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10]   participatie-samenleving & doe-democratie  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

participatie, burger-kracht, samen-kracht en doe-democratie zijn de buzz-words in het huidige politieke discours 

'participatie van alle burgers bevorderen',  'meer meedoen mogelijk maken’, ‘met elkaar en voor elkaar’, ‘samen 

groeien naar samen doen’, ‘meedoen en erbij horen’, ‘iedereen doet mee! participeren in de Apeldoornse 

samenleving’, ‘meedoen in Heerlen’, ‘meidwaan yn Ljouwert’, etc. 

 

uit de Troonrede van 2013: "Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving 

mondiger en zelfstandiger 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 verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen 

leven en omgeving. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun 

eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Zo blijven Nederlanders samen bouwen aan een sterk land 

van zelfbewuste mensen. Een land met een compacte en krachtige overheid, die ruimte geeft en kansen biedt 

waar het kan en beschermt als dat nodig is, zodat niemand tussen wal en schip raakt." 

 

meteen na de troonrede ontstond op internet en in de media discussie over het begrip participatie-samenleving 

er werd gesteld dat het begrip een eufemisme is voor bezuinigingen, en eigenlijk betekent: ‘zoek het zelf maar uit’ 

de overheid zou verantwoordelijkheden over de schutting kieperen, bij de burgers en gemeenten 

 

de participatie-samenleving komt echter niet uit de lucht vallen; al in 1991 sprak Wim Kok het PvdA-congres toe: 1 

"wij zitten nu in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving" 

in 2005 gebruikte Balkenende het begrip, en sindsdien verschijnt het regelmatig in parlementaire stukken 

 

het concept achter de participatie-samenleving is ook niet nieuw, maar een verdere uitwerking van eerdere concepten 

de Zorgzame Samenleving en de Derde Weg waren eerdere recepten voor de ‘stagnerende verzorgingsstaat’ 

deze concepten moesten bijdragen aan een hervorming van het maatschappelijk middenveld 

 

het maatschappelijk middenveld opgevat als civil (civic) society 

 

maatschappelijk middenveld is sinds jaren ’80 een benaming voor intermediaire structuren tussen burger en staat 

deze, uit particulier initiatief voortgekomen maatschappelijke organisaties, staan formeel los van de overheid 

het is een sfeer waarop van drie kanten invloed wordt uitgeoefend: de staat, de markt en de burgers 

 

in deze sfeer draait het vooral om ideële belangen en opvattingen over ‘het goede leven’ 

deze ‘belangen’ (bijv. solidariteit, emancipatie) zijn te onderscheiden van strikt economische belangen 

de markt / commerciële ondernemingen worden niet tot het maatschappelijk middenveld gerekend 

een civic society / maatschappelijk middenveld behoren tot de voorwaarden van een democratie 

daarin kunnen mensen een democratisch grondrecht realiseren: het recht van vrije vereniging 

 

in het maatschappelijk middenveld treden individuen buiten hun privé-bestaan, in het sociale domein 

hier realiseren ze in associatie met anderen hun aspiraties, vechten ze conflicten uit en gaan ze verbanden aan 

het maatschappelijk middenveld is zo een buffer / beschermlaag tegen de ‘kale macht’ van de staat 
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hier moet de staat haar legitimiteit verwerven, en oefenen burgers invloed uit op besluitvorming 

zonder zo'n buffer is de verleiding tot paternalisme / tirannie groot, en een democratisch stelsel ondenkbaar 

 “whatever you do for me but without me, you do against me” (Afrikaans gezegde, o.a. verwoord door Gandhi) 

 

in Oost-Europa heerste een alom intervenierende staat en was een civil society zo goed als afwezig 

in 1989, met de val van het communisme, raakte de staat in deze landen zijn almacht kwijt 

maar er was geen maatschappelijk middenveld aanwezig dat de samenleving ideëel vorm gaf 

de macht was toen dus aan de markt dat in alle maatschappelijke sferen de drijvende kracht werd 

dat een kleine staat vanzelf leidt tot een sterke civil society moet in deze landen nog worden bezien 

maatschappelijke middenveld is dus niet alleen een buffer tegen de tirannie van politieke macht, 

maar net zogoed een ‘beschavings-buffer’ tegen de macht en willekeur van de markt / economie 

 

 

de staat, het maatschappelijk middenveld en de verzorgingsmaatschappij 

 

in Burgerschap en maatschappelijk middenveld (1992) onderscheidt politicoloog Henk Krijnen 3 domeinen: 

 officiële instellingen die bepaalde concrete publieke taken op zich hebben genomen: 

    zorg, welzijn, onderwijs, dienstverlening 

“In de meeste gevallen zijn deze instellingen gelieerd aan de verzorgingsstaat door middel van 

 subsidies en een bepaald type wet- en regelgeving. In het algemene verrichten deze instellingen 

 een door de overheid aangewezen kerntaak.” 

 het stelsel van private zorg-, hulp- en dienstverlening op niet-commerciële basis 

    informele netwerken als burenhulp, maaltijdverzorging, telefooncirkel, buurtbeheer, etc. 

“Kenmerk is dat zij leemten in het formele sociale netwerk trachten op te vullen door de tussenkomst 

 van professionele instellingen. Deze zwengelen ‘private initiatieven' aan en begeleiden die. 

