(5), 8-11.

Gruijter, M. de, Lem, S. van der, & 
Berger, M. (2010). Durf te Dromen, over 
empowerment. Rijswijk: Quantes.

Huygen, A. (2012). De betekenis van 
Resto VanHarte voor de buurt en het 
gemeentelijk beleid (hoofdstuk 5). In M. 
Meeusen, J. Voordouw, I. van den Berg, & 
A. Ruissen (red.), Samen eten doet goed! 
(pp. 41-47). Den Haag: LEI (Wageningen UR).

Huygen, A. (2012). Utrechts buurthuis 
doet het helemaal zelf: Welzijn Nieuwe 
Stijl in de praktijk. Tijdschrift voor Sociale 
Vraagstukken TSS, 66(5-6), 10-13.

Huygen, A. (2012, 14 augustus). 
Utrechts buurthuis doet het helemaal 
zelf: zelforganisatie kán. Sociale 
Vraagstukken.nl. Te raadplegen op www.
socialevraagstukken.nl/site/2012/08/14/
utrechts-buurthuis-doet-het-helemaal-zelf-
zelforganisatie-kan/

Klein, M. van der. (2012). Genoeg geflirt 
met de burger, nu werken aan de relatie 
met vrijwilligersorganisaties!. In H. 
Jumelet & J. Wenink (red.), Zorg voor 
onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, 
opvoeders en omgeving, grenzen en 
mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 
140-147). Amsterdam: SWP 

Klein, M. van der. (2012, 11 mei).  
Minima die elkaar helpen, dat is mooi 
werk. Trouw.nl, Sociale Vraagstukken. 
Te raadplegen op www.trouw.nl/tr/
nl/6704/Sociale-Vraagstukken/article/
detail/3254222/2012/05/11/Minima-die-
elkaar-helpen-dat-is-mooi-werk.dhtml

Mak, J. & M. Davelaar (2011).  
Het Jongerenkeuringsteam in actie. 
Participatie Audit (zwerf-) jongeren Den 
Haag. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 

Mak, J., Steketee, M., & Gilsing, R. (2010). 
Jeugdparticipatie, nog een wereld te 
winnen. MO Samenlevingsopbouw, 29(225), 
26-28.

Oudenampsen, D., Nederland, T., & 
Stavenuiter, M. (2013). Vrijwilligers in 
de schuldhulpverlening: Een wereld te 
winnen. Sociaal Bestek, 75(3), 6-8.

Pels, T., & Boutellier, H. (2012). 
Pedagogisch beleid met ruimte voor 
zelfsturing. In H. Jumelet & J. Wenink 
(red.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht 
van jeugdigen, opvoeders en omgeving, 
grenzen en mogelijkheden voor beleid en 
praktijk (pp. 59-71). Amsterdam: SWP.

Rijkschroeff, R., & Oudenampsen, 
D. (2010). Belangenbehartiging 
GGZ-cliëntenbeweging in de 
netwerksamenleving. In C van Dijkum 
& L. Henkelman, Bewogen beweging: 
Verleden, heden en toekomst van de 
cliëntenbeweging in de GGZ (pp. 191-208). 
Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh.

Steden, R. van, Caem, B. van, & Boutellier, 
H. (2011). The ‘hidden strength’ of 
active citizenship: The involvement of 
local residents in public safety projects. 
Criminology and Criminal Justice, 2011(11), 
433-450.

Uzozie, A., Neijboer, D., Mak, J., & 
Vandenbroucke, M. (2010). Ik heb wel 
een idee! Een verkennend onderzoek 
naar kinderparticipatie in Amsterdam. 
Amsterdam: Stichting Alexander.

Wonderen, R. van. (2010). De buurt als 
opvoedingsomgeving: Buurtnetwerkoverleg 
geen doel, maar middel. Secondant,  
24(2), 38-41.

‘Er is een cultuur ontstaan waarin bewo-
ners het normaal zijn gaan vinden dat er 
altijd iets tegenover staat als je je inzet. 
Die vanzelfsprekendheid moet plaats 
maken voor een motivatie die gericht is 
op erkenning en aansluiting bij de eigen 
kracht.’

Professional in: Op zoek naar actieve 
burgers. Duurzame betrokkenheid van 
bewoners bij buurtveiligheid in Transvaal 
(2012).
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O’don en Saida van het Utrechtse keu-
ringsteam PAja! presenteren hun onder-
zoeksbevindingennaar de kwaliteit van 

de Utrechtse opvangketen. Het team 
bestaat volledig uit (ex-) zwerfjongeren.

