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Vooraf

In	 zijn	 Troonrede-debuut	 bezigde	 koning	 Willem-Alexander	 het	
woord	 ‘participatiesamenleving’.	 Tot	 verbazing	 van	 menigeen	 werd	
dat	 een	 paar	 maanden	 later	 uitgeroepen	 tot	 hét	 woord	 van	 het	 jaar	
2013.	 Dit	 was	 zijn	 letterlijke	 tekst:	 ‘Het	 is	 onmiskenbaar	 dat	 mensen	
in	onze	huidige	netwerk-	en	informatiesamenleving	mondiger	en	zelf-
standiger	 zijn	 dan	 vroeger.	 Gecombineerd	 met	 de	 noodzaak	 om	 het	
tekort	van	de	overheid	terug	te	dringen,	leidt	dit	ertoe	dat	de	klassieke	
verzorgingsstaat	 langzaam	 maar	 zeker	 verandert	 in	 een	 participatie-
samenleving.	Van	iedereen	die	dat	kan,	wordt	gevraagd	verantwoorde-
lijkheid	te	nemen	voor	zijn	of	haar	eigen	leven	en	omgeving.’
	 Daarop	volgde	in	de	media	een	heftig	debat	over	wat	we	nu	precies	
onder	 de	 participatiesamenleving	 moesten	 begrijpen.	 Was	 dat	 ver-
plicht	 vrijwilligerswerk?	 Moeten	 we	 hulpbehoevende	 buurmannen	
gaan	wassen?	Hebben	we	daar	eigenlijk	wel	tijd	voor?	Willen	we	dat	
wel?	Zijn	we	er	niet	veel	te	individualistisch	voor	geworden?	Of	verhult	
het	woord	alleen	maar	een	botte	bezuinigingspolitiek?	De	discussie	le-
verde	eindeloos	veel	stof	op	voor	gretige	cabaretiers	en	kiene	cartoo-
nisten,	en	nadat	de	gemoederen	er	een	paar	maanden	vol	van	waren	
geweest,	eindigde	het	woord	dus	boven	aan	de	ranglijst	van	de	leden	
van	het	Genootschap	Onze	Taal	als	het	woord	van	2013.
	 Maar	de	koning	zei	ook	nog	iets	anders,	iets	wat	in	het	verhitte	de-
bat	eigenlijk	nauwelijks	een	rol	speelde.	Hij	zei	dat	‘de	klassieke	verzor-
gingsstaat	verandert’.	Dat	is	niet	zomaar	een	constatering,	want	dat	is	
de	verzorgingsstaat	waarmee	wij	allen	groot	zijn	geworden.	Dat	is	de	
verzorgingsstaat	 die	 functioneerde	 als	 nationaal	 georganiseerd	 (her)
verdelingscentrum	 van	 welvaart.	 Dat	 is	 de	 verzorgingsstaat	 die	 alle	
maatschappelijke	 problemen	 en	 tekorten	 aanpakte	 met	 ‘meer’:	 meer	
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geld,	meer	voorzieningen,	meer	professionals,	meer	regelingen.	Dat	is	
de	verzorgingsstaat	die	ons	land	veel	goeds	bracht	en	de	grote	maat-
schappelijke	tekorten,	zoals	die	na	de	Tweede	Wereldoorlog	bestonden	
op	 belangrijke	 terreinen	 als	 wonen,	 zorg	 en	 sociale	 zekerheid,	 meer	
dan	redelijk	de	baas	is	geworden.
	 Over	 de	 prestaties	 van	 die	 verzorgingsstaat	 mag	 niemand	 gering-
schattend	doen:	er	is	goed	voor	ons	gezorgd.	Toch	zou	je	kunnen	zeg-
gen	dat	hij	momenteel	aan	zijn	eigen	succes	ten	onder	gaat.	Mensen	
zijn	 –	 koning	 Willem-Alexander	 wees	 er	 terecht	 op	 –	 mondiger	 en	
zelfstandiger	dan	ooit	tevoren.	De	noodzaak	om	welvaart	te	vergaren	
is	 echter	 op	 veel	 terreinen	 omgeslagen	 in	 de	 noodzaak	 om	 de	 over-
vloed	effectiever	aan	te	wenden.	In	plaats	van	meer-oplossingen	vraagt	
de	 huidige	 tijd	 om	 anders-oplossingen,	 om	 duurzame	 innovaties.	 In	
plaats	 van	 Haags	 beleid	 vraagt	 de	 moderne	 samenleving	 om	 ruimte	
voor	eigen	initiatief	en	maatschappelijk	ondernemerschap.	En	juist	dat	
maakt	dat	de	logica	van	de	klassieke	verzorgingsstaat	niet	meer	past	
op	de	werkelijkheid	die	hij	zelf	tot	stand	heeft	gebracht.	De	jas	past	niet	
meer.	Hij	is	te	duur	in	zijn	onderhoud	en	te	ouderwets	in	zijn	omgang	
met	burgers.
	 Wat	ervoor	in	de	plaats	moet	komen	laat	zich	echter	niet	kortweg	
samenvatten	met	het	begrip	 ‘participatiesamenleving’.	Was	het	maar	
zo	eenvoudig.	We	zijn	ook	niet	getuige	van	iets	wat	ons	op	termijn	nog	
staat	 te	 wachten,	 maar	 van	 iets	 wat	 we	 nu	 al	 zien	 gebeuren.	 In	 wer-
kelijkheid	is	het	sociaal-politieke	landschap	in	Nederland	namelijk	al	
veel	langer	ingrijpend	aan	het	veranderen.	Instituties	kraken,	burgers	
nemen	op	tal	van	terreinen	het	heft	in	handen,	gemeenten	zien	door	
enorme	decentralisaties	de	kans	schoon	zich	 te	ontworstelen	aan	de	
starre	Haagse	voogdij.	Al	deze	bewegingen	maken	steden	tot	fascine-
rende	sociale	laboratoria,	waar	alles	bij	elkaar	komt:	de	do it ourselves-
beweging,	nieuwe	horizontale	netwerkorganisaties,	andere	professio-
nele	aanpakken	en	lokale	overheden	die	samenhangend	beleid	kunnen	
gaan	maken	van	arbeid	tot	zorg.	Precies	die	omstandigheden	maken	
de	gemeenteraadsverkiezingen	van	2014	meer	dan	interessant.	Ze	vin-
den	plaats	 in	een	politiek	landschap	dat	radicaal	verandert.	Niet	om-
dat	deze	of	gene	partij	zetelwinst	boekt,	maar	omdat	de	macht	in	ons	
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land	naar	het	lokale	verschuift,	waardoor	burgers	en	lokale	overheid	in	
nieuwe	verhoudingen	tot	elkaar	komen	te	staan.
	 In	decentraal. De stad als sociaal laboratorium	verkennen	we	die	nieuwe	
verhoudingen.	 Wat	 kunnen	 burgers	 zelf?	 Waar	 komen	 ze	 hun	 gren-
zen	tegen?	Wat	verandert	er	als	burgers	hun	eigen	lokale	voorzienin-
gen	gaan	financieren?	Wie	zorgt	er	nog	voor	de	kwetsbare	medemens?	
Wat	voor	professionals	heb	je	daarbij	nodig?	Zou	de	gemeenteraad	er-
in	slagen	zich	te	ontworstelen	aan	armetierige	spreadsheetpolitiek	en	
obligate	partijpolitiek	en	kunnen	evolueren	tot	een	centrum	voor	lo-
kaal	debat?