 Ruggegraat van deze initiatieven wordt gevormd door inzet van vrijwilligers.” 

 zelf-organisaties 2 

“Organisaties die door burgers in het leven zijn geroepen, primair door henzelf in stand gehouden worden, 

 die voor het grootste deel op vrijwilligers draaien en hoofdzakelijk voor eigen inkomsten zorgen.”  

    zelf-organisaties ‘opereren op basis van een impliciete notie over burgerschap' (Krijnen) 3 

    ze bieden een ‘pleisterplaats in de publieke sfeer', waar zij zich maatschappelijk kunnen uiten 

    zelforganisaties zijn een ‘cultureel laboratorium' waar men wordt uitgedaagd tot ‘het collectief spel' 

     (maar veel organisaties vallen onder meerdere rubrieken, of zijn moeilijk in te delen) 4 

 

het is met name het 1e type (officiële) instellingen dat sinds de jaren ’80 op de schop wordt genomen 

deze worden door Schuyt & Van Doorn als verzorgingsmaatschappij aangeduid: 

 “De verzorgingsstaat neemt de vorm aan van een uiterst omvangrijk en ingewikkeld complex van 

 speciale voorzieningen, weliswaar grotendeels door overheidsgelden op de been gehouden, 

 maar niettemin een beleid voerend dat in handen ligt van specialisten en gespecialiseerde organen. 

 Het is deze wereld die wij als verzorgingsmaatschappij hebben betiteld: het maatschappelijk 

 middenveld tussen staat en burger, waar onderwijs en gezondheidszorg, rechtshulp en 

 maatschappelijk of cultureel welzijnswerk, binnen het kader van een staatsbestel maar 

 evenzeer volgens een eigen beleidslogica en in eigen institutionele verbanden.” 5 
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de verzorgings-maatschappij is een (semi)-autonome sfeer, een maatschappelijk middenveld 

“waarin niet alleen het particuliere initiatief bijzonder sterk is en zich bij voortduring 

 afzet tegenover de staat, maar waarbij het bovendien is ondergebracht in enkele hecht- 

 geïntegreerde maatschappelijke blokken, die ieder voor zichzelf autonomie claimen 

 en dit als voornaamste gemeenschappelijke trek hebben.” 6 

 

Van Doorn typeerde de bureaucratische organisatie van de sociale sector als een expertocratie 

door het gesloten en specialistische karakter ervan heeft de overheid slecht greep op de sector 

voor burgers betekent de professionalisering dat zij zonder opleiding geen toegang hebben tot de sector 

de expertocratie was uitgegroeid tot een autonome sfeer, waarop slecht invloed kon worden uitgeoefend; 

noch door de staat, noch de markt, noch de burgers 

 

burger-maatschappij en civil society zijn dus niet perse synoniem met maatschappelijk middenveld 

die eerste termen komen meer overeen met het 2e en 3e type: informele netwerken en zelf-organisaties 

door hun grotere autonomie gaat het meer om particulier initiatief en/of vrijwilligerswerk (zoals in de V.S.) 

 

de stagnerende verzorgingsstaat en ‘vermarkting’ van het maatschappelijk middenveld 

 

geprofessionaliseerde organisaties zijn na de jaren ‘60 steeds meer bureaucratische staatsinstellingen geworden 

deze hebben het particulier initiatief de wind uit de zeilen genomen, en daarmee (onbedoeld) ontmoedigd 

het burger-initiatief is geüsurpeerd door de staat en het geprofessionaliseerde maatschappelijk middenveld 

burgerlijke afhankelijkheid van de staat is steeds minder gaan leiden tot vrijwillige ‘altruïstische' initiatieven 

 

was het maatschappelijk middenveld ooit die zone waar ideële belangen vormgegeven werden, 

sinds jaren ’80 wordt dit middenveld ‘vermarkt’: financiele prikkels / belangen spelen een steeds grotere rol 

bijv: woon-coöperaties zijn ontstaan als burger-initiatief dat betaalbare huisvesting realiseerde 7 

na de oorlog zijn zij steeds meer aan de leiband van de overheid komen te lopen 

begin jaren ’90 werden ze ‘verzelfstandigt' tot ondernemende organisaties 

de nieuwe woning-corporaties gingen zich als marktpartij opstellen op de vastgoedmarkt 

de verschuiving in de betekenissen van coöperatie en corporatie is bijna ongemerkt gepasseerd 8 

het verschil wordt pijnlijk duidelijk in het rapport Ver van huis (2014) van de parlementaire enquêtecommissie 9 

met het terugtreden van de overheid sinds de jaren ’80 neemt niet alleen de invloed van de markt toe 

maar ook de invloed van meritocratisch denken op management van de verzorgingsstaat neemt toe 

er wordt meer gestuurd op output en prestaties (patienten worden clienten, behandeling wordt productie) 

dit heeft niet geleid tot een terugtredende overheid, maar eerder tot meer bemoeienis en controle 

 

de zorgzame samenleving en de Derde Weg 

 

het particulier initiatief is steeds meer onder druk komen te staan van toenemende macht van de staat en de markt 

staat en bedrijfsleven zijn een steeds grotere rol gaan spelen, en actief burgerschap gaan ondermijnen 

vanaf de jaren ’80 en ’90 wordt het neo-liberale gedachtgoed daarom aangevuld met andere concepten 

 