U financiert PAja! in Utrecht. Waarom vindt 
u de eigen kracht en invloed van risicojon-
geren belangrijk?
‘De verbijzondering hier is dat we zwerfjon-
geren in een positie willen brengen om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Ze liepen 
in hun leven tegen grenzen aan en krijgen 
daar opvang voor. Ondanks dat kunnen ze 
hun oordeel geven. Niet elkaar afhankelijk 
houden, maar ernaar streven dat je je eigen 
weg vindt naar zelfstandigheid. Dat is aan-
boren van eigen kracht die er al inzit.’
Welke winst levert dat op voor een ge-
meente? 
‘Allereerst is er een maatschappelijk effect 
voor de jongeren zelf: die wil je horen. 
Maar een informatiebron vanuit de cliënt 
is voor ons als opdrachtgever ook zinvol 
om te weten: ben ik wel het goede aan het 

financieren? Je krijgt materiaal voor een 
gesprek met professionals: zit er wat in de 
kritiek van de cliënt? Dat is voor ons die de 
Utrechter centraal wil stellen, belangrijk.’
U wilt met PAja! de hulp effectiever maken?
‘Als je effectiever hulp kan organiseren, 
rare dingen uit het systeem kunt halen, en 
met elkaar beslist: we nemen afscheid van 
wat niet werkt, dan is PAja! ook een manier 
om zorg en hulp beter te laten functione-
ren. En je werkt aan vertrouwen tussen 
cliënt, instellingen en gemeente.’

Bij zo’n proces horen ook aanvaringen lijkt 
me zo?
Ik zit op gezette tijden met de jongeren 
om tafel en merk dat men wel wil, maar 
het doorzetten… Daar zitten ze zelf ook 
mee. Het is een goede leerschool! Dat is 

‘Het gaat nu goed met mij, ik heb zelf 
ook in moeilijkheden gezeten en daar 
ben ik uitgekomen dankzij de hulp 
van anderen. Je kan het niet alleen. Ik 
ben blij nu hetzelfde voor anderen te 
kunnen betekenen. De eerste resultaten 
van ons onderzoek komen nu binnen, 
en wie weet wat wij verder nog kunnen 
betekenen voor de Utrechtse jongeren.’

O’don leefde op straat en heeft nu een zelf-
standige woning in Kanaleneiland.

Een keuring van onderop, dat is de kern van de 
methodiek PAja!. Een team van cliënten werkt zelf 
aan de beoordeling van voorzieningen en begelei-
dingsvormen. De beleidsafdeling Maatschappelijke 
Opvang van de gemeente Almere heeft PAja! inge-
zet in drie instellingen: Room4U van het Leger des 
Heils, Kwintes RIBW en Vivatur van nieuw Veldzicht 
(LSG-Rentray). De gemeente wil met Paja! de par-
ticipatie van kwetsbare jongeren mogelijk maken 
en daarbij uitgaan van hun eigen kracht. 

Het Verwey-Jonker Instituut volgde de activiteiten 
van het jongerenonderzoeksteam een jaar lang. 
De rapportage laat zien dat PAja! veel in gang 

heeft gezet. Door PAja! hebben de jongeren uit 
het jongerenonderzoeksteam een individuele 
groei doorgemaakt en heeft er een kwaliteitsver-
betering in de drie instellingen plaatsgevonden. 
Het is nu zaak om de jongerenparticipatie in de 
instellingen blijvend te versterken. 

De Volksbond en het Verwey-Jonker Instituut 
willen met PAja! bijdragen aan de versterking 
van participatie, invloed en empowerment van 
cliënten, bewoners en andere gebruikers van 
voorzieningen en diensten en het via keuringen 
van onderop bijdragen aan de kwaliteitsverbete-
ring daarvan.

Publicatie  Jongeren nemen hun instellingen onder de loep
  Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: ‘Keuring van onderop’
Auteurs   Jodi Mak, Diane Bulsink, Sanne Smid, Maarten Davelaar
ISBN 978-90-5830-534-3
PDF  70 pag. € 9,50

het mooie van koersen op eigen kracht: het 
ze zelf laten doen hoort er juist bij, ook al 
nemen ze wel eens een verkeerde afslag.’ 

Onderzoeker Marjan de Gruijter stelt dat 
overheid en professionals bij empowerment 
van (groepen) burgers hun activiteiten niet 
zozeer moeten richten op het geven van 
macht aan de groep, maar op het creëren 
van voorwaarden waaronder men macht kan 
verwerven.
‘Met het woord ‘macht’ heb ik niks. Omdat 
we ons bewegen naar een participatie-
staat ligt er een opdracht: Hoe zet je je 
eigen stad aan zet? Dat is niet met subsidie 
iets leuks gaan doen dat ik als gemeente 
belangrijk vindt. Wel bijvoorbeeld panden 
openzetten om onderling verbindingen aan 
te gaan en overbodige regelgeving schrap-
pen. en het schrappen van. Dat noem ik 
geen macht, maar invloed neerleggen bij 
initiatieven vanuit buurten en partijen in 
Utrecht die participatie vorm helpen en 
verbindingen aangaan.’