Nico de Boer en Jos van der Lans
Amsterdam/Ermelo,	winter	2014
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Dankwoord	en	verantwoording

In	 het	 voorjaar	 van	 2011	 schreven	 wij	 in	 opdracht	 van	 de	 Raad	 voor	
Maatschappelijke	 Ontwikkeling	 het	 essay	 Burgerkacht – de toekomst 
van het sociaal werk in Nederland. Over	 die	 titel	 hadden	 we	 lang	 geaar-
zeld.	‘Burgerkracht’	was	immers	geen	bestaand	begrip.	Googelen	van	
het	woord	leverde	slechts	een	verwijzing	naar	een	Mexicaanse	bevrij-
dingsbeweging.	 Toch	 besloten	 we	 om	 het	 boven	 ons	 essay	 te	 zetten,	
omdat	het	heel	precies	aangaf	wat	we	bedoelden.	We	wilden	het	den-
ken	omkeren.	We	wilden	dat	in	het	sociale	domein	niet	langer	de	logi-
ca	van	de	instituties	bepalend	was,	maar	de	kracht	van	burgers.
	 Bijna	drie	jaar	later	heeft	het	begrip	–		een	beetje	tot	onze	eigen	ver-
bazing	 –	 een	 vaste	 plaats	 verworven	 in	 het	 denken	 over	 welzijn	 en	
zorg.	Het	ontbreekt	in	vrijwel	geen	enkele	gemeentelijke	nota	over	de	
drie	 decentralisaties	 en	 de	 wijze	 waarop	 gemeenten	 daarmee	 willen	
omgaan.	Wat	in	2011	nog	als	een	provocatieve	gedachtegang	kon	wor-
den	opgevat,	lijkt	inmiddels	gemeengoed.	Als	we	er	niet	in	slagen	an-
dere	omgangsvormen	tussen	burgers	en	instituties	te	creëren,	als	we	
geen	 sociale	 arrangementen	 tot	 stand	 brengen	 waarin	 de	 kracht	 van	
burgers	optimaal	benut	wordt,	dan	wordt	het	moeilijk	om	onze	ver-
zorgingsstaat	op	een	kwalitatief	hoogstaand	niveau	te	houden,	zo	heet	
het	intussen	ook	officieel.

