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Burgerdynamiek, een pleidooi voor agency
Pieterjan van Delden, september 2017.
“Agency is the capacity of an actor to act in a given environment.”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Agency_(philosophy), 14-8-2017).

“. . . vigour and abundance of voluntary action, undertaken outside one’s home,
individually and in association with other citizens, for bettering one’s own life and that of
one’s fellows, are the distinguishing marks of a free society.” (Lord W.H. Beveridge in
‘Voluntary Action, A Report on Methods of Social Advance’, 1948).

“Het meest hoopvolle vind ik dat Nederland het hoogste percentage vrijwilligers heeft.
Die willen iets doen voor hun buren, anderen in de straat, de scouting. Die mentaliteit,
als die er ook in het politiek-publieke domein zou zijn, dan komt het helemaal goed.”
(Beatrice de Graaf in De Volkskrant 29 juli 2017).
Burgers zouden elkaar meer moeten ondersteunen maar kunnen en willen ze dat wel?
Wat is de spankracht van de samenleving voor kwetsbare mensen? Het antwoord ligt
niet in individuele acties en ook niet bij wijkorganisaties. De spankracht zit in kleine
initiatieven die zich vermenigvuldigen tot grootschalig activisme. Essentieel hiervoor is
collective agency, het gezamenlijke handelingsvermogen om greep op de omgeving te
krijgen. Collective agency ontstaat wanneer handeling en effect dicht bij elkaar liggen,
zodat ook mensen met een beperkt sociaal repertoire dat handelingsvermogen kunnen
ontwikkelen. Hierdoor verruimt hun leefwereld en wordt hun omgeving minder
gefragmenteerd en stressvol. Collective agency wordt structureel belemmerd doordat
organisaties hun diensten verlenen aan individuen en niet aan collectieven. Daarom is
nodig dat overheid en dienstverlenende organisaties publiek toegankelijk worden door
hun professionele proces ook te richten op micro-initiatieven van burgers. Daarvan zijn
goede voorbeelden maar nog niet over de breedte. Als dat lukt zullen dorpen, wijken en
steden groeien in hun sociale vitaliteit.
Dit essay verbindt kennis van het publieke domein met onderzoeksliteratuur en eigen
uitkomsten van een wijkonderzoek in Nijmegen. Die mix leidt tot een model van sociale
dynamiek dat verklaart waarom wijken al of niet vitaal zijn. Sociale vitaliteit van
kwetsbare mensen wordt tegelijkertijd afgebroken en opgebouwd. Het gaat er om die
balans de goede kant op te sturen.
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Spankracht van de samenleving
Hier, in Europa, in Nederland hebben we het goed. Een open, welvarende, vrije en volwassen
samenleving steunt op open, welvarende, vrije en volwassen individuen. We steunen elkaar.
Tenminste als je elkaar voldoende nabij bent, tot je dezelfde groep hoort, een gevoel van
sympathie weet op te wekken of een onaangename uitstraling weet te vermijden. We steunen
elkaar, maar binnen grenzen. Hoe ver reikt die steun? Als alle publieke voorzieningen weg
zouden vallen, gaan we dan zorgen voor elkaar? Wat is de spankracht van de samenleving?
In de afgelopen decennia is bij publieke bestuurders, beleidsambtenaren, hulpverleners en
onderzoekers het besef gegroeid dat publieke dienstverlening vraagt om een actieve bijdrage
van burgers. Al in de jaren tachtig bleek bij de stadsvernieuwing invloed van bewoners nodig
om wijken vitaal te houden. In de huidige tijd zijn energiecoöperaties een voorbeeld van
burgerinitiatief, bijdragend aan een duurzame energievoorziening. Ook bij veel burgers zelf leeft
het idee dat zij meer initiatief moeten nemen in de samenleving. Er zijn steeds meer
straatinitiatieven, zorgcoöperaties, lokale kunstfestivals en wijkcentra in zelfbeheer.
Een actieve en zelfredzame rol van de burger was ook het uitgangspunt bij de decentralisaties
van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie. Vrijwel alle publieke
organisaties ondersteunen deze beweging. Maar tot nu toe valt dat in de praktijk niet mee. Van
de sociale teams in de wijken en dorpen wordt verwacht dat ze ook de sociale contacten van
hun klanten stimuleren. Daartoe moeten ze wijkgericht werken en verbindingen aangaan met
lokale voorzieningen en initiatieven, zoals huisartsen, welzijn, bewonersorganisaties en
zorgcoöperaties van burgers. Evaluaties wijzen uit dat ze daar niet echt aan toe komen: de
dagelijkse casuïstiek vraagt alle tijd. Hun hulp heeft nauwelijks effect op de sociale contacten
tussen burgers.1 Meer specialistische aanbieders van zorg en ondersteuning richten zich
tegenwoordig op de zelfregie van hun cliënten en de sociale omgeving, maar ook hier is de
praktijk weerbarstig. De cliënt wordt beter bediend maar er is nog weinig aansluiting op het
gewone leven van burgers. Het risico is dat ‘burgerkracht’ holle retoriek blijft.
Toch hebben burgers al een rol in de publieke dienstverlening, zij het beperkt. Als het om
vrijwilligerswerk gaat scoort Nederland hoog in de internationale vergelijkingslijstjes. We doen
al veel voor elkaar, uit gevoel voor anderen, om ergens bij te horen, om de deur uit te komen.
Maar er zijn grenzen. Voor sommige groepen zetten burgers zich weinig in, zoals bij mensen
met een minder charmante uitstraling: dementerenden, ex-gedetineerden en mensen met
psychiatrische aandoeningen. En ook voor medeburgers uit een uitgesproken andere cultuur
komt men minder gauw in beweging. Hoe gaat dat dan in gebieden waar burgerinitiatieven het
meest nodig zijn, in wijken waar zich sociale problemen opeenhopen?

Wijkonderzoek in Nijmegen
Is de spankracht van de samenleving in kwetsbare wijken te peilen? Die vraag is gesteld voor
twee Nijmeegse wijken, Neerbosch-Oost en Heseveld. Veel bewoners scoren hier laag op de
sociaaleconomische ladder. In 2016 en 2017 is onderzocht wanneer mensen elkaar steunen en
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welke condities daarbij een rol spelen, negatief of positief. Ook was de vraag in hoeverre
bewoners daarin gestimuleerd kunnen worden.
Die vragen lijken simpel maar het gaat over een complexe en dynamische sociale realiteit.
Allerlei behoeften, beperkingen, motieven en initiatieven lopen door elkaar. Daarom ging het
onderzoek uit van de complexiteitstheorie: welke processen, behoeften en belangen liggen er
onder het oppervlak? Wat is de sociale dynamiek van burgers? Hun sociale omstandigheden
spelen een rol, maar ook hun interacties en leefstijl. Invalshoek was de vitaliteit van een wijk, de
levendigheid in sociaal, cultureel, economisch en ruimtelijk opzicht. De veronderstelling was dat
wanneer contacten en activiteiten van bewoners elkaar versterken dat ook goed is voor de
voorzieningen in buurten, voor het leefklimaat op straat, de onderlinge steun en de kwaliteit van
leven van bewoners.
Uit het onderzoek zijn drie inzichten naar voren gekomen.
In kwetsbare wijken groeien de leefwereld van burgers en de systeemwereld uit elkaar. Mensen
met een zwakke sociale positie geven elkaar in hun leefwereld onderlinge hulp en steun maar
de systeemwereld werkt hen tegen. Elkaar helpen is hier te vergelijken met tegen de stroom
oproeien: je probeert samen vooruit te komen maar wordt steeds teruggezet.
Toch blijven veel mensen elkaar steunen, vooral wanneer hun sociale netwerken op elkaar
inspelen. Die sociale netwerken zijn veelsoortig en geven diverse energie. Daarin is ‘collective
agency’, het vermogen van mensen om gezamenlijk te handelen voor hun lotsverbetering,
essentieel voor verbinding met de systeemwereld.
Collective agency krijgt in de publieke dienstverlening echter weinig ruimte. De meeste
diensten, hulp en ondersteuning richten zich op het individu en niet op het gezamenlijke
handelen. Dat is alleen te doorbreken als agency het fundament wordt van hulp en
ondersteuning. Dat vraagt om andere interventies en structuren.