Wethouder Victor Everhardt (D66) beheert in Utrecht onder meer 

de portefeuilles Volksgezondheid en Welzijn/Wmo. Hij gaf opdracht 

tot een Utrechtse PAja! (Participatie Audit) door thuisloze jongeren 

onder elf Utrechtse voorzieningen. 

Aanboren van 
die er al inzit, 
afhankelijk houden

eigen kracht 
elkaar niet 
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Burgerinitiatieven over eigen kracht

FIET VAN BEEK, 
BESTUURDER VAN 
DE EIGEN KRACHT 
CENTRALE: 
‘Eigen Kracht is in onze visie het samen-
brengen van de kracht die zit in de mensen 
om je heen. Kracht die zit in meer actieve 
handen, harten en hoofden doordat de 
eigen mensen bij elkaar komen, zelf een 
plan maken en daar de regie over hebben. 
Ook: in het samenbrengen van de kennis van 
professionals en bekenden; dat is hard nodig 
als er grote zorgen zijn over een kind of 
volwassene. Dat levert goede plannen, meer 
steun, minder tranen en minder kosten op.’
Sinds 2000 organiseert de Eigen Kracht 
Centrale Eigen Kracht-conferenties in heel 
Nederland. De Eigen Kracht Centrale werkt 
hiermee aan een samenleving waarin parti-
cipatie en samenredzaamheid van burgers 
centraal staan en waarin burgers de zeggen-
schap houden over hun eigen leven, zeker in 
contact met organisaties en overheden.

SAïD ACHOUITAR, 
FUTSAL CHABBAB:

‘Alles bij Futsal Chabbab is ontstaan uit 
eigen kracht en jezelf blijven. Wat begon als 
balletje trappen, is nu een breed project op 
het gebied van leefbaarheid en onderwijs 
in meerdere wijken. Ook mooi is dat de 
doelgroep van toen nu rolmodel is. Zij laten 
nu zelf zien wat wel en niet goed is voor 
jongeren. Die eigen kracht komt er vanzelf 
uit, door aan hen en hun familie het gevoel 
te geven dat zij er wat mee opschieten. Ze 
zien: ‘Als ik goed mijn best doe, kan ik ook 
bereiken wat mijn trainer heeft bereikt.’ Ze 
krijgen respect voor elkaar, sporten, en wer-
ken via het voetbal aan onderwijskansen - en 
zo kom je ook tot een leefbaardere wijk.’
Futsal Chabbab in Nijmegen organiseert in 
de persoon van Saïd Achouitar sinds 2001 
zaalvoetbalactiviteiten én huiswerkbegelei-
ding voor (vooral Marokkaanse) jongeren - 
dus ook meisjes - van 9 tot 16 jaar. ‘Futsal’ 
is de internationale benaming voor zaalvoet-
bal, en ‘Chabbab’ is Arabisch voor jeugd. 
www.futsalchabbab.com/

DERK STEGEMAN, 
MANAGER BIJ STEK 
& PREDIKANT IN 
DEN HAAG:
‘Dankzij een grote vrijwillige inzet neemt 
de kerk een stevig aandeel in de civil soci-
ety en kan – niet onbelangrijk - daarbij haar 
eigen prioriteiten aanbrengen. We werken 
vanuit de overtuiging dat het beter is men-
sen te helpen hun kracht te hervinden. Hulp 
houdt immers al te makkelijk ook de afhan-
kelijkheid van mensen in stand. In ons werk 
hebben we geleerd de eigen kracht van 
mensen nooit te onderschatten, juist niet 
als ze hulp nodig hebben. Mensen die hulp 
behoeven zullen de hulp eerder accepteren 
en het vertrouwen in eigen kunnen sneller 
terugwinnen als ze door ‘gelijken’ sterker in 
hun leven komen te staan.’
Stek – Stichting voor Stad en Kerk – in Den 
Haag wil mensen stimuleren om zich met 
elkaar te verbinden en elkaar te bescher-
men, elkaar te versterken en te bezielen. 
Stek doet dat met ruim 47 medewerkers en 
800 vrijwilligers.
www.stekdenhaag.nl

BIBA 
SCHOENMAKER, 
BROODFONDS:

‘Wij als Broodfonds Makers hebben als 
waarde dat mensen zelfredzaam kunnen 
zijn en zo veel mogelijk gefaciliteerd wor-
den om hun leven invulling te geven zoals 
zij wensen. Zelf je eigen arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening organiseren, zoals met het 
Broodfonds, is mogelijk als je het transpa-
rant en eenvoudig houdt, weinig maar wel 
duidelijke afspraken hebt, open communi-
ceert en elkaar gelijkwaardig behandelt. 
Met goede ondersteuning, feedback en het 
delen van ervaringen tussen groepen is het 
organiseren van je eigen arbeidsongeschikt-
heidsfonds voor iedere zelfstandig onderne-
mer mogelijk.’
Broodfonds is een arbeidsongeschiktheids-
voorziening voor en door ondernemers. Met 
minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers 
zet je een broodfonds op. Wanneer iemand 
ziek wordt krijgt hij van alle andere deelne-

mers kleine schenkingen die bij elkaar een 
basisinkomen vormen. www.broodfonds.nl 

ESMAE MAHDI –  
EL YAKOUBI, SIPI 
(Stichting voor 
Interculturele 
Participatie en 
Integratie):
‘Bij opvoedondersteuning met Coach je 
kind gaan we uit van de eigen kracht van 
migrantenouders, ook als ze opvoedonmacht 
en onzekerheid ervaren. Ik zie dat ouders, 
aanvankelijk met enige ondersteuning, zelf 
hun problemen en wensen kunnen benoe-
men. Ouders (vader en moeder) willen het 
liefst zelf, zonder inmenging, hun kinderen 
opvoeden en daar zelf hulp en herkenning 
bij zoeken van mensen om hen heen. Ik 
merk dat ouders er gelukkig van worden als 
ze sturing kunnen geven aan hun leven. Als 
ze zich anders hebben leren opstellen naar 
hun kinderen, ervaren ze hun eigen kracht.’
SIPI is een jonge, innovatieve organisatie 
die door onder andere onderzoek, training 
en opleiding op het gebied van inburgering, 
opvoeding en jeugd programma’s ontwikkelt 
en mensen ondersteunt om het heft in eigen 
hand te nemen, zodat zij beter functioneren 
in de Nederlandse samenleving. 

‘Empowerment gaat om het wegwerken 
van achterstand, om krachtiger en 
machtiger worden en het bewerkstel-
ligen van maatschappelijke of politieke 
veranderingen. (…) Empowerment 
heeft het expliciete doel om sociale of 
politieke veranderingen te bewerkstelli-
gen, bij participatie vormt de sociale en 
politieke context een gegeven. Daarom 
gaat in de empowermentbenadering de 
ontwikkeling van individuen of groe-
pen naar meer autonomie of keuzevrij-
heid altijd hand in hand met veran-
deringsprocessen op het collectieve- of 
institutieniveau.’

Marjan de Gruijter, in: Durf te Dromen, over 
empowerment (2010).
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Goede hulp is veel waard
Evaluatie na één jaar Utrechste Buurtteams Jeugd & Gezin

Freek de Meere
Ahmed Hamdi
Jochem Deuten

De Buurtteams Jeugd & Gezin zijn er om gezinnen te ondersteunen als het niet
lukt zelf oplossingen te vinden voor vragen rond bijvoorbeeld opvoeden, 
huisvesting, fi nanciën en relaties. De Buurtteams willen dat kinderen gezond 
opgroeien met goede mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De Buurtteams 
werken integraal en stellen de eigen kracht en het eigen netwerk van gezinnen 
voorop. Voor elk gezin en elke jongere is duidelijk wie de coördinatie over 
het plan voert (één gezin, één plan). De integrale manier van werken blijkt 
essentieel om betere hulp te leveren tegen minder kosten. 
Het snel en proactief werken zonder indicatie leidt ook tot effectiviteit. 
Deze werkzame bestanddelen vragen om optimalisatie, en tegelijkertijd dient er 
aandacht te zijn voor het beheersen van kostenverhogende factoren.