1985: WVC-minister Eelco Brinkman (CDA) introduceert de term de zorgzame samenleving 

eigen verantwoordelijkheid van burgers moet de rol van de staat terugdringen 

het initiatief moet liggen bij de verantwoordelijke samenleving, het vrijwillige en particuliere initiatief van burgers 
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Anthony Crosland stelde dat modern socialisme geen ‘afschaffing van het kapitalisme’ betekent 

keynesiaanse economische politiek moet worden ingeruild voor neo-liberalisme ‘met een sociaal gezicht’ 

dit is een belangrijke aanzet tot die filosofie van de Derde Weg die de politiek van de jaren ’90 heeft bepaald 10 

de Derde Weg is een beleid gebaseerd op (neo)-liberale ideeën om sociale doelstellingen te bereiken 

"er is geen serieus alternatief voor de Derde Weg: we zijn allemaal thatcherianen" (Peter Mandelson, 2002) 

 

Anthony Giddens, geestelijk vader van de Derde Weg, meende dat het emancipatie-proces is voltooid 

de hedendaagse maatschappij is er een van economisch zelfredzame en autonome individuen 

nu zijn de maatschappelijke instellingen aan de beurt om zich aan te passen aan de geemancipeerde burger 

afgezien van omarming van het markt-mechanisme, wordt nadruk gelegd op persoonlijke verantwoordelijkheid 

burgers worden geacht eerst zelf te proberen hun problemen op te lossen, alvorens de overheid aan te spreken 

de overheid dient zo min mogelijk actief in te grijpen in de maatschappij, en burger en bedrijfsleven vrij te laten 

beleid dient er echter wel op gericht te zijn om zo veel mogelijk sociale ontwikkeling te stimuleren 

de kern van de Derde Weg laat zich vangen in de Engelse slogan CORA: 

 community:   gemeenschapsdenken 

 opportunity:   vrijheid / kansen voor iedereen om zich te kunnen ontplooien 

 responsibility: verantwoordelijkheid 

 accountability: transparantie / rekenschap die burgers en overheid aan elkaar moeten afleggen 

 

 

het maatschappelijk middenveld en de participatie-samenleving 

 

de vermarkting van het maatschappelijk middenveld brengt nieuwe spanningen teweeg 

wat is de publieke legitimatie van organisaties die opereren volgens de logica van de markt? 

wat blijft er over van de ideële doelstellingen, en wie bepaalt of ze hun werk goed doen? 

voor de vraag naar hun publieke legitimatie zullen instellingen zich moeten wenden tot de burger 

 

de 21e eeuw laat een ‘wending naar de burger’ zien; om de burger meer te betrekken bij het publieke domein 

maatschappelijke organisaties moeten transparant zijn, en verantwoording afleggen 

niet alleen naar de overheid, maar vooral naar burgers / klanten, die steeds assertiever en mondiger worden 

de samenleving wordt steeds minder verticaal-hiërarchisch, en steeds horizontaler georganiseerd 

van een verzuilde samenleving zijn we richting een netwerksamenleving gegaan 

 

maatschappelijk middenveld moest de sfeer aanduiden tussen boven (de staat) en onder (burgers) 

die voorstelling van de samenleving is niet meer accuraat: de hiërarchie verdwijnt steeds meer 

maar de krachten waarvoor het maatschappelijk middenveld een buffer was, zijn nog hetzelfde: 

      er is nog steeds een staat die kan verworden tot arrogantie, dwingelandij en kortzichtigheid 

      nog steeds hebben economische krachten weinig boodschap aan publieke en ideële belangen 

      nog steeds hebben burgers behoefte om buiten het private, in het publieke domein te treden 

 

elke democratische samenleving heeft een gebied nodig waar deze krachten elkaar ontmoeten 

een domein waar deze krachten worden afgewogen, bediscussieerd, en vooral gecorrigeerd 

maar zo’n publieke ruimte is nooit af, en moet steeds opnieuw verbeeld en georganiseerd worden 

de naam (maatschappelijk middenveld, publiek domein, civil society) zal daarom ook steeds veranderen 
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het publieke domein is dus niet (exclusief) dat van de overheid, maar vooral ook van burger-initiatieven 

De Tocqueville, Weber en Durkheim beschouwden dit als de kern van de moderne democratie 

 (in Nederland: Jacques van Doorn, Kees Schuyt, Anton Zijderveld en Hans Adriaansens) 

Nederland kent een relatief hoge mate van maatschappelijke participatie en burger-initiatieven 

het beeld dat de verzorgingsstaat leidt consumentisme, lijkt niet geheel terecht 

sinds de ontzuiling is het maatschappelijk middenveld minder georganiseerd in traditionele organisaties 

lidmaatschap van vakbonden, kerken en politieke partijen loopt terug, maar er komt wat voor in de plaats 

krimp van oude massa-organisaties duidt op modernisering van het maatschappelijk middenveld 

de verzorgingsstaat staat op het punt om aan aan haar eigen succes èn gebreken ten onder te gaan 

succes: vrijheid, gelijkheid, emancipatie en welvaart hebben de burger mondig, assertief en ondernemend gemaakt 

gebrek: de focus op materiële behoeftigheid (koopkracht) heeft geleid tot onbetaalbaarheid en betutteling, 

en wellicht ook tot opportunisme, consumentisme, fatalisme, cynisme, wantrouwen van de ‘calculerende burger’ 

enerzijds uit zich dat in het populisme, anderzijds in allerlei burger-initiatieven 

sinds een aantal jaren zien we een kentering in het denken en de mentaliteit van burgers: 

controle over het eigen leven en de eigen omgeving wordt steeds belangrijker 

sinds de financiele crisis groeit de weerstand tegen neo-liberalisme, globalisering en een bureaucratische overheid 