Sociale dynamiek in een kwetsbare wijk
Hoe vitaal is een stadswijk met veel bewoners laag op de sociaaleconomische ladder? Steunen
ze elkaar? De Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost oogt als een prototype van veel woongebieden
uit de jaren zestig: naast eenvoudige eengezinswoningen ook gestapelde bouw in woonblokken
met daartussen ruime groenstroken. Het onderhoud van woningen en groen is redelijk op peil
(bewoners waarderen hun wijk hiervoor) maar verder ziet de wijk er toch wat gedateerd en
schraal uit. Gebouwen zitten goed in de verf, de straten zijn schoon, maar op diverse balkons
ligt rommel en zijmuren zijn soms beklad met graffiti, weggepoetst maar toch nog zichtbaar. Het
winkelcentrum bevat de benodigde voorzieningen maar het is er niet echt druk. Meerdere
winkels staan leeg en horeca ontbreekt vrijwel. Op de sportvelden en de kinderboerderij aan de
rand van de wijk na is er geen voorziening, activiteit of plek die aantrekkelijk zou kunnen zijn
voor mensen buiten de wijk. Die komen er dan ook zelden. Toch zijn bewoners tevreden over
hun omgeving: de wijk ligt redelijk dicht bij het centrum en is rustig. De beperkte voorzieningen
zijn voor hen genoeg. Sommigen komen bijna nooit in de binnenstad.
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Als onderdeel van de stad is de wijk vooral een woonzone. Er is meer werkloosheid dan in de
rijkere wijken maar toch beweegt zich elke ochtend een behoorlijke stroom fietsen, scooters en
kleine auto’s de stad in. Veel bewoners werken, ook al zijn de inkomens gemiddeld niet hoog
als winkelbediende, kantinemedewerkster, verhuizer, klusser of schoonmaker. Veel werk is
informeel, tijdelijk en onzeker. Het kost die bewoners moeite de eindjes aan elkaar te knopen.
Ze zijn vooral bezig om hun leven op orde te houden en zijn niet zo actief in de wijk. Veel
mensen voelen zich eenzaam en hebben het idee dat zij buiten de samenleving staan, met
weinig anderen waarop je een beroep kunt doen voor steun en hulp. Ook is er zorg over de
overlast van jongeren (die overigens is afgenomen) en het langs elkaar heen leven van
mensen uit verschillende culturen. Bewoners zijn bezig met overleven, doen dat vooral voor
zichzelf en zoeken hun sociale contacten en steun steeds meer binnen de eigen groep. Gevolg
is dat ze zich verder af voelen staan van mensen uit andere groepen. In het winkelcentrum
kijken mensen elkaar weinig aan, buiten de hen bekende gezichten. Dit proces van onderling
afstand nemen schrijdt langzaam voort. Bewoners ervaren dat en zijn er niet gerust op.
Toch is de wijk ook een samenleving waarin veel bewoners elkaar steunen. Een meerderheid
van de bewoners heeft een paar keer per maand contact met de buren of doet af en toe iets
voor hen. Bij ziekte gaat er een pannetje soep naar de overkant. Een ruime meerderheid vindt
dat mensen in de buurt met elkaar kunnen opschieten. In de wijk wonen relatief veel mensen
met een niet-westerse migratie-achtergrond, maar ook velen die er al lang wonen. Driekwart
van de bewoners voelt zich zelden of nooit buiten de samenleving staan. Eén op de vijf
bewoners doet vrijwilligerswerk. Deze aantallen liggen lager dan in de hele stad maar niet veel,
zo’n tien procent of minder. In de wijk wordt even veel mantelzorg gegeven als elders. Maar
deelname aan activiteiten op wijkniveau is beperkt, zo’n anderhalf procent van de bewoners.
Die kleine groep onderhoudt een buurttuin, let op overlast of denkt mee over de herinrichting
van een groenstrook. Voor mensen met weinig opleiding en inkomen is de drempel om daar
aan mee te doen hoog. Toch hebben ook voor hen die wijkactiviteiten een betekenis: ze zien
dat er wat gebeurt en hebben het gevoel dat de wijk leeft, ook al nemen ze daar zelf niet aan
deel.
Binnen de wijk is de sociale dynamiek in de straten veranderlijk. Als er sprake is van een goede
‘klik’ tussen bewoners op buurt- of straatniveau kan het sociale verkeer opbloeien. Waar het in
de ene straat meestal stil is en bewoners hun leven vooral binnenskamers leiden kan twee
straten verderop de levendigheid en de sfeer verbeteren wanneer enkele bewoners elkaar
vinden en anderen meetrekken. In de eerste straat zijn veel gordijnen dicht, in de tweede
beginnen de bewoners ’s zomers een straatspeelweek voor de kinderen. Daar doen mensen
dan ook makkelijk een beroep op elkaar. Maar als actievelingen verhuizen of als er tussen
bewoners onenigheid ontstaat verschraalt het leefklimaat snel. Door deze wisselingen kan na
enkele jaren de sfeer in de ene straat verbeteren waar die in de andere straat juist weer is
ingezakt en mensen weer meer op zichzelf zijn gaan leven. Deze wisselingen in de dynamiek
wordt dus bepaald door de ‘chemie’ tussen buren en buurtgenoten. Persoonlijke contacten en
initiatieven kunnen het verschil uitmaken.
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Binnen de wijk zijn er aanzienlijke verschillen tussen buurten. Bij één derde van de buurten zijn
achterstand en kwetsbaarheid van bewoners dominant, zeker in enkele wooncomplexen of
straten. Hier wonen veel mensen met weinig opleiding en een laag inkomen. Ze hebben niet
veel te besteden en soms is er echt armoede. Dan is het moeilijk om je maatschappelijke
positie te verbeteren, zeker als die armoede al generaties lang duurt. Deze groep heeft in zijn
directe omgeving ook weinig voorbeelden van anderen hoe je je leven op een hoger plan kunt
brengen. Hierdoor komen mensen in een ‘overlevingsstand’: ze richten zich vooral op hun
directe, dagelijkse problemen (b.v. rond komen, geld lenen, schulden) en missen de energie
om via hun relaties en contacten voor zichzelf en voor elkaar steun te organiseren. In deze
buurten leven bewoners vaak ook veel op zichzelf en bemoeien ze zich ook minder met elkaar.
De ene voortuin ligt er bloemrijk en strak bij, in de tuin ernaast schiet het onkruid op, maar de
buren hebben het er niet over. Sommigen (vaak jongeren) vluchten ook in de wereld van de
sociale media en internet. Tegelijkertijd kan er een paar straten verderop sprake zijn van een
bloeiend buurtleven.

Neerbosch-Oost wordt door een drukke weg gescheiden van een buurt met enkele lommerrijke
lanen met villa’s en tuinen. Een oud kerkje, een parkje en een brasserie bepalen mede het beeld.
Hier zijn bewoners al jarenlang actief in een buurtvereniging die zich inzet voor het behoud van
het karakter van hun omgeving. De vereniging organiseert activiteiten voor de jeugd, een cultureel
aanbod en acties tegen verkeershinder en niet passende nieuwbouw. Er zijn pogingen geweest
om vanuit deze actieve bewoners een verbinding te leggen met de minder welgestelde buurten
maar de verschillen bleken te groot. Bewoners in kwetsbare buurten waren minder gericht op hun
buurt en meer op praktische problemen in hun eigen leven, zoals goedkoop aan spullen komen
en gedoe met de woningcorporatie over onderhoudsproblemen in hun huurwoning. De afstand
tussen twee buurten is fysiek klein maar bleek cultureel te groot. Op wijkniveau is wederzijdse
ondersteuning lastig.