G
o

ed
e h

u
lp

 is veel w
aard

  |
  F

reek d
e M

eere   A
h

m
e

d
 H

am
d

i   Joch
em

 D
eu

ten 
Verw

ey-Jonker Instituut

VER 131597 OMS 7367 - Goede hulp is veel waard.indd   1 11-06-13   16:54

Het is de integrale
aanpak die werkt

Evaluatie na één jaar Utrechste Buurtteams Krachtig

Freek de Meere
Ahmed Hamdi
Jochem Deuten

Met de Buurtteams Krachtig kiest de gemeente Utrecht voor een aanbod van
laagdrempelige, generalistische hulp aan mensen in een kwetsbare positie.
Dit gebeurt met de inzet van cliënten zelf en hun omgeving, met als beoogd
resultaat meer participatie en het verhinderen van verder afglijden. De analyse 
geeft aan dat de aanpak met de Buurtteams Krachtig mogelijkheden biedt om 
goedkopere en betere hulp te verlenen. De integrale manier van werken van de 
Buurtteams is essentieel om extra kwaliteit te leveren tegen minder kosten.
Daarnaast leiden het gebruik van eigen kracht en het eigen netwerk, en het snel 
en proactief werken tot effectiviteit. Deze werkzame bestanddelen vragen om 
optimalisatie, en tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor het beheersen van 
kostenverhogende factoren.
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Actieve burgers 
als publieke ondernemers

Met de Buurtteams Krachtig kiest de gemeente Utrecht voor een aanbod van 
laagdrempelige, generalistische hulp aan mensen in een kwetsbare positie. 
Dit gebeurt met de inzet van cliënten zelf en hun omgeving, met als beoogd 
resultaat meer participatie en het verhinderen van verder afglijden. De analyse 
geeft aan dat de aanpak met de Buurtteams Krachtig mogelijkheden biedt om 
goedkopere en betere hulp te verlenen. De integrale manier van werken van 
de Buurtteams is essentieel om extra kwaliteit te leveren tegen minder kosten. 
De combinatie van het gebruik van eigen kracht en het eigen netwerk met snel 
en proactief werken, zonder indicatie, leidt tot effectiviteit. Deze werkzame 
bestanddelen vragen om optimalisatie, en tegelijkertijd dient er aandacht te 
zijn voor het beheersen van kostenverhogende factoren. Freek de Meere

‘De overheid wil ruimte maken voor het 
probleemoplossende vermogen van burgers. 
Dat is mooi maar de overheid heeft er zelf 
ook belang bij, bijvoorbeeld vanwege de 
noodzaak van bezuinigingen. Los daarvan 
is het bevorderen van sociale zelfredzaam-
heid een goede zaak: het vergroot de kans 
dat problemen opgelost worden waar ze 
ontstaan, te weten dichtbij de mensen. Wij 
hebben voor ons boekje in verschillende 
grote gemeentes gekeken naar burgerparti-
cipatie bij leefbaarheid en veiligheid. Wat 
wij aantroffen is een voorhoede van actieve 
burgers, wij noemen ze ‘publieke onderne-
mers’. Deze mensen verrichten uitstekend 
werk. Ze hebben persoonskenmerken en 
vaardigheden die hen vaak effectiever doen 
opereren dan de professionals. Zij weten 
wat er speelt in de buurt en genieten ook 
het vertrouwen van medebewoners. En ze 
durven buurtbewoners aan te spreken op 
hun gedrag, ook al is hun eigen veiligheid 
daar soms bij in het geding. Als je het hebt 
over eigen kracht, dan passen deze mensen 
daar goed bij.’

Dat klinkt als burgers die goed in hun kracht 
zitten. Zijn zij wel representatief genoeg 
voor de buurt om alle belangen te vertegen-
woordigen?
‘Je hoort regelmatig kritiek op dit soort 
‘doe-het-zelvers’, vooral omdat hun 
handelen niet representatief zou zijn. Wij 
hebben dat verwijt niet echt aangetroffen. 
De passieve bewoners vinden het prima 
dat een kleine groep het voortouw neemt, 
zolang ze maar op de hoogte worden ge-
houden. Meestal willen passieve bewoners 
precies dezelfde problemen opgelost zien 
als actieve bewoners. Daarom spreken we 
van ‘trustees’. Het is daarnaast een taak 
van de professionals om te bewaken dat 
alle belangen aan bod komen, ook die van 
kwetsbare groepen als dak- 
en thuislozen en mensen 
van allochtone afkomst. 
Vooral politiemensen onder-
steunen de actieve burgers 
in het leefbaar houden van 
de buurten. Helaas is het 
opbouwwerk grotendeels 
weggesaneerd. 

Hebt u tips voor professionals in het samen-
werken met actieve burgers?
‘Heb niet de aspiratie dat iedereen moet 
meedoen, ook al is dat het motto van 
de Wmo. Als het gaat om de aanpak van 
onveiligheid is dat namelijk helemaal niet 
nodig. Werf de voorhoedeburgers actief, bel 
desnoods deur voor deur aan om te kijken 
of er animo is, en ondersteun hen vooral op 
plekken waar dat nodig is, in de kwetsbaar-
ste buurten. Daar waar het goed gaat, kun 
je meer op de achtergrond blijven. Maar 
zorg wel dat mensen je weten te vinden en 
onderhoud de relatie. Vertrouwen komt te 
voet en gaat te paard.’ 