Het	essay	bracht	ons	op	vele	plaatsen	in	het	land	om	daar	met	ambte-
naren,	professionals,	bestuurders,	politici,	vrijwilligers	en	andere	be-
trokkenen	in	gesprek	te	gaan.	In	vrijwel	alle	gevallen	waren	dat	leven-
dige	bijeenkomsten	in	zaaltjes	die	steeds	voller	begonnen	te	raken.	Er	
bestaat	een	enorme	gretigheid	om	met	elkaar	na	te	denken	over	hoe	de	
nieuwe	decentrale	verzorgingsstaat	vorm	moet	krijgen.	Veel	mensen	
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maken	zich	zorgen;	nog	meer	mensen	zien	kansen	om	het	anders	en	
beter	te	organiseren.
	 Al	 die	 ontmoetingen	 hebben	 bijgedragen	 tot	 dit	 boek.	 Elke	 keer	
weer	 zetten	 de	 discussies	 ons	 aan	 het	 denken.	 En	 vrijwel	 altijd	 kwa-
men	we	thuis	met	verhalen	waarmee	we	verder	konden.	Uiteindelijk	
hebben	we	al	deze	ervaringen	en	discussies	verwerkt	in	dit	boek.	We	
zijn	dus	heel	veel	mensen	dank	verschuldigd,	letterlijk	te	veel	om	op	te	
noemen.	Maar	we	hopen	met	de	inhoud	iets	terug	te	geven	aan	al	die	
mensen	die	hun	kennis	en	ervaringen	met	ons	hebben	gedeeld.	Hope-
lijk	geeft	ons	verhaal	hun	opnieuw	houvast	in	de	roerige	tijden	die	ons	
nog	te	wachten	staan.

De	zes	hoofdstukken	van	dit	boek	zijn	vanaf	oktober	2013	in	een	eerste	
versie	verschenen	in	De Groene Amsterdammer. Onder	de	titel	 ‘De	stad	
als	sociaal	laboratorium’	publiceerden	wij	daar	een	serie	beschouwin-
gen	waarin	wij	in	de	aanloop	naar	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	
maart	 2014	 het	 veranderende	 lokale	 politieke	 landschap	 verkenden.	
Voor	dit	boek	hebben	we	deze	beschouwingen	uitgebreid,	uitvoeriger	
gedocumenteerd	en	tot	een	samenhangend	geheel	omgevormd.
	 We	zijn	de	redactie	van	De Groene	dankbaar	dat	zij	ons	de	ruimte	ge-
geven	heeft.	Dat	is	in	de	wereld	van	opiniebladen	tamelijk	uniek.	Ne-
derland	staat	aan	de	vooravond	van	een	ongekende	verbouwing	van	
de	verzorgingsstaat,	maar	de	meeste	media	 lijkt	dat	toch	te	ontgaan.	
Ondanks	 alle	 veranderingen	 begint	 in	 onze	 vaderlandse	 media	 bui-
ten	Den	Haag	toch	nog	gewoon	de	provincie,	met	de	daarbij	passen-
de	stiefmoederlijke	bedeling.	Gelukkig	denkt	De Groene	Amsterdammer	
daar	anders	over.

Dit	is	een	boek	waarvan	we	nu	al	weten	dat	het	om	een	vervolg	vraagt.	
We	weten	immers	wel	welke	kant	we	op	moeten,	maar	we	weten	niet	
precies	hoe	de	nieuwe	lokale	democratie	en	de	decentrale	verzorgings-
staat	vorm	gaan	krijgen.	Natuurlijk	hopen	we	dat	dit	boek	al	die	men-
sen	die	zich	daarover	nu	op	talloos	veel	plaatsen	in	het	land	het	hoofd	
breken	vooruithelpt,	maar	we	horen	graag	van	hen	of	dat	ook	het	ge-
val	is.	Laat	het	ons	weten.	Wij	stellen	reacties	zeer	op	prijs.
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