Op persoonlijk niveau gaat het bij kwetsbare mensen in de eerste plaats om nabije existentiële
problemen. Hoe zeker is mijn werk, hoe kom ik rond met mijn geld en krijg ik genoeg steun van
mijn familie en vrienden? Voor de kwaliteit van hun leven zijn de sociaaleconomische situatie
en steun vanuit het eigen sociaal netwerk de primaire factoren. Deelnemen aan activiteiten in
de buurt is daar aan ondergeschikt. Buurtparticipatie werkt soms als steunpilaar, soms als
afleiding en soms als iets dat je beter uit de weg kunt gaan. Wijkprofessionals constateren dat
bij de meest kwetsbare bewoners een zelfstandig functioneren niet te verwachten is. Deze zijn
blijvend aangewezen op maatschappelijke ondersteuning, van andere bewoners of
hulpverleners. Deze groep trekt zich vaak terug achter de eigen voordeur en gaan steeds meer
op zichzelf leven, waardoor ze hun medebewoners van zich af stoten.
Wat bepaalt nu de spankracht van de bewoners in deze kwetsbare wijk? Al met al is het beeld
van de sociale dynamiek in de wijk caleidoscopisch, om niet te zeggen onsamenhangend en
soms tegenstrijdig. De belangrijkste constatering is dat het romantische idee van een wijk of
buurt die voor elkaar opkomt en die voor elkaar zorgt niet klopt voor groepen die laag op de
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sociaaleconomische ladder staan. Bij deze bewoners staat de ‘kleine’ leefwereld centraal, als
overlevingsenclave in de ‘grote’ wereld van wijk en stad. Dat komt ook naar voren uit andere
onderzoeken, waaruit blijkt dat wijkbewoners in de eerste plaats leven en elkaar steunen in
‘lichte gemeenschappen’, sociale netwerken van familie, vrienden en kennissen die vaak de
buurt- of de wijkgrens overstijgen2. Die lichte gemeenschappen vormen de sociale omgeving
van bewoners, de wijk is meer achtergrond waarin men vertoeft maar geen actieve rol heeft.
Voor burgerparticipatie zijn inkomen en opleiding meer bepalend dan buurtvoorzieningen en
buurtactiviteiten3. Hoe lager op de ladder, hoe minder participatie.
Is een stadswijk met veel kwetsbare mensen dus niet vitaal? Die conclusie zou nu voor de hand
liggen maar ze is niet juist. De vitaliteit van een buurt blijkt een te simpele benadering, althans
bij kwetsbare groepen. Hier is weinig wijkparticipatie maar wel vrijwilligerswerk en burenhulp. In
de persoonlijke sociale netwerken gebeurt veel, maar die staan los van de wijk en van de
bredere samenleving. Voor deze kwetsbare groep geldt een aanzienlijk verschil tussen
leefwereld en systeemwereld. De leefwereld is de eigen sociale omgeving die kenbaar en
beïnvloedbaar is: familie, vrienden, eigen huis, winkels in de buurt. De systeemwereld is de
maatschappelijke omgeving die ondoorzichtig en onvoorspelbaar is en zich aan beïnvloeding
onttrekt: de wijk, de stad, andere culturen en de bureaucratieën van woningcorporatie, de
overheid en het bedrijfsleven. Voor de kwetsbare groep liggen leefwereld en systeemwereld ver
uiteen en die kloof neemt toe. Maar tegelijkertijd maakt hun leefwereld óók deel uit van die
systeemwereld. Ook kwetsbare mensen wonen, doen inkopen, werken en reizen. En hun
vrijwilligerswerk en burenhulp hebben een sociale betekenis en een economische waarde.
Daarmee creëren ze toch zelf een verbinding tussen hun leefwereld en de systeemwereld.
Vitaliteit is dus geen vast gegeven maar een grillig en soms ambivalent proces. Binnen dat
proces vindt zowel afbraak als opbouw van vitaliteit plaats, met het verwijden of versmallen van
de kloof tussen leefwereld en systeemwereld. Het gaat respectievelijk om devitalisering en
revitalisering, twee processen die gelijktijdig plaatsvinden.

Devitalisering: leefwereld en systeemwereld groeien uiteen
Voor mensen onderaan de sociaaleconomische ladder is overleven de overheersende opgave.
Nu is overleven óók een vorm van sociale dynamiek. Mensen reageren op benarde
omstandigheden met noodoplossingen. Dit gegeven is de essentie van devitalisering, waarbij
de persoonlijke energie en het sociaal verkeer en de levendigheid in een wijk afnemen. Dit is
een zichzelf versterkend proces, een vicieuze cirkel van fragmentatie en stress.
Bewoners ervaren een fragmentatie van hun bestaan als ze te maken hebben met weinig
opleiding, een laag inkomen en grote verschillen tussen groepen in hun omgeving. Hun wereld
valt uiteen en ze hebben er geen greep op. Mensen hebben moeite om rond te komen met
weinig inkomen en lopen vaak tegen ingewikkelde regels van publieke instanties aan. Elk
probleem (onzeker werk, laag inkomen, schulden, gebrekkige gezondheid, overlast, weinig
sociale contacten) vraagt om een andere oplossing en het lukt niet om al die problemen
overzichtelijk en hanteerbaar te houden. Tegelijkertijd krijgen ze hierbij weinig steun van
buurtgenoten. Vooral in buurten met grote diversiteit is er een afstand tussen de eigen
leefwereld en die van de buren. Hierdoor wordt de sociale omgeving minder samenhangend,
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toegankelijk en hanteerbaar. In de hele buurt neemt dan tussen bewoners het onderlinge
vertrouwen en contact af. Er is minder onderlinge energie.

Een voorbeeld van fragmentatie:
Een bewoonster van een portiekwoning in een appartementencomplex wil daar weg. Vroeger,
toen haar kinderen nog jong waren, speelden die samen buiten met andere kinderen uit de buurt.
De sfeer toen was gemoedelijk met samen gebruikte zwembadjes op het gras en een pilsje op
straat. Het trappenhuis werd door de bewoners schoon gehouden. Naar haar gevoel is het
gebouw de laatste jaren verwaarloosd. Veel oude buren zijn vertrokken. De woningcorporatie
heeft enkele appartementen verkocht aan een belegger die er studenten in heeft ondergebracht.
Deze hebben een andere leefstijl, gaan laat naar bed en laten hun fietsen rommelig voor de deur
staan. Het complex is niet geschikt voor verschillende leefstijlen, door de dunne vloeren hoor je
de buren. Vroeger was dit niet zo’n probleem, de bewoners hadden dezelfde manier van leven en
hielden rekening met elkaar. Nu is het af en toe rumoerig, de studenten gaan hun eigen gang en
houden de trap niet schoon. Ze voelt zich er niet meer thuis en slaapt slechter dan vroeger. Nu ze
ook last krijgt van reuma wil ze elders in de wijk gaan wonen.

In hun privéleven worden bewoners zo geconfronteerd met een situatie waar ze geen greep op
hebben en die wel belastend is. Voor een bewoner geeft dit stress. Dat wil zeggen dat de
belasting van de problemen blijvend groter is dan iemand aan kan. Hierdoor ontstaan
spanningen die een deel worden van het gewone leven. Door stress worden mensen vermoeid
en na verloop van tijd raken ze uitgeput. Hierdoor grijpen ze naar korte termijn-oplossingen die
soms averechts werken (b.v. nieuwe schulden aangaan om bestaande schulden af te lossen).
Scarcity captures the mind4. Door tunnelvisie is er minder greep op het eigen leven. In buurten
met veel problemen en stress overheersen deze het persoonlijke leven van bewoners en
hebben die geen energie en openheid meer in contacten met anderen. Verschillen tussen
mensen lopen sneller uit op afstandelijkheid en negatief over elkaar gaan denken, en zo ook tot
onverschilligheid, ergernis en wrijvingen. Hierdoor kunnen incidenten ook makkelijk uit de hand
lopen.

Een voorbeeld van stress:
In een straat is er sprake van een grote concentratie van mensen met (multi)problemen,
waaronder psychiatrische aandoeningen. In die straat is er nauwelijks contact tussen de
bewoners. Eén bewoner raakt af en toe in een crisis en vertoont psychotisch gedrag. Toen hij in
een dergelijke toestand brand stichtte in zijn eigen woning reageerden de buren niet met het
bellen van de brandweer of hulpverleners maar begonnen de vlammen te filmen op hun
smartphone. Slechts één bewoner belde 112, de rest keek alleen toe wat er gebeurde.

Fragmentatie en stress versterken elkaar, want als mensen voor lange tijd geen greep hebben
op hun omgeving raken ze ook de greep op hun eigen leven kwijt. En als ze de greep op hun
leven verliezen gaan ze oplossingen kiezen die het nog moeilijker maken zich te handhaven in
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die omgeving. Voorbeelden daarvan zijn het ‘gaten met gaten vullen’ bij schulden en brieven
met rekeningen en aanmaningen niet meer open maken. Of bij werkloosheid steeds langer in
bed blijven liggen zodat je steeds verder af komt te staan van het dagritme van werkenden.
Maar fragmentatie en stress kunnen ook optreden in relaties met mensen in je omgeving, zoals
wanneer iemand contact vermijdt met buren met een andere culturele achtergrond waardoor
verschillen in leefpatroon uitlopen op irritaties die weer uitmonden in een burenruzie – die dan
het dagelijkse leven negatief gaat beheersen. Het kwijt raken van greep op je leven kan ook de
relatie met de dagelijkse omgeving bederven.
Doordat fragmentatie en stress elkaar versterken groeien leefwereld en systeemwereld uit
elkaar. Voor bewoners leidt dit proces van devitalisering tot een situatie die te vergelijken is met
roeien tegen de stroom op. Je doet je best, improviseert, schakelt anderen in je netwerk in voor
steun en hulp – en toch verlies je terrein. Als je hard roeit kom je wel wat vooruit maar die winst
verlies je weer als je krachten afnemen. Op den duur gaat dit ten koste van je
begripsvermogen, je energie en je levensplezier.
Maar, zoals eerder geconstateerd, er is ook bij kwetsbare mensen positieve sociale dynamiek,
die bijdraagt aan hun energie en vitaliteit: een proces van revitalisering. In beginsel ligt die
positieve dynamiek besloten in hun sociale netwerken, hun ‘lichte gemeenschappen’. Die zijn
veelsoortiger dan de metafoor van de roeiboot met tegenstroom doet vermoeden. Daarom nu
de blik op de andere kant van die metafoor: de hardnekkige roeiers in de roeiboot.