Bas van Stokkom is socioloog, filosoof en schrijver. Hij is verbonden 

aan de afdeling Bestuurskunde van de VU te Amsterdam en aan het 

Criminologisch Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen.  

Van Stokkom is medeauteur van Participatie en vertegenwoor diging  

— Burgers als trustees.
Bas van Stokkom
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Op de (rand)voorwaarden van concrete initiatie-
ven van burgerkracht kan zeker gestuurd worden, 
maar dan wel op een andere manier dan voorheen. 
Governance is daarbij het toverwoord: van regie en 
controle naar faciliteren en begrenzen. Faciliteren van 
initiatieven die productief zijn voor door de gemeen-
ten en burgers vastgestelde problemen en kansen bij-
voorbeeld. Maar ook het begrenzen van dynamiek die 
minder wenselijk is. De uitdaging voor gemeentelijke 
bestuurders is om de organisatie hiervoor zo optimaal 
mogelijk in te richten.

Marian van der Klein, Verwey-Jonker Instituut 
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Prijzenswaardige 
prestaties

Een verkennende studie naar prijsvragen met
lokale en sociaal-maatschappelijke doelen

Jaarlijks worden tientallen prijsvragen 
uitgeschreven in het sociale domein. Ministeries, 

kenniscentra en anderen willen initiatiefnemers van 
bijzondere projecten daarmee belonen voor hun goede 
ideeën en meer bekendheid geven aan hun initiatieven. 

Dit Wmo Kenniscahier beschrijft vijftien prijsvragen die in 
de periode 2007-2009 zijn uitgereikt aan aansprekende 
initiatieven met een lokaal en sociaal-maatschappelijk 

karakter. In hoeverre zijn deze prijsvragen in verband te 
brengen met de prestatievelden van de Wmo? 

En zo ja, welke betekenis kan de prijsvraag hebben voor 
de betreffende prestatievelden? Gelet is op de doelstelling 

van de prijsvraag, de opdrachtgever, het aantal jaren 
dat de prijsvraag bestaat en de frequentie waarmee deze 

wordt uitgereikt.
 

De inventarisatie maakt duidelijk dat de thematiek van 
de prijsvragen lang niet altijd aansluit bij de doelstellingen 

van de negen Wmo-prestatievelden. Bovendien 
krijgen sommige thema’s heel veel aandacht, en andere 

nauwelijks. Enkele prijsvragen zijn daardoor zelfs als 
elkaars concurrenten te beschouwen. Er valt wat 

dat betreft, om in prijsvraagtermen te blijven, 
nog veel te winnen.

 
www.verwey-jonker.nl/wmoinnovatiebank

Erik van Marissing

Kenniscahier

Wmo Kenniscahier

Wmo Instrumenten
Wmo Essay

12

KennisKennisKenniscahiercahiercahier

 De roep om zelfredzame burgers is groter dan ooit. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met een terugtredende 

overheid: een kenmerk van de netwerkmaatschappij. 

Zowel de institutionele wereld als burgers zijn op zoek naar 

passende invullingen van nieuwe verhoudingen. 

Rondom het concept zelforganisatie verkennen we in 

dit Wmo Kenniscahier de uitwerking hiervan.

 

Zelforganisatie is hier gedefi nieerd als een vorm van sociaal 

ondernemen met speciale eigenschappen: intrinsieke motivatie, 

samenhang met de omgeving door verbinding en afstemming, 

autonomie en creativiteit. Zelforganisatie heeft tot doel een 

sociale dynamiek te creëren die bijdraagt aan de continuïteit 

van de samenleving. Condities voor zelforganisatie zijn 

vertrouwen, ruimte laten, creëren van een sense of belonging, 

maar ook begrenzen. Deze condities bieden mogelijkheden voor 

beleidsmakers en uitvoeringspraktijken om vorm te geven aan 

hun responsieve rol, zodat het zelforganiserend vermogen van 

álle burgers optimaal tot zijn recht kan komen.

 

www.verwey-jonker.nl/wmoinnovatiebank
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Wat valt je op in de huidige discussie over 
eigen kracht?
‘Het thema eigen kracht is niet nieuw. We 
onderzoeken al langer de vraag hoe groepen 
zijn te bereiken die het systeem van zorg 
niet of te laat binnenkomen. Juist voor het 
maken van de verbinding met deze groepen 
is aansluiten bij de leefwereld en vermo-
gens van mensen cruciaal. Hoe staan zij in 
het leven, welke problemen ervaren zij, 
waar zit hun kracht en die van hun netwer-
ken? Dat moet je weten, wil je hulpaanbod 
doel treffen bij deze groepen. Anders gaan 
veel inspanningen verloren.’