in diverse ontwikkelingen zien we een hang naar kleinschaligheid, nabijheid, vertrouwdheid, de gemeenschap 

er lijkt een nieuw denken/voelen te ontstaan dat afstand neemt van de liberale Verlichtings-idealen 

nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid vinden steeds meer aftrek 11 

individuele rechten maken plaats voor gedeelde zorg, materiële welvaart voor het ideële 

uit die ontwikkelingen worden de termen participatie-samenleving en doe-democratie geboren 

de participatie-samenleving lijkt het antwoord van zowel overheid als samenleving op de verzoringsstaat 

de term reflecteert de beweging naar communitaire waarden, identiteit, gemeenschap, zelf-organisatie, etc 

het economische discours van de behoeftigheid (koopkracht) maakt plaats voor een neo-idealisme 

de nadruk op het private en individuele maakt plaats voor de handelende mens in het publieke domein 

centrale noties: dynamiek, innovatie, zelf-organisatie, duurzaamheid, bottom-up 

Jan Rotmans:  "dwarsdenkers, frisdoeners, kantelaars, verbinders, koplopers, de taal van een nieuw tijdperk" 

"een nieuwe beweging die al een aantal jaren in de onderstroom aan het groeien is" 

efficiency, rendement, top-down, etc. hebben geleid tot vervreemding; de menselijke maat moet weer terug 

dus: waarden boven calculatie, vertrouwen boven competitie, kwaliteit boven kwantiteit 

 

gepercipieerde tendens nieuwe ideaal 

machteloosheid / cynisme empowerment / eigen kracht 

vervreemding ownership 

individualisme / anomie community building 

particulier belang (winst) algemeen belang 

concurrentie cooperatisme 

schaalvergroting kleinschaligheid 

(inter- of trans-)nationaal lokaal / regionaal / nabijheid / vertrouwd 

afhankelijkheid (van overheid) autonomie / do-it-yourself (door burgers) 

abstract / planmatig / beleid concreet / praktisch / ingebed 

mechanisch / institutioneel / controle organisch / zelf-organisatie 

top-down / verticaal / hierarchisch bottom-up / horizontaal / platte organisatie 

representatieve democratie directe / deliberatieve democratie 
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de politiek heeft dit geïntegreerd in een visie die niet strijdig is met het marktdenken: de participatie-sameleving 

de overheid lijjkt aan te sturen op decentralisatie, zelf-redzaamheid, en eigen kracht 

i.p.v. bij de (verzorgings)staat, moet zorg in eerste instantie gezocht worden binnen het eigen / lokale netwerk 

dit past bij deregulering, een terugtredende overheid, en een versobering van de verzorgingsstaat 

de betekenis van participeren volgens Rutte: “moderne burgers willen niet leuteren maar aanpakken” 

overheid moet actief op de handen zitten: niet zorgen voor, maar zorgen dat (alleen voorwaarden scheppen) 

 

door verschillende strijdige connotaties van het begrip is er veel debat over de participatie-sameleving ontstaan 

volgens critici maakt de regering dankbaar gebruik van deze term om de verzorgingsstaat te ontmantelen 

zij menen dat participatie-sameleving een eufemisme voor bezuinigen is, en op die manier niet realiseerbaar 

anderen menen dat ‘meedoen’ en sociaal doe-het-zelven nog geen politieke participatie (meebeslissen) is  

nog anderen vatten de combinatie van eigen verantwoordelijkheid en bezuinigen op als beschuldiging: 

alsof de ‘calculerende consumentistisch ingestelde burger’ de verzorgingsstaat te duur zou hebben gemaakt 

het zou juist de staat geweest zijn die het initiatief van burgers om zeep zou hebben geholpen met haar bureaucratie 

tegelijkertijd faalt de staat op allerlei terreinen, en laat zij het nu ook politiek afweten (aldus critici) 

daarom is er al een aantal jaren een beweging gaande waarbij mensen het heft in eigen hand nemen 

dit komt tot uiting in de hang naar kleinschaligheid, autarkie, verbinding, bottom-up en do-it-yourself 

 

de participatie-samenleving in wetgeving: de Drie Decentralisaties: 

 

 zorg: Awbz naar Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning, 2015) 

    gemeenten zijn m.i.v. 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers 

    doel is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten wonen 

    gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn 

 werk: Participatiewet (2015) 

    iedereen die dat kan moet zoveel mogelijk aan het werk gaan, of een bijdrage leveren aan de samenleving 

    bijstands-gerechtigden moeten een tegenprestatie leveren voor hun uitkering (service to society) 

    de gemeente is verantwoordelijk voor mensen die ondersteuning nodig hebben; ‘werk is de beste zorg’ 

    doel is om meer mensen, ook diegenen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen 

 jeugd-zorg: de Jeugdwet (2015) 

    gemeenten hebben een jeugdhulp-plicht: kinderen tot 18 jaar ontvangen de hulp die nodig is 

    onder jeugdhulp valt preventie, jeugdzorg, jeugd-bescherming, jeugd-reclassering, jeugd-GGZ en licht beperkten 

    doel is dat alle kinderen veilig en gezond opgroeien; ouders hebben hierin de belangrijkste bijdrage 

 

4 routes in de transformatie naar de participatie-samenleving: 

 decentralisering van taken naar lokale partijen onder regie van lokale overheden 

    de gemeenten zijn verantwoordelijk, en zij schakelen al dan niet derden in: professionals of vrijwilligers 

    dit moet leiden tot efficientie en dus kosten-besparing, en tevens tot passende ondersteuning op maat 

 verschuiving van 'recht op...’ naar beleids-vrijheid door gemeenten (hierin kan dus variatie optreden) 

    gemeenten hebben meer vrijheid zelf te bepalen welke voorzieningen zij bieden 

 het terugleggen van verantwoordelijkheid bij de burger: beroep op eigen kracht en het sociale netwerk 

    burgers moeten bij problemen niet meteen kijken naar het aanbod, maar eerst zelf naar oplossingen zoeken 

 een beroep op de civil society (particulier initiatief / zorgzame samenleving): 

    familie, vrienden, sport- en buurt-verenigingen, vrijwilligers-organisaties, religieuze verbanden, etc. 
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Big Society: participatie in de U.K. 