Revitalisering: energie vanuit sociale dynamiek
Welke sociale dynamiek en netwerken dragen bij aan energie en vitaliteit? Hoe ziet het proces
van revitalisering er uit? In kwetsbare buurten doen mensen weinig aan wijkactiviteiten maar
hebben ze wel familiecontacten en zijn actief in burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Hierbij is sprake van positieve sociale dynamiek: mensen worden en blijven actief omdat hun
handelen gewenste effecten oplevert. Energie beloont zichzelf: ook een zichzelf versterkend
proces, in een virtuele cirkel. Uit het Nijmeegse onderzoek5 6 en de literatuur over sociale
dynamiek7 8 9 10 zijn vijf vormen van dynamiek tussen bewoners gedestilleerd. Elke dynamiek
kent eigen motieven, effecten, relaties en sociale netwerken.
Er is onderscheid te maken in de volgende vormen van sociale dynamiek:
- Comforting: Voorzien in persoonlijke behoeften in eigen leven
- Supporting: Onderhouden van onderling ondersteunende relaties
- Acting: In groepsverband realiseren van gedeelde doelen
- Joining: Brede verbanden aangaan voor het collectieve belang
- Venturing: Meestreven in het maatschappelijke verkeer.
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Comforting: Voorzien in persoonlijke behoeften in eigen leven
Mensen krijgen energie door hun eigen welbevinden te creëren. Dat zijn bezigheden in huis,
consumeren, zichzelf verzorgen of zich ontspannen en amuseren. Maar welbevinden omvat
ook seksuele- en ouder-kindrelaties. Die bezigheden en relaties geven directe genoegdoening
en daarmee ook een greep op eigen leven. Het is een personalistische en soms hedonistische
bezigheid, die zich richt op de privékant van het bestaan. Die privékant heeft ook een sociale
dimensie. Vervulling van eigen behoeften vereist dat je daar de middelen voor hebt: materiële
middelen maar ook mensen die in je persoonlijke behoeften voorzien. Er is sprake van een
intiem netwerk bestaande uit naasten, de ‘inner circle’ van degenen die deelgenoot zijn bij het
realiseren van het eigen welbevinden.
Supporting: Onderhouden van onderling ondersteunende relaties
Mensen krijgen energie door ‘warme’ relaties met anderen. Doorgaans zijn dit familieleden,
vrienden, buren en andere mensen waarbij sprake is van affectie en steun. De steun bestaat uit
praktische hulp, maar ook uit informatie, waardering of emotioneel meeleven11. Familiesteun,
burenhulp, mantelzorg en vriendendiensten zijn voorbeelden hiervan. Die relaties en
ondersteuning zijn altruïstisch en mogelijk wederkerig: je helpt een ander die jou ook zou
helpen als dat nodig zou zijn. De energie is intrinsiek, ontstaat in het contact zelf in de vorm van
meeleven, meedenken, onderlinge openheid en gemoedelijkheid. Daarbij hoort een affectief
netwerk, bestaande uit mensen waarop je kunt vertrouwen.1
Acting: In groepsverband realiseren van gedeelde doelen
Mensen krijgen energie door samen actief te zijn voor een concreet resultaat. Hobby’s,
sportbeoefening, straatacties en vrijwilligerswerk hebben dit kenmerk. Het bereiken van dat
resultaat is een positieve prikkel voor de inspanningen en dat houdt de energie op gang. Actief
bezig zijn beloont zichzelf. Daarbij ontstaat ook onderlinge afhankelijkheid en een
groepsbinding dat het positieve gevoel geeft dat je mogelijkheden worden verruimd door de
samenwerking met anderen. Die capaciteit om samen te handelen en zo greep te krijgen op de
eigen omstandigheden wordt hier aangeduid als ‘collective agency’. Mensen kunnen zo in
meerdere groepen acteren. Dan is er sprake van een handelend netwerk van anderen
waarmee je doelen en activiteiten deelt.
Joining: Brede verbanden aangaan voor het collectieve belang
Mensen krijgen energie door zich te verbinden aan grotere groepen. Dat kan lokaal zijn (zoals
een wijkvereniging, zorgcoöperatie, voetbalclub), maar ook regionaal of (inter)nationaal (kerk,
belangenorganisatie, politieke partij, humanitaire instelling). Mensen hebben het gevoel dat ze
deel uitmaken van een groter verband met greep op de wijdere omgeving. Dit levert ook een
sensatie van macht, bescherming en veiligheid. Het deelnemen heeft een idealistische kant,
waarbij het samen doorleven van die ideeën energie geeft. De sociale kant zit in het meedoen

1

Affectief-steunende netwerken worden in de sociale netwerkliteratuur vaak beschouwd als de enige vorm. Dit essay gaat over
sociale dynamiek zoals waargenomen in de studie. Dit resulteert
in meer vormen van sociale dynamiek en bijbehorende sociale
netwerken.
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aan de organisatie, nodig om dat grotere verband gestalte te geven. Dit heeft de vorm van een
thematisch netwerk, dat zich vooral richt op gelijkgezinden.
Venturing: Meestreven in het maatschappelijke verkeer.
Mensen krijgen energie door mee te doen in de samenleving. Hierbij gaat het om opleiding en
werk, een loopbaan, ondernemen, wooncarrière, vermogen en bewegingsvrijheid. De
samenleving is een grote wereld waarin een eigen positie en status moet worden opgebouwd.
Positieverbetering vereist competitie en beide geven energie. Daarvoor moeten de spelregels
van die grote wereld worden geleerd en gebruikt. Zakelijk samenwerken hoort daarbij, maar
ook verhoudingen taxeren en onderhandelen. Relaties met anderen zijn functioneel voor de
verbetering van de eigen positie vanuit een welbegrepen eigenbelang. Die relaties bestaan uit
een utilitair netwerk, nuttige contacten tussen deelnemers die elkaars belangen dienen.
Comforting focust op het eigen welbevinden, supporting op affectie, acting op gezamenlijk
doelbereik, joining op macht en venturing op de eigen belangen. Elke vorm van sociale
dynamiek heeft een eigen focus, met karakteristieke sociale netwerken en acties (zie schema).
De vormen zijn verschillend maar kunnen elkaar wel beïnvloeden en versterken. Gaat dat goed,
dan heeft het revitaliseringsproces kracht en neemt de vitaliteit toe. In het schema hieronder
worden voorbeelden van kenmerkende activiteiten genoemd. Soms gaat het om kleine acties
die echter een grote betekenis hebben.
Type sociale dynamiek

Type sociale netwerk

Kenmerkende acties

Comforting
Voorzien in persoonlijke
behoeften in eigen leven

Intiem netwerk
(van ‘naasten’)

-

Consumeren

-

Familie- en burenhulp

-

Straat-opschoonactie

Thematisch netwerk
(van ‘gelijkgezinden’)

-

Energiecoöperatie

Meestreven in het

Utilitair netwerk
(van ‘belangen’)

-

Onderneming starten

maatschappelijke verkeer

Supporting
Onderhouden van onderling Affectief netwerk
ondersteunende relaties
(van ‘vertrouwden’)
Acting
In groepsverband realiseren Handelend netwerk
van gedeelde doelen
(van ‘maten’)
Joining
Brede verbanden aangaan
voor het collectieve belang

Kinderen opvoeden

Verjaardagsfeestje

Sportbeoefening

Fanclubs Ajax, Feijenoord

Venturing
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De vijf dynamische vormen verschillen ook in tijdshorizon. Bij comforting en supporting liggen
de handeling en het gewenste effect dicht bij elkaar, zó dicht zelfs dat de handeling bijna
samenvalt met het effect en dus intrinsiek bevredigend is. Bij de volgende vormen wordt de
afstand tussen handeling en effect steeds groter en duurt het langer voordat het effect wordt
bereikt. Gezamenlijk bestrijken de vijf dynamische vormen gewenste effecten op de korte en op
de lange termijn. In beginsel komen alle vormen bij iedereen voor en dragen ze bij aan vitaliteit,
een gevarieerd en bevredigend sociaal leven waarin mensen elkaar steunen. Maar waar
sprake is van maatschappelijke achterstanden manifesteren die zich ook in een afnemende of
ontbrekende dynamiek bij één of meerdere van de genoemde vormen. Omdat achterstanden
meestal gepaard gaan met stress en korte termijn-oriëntatie betekent dit dat de vormen van
dynamiek die gericht zijn op de langere termijn – acting, joining, venturing – dan minder
voorkomen. Het proces van devitalisering (fragmentatie-stress) blokkeert het
revitaliseringsproces (vijf dynamische vormen). Dat leidt tot het caleidoscopische beeld van
dynamiek in de wijk, zoals hiervoor geschetst.