Wat is er dan voor nodig om de eigen kracht 
van migranten aan te spreken?
‘In de transitie van taken naar gemeenten is 
een belangrijke rol weggelegd voor professi-
onals. Door goed te observeren en luisteren 
moeten zij er achter zien te komen wat ou-
ders en kinderen beweegt. Waar kunnen ze 
bij aansluiten en waarop kun je samen met 
hen verder werken? Het is niet altijd gemak-
kelijk, zo’n zoekende aanpak. Maar door 
samen de obstakels en kansen te verken-
nen kunnen professionals wel vertrouwen 

wekken en eventueel wantrouwen tegen 
de instituties wegnemen. Die aanpak kan 
professionals onzeker maken. Het omgaan 
daarmee vormt een nieuwe uitdaging, ook 
voor de organisaties die hun professionals 
daarin moeten ondersteunen.’  

Wat moet volgens jou de volgende stap zijn 
in deze context?
‘Het is nodig dat de cultuuromslag in zorg-
organisaties versneld doorzet. Professionals 
moeten outreachend en laagdrempelig kun-
nen werken. En de relatie leggen tussen de 
noden van mensen en hun eigen vakkennis 
en technieken. Dus niet andersom. Ook is er 
meer aansluiting te maken met de netwer-
ken rondom migrantengezinnen. De pedago-
gisch adviseur van het CJG kan bijvoorbeeld 
een inloop houden bij een zelforganisa-
tie. Daar is veel ervaringsdeskundigheid 
aanwezig en nemen ouders gemakkelijk de 
drempel om met hun kleine en grote vragen 
naar voren te komen. Neem de tijd voor 
uitwisseling en het leggen van verbindingen. 
Dan kan eigen kracht ook in het integratie-
proces pas echt een rol gaan spelen.’ 

Trees Pels is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker 

Instituut en daarnaast bijzonder hoogleraar Opvoeden in 

de multi-etnische stad aan de VU. Ze heeft veel onderzoek 

gedaan naar diversiteit, jeugd en gezin. 

Luisteren, luisteren  
en nog eens luisteren

Eigen kracht in de multi-etnische samenleving
TREES PELS

De roep om zelfredzame burgers is groter dan 
ooit. Tegelijkertijd hebben we te maken met een 
terugtredende overheid: een kenmerk van de 
netwerkmaatschappij. Zowel de institutionele 
wereld als burgers zijn op zoek naar passende 
invullingen van nieuwe verhoudingen. Rondom het 
concept zelforganisatie verkennen we in dit Wmo 
Kenniscahier de uitwerking hiervan. 

‘Zelforganisatie is hier gedefinieerd als een vorm 
van sociaal ondernemen met speciale eigen-
schappen: intrinsieke motivatie, samenhang met 
de omgeving door verbinding en afstemming, 

autonomie en creativiteit. 
Zelforganisatie heeft tot 
doel een sociale dynamiek 
te creëren die bijdraagt 
aan de continuïteit van 
de samenleving. Condities 
voor zelforganisatie zijn vertrouwen, ruimte laten, 
creëren van een sense of belonging, maar ook 
begrenzen. Deze condities bieden mogelijkheden 
voor beleidsmakers en uitvoeringspraktijken om 
vorm te geven aan hun responsieve rol, zodat 
het zelforganiserend vermogen van álle burgers 
optimaal tot zijn recht kan komen.’

… ‘Eigen kracht’ dreigt een grote roze wolk te 
worden, waar iedereen een positieve beleving 
bij heeft, maar niemand houvast aan heeft. 
(…) Gezinnen die zich op de een of andere 
manier in een kwetsbare positie bevinden, 
hebben misschien nog wel het meeste aan het 
activeren van contacten die toegang geven tot 
andere sociale groepen dan waartoe het gezin 
zelf behoort.

Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen in: De kracht 
van het alledaagse. Terug naar de logica van het gezin 
en de professional in de transitie jeugdzorg, 2013
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Heusden: 17.000 woningen,  
  17.000 loketten
Dromen. Doen. Heusden. Een dynamisch motto voor een oud 

Brabants vestingstadje. En het is niet zomaar een kreet, ze 

maken het ook waar daar in Heusden. Mensen moeten zelf 

aan het stuur van hun leven zitten, is de overtuiging van 

burgemeester Jan Hamming, tevens bestuurslid van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten. ‘Wij maken het mensen mogelijk om 

hun dromen te realiseren’. 