 

een belangrijke inspiratiebron voor de participatie-samenleving is de Britse equivalent Big Society 

geestelijk vader van het concept is links-conservatief en communitarist Phillip Blond 12 

na Big Government (Big Brother) en Big Market is de Big Society aan de beurt 

Big Society is niet het afbreken van voorzieningen en afschuiven van problemen op vrijwilligers en mantelzorgers 

er moet juist geinvesteerd worden in de samenleving; de overheid en de markt moeten minder dominant worden 

gemeenschappen en publieke organisaties worden nu vermalen door marktwerking en overheids-bureaucratie: 

schaal-vergroting, aanbesteding, permanente hervormingen, en een explosie van toezicht en controle 

 

er zijn volgens Blond drie terreinen waar de moderne samenleving ontspoort: 

 economie: verschillen tussen arm en rijk zijn de laatste decennia sterk gegroeid, wat leidt tot verpaupering 

 democratie: heeft te lijden onder machts-centralisatie (‘regenten plakken aan het pluche’), wat leidt tot: 

    groeiende onvrede over het functioneren van de overheid en afname van het vertrouwen in politici 

 sociaal: erosie van traditionele netwerken: gezin, contact met buren, lidmaatschap van verenigingen, de kerk 

    dit leidt tot groeiend onderling wantrouwen, normalisatie van asociaal gedrag, geweld en onveiligheid op straat, 

    toenemend gebruik van alcohol & drugs, afhankelijkheid van uitkeringen, toename van persoonlijke schulden, 

    en afname van maatschappelijke participatie en actief burgerschap 

 

oplossing: de samenleving moet sterker worden, zowel tegenover de staat, als tegenover de markt 

de Britse regering heeft deze 3 doelstellingen van Big Society geformuleerd (Cabinet Office, 2010) 13 

 versterking van de eigen kracht van lokale gemeenschappen: wijken, buurten, lokale overheden 

 hervorming van de publieke dienstverlening: vrijwilligers-organisaties, verenigingen, coöperaties en 

    (kleine) ondernemers moeten kunnen meedingen naar opdrachten om publieke diensten te verlenen 

    daarmee worden zij (mede-)eigenaar van de diensten waarvan zij zelf gebruik maken (ownership) 

 stimulering van participatie: burgers moeten een actievere rol in de samenleving kunnen spelen 

 

deze aanbevelingen zijn onder Cameron doorgevoerd, maar Blond vindt dat bezuinigingen te snel zijn gegaan 

hierdoor hebben burgers geen tijd gehad om beslissingen aan te vechten (over sluiting van bibliotheken e.d.) 

ook hadden ze geen tijd om gebruik te maken van het recht om deze voorzieningen in eigen hand te nemen 

 

volgens de denktank Civil Exchange dreigt Big Society te mislukken door 4 factoren: 

 ongelijkheid ontstaat doordat er in probleem-wijken veel minder sociaal kapitaal is dan in ‘betere’ wijken 

    hoger opgeleiden van middelbare leeftijd, actief religieus, manager of professional, wonen niet in probleemwijken 

    publieke dienstverlening in die wijken heeft gebrek aan financiering voor diensten aan achtergestelde groepen 

 bezuinigingen als reactie op de bankencrisis hebben de sociale sector (incl. de vrijwilligerssector) hard getroffen; 

    m.n. gespecialiseerde lokale organisaties die kennis hebben ontwikkeld van bepaalde groepen en problemen 

    deze grassroots-organisaties hebben een beter aanbod ontwikkeld voor hun doelgroep dan de reguliere zorg 

    deze organisaties werken met vrijwilligers en ontvingen subsidie voor huur van een ruimte of telefoonkosten 

    deze clubs, die vorm geven aan Big Society, verliezen hun subsidie, vanwege de crisis (die niet de hunne is) 

    tegelijkertijd is de hulpvraag de afgelopen jaren door de economische crisis alleen maar gestegen: 

    toename van het aantal huisuitzettingen, korting op uitkeringen, groeiende armoede en schulden, etc 

 visie, coördinatie en ondersteuning van de lokale infrastructuur is gebrekkig en top-down 

    partnerschap (via het community organisers programme) ontmoet te veel politieke en beleidsmatige bemoeienis 
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“Eigenlijk zijn we collectief op zoek naar wat de betekenis van de vrijwilligerssector is en wat nu de rol van de 

overheid moet zijn. In de oude verzorgingsstaat was dit duidelijk, maar nu niet meer, op dat punt ontbreekt visie. 