Agency kan leefwereld en systeemwereld verbinden
Kan die blokkade ongedaan worden gemaakt of op zijn minst verzwakt? Kan revitalisering het
‘winnen’ van devitalisering? De vraag is dus wanneer de roeiers sneller vooruitgaan dan de
tegenstroom hen terugzet. Welke vorm van sociale dynamiek helpt daarbij het meest? In het
model van de vijf dynamische vormen gaat het om de vorm die voor revitalisering het meest
onder handbereik ligt. Doorgaans is er voldoende sprake van comforting en supporting, ook bij
mensen met weinig opleiding en inkomen. Beide vormen manifesteren zich in persoonlijke
relaties en vallen daarom binnen de leefwereld van burgers. Joining en venturing omvatten de
meer grotere en onpersoonlijke verbanden en reiken in de systeemwereld. Ook voor mensen
met weinig opleiding en inkomen is dit gewenst. Maar joining en venturing vragen om een lange
termijn-oriëntatie en –vaardigheden die bij deze groep vooralsnog minder aanwezig zijn. In
beginsel springt dan de tussenliggende vorm naar voren: acting, het In groepsverband
realiseren van gedeelde doelen. In beginsel kan acting verbinding leggen tussen leefwereld en
systeemwereld.
Acting betekent samen met andere mensen iets bereiken. Het actief zijn in de buurt en een
bewonersgroep, maar ook vrijwilligerswerk en hobby’s doen in groepsverband geven het leven
inhoud. Dat komt ook doordat het hier gaat om een gezamenlijk doel dat niet van buitenaf is
opgelegd maar zelf gekozen. Er ontstaat dan een activiteit, waarbij iedereen volledig betrokken
is en die ook met succes wordt uitgevoerd. Dat lukt wanneer die activiteit niet te moeilijk is voor
de mensen die het doen. Bijvoorbeeld een buurt-schoonmaakactie van bewoners, een initiatief
voor een straatmarkt op Koningsdag of het organiseren van een uitje voor ouderen uit de wijk.
Die acties zijn uit te voeren met wat de deelnemers samen hebben aan kennis en
vaardigheden. Binnen een groep vullen die elkaar aan en daardoor kan de groep meer
bereiken dan de groepsleden afzonderlijk. Als er goed rekening wordt gehouden met de
verschillen in vaardigheden leren mensen steeds beter om op elkaar in te spelen zodat er
sneller gezamenlijk een resultaat wordt bereikt. En dat succes geeft weer energie.
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Acting is niet voorbehouden aan competente burgers. Sommige zorgboerderijen lukt het om
kwetsbare mensen, bij voorbeeld met een verstandelijke beperking of een ernstig psychiatrische
aandoening, toch te activeren met behulp van praktische taken, de zorg voor dieren en een
dagelijks resultaat van het werk. Acting komt hier bijna natuurlijk op gang, geholpen door de
geborgenheid van een klein en doe-gericht team.

In de samenhang tussen de vijf vormen van sociale dynamiek heeft acting als handelen in
groepsverband een paar specifieke eigenschappen, die deze vorm geschikt maken voor
mensen met weinig positie en vaardigheden. Acting is zichtbaar effectief, handelingsgericht en
kleinschalig.
Bij acting is de afstand tussen handeling en effect beperkt en daardoor in zicht. Bij comforting
en supporting vallen handeling en effect vrijwel samen – geen afstand – en bij joining en
venturing is er juist flinke afstand tussen handeling en effect. Acting zit daar tussenin. Die
beperkte afstand maakt acting uitvoerbaar voor mensen met een korte termijn-oriëntatie: hun
horizon wordt verruimd op een voor hen overzichtelijke manier. Stretching dus, maar met mate.
Inspanningen worden snel beloond, er is weinig drempel om mee te doen.
Acting is handelingsgericht en niet persoonsgericht. Bij comforting en supporting is primair
sprake van intieme en affectieve vertrouwensrelaties in de privésfeer, bij acting gaat het om
praktische, doelgerichte relaties. Wie je bent, hoe je eruit ziet en hoe je je gedraagt doet er
minder toe, zo lang je maar bijdraagt aan het resultaat. Hierdoor biedt deze dynamiek ruimte
voor diversiteit in de groep, voor verschillen die in de persoonlijke sfeer misschien wrijving
zouden opleveren. Het praktische is ook prettig neutraal.
Acting vindt plaats in kleine, overzichtelijke groepen, waarvan de leden onderling gekend en
gewaardeerd kunnen worden. Face-to-face contacten zijn al gauw vertrouwd en leiden sneller
tot onderlinge afstemming en dus ook samenwerking. Comforting en supporting vinden primair
plaats in bilaterale contacten en niet zozeer in groepen. Daarentegen gaat het bij joining en
venturing in beginsel juist om grotere verbanden tussen mensen die elkaar niet kennen en vaak
ook onbekenden voor elkaar blijven. Acting is kleinschaliger en daardoor meer toegankelijk,
ook voor meer kwetsbare mensen. Acting verloopt via groepsinteractie en leidt zo tot
teamvaardigheden om samen iets te bereiken.
Wanneer mensen over langere tijd samen handelen ontstaat collective agency: het vermogen
om samen te handelen en zo greep te krijgen op de eigen omstandigheden. Agency (vanaf nu
wordt alleen de enkele term gebruikt) is dus de vaardigheid om individuele acties te richten op
een gezamenlijk doel. Die vaardigheid ontstaat in dat handelen zelf. Hoe verloopt dat?
Hieronder eerst een voorbeeld.
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Een bewoonster van een galerijwoning heeft geen familie en vrienden in de stad maar wel
contacten met de buren op dezelfde galerij. Ze kennen elkaar en doen af en toe dingen voor elkaar,
zoals koken, de hond uitlaten of boodschappen doen. De bewoners op de galerij hebben
verschillende culturele achtergronden maar in elke cultuur is het ‘elkaar helpen’ wel gewoon. Door
af en toe praktische dingen voor elkaar te doen is er ook meer sociaal contact en is de sfeer prettig.
Op een gegeven moment ontstaat bij één van de onderburen op de begane grond de gewoonte om
vuilnis in de achtertuin te laten liggen. Papieren en plastic waaien dan over de groenstrook. De
vrouwen op de galerij zien dat, spreken onderling er hun ergernis over uit en willen er op een
gegeven moment iets aan gaan doen. Dan lezen ze in het buurtkrantje dat enkele straten verderop
bewoners een straat-schoonmaakactie zijn begonnen. Na enige twijfel besluiten ze om dit na te
volgen en vragen de ‘vervuilende’ onderbuurman om mee te doen. Hij aarzelt maar zijn vrouw stemt
in. Na een jaar is de gewoonte ontstaan om af en toe samen de omgeving op te ruimen. Een kwart
van de bewoners doet uiteindelijk mee, voldoende om het gewenste effect te bereiken. De eerst
genoemde bewonersgroep heeft geleerd hierbij het initiatief te nemen. In hun persoonlijke
contacten op de galerij komt het voorstel steeds vanzelf weer op. Een bijeffect is dat bewoners op
de andere galerijen elkaar ook beter zijn gaan leren kennen en makkelijker onderling hulp bieden.