Voor de gemeente Heusden is ‘eigen kracht van 
mensen’ al jaren het leidende motief, vertelt 
burgemeester Hamming. ‘Het omslagpunt lag 
voor ons vijftien jaar geleden, bij de gemeen-
telijke herindeling. Toen is de organisatiestruc-
tuur radicaal gewijzigd, afdelingen afgeschaft, 
alles digitaal gemaakt, enzovoort. In die 
nieuwe, platte organisatie is ook een cultuur-
verandering ingezet. We zijn ons gaan richten 
op het stimuleren en faciliteren van burgers om 
zelf het roer in handen te nemen. Daar hoort 
ook deregulering bij. Regels en procedures 
moeten initiatieven niet in de weg zitten.’

Meeste stemmen gelden
Het wijkgericht werken is in Heusden helemaal 
ingeburgerd. Hamming: ‘De Raad van State 
noemt onze gemeente een lichtend voorbeeld 
op dit gebied. Wij geven de bewoners echt 
een stem. Om een voorbeeld te noemen: eens 
per jaar organiseren we een avond waarop 
bewoners initiatieven voor hun wijk kunnen 
presenteren. Na een discussie bepalen de 
bewoners zelf welke projecten worden uitge-
voerd, meeste stemmen gelden. We spreken 
met elkaar af dat de projecten binnen een 
jaar worden uitgevoerd. Regels die dat in de 
weg staan, zetten we aan de kant. Je staat er 
versteld van hoeveel energie er dan vrijkomt. 
Burgers eigen verantwoordelijkheid geven kan 
wat mij betreft heel ver gaan, zelfs tot en 
met budgetverantwoordelijkheid. Waarom zou 
je als gemeente alles moeten organiseren en 
controleren? Mensen corrigeren elkaar heus 
wel. En ja, er zal vast wel eens iets fout gaan, 
maar fouten worden overal gemaakt. Willen 
we kracht in mensen vrijmaken, dan moeten 
we ze vertrouwen geven.’

De VNG heeft onlangs een 
brandbrief aan VWS gestuurd: 
ze vindt dat gemeenten burgers 
moeten kunnen verplichten om 
steun bij familie en vrienden 
te zoeken. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau vindt dat de overheid 
nu wel erg veel zorgverantwoordelijkheid 
over de schutting wil gooien. Hamming: ‘Het 
gaat erom hoe we de zorg organiseren. Het 
kan niet zo zijn dat de gemeenten er allerlei 
taken bij krijgen zonder dat er geld meekomt. 
Er moet een besluit genomen worden: óf de 
burgers moeten meer zelf gaan regelen, óf 
er moet geld bij. Tegelijkertijd zie ik ook 
mogelijkheden om fors te bezuinigen. We 
hebben nu de kans om van het institutionele 
denken af te komen. De aanpak dat één 
professional het aanspreekpunt voor een gezin 
wordt, gaat ons veel opleveren. Niet alleen 
aan efficiency, maar ook aan tevredenheid van 
burgers. En van ambtenaren niet te vergeten. 
Onze mensen zijn zeer enthousiast over de 
nieuwe werkwijze.’

Hamming verwacht dat bij de gemeente veel 
functies gaan verdwijnen. Misschien is er 
straks zelfs geen gemeentehuis meer nodig. 
‘De dienstverlening zal steeds verder digi-
taliseren en als mensen hulp nodig hebben, 
bespreekt een professional van de gemeente 
dat met hen aan de keukentafel. In Heus-
den staan 17.000 woningen, dus we hebben 
straks theoretisch 17.000 loketten. Natuurlijk 
moeten we blijven zorgen voor mensen met 
een zware zorgbehoefte en degenen die in 
armoede leven. Maar hoeveel problemen zij 
ook hebben, ze hebben ook talenten. Het is de 
uitdaging om die talenten over de hele linie 
weer te mobiliseren. Daar wordt onze maat-
schappij sterk van.’ 

Jan Hamming

Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

ONZE MISSIE
Het Verwey-Jonker Instituut wil voor
opdrachtgevers onderscheidend
zijn in oplossingsgericht en
onafhankelijk onderzoek en
advies voor een betere sturing,
hoger beleidsrendement en meer
betrokkenheid van burgers.
Het Verwey-Jonker Instituut wil
verschil maken!

ZIE OOK 
www.verwey-jonker.nl
www.kenniswerkplaats-tienplus.nl
www.be-involved.nl
www.aaaprevent.eu

 twitter.com/VerweyJonkerIns
  www.linkedin.com/company/
verwey-jonker-instituut

VERWEY-JONKER INSTITUUT
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht
T : 030 - 230 07 99
F : 030 - 230 06 83
E : secr@verwey-jonker.nl
I : www.verwey-jonker.nl
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