De overheid zou meer moeten doen aan preventie [...] niet alleen een vangnet zijn, maar ook investeren in een 

sterkere samenleving en zo problemen voorkomen. [...] Dat kan alleen maar samen met de civil society, omdat 

die geworteld is in de lokale samenleving. Het is nu het politieke momentum om de rol van de overheid en de 

civil society opnieuw uit te vinden. Maar dan moet de civil society wel in zijn eigenheid erkend worden en ook 

die rol kunnen spelen. En dat gaat niet samen met enorme bezuinigingen.” 

 ongelijke competitie in aanbesteding leidt ertoe dat kleine lokale (vrijwilligers)organisaties het onderspit delven 

    grote bedrijven hebben betere kansen vanwege financiële buffers, schaal-voordelen en expertise 

    een grote winnaar is Serco, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het binnenhalen van aanbestedingen 

    ze bieden diensten variërend van gevangeniswezen tot en met onderwijs en zorg, tegen lagere prijzen 

    in het afgelopen decennium is de winst van Serco vervijfvoudigd van 51 naar 271 miljoen pond 

    er zijn veel klachten over de kwaliteit van de geleverde diensten, en over de privatisering van publieke diensten 

    om de publieke dienstverlening open te breken moeten ook kleinere partijen een kans krijgen 14 

    de Social Value Act (2013) moet regelen dat het toevoegen van ‘sociale waarde’ criterium is bij aanbesteding 

 

“Veel steunmaatregelen van de overheid zijn er op gericht om de sociale sector te doen lijken op de private sector, 

  in plaats van processen aan te passen aan de behoeften van de sector” (Civil Exchange, 2013) 

“Ontwikkel een model voor publieke dienstverlening dat zowel uitgaat van de gezamenlijke kracht van vrijwilligers-

organisaties, lokale organisaties en de civil society, als die van professionals in de publieke dienstverlening en grote 

private organisaties, in plaats van ze te beschouwen als onderling inwisselbaar. Zo’n model erkent de toegevoegde 

waarde van vrijwilligers- en lokale organisaties, bijvoorbeeld hun specialistische kennis van bepaalde problemen en 

hun vermogen om netwerken en vrijwilligers te versterken en een stem te geven aan de noden van individuen en 

gemeenschappen.” 

 

 

vragen voor de Nederlandse participatie-samenleving 

 

boven-genoemde regelingen (zorg, werk, jeugd) liggen in het verlengde van de koers die sinds de jaren '80 is ingezet: 

meer marktwerking, vraag-sturing, decentralisering, vermaatschappelijking en beroep op de ‘zorgzame samenleving’ 

 

maar kan een bottom-up participatie-samenleving per decreet (als beleid) worden afgekondigd? 

kan Abraham Kuyper's ideaal vanuit onze situatie ontstaan? hoeft de overheid zich alleen maar terug te trekken? 

dreigt niet het gevaar dat grote private partijen (de markt) het stokje van de overheid overnemen? en is dat erg? 

ook in Nederland moeten gemeenten veel diensten en voorzieningen gaan aanbesteden aan externe partijen 

hoe kan gezorgd worden dat grote aanbieders initiatieven van burgers en professionals niet weg-concurreren? 

of moet de overheid toch een actieve rol spelen: voorwaarden scheppen, investeren, begeleiden, etc? 

en staat dat dan weer niet de voornemens van een terugtredende overheid in de weg? 

een andere vraag is of participatie een alternatief vormt voor de expertise binnen de verzorgingsstaat 

kunnen de vrijwilliger of buurvrouw+ de problematiek die ze tegenkomen wel het hoofd bieden? 

kortom: wat is een goede verhouding tussen de 3 (of 4) domeinen: markt, staat, burger (en expertise)? 

op deze vragen heeft de overheid geen pasklare antwoorden, maar duidelijk is dat de burger/s centraal staat/n 
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in de verzorgingsstaat stond de verhouding tussen overheid en individu centraal 

dit maakte het mogelijk dat mensen niet perse afhankelijk waren van sociale verbanden 

dit moest de emancipatie en zelf-ontplooing van burgers onafhankelijk maken van de sociale context 

     door studie-beurzen zijn kinderen niet meer afhankelijk van ouders voor hun onderwijs-loopbaan 

     door de AOW zijn ouders niet noodzakelijk afhankelijk van hun kinderen of buren of kerk om voor hen te zorgen 

 

maar de verzorgingsstaat had geen goed antwoord op complexe chronische systeem-problematiek 

bureaucratische 'verkokering' (expertocratie) stond een integrale benadering van sociale problematiek in de weg 

schulden, schoolverzuim, overlast, verslavings-problematiek werden niet integraal aangepakt 

voor elk probleem was een aparte geldstroom, met corresponderende expertises gecreëerd 

“we werken in een verknipte samenleving: zodra een gezin problemen heeft, pakken we een schaar 

  en knippen het probleem in stukjes op, en voor elk stukje is een ander iemand verantwoordelijk” 

“sommige gezinnen hadden wel met 17 hulpverleners te maken, zonder dat het veel zoden aan de dijk zette” 

 

de participatie-samenleving is een begrijpelijke reactie op deze 'bureaucratische verkokering' 

zorg- en dienstverlening moet niet meer in bureaucratische instituties georganiseerd worden, maar dichtbij mensen 

de participatie-samenleving verwacht van burgers meer eigen initiatief op het gebied van zorg, jeugd en werk 

o.a. daarom is niet meer het rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor zorg, werk en jeugd-beleid 

gemeenten moeten de sociale sector anders gaan organiseren, willen we de expertocratie een halt toeroepen 

de participatie-samenleving is gebaseerd op: “een krachtige sociale structuur waar zelf-organisatie, maatschappelijke 

      binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in innemen” 

 

in de participatie-samenleving gaat de overheid minder doen, dus mensen moeten meer zelf gaan doen 

versnippering, verkokering, bureaucratie, langs elkaar heen werken: in de wijk moet zich dat allemaal oplossen 

een team van sociale professionals moet de koppen bij elkaar steken en ‘generalistisch’ en ‘integraal’ aan de slag 

sociale wijkteams moeten de eigen kracht van mensen (en hun netwerken) aanboren en de ruimte bieden 

 

er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid: eerst is er de vraag wat men zelf kan oplossen 

dit vereist een mentaliteits-verandering, en deze transformatie omvat de hele participatie-samenleving:  

een samenleving waarin mensen meedoen naar vermogen, elkaar helpen, en de overheid er is waar nodig 

sociale voorzieningen moeten alleen ter beschikking worden gesteld “aan mensen die het echt nodig hebben” 

 

nabijheid en eigen kracht zijn centrale noties in het discours over participatie-samenleving en doe-democratie 

de verzorgingsstaat was blind voor de kracht van het sociale netwerk, en heeft het particulier initatief uitgehold 

m.a.w: de overheid heeft in de loop van de tijd teveel verantwoordelijkheden naar zich toe gehaald, 

(en vervolgens wordt de burger ‘democratisch hedonisme’ en consumentisme verweten) 

eigen kracht moet burgers weer stimuleren om m.b.v. het sociale netwerk het heft in eigen hand te nemen 

 

er wordt dus een beroep gedaan op aanwezig veronderstelde positieve krachten in de samenleving 

er wordt een beeld geschetst van een zorgzame samenleving, die veel zelf kan zonder interventie van een overheid 

als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en participeert, dan is er minder overheid nodig 

bestaande (?) sociale netwerken (de wijk, de buurt, het dorp) moeten de verzorgingsstaat vervangen 

maar tot voor kort was de burger een calculerende burger; waarom zou diezelfde burger nu ineens altruïstisch zijn?  

geconstateerd probleem is de afwezigheid van actief burgerschap, maar tegelijk wordt daarop juist beroep gedaan 

het beroep op de civil society is een verschuiving na een halve eeuw van ‘geïnstitutionaliseerde individualisering’ 
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de civil society wordt aangesproken op haar zelf-organiserend vermogen te functioneren als 'voorliggende structuur' 

“De regering is van mening dat een krachtige sociale structuur nodig is, waar zelf-organisatie, 

 maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in innemen, 

 die voorliggend is aan professionele arrangementen van zorg, cultuur, ontspanning en welzijn.” 15 

 

van oorsprong is eigen kracht echter geen begrip dat een beroep doet op de participatie-drang van burgers 

het moet mensen in staat stellen om een eigen afweging te maken: eerder calculeren, dan goede bedoelingen 

eigen kracht is gekoppeld aan een omgekeerd besluitvormingsproces, met name toegepast in de jeugdzorg 

het sociale netwerk wordt in de gelegenheid gesteld om zelf een plan te maken en het voortouw te nemen 16 

eigen kracht heeft van oorsprong dus eerder een emancipatoire inzet: een alternatief voor staatsdwang: 

voordat de staat ingrijpt, heeft het betreffende gezin het recht om een familie-groepsplan te maken 

 

in de jaren ‘90 kreeg de aanpak navolging in o.a. Australië, de V.S., Groot-Brittannië, en Zweden 

in 2001 organiseerde Rob van Pagée de eerste eigen-kracht-conferentie in Nederland 

"hoe kunnen we burgers in staat stellen om m.b.v. hun sociale netwerk meer greep te krijgen op hun eigen leven?" 

op initiatief van de ChristenUnie is dit recht sinds 2011 ook verankerd in de Wet op de jeugdzorg 

 

sindsdien lijkt eigen kracht echter meer middel (bezuinig) als doel op zich, en meedoen lijkt meer plicht dan recht 

maar eigen-kracht is geen bezuinigingstruc, maar een besluitvormings-model om overheids-interventie af te wenden 

niet de overheid of instellingen, maar de burgers besluiten hoe de problemen aan te pakken 

dit vraagt een andere mentaliteit, een andere gesprekstoon, een andere vorm van bejegening door overheden 

 

eigen kracht kan niet losgemaakt worden van het sociale netwerk, het is geen individuele kwestie 

de rol van het sociale netwerk is juist de essentie van de eigen-kracht-aanpak 

m.a.w: eigen kracht is niet synoniem voor eigen verantwoordelijkheid 

 

maar in het  huidige discours wordt eigen kracht een in kaart te brengen eigenschap van burgers, een burgerplicht 

eigen kracht levert zo de gespreksstof voor de zogenaamde keukentafel-gesprekken tussen gemeente en burger 

de keukentafelgesprekken sturen middels de 'zelfredzaamheids-matrix' aan op eigen verantwoordelijkheid: 

eerst moeten naasten in het geweer komen, dan vrijwilligers, en als het echt niet anders kan professionals 

een bottom-up idee als eigen kracht wordt dus top-down ingezet als eigen verantwoordelijkheid / schuld 

 

bij de meeste hulpvragen ligt het initiatief bij burgers die een beroep doen op een publieke dienst of voorziening 

de lokale overheid houdt zich uit naam van eigen kracht zo lang mogelijk op de vlakte 

het effect is niet een bekrachtiging, maar eerder een ontkrachting van burgers 

het beroep op het eigen netwerk is in deze context niet langer een alternatief, maar een verplichting 

het is niet een uitbreiding van de opties, maar een inperking ervan, en kan zo een uitsluitingsmechanisme worden 

een emancipatie-kracht verwordt zo tot een premie op het etaleren van machteloosheid: 