In het voorbeeld is agency ontstaan, kleinschalig maar relevant voor degenen die het betreft.
Dit ontstaansproces lijkt lokaal en toevallig, maar toch bevat het de essentiële kenmerken van
vitale sociale dynamiek. Dat zijn de volgende:
- Er is al sociale dynamiek en energie tussen betrokkenen. In het voorbeeld gaat het om
supporting, elkaar in het dagelijkse leven steunen door klusjes voor elkaar te doen. Er is
positieve energie tussen de bewoners, maar voornamelijk in hun bilaterale contacten.
- Er ontstaat een nieuwe gezamenlijke uitdaging. Alle bewoners op de galerij zien de
vervuiling toenemen en raken gemotiveerd er iets aan te doen. Het is eerst echter nog
zoeken naar het praktische ‘hoe’, een handelingsperspectief.
- Er is een actuele aanleiding. De wens om samen te handelen wordt uitvoerbaar dank zij
informatie uit het buurtkrantje, die werkt als prikkel tot actie. Dit helpt de bewoners om een
drempel over te gaan: ze worden een besluitende en handelende groep.
- Diverse vormen van sociale dynamiek versterken elkaar. De ‘warme’ bilaterale contacten op
de galerij vormen een startpunt voor het gezamenlijke handelen van een (uiteindelijk)
grotere groep. Beide dynamische vormen blijven naast elkaar bestaan, maar ze werken op
elkaar in. De initiatiefgroep blijft een ‘warme’ persoonlijke omgeving van waaruit de acties
blijven voortkomen. En in die acties breidt de groep met elkaar bekende personen zich
geleidelijk uit zodat ook op de andere verdiepingen de bilaterale contacten en steun
toenemen.
Agency, het vermogen om samen te handelen, ontstaat dus onder voorwaarden: bestaande
dynamiek, uitdaging, aanleiding en synergie. Opvallend in het voorbeeld is dat dit
ontstaansproces zich afspeelt binnen de leefwereld van bewoners en geen prikkels krijgt uit de
systeemwereld met uitzondering van het buurtkrantje. De kracht van de nieuwe, extra dynamiek
in de vorm van acting ligt in de voorafgaande eigen beslissing om een handelende groep te
vormen. Die beslissing resulteert in een autonoom leerproces waarin nieuwe vaardigheden
worden ontwikkeld. Agency komt dus uit het handelingsproces zelf voort, het is zelfgeneratief.
Bestaande sociale dynamiek vloeit over in nieuwe sociale dynamiek en de twee dynamische
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vormen houden elkaar verder gaande. Het zelfgeneratieve ontstaansproces van agency
betekent kracht maar ook kwetsbaarheid. Kan agency inderdaad een brug zijn tussen
leefwereld en systeemwereld of brokkelt die brug halverwege af? Dat heeft ook te maken met
de manier waarop de publieke omgeving er op inspeelt. Dat gaat wel eens mis, zoals in
onderstaand voorbeeld.

In de stad Utrecht wilden bewoonsters van een straat twee parkeerplaatsen vrij maken als veilige
speelplek voor hun kinderen. Toen ze dat bij de gemeente aankaartten was die direct enthousiast
over dit burgerinitiatief. De wethouder wilde graag meer ‘leefstraten’ in de stad en zag in dit
voorstel een mogelijkheid om de hele straat te reserveren voor vrije activiteiten van bewoners,
zoals ook elders al was gerealiseerd. Een straat verderop werd dit idee opgepikt door een andere
bewoner, die dit ook voor zijn straat wilde doen. Toen deze ideeën breder bekend werden
ontstond er bij een andere groep bewoners oppositie: de bereikbaarheid met de auto zou sterk
verminderen. De laatste groep organiseerde een petitie tegen de voorstellen waardoor uiteindelijk
alles bij het oude bleef. Ook het vrij maken van de twee parkeerplaatsen raakte hierdoor ‘besmet’
en bleef dus achterwege. “Ons ideetje is kapot gepolderd,” zei één van de initiatiefneemsters.12

Het voorbeeld laat zien dat sociale dynamiek kwetsbaar is en initiatieven bescherming
behoeven. Doordat een klein bewonersinitiatief werd opgeschaald ontstond polarisatie en kreeg
het geen kans. Het proces van zelfgeneratie gaat in kleine, voorzichtige stapjes, maat houdend
met het vermogen van bewoners tot collectief handelen en het draagvlak daarvoor.
Zelfgeneratie is delicaat en wordt makkelijk gefrustreerd. Wanneer de samenleving en de
overheid dat proces niet respecteren ontstaat geen agency maar frustratie. In het publieke
domein is dat vaak het geval.

Structurele belemmeringen voor agency
Wat is de spankracht van de samenleving? Vanuit deze vraag en uit het Nijmeegse onderzoek
zijn de inzichten voortgekomen die hiervoor zijn geschetst: processen van devitalisering
tegenover revitalisering, veelsoortige sociale dynamiek, het specifieke belang van agency en
het delicate verloop van zelfgeneratie. Wat betekenen deze inzichten nu voor de huidige
praktijk? De vraag is of het bestaande beleid en de actuele praktijk genoeg ruimte bieden voor
deze burgerdynamiek. Dat gebeurt, maar beslist te weinig.
Inzet op revitalisering houdt geen rekening met devitalisering
Het overheidsbeleid en de publieke dienstverlening zetten breed in op het ondersteunen en
helpen van kwetsbare groepen. In het begin van dit betoog worden de drie decentralisaties in
het sociaal domein genoemd met daarbij het streven naar een zelfredzame rol van de burger bij
de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en de participatie. De aandacht voor
zelfredzaamheid heeft in de afgelopen jaren geleid tot nieuwe interventies die meer uitgaan van
de eigen verantwoordelijkheid en energie van mensen. Veel interventies spelen ook in op de
sociale dynamiek van burgers, meer of minder bedoeld. De focus ligt op revitalisering: eigen
kracht, zelfredzaamheid, levensregie, participatie. Deze vitale kwaliteiten worden in de publieke
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dienstverlening gestimuleerd maar in de samenleving worden ze echter even hard weer
afgebroken. Er is veel steun voor de roeiers in de roeiboot maar de tegenstroom blijft lopen. Het
inzicht ontbreekt dat die tegenstroom soms harder gaat dan de roeiers kunnen roeien, ook met
steun. Het beschreven fragmentatie-stress syndroom is van een andere orde dan
ondersteuning, hulp en participatie. Het gaat om een melange van onzeker werk, lage
inkomsten, vreemde buren en defensief eigen gedrag. Voor de meeste kwetsbare groepen pakt
die melange zo funest uit dat deze het op eigen kracht niet meer redden, ook niet op lange
termijn. Dit zou alleen te verhelpen zijn met een vereenvoudigde omgeving en een sterke
vermindering van stressfactoren. Overzichtelijk en zeker werk, een stabiel inkomen, redelijk
hanteerbare prestatieprikkels, de mogelijkheid van een bescheiden loopbaan en een kenbare
en beïnvloedbare woonomgeving. Er ontstaat meer begrip voor een dergelijk perspectief maar
de maatschappelijke ontwikkeling gaat voorlopig nog de andere kant op.
Sociale dynamiek wordt versimpeld tot sociale netwerken: geen prudentie
Er is niet één vorm van sociale dynamiek maar meerdere, elk met andere behoeften, gedrag en
relaties. Hierboven zijn er vijf beschreven. Sociale dynamiek ontwikkelt zichzelf in een
voortdurend ontstaansproces van zelfgeneratie. Burgers zijn permanent bezig hun eigen
samenleving te creëren. Dat proces van zelfgeneratie is kwetsbaar maar ook potentieel
krachtig. Wanneer de diverse vormen van sociale dynamiek op elkaar gaan reageren ontstaat
veel sociale energie. Persoonlijke steunende, affectieve relaties (supporting) kunnen een
uitgroei doormaken naar meer handelingsgerichte netwerken (acting) terwijl de persoonlijke
relaties wel intact blijven en zelfs worden versterkt door het gezamenlijke handelen. Om dat in
balans te houden is een sociale evenwichtskunst vereist. Dat omvat specifiek inzicht, finesse en
geduld, in de eerste plaats bij burgers zelf maar ook bij de overheid en in de publieke
dienstverlening. Het gaat om een delicate dynamiek die dus met prudentie moet worden
bejegend13. Sociale dynamiek is zeker gebaat bij stimulering, maar vooral door kleine nudges
die het proces respecteren. Ervaren professionals in de publieke dienstverlening hebben zich
die prudentie eigen gemaakt, maar in het beleid en interventies wordt de stimulering versmald
tot het toewerken naar sociale netwerken van burgers. Daarbij worden wijkprofessionals
aangezet om een steunend sociaal netwerk van familie en vrienden rondom kwetsbare burgers
te mobiliseren of desnoods te ‘construeren’ als een verlengstuk van hun interventie. Het gevolg
is dat er van buitenaf wordt geprobeerd sociale dynamiek op gang te brengen. Er ontstaat een
sociaal netwerk met steunrelaties van één of meerdere personen die binnen of rondom de
interventie met elkaar interacteren. Soms houden deze het vol, vaak niet. In dat geval verdampt
het sociale netwerk weer nadat de interventie is beëindigd. Door de gekunsteldheid van de
sociale netwerkconstructie ontbreekt krachtige sociale dynamiek en zijn de effecten van de
interventie in dit opzicht niet duurzaam. Sociale netwerken zijn een verschijningsvorm van
sociale dynamiek, die met die dynamiek mee verandert, positief of negatief. Als alleen op die
vorm wordt aangestuurd onttrekt het onderliggende proces zich aan de beïnvloeding.
Sociale netwerkversterking is gericht op onderlinge steun, niet op agency
De focus op sociale netwerken in het publieke domein leidt tot een tweede blikversmalling, die
op onderling ondersteunende relaties tussen burgers. De nadruk ligt op ontmoeting, sociale
contacten, dingen voor elkaar doen, eenzaamheid verminderen en waardering voor elkaar
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opbouwen. Het gaat dus om supporting: het opdoen en onderhouden van ondersteunende
relaties. Natuurlijk zijn sociale netwerkinterventies waardevol en kunnen ze ook goed uitpakken,
zoals bij eigen kracht conferenties waar de familie van jongeren met problemen wordt gesteund
om een eigen plan te trekken. Maar ook deze interventie blijft in essentie beperkt tot supporting.
De andere vormen van sociale dynamiek blijven buiten beeld. Acting, collectief doelgericht
handelen, en supporting zouden elkaar kunnen versterken maar daar wordt niet op ingezet. Het
gaat beter met de steunnetwerken in de privésfeer maar niet met de publieke en
maatschappelijke activiteiten. Dit komt doordat de hulp zich primair richt op de individuele
burgers en niet op het collectief. Ziektekostenverzekeringen zijn individueel, steuntrajecten in
de WMO zijn persoonsgericht en ook welzijnsorganisaties worden in het beleid steeds meer
ingezet voor steun aan individuele kwetsbare burgers. Algemene, groepsgerichte
voorzieningen in de WMO zijn doorgaans meer een verlengde van individuele hulptrajecten dan
prikkels tot zelforganisatie, bij voorbeeld bij inloopcentra in de GGz, groepsinstructies voor
persoonlijk budgetbeheer of ontmoetingslunches in het wijkcentrum. De bijeenkomsten leiden
soms tot blijvende persoonlijke contacten maar er is geen sprake van gezamenlijk handelen
voor eigen doelen en dus ontstaat er ook geen agency.
De spankracht van de samenleving wordt bepaald door de sociale dynamiek van burgers. Die
wordt ontmoedigd maar bloeit vaak ook op, al of niet dank zij nudges. Is het mogelijk om breder
en krachtiger in te zetten op sociale dynamiek, door burgers zelf en door instanties? Dat vraagt
om eigen, nieuwe benaderingen, het laatste deel van dit betoog.

Agency vereist nieuwe oplossingen
Hoe vergroten we de spankracht van de samenleving? Wat versterkt de initiatiefkracht en
agency van bewoners, al of niet kwetsbaar? Uitgaande van sociale dynamiek en agency zijn er
nieuwe oplossingen nodig om de leefwereld en de systeemwereld met elkaar te verbinden. Het
gaat om verruimende micro-initiatieven van burgers, een publiek toegankelijk
participatiecontinuüm en om een autonome ontwikkelfunctie.
Leefwereld expanderen door vele micro-initiatieven
Uit het Nijmeegse wijkonderzoek kwam naar voren dat de sociale dynamiek in het leven van
burgers los staat van de dynamiek in de wijdere samenleving. Hun ‘kleine’ leefwereld is een
overlevingsenclave in de ‘grote’ wereld van wijk en stad. Agency kan die twee verbinden door
te leren gezamenlijk te handelen. Dat gebeurt alleen in een situatie waarin het persoonlijke en
het gezamenlijke elkaar ontmoeten, in kleine groepen voor concrete behoeften en problemen.
Dat is ook de ontstaansbron van veel bestaande straat- en buurtgroepen. Er is een opbloei van
lokale acties gaande maar vele verliezen na verloop van tijd toch hun energie. Vaak is de
voortgang te veel de verantwoordelijkheid van een kleine groep die op een gegeven moment
de relatie met de achterban kwijt raakt. Het gezamenlijke en het persoonlijke raken dan
gescheiden en de sociale dynamiek neemt af. In het begin was er wel sprake van acting maar
de duurzame toestand van agency is niet bereikt, tenminste niet bij een voldoende grote groep
om het proces te kunnen dragen. Voor blijvende agency moeten het persoonlijke en het
gezamenlijke stevig verbonden blijven. Dan ontstaan er micro-initiatieven, activiteiten van kleine
groepen bewoners die vanuit hun behoeften samen handelen. Bij een micro-initiatief komen
Burgerdynamiek, een pleidooi voor agency

18

drie vormen van dynamiek samen: een duurzame persoonlijke behoefte (comforting), een
groep met steunende en affectieve relaties (supporting) en een handelingsperspectief (acting).
Bij die voorwaarden kunnen bestaande persoonlijke contacten uitgroeien tot een handelende
groep individuen in de publieke ruimte. Onderlinge zorgzaamheid leidt dan tot
burgerinitiatieven. Zo zijn in Nederland de laatste jaren ruim honderdvijftig zorgcoöperaties
opgericht, die vaak klein zijn begonnen maar nu per zorgcoöperatie honderden deelnemers
tellen.14 Ook het aantal energiecoöperaties is gegroeid, zo’n 300 met gezamenlijk ongeveer
50.000 leden15. Vele kleine micro-initiatieven kunnen dus samen groot worden. De start kan
liggen bij de behoefte aan onderlinge steun, maar ook bij een meer praktische aanleiding zoals
het leefbaar houden van de straat.

Opzoomeren in Rotterdam
Rotterdam kent een traditie van ‘opzoomeren’, waarbij bewoners zelf in actie komen voor de
veiligheid, de gezelligheid en de schoonheid van hun straat. Het begon als een actie om de straat
schoon en veilig te houden maar inmiddels gaat het ook om samen klussen, speelmogelijkheden
voor kinderen en elkaar ontmoeten. Aanvragen van ten minste vijf bewoners voor de hele straat
worden gesteund door de stedelijke organisatie Opzoomer Mee & Bewonersidee. De gemeente
steunt financieel. Na ruim vijfentwintig jaar doen ruim 100.000 rotterdammers in 1800 straten daar
aan mee. Vanuit het opzoomeren is vervolgens een ‘Lief en Leed’-praktijk gegroeid waarbij per
straat de onderlinge contacten en burenhulp wordt gestimuleerd. Dit gebeurt in één op de drie
opzoomerstraten, zo’n 60016. Hierbij is ook veel aandacht voor steun aan kwetsbare bewoners.

Juist door hun kleinschaligheid kunnen micro-initiatieven dus leiden tot grote aantallen actieve
burgers. Hun leefwereld expandeert en de afstand naar de systeemwereld wordt kleiner. Maar
om de kloof tussen leefwereld en systeemwereld echt te overbruggen moet ook bij de laatste
ook een beweging plaatsvinden.
Systeemwereld ‘openen’ door een publiek toegankelijk participatiecontinuüm
Micro-initiatieven zijn dynamisch maar ook klein en kwetsbaar, hoe prudent ook begeleid. Ze
kunnen veel baat hebben bij advies en faciliteiten van professionele organisaties. Het kan
simpelweg gaan om vergaderruimtes, maar ook om cursussen, vrijwilligersbegeleiding,
sportclubs, welzijnsactiviteiten, maatschappelijk werk en woningcorporaties. Elk van deze
organisaties kunnen activiteiten of adviezen bieden, hoe klein en simpel ook, die de microinitiatieven verder kunnen helpen. Kwetsbare mensen onderhouden contacten in hun
persoonlijke leefwereld (comforting, supporting) maar komen minder tot georganiseerde
verbanden (acting, joining, venturing). Organisaties kunnen in dat laatste voorzien maar dan
ontstaan al snel afhankelijkheidsrelaties die sociale dynamiek bij bewoners remmen. De
organisatorische ondersteuning voor bewoners moet dus hun initiatief aanvullen en stimuleren
maar niet overnemen. Dat betekent maatwerk: wat kunnen bewoners zelf en waarbij hebben ze
aanvulling nodig? Organisatorische steun verschilt per bewoner, per groep en per buurt. Er zijn
daarom verschillende vormen van ondersteuning nodig, waar groepen burgers gebruik van
kunnen maken. Dat betekent dat deze toegang moeten hebben tot een participatiecontinuüm,
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een veelkleurig palet van activiteiten, voorzieningen en adviezen dat naar behoefte inzetbaar is.
Zo zijn er bewonersinitiatieven waarbij ruimte is voor mensen met beperkingen. Het doel is
bijvoorbeeld om samen een straat schoon te houden, elkaar te helpen bij het opknappen van
de tuinen of bij het klussen in huis. Dit vraagt weinig organisatorische vaardigheden en de
activiteit ligt ook dichter bij de persoonlijke leefwereld. Maar het initiatief wordt duurzaam
geholpen wanneer professionele hulporganisaties dat direct steunen door te adviseren over
omgaan met ongebruikelijk gedrag of meer praktisch om administratie, ICT of gereedschap ter
beschikking te stellen. Deze organisaties moeten publiek toegankelijk worden, voor leken en
niet-reguliere klanten. Professionals moeten daartoe een deel van hun uren vrij houden en
faciliteiten moeten ook voor en door buitenstaanders gebruikt kunnen worden. Ook hiervan
bestaan er al voorbeelden, zoals de wijkagent bij de politie die met een bewonersgroep
overlegt over overlast. Of de sociaal begeleider in een wijkkantoortje van de woningcorporatie
die straatinitiatieven steunt. Toch hebben veel gemeentelijke diensten en zorginstellingen nu
geen ingang voor kleinschalige burgerinitiatieven. Wanneer overheden en professionele
organisaties over een breed front van diensten en disciplines publiek toegankelijk worden
ontstaat een participatiecontinuüm. Zo kan de systeemwereld zich openen voor de leefwereld.