"buren? vrienden? familie? nee, die doen al heel veel, die kunnen niks meer, heb ik geen contact mee" 

"ik heb niemand, ik zie niemand, niemand kan me helpen" biedt de beste garantie op hulp 

niet het eigen initiatief, maar het nalaten ervan wordt beloond: wie niemand heeft, wordt geholpen 

m.a.w: mensen worden op hun 'calculerend burgerschap' aangesproken 

 

maar eigen kracht is geen in te vullen hokje op een intake-formulier; het is een ander besluitvormings-model 

eigen kracht is niet bedoeld als volg-tijdelijkheid (eerst de familie/het netwerk), maar van gelijktijdigheid 

dus niet ‘eerst kijken wat je zelf kunt en wat je netwerk kan, dan pas aankloppen bij de gemeente’ 
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steun van het netwerk is niet iets is wat je even afvinkt, wat vanzelf tot stand komt, maar vereist investering 

de familie maakt een plan, daarin worden sommige taken uitgevoerd door het netwerk, sommige door professionals 

er wordt niet nog eens een indicatie-gesprek gevoerd om te kijken of de familie wel recht heeft op ondersteuning 

aanboren van de kracht van burgers heeft alleen kans van slagen als het nemen van initiatieven wordt beloond 

 

het sociale netwerk is geen hulpbron om de gemeente te ontlasten, maar die de positie van de burger sterker maakt 

dat vergt een andere professionaliteit en een andere financiering van de publieke sector 

een financiering op basis van noden staat op gespannen voet met een logica die initiatief wil belonen 

maar de overheid wil haar troeven zo lang mogelijk achter de hand houden (“eerst zelf doen”), 

daarom zit er voor de hulpvrager weinig anders op dan wat extra zieligheid te bluffen (“heb alles al geprobeerd”) 

en professionals zijn niet opgeleid om hulp te weigeren en zielige mensen toe te spreken 

nabijheid kan zo leiden tot het toenemen van de zorgvraag, en daarmee tot groeiende kosten van zorg 

 

pas als burgers zien dat ze er iets bij te winnen hebben om het lot in eigen hand te nemen, zullen ze dat doen 

eigen kracht begint bij eigen regie en dus een ander besluitvormingsmodel 

het aanboren van de kracht van burgers kan alleen slagen als het nemen van initiatieven wordt beloond 

de verzorgingsstaat en de participatie-samenleving zijn geen communicerende vaten 

het is niet het een of het ander: om uit de sores te komen moet een combinatie van hulp worden ingeschakeld 

“ja ik heb iemand, maar dat wil niet zeggen dat ik jou niet meer nodig heb” 17 

 

 

vijf misverstanden over de participatiesamenleving  (Evelien Tonkens, 2014) 

 

 de participatiesamenleving markeert het einde van de klassieke verzorgingsstaat 

    nee, minder verzorgingsstaat leidt niet automatisch tot meer burgerschap 

"Burgerschap komt net als andere mooie dingen niet via onbevlekte ontvangenis tot stand, 

 maar via bloed, zweet en tranen. [...] burgerinitiatieven zijn een product van interactie. 

 De vraag is [...] hoe de interactie tussen burgers en bestuur het beste gestalte kan krijgen." 

 

 de verzorgingsstaat en de participatiesamenleving zijn te begrijpen als een verdelingsvraagstuk: 

    hoe (her)verdelen we de taken en verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en markt 

"De interactie tussen burgers onderling, en tussen burgers en overheid, wordt vaak voorgesteld als een 

kwestie van (her)verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Burgerschap en participatie gaan niet alleen 

om herverdeling, maar gaan ook over emoties. Wat vinden burgers hun rechten en plichten en wat ze van 

ander burgers en instituties mogen verwachten? Mag je je buitengesloten en miskend voelen als je in de 

bijstand zit, of is dat je eigen verantwoordelijkheid? Moet je als 90-jarige dankbaar zijn met de hulp of zorg die 

je krijgt, ook als is het veel minder dan vroeger? De herziening van de verzorgingsstaat is meer nog dan een 

herverdeling van taken, een hervorming van onze morele emoties: de overheid wil dat wij anders gaan voelen 

en oordelen. Er moet een verlangen naar onderlinge zorg ontstaan, gesteund door een verhaal over 

onvermijdelijke en noodzakelijke hervormingen." 

 

 democratie in de participatiesamenleving is doe-democratie: moderne burgers willen niet leuteren maar aanpakken 

"De participatie-samenleving die politiek en beleid nu nastreven, is helemaal gericht op sociale participatie: 

meedoen. Het is vooral een oproep aan burgers om de handen uit de mouwen te steken. Bouw een 

onderlinge hulp-website, zet een energie-coöperatie op, begin een buurt-moestuin of doe boodschappen voor 

je zieke buren of je dementerende grootmoeder. Maar is dit een alternatieve democratie? Zij die buurt-
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moestuin beginnen doen dat niet omdat zij hierin een nieuwe vorm van democratie ontwaren, maar vaker 

omdat zij hun geloof in deelname aan de democratie verloren hebben. Door dit democratisch gat in de 

participatie-samenleving kunnen politiek en beleid zonder veel tegenspraak