Historisch voorbeeld: stadsvernieuwing jaren tachtig
De hierboven geschetste ontwikkelingen en oplossingen zijn in wezen eenvoudig en goed
praktisch te realiseren. Maar doordat leefwereld en systeemwereld uit elkaar groeien zijn er
stevige prikkels vereist om dat te doorbreken. Zo’n situatie deed zicht voor in de jaren tachtig bij
de stadsvernieuwing in de oudere woonwijken, waar veel huizen te klein en verwaarloosd waren.
Bij woningcorporaties en gemeenten overheerste aanvankelijk een voorkeur voor stevige
ingrepen, sloop en nieuwbouw. Dit zou tot fors hogere huren leiden, zodat de zittende bewoners
zouden moeten vertrekken. Onder druk van bewonersacties verschoof het accent naar
woningverbetering en renovatie, waarbij de opvattingen van de bewoners medebepalend werden
voor de ingreep. ‘Bouwen voor de buurt’ werd het motto. In veel wijken ontstond een samenspel
tussen architect, bewonersgroepen, de woningcorporaties en de gemeente. De planning en
uitvoering van de renovaties werden als het ware ‘open gelegd’ voor de bewoners, zodat die
werden gestimuleerd om samen hun wensen te formuleren. Vanuit het welzijnswerk hadden
opbouwwerkers de rol om vanuit de bewoners de professionals en hun organisaties te prikkelen
tot deze openheid. Door deze werkwijze hebben de oudere woonwijken in de Nederlandse steden
hun karakter en samenhang behouden, ook na de stadsvernieuwing. Daarvoor was een
verbindend ontwikkelproces nodig.
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Autonome ontwikkelfunctie: verbinding van micro-initiatieven en participatiecontinuüm
Micro-initiatieven en participatiecontinuüm zijn twee verschillende oplossingsrichtingen. Microinitiatieven komen voort uit de persoonlijke leefwereld en omgeving van bewoners, bij
participatie gaat het om publieke toegankelijkheid van de systeemwereld. Het risico bestaat dat
deze oplossingen toch gescheiden werelden blijven en dus is een verbinding nodig. Die
verbinding ontstaat door bij elk micro-initiatief na te gaan hoe deze kan worden versterkt vanuit
het participatiecontinuüm. Is een groepje bij elkaar thuis klussende bewoners te ondersteunen
door een lokale gereedschapswinkel die ook verhuurt? Of via Peerby? Kan een
welzijnsorganisatie daarbij garant staan? Zijn afzonderlijke gezelligheidsinitiatieven van
senioren te combineren in een beginnende zorgcoöperatie? Dit soort verbindingen tussen
micro-initiatieven en participatiecontinuüm zijn uniek en onvoorspelbaar en vereisen daarom
een creatieve handeling: het zoeken naar een ‘match’ die synergie geeft. Micro-initiatieven en
participatiecontinuüm zijn elkaars vraag en aanbod en dat vereist aansluiting tussen beide. Die
aansluiting ontstaat in een dialoog tussen bewoners onderling en met organisaties. Het helpen
bij die aansluiting vraagt een eigen professionaliteit. Er moet inzicht zijn in de sociale dynamiek
in zijn diverse vormen én de potenties om deze op elkaar te laten inwerken. Nodig zijn kennis
en vaardigheden op het terrein van welzijn, faciliteiten, maatschappelijke dienstverlening,
hulpverlening, participatie, ondernemerschap, wonen en gemeentelijke dienstverlening. Om te
komen tot goede verbindingen moeten steeds weer andere combinaties van inzichten uit deze
disciplines worden gemaakt. Dit vraagt om een permanent creatief ontwikkelingsproces. Dit
gebeurt via een ontwikkelfunctie. Die bestaat uit een wijkgerichte interdisciplinair werkende
groep professionals die zodanig onderling en met de bewoners samenwerken dat ze zicht
hebben op alle initiatieven en hun potenties. Die ontwikkelfunctie is er primair voor de microinitiatieven en moet daarom los staan van de organisaties die deel uitmaken van het
participatiecontinuüm. Dat vereist een ongebonden, autonome positie, ook ten opzichte van de
lokale overheid. De ontwikkelfunctie heeft niet de opdracht om zoveel mogelijk microinitiatieven te creëren of om naar een zo breed mogelijk participatiecontinuüm toe te werken –
dat zijn subdoelen. De kerntaak is het versterken van de agency van burgers, zo veel mogelijk.
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Nawoord
Dit betoog is een pleidooi voor agency van burgers. Wijkonderzoek is gebruikt om scherp te
krijgen waarom het nu zo weinig lukt om de kloof tussen leefwereld en systeemwereld te
dichten. Die kloof wordt juist wijder en daar lijkt weinig tegen te helpen. Dat rechtvaardigt een
grondige beschouwing van wat er aan de hand is. Die beschouwing is de rationale voor een
kritiek op hoe het publieke domein zich nu ontwikkelt, maar er zijn ook oplossingen
aangegeven. Wie die moeten gaan uitvoeren en hoe precies, dat is een volgende fase.

1

Sociaal en Cultureel Planbureau (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015, p. 269.
Linders, L. (2010), De betekenis van nabijheid, Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt, Movisie.
3 Engbersen, G., Snel, E., ’t Hart, M. (2015), Mattheüs in de buurt: over burgerparticipatie en ongelijkheid in
steden, EUR, Rotterdam, pp. 2-6.
4 Mullainathan, S, Shafir, E. (2013). Scarcity: The new science of having less and how it defines our lives, pp. 510.
5 Delden, P.J. van (2017). Actief voor elkaar: bewonersondersteuning en vitaliteit in Neerbosch-Oost en
Heseveld, Andersson Elffers Felix, Utrecht.
6 Boom, N. van den (2017). Social relationships and social support in Neerbosch-Oost en Heseveld, A
qualitative exploration on how social support is influenced by sociale relationships, Vrije Universiteit,
Amsterdam, pp. 32-44.
7 VNG-KING. (2016). Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht, mogelijkheden en beperkingen van
een vitale lokale samenleving, pp. 16-21.
8 Etzioni, A. (1968). The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes. Collier-Macmillan,
London; Free Press, New York.
9 Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology. 2:
pp. 21–41
10 Moore, J.W., S.S. Obhi (2012). Intentional binding and the sense of agency: A review. In: Consciousness and
Cognition, 21 (2012), pp. 546-561.
11 Due, P., Holstein, B., Lund, R., Modvig, J. & Avlund, K. (1999). Social relations: network, support and
relational strain. Social Science & Medicine, 48 (5), pp. 661-673.
12 Oostveen, M. (2017). Herrie in de Leefstraat. In: De Volkskrant, 10 juli 2017, p. 17.
13
Janssens, J. (2017). Presentatie Lief & Leed door Opzoomer Mee tijdens een bijeenkomst over de
Rotterdamse aanpak van eenzaamheidsbestrijding in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam op 8 juni 2017.
14 Ontleend aan: http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-zorgcooperaties-en-burgerinitiatieven-op-de-kaart.html
15
Vlasblom, D. (2017). En wéér gaan burgers alles zelf doen. In: NRC Handelsblad, 10 juli 2017, p. 16.
16
https://www.opzoomermee.nl/media/pdf/Eindverslag.pdf
2

Burgerdynamiek, een pleidooi voor agency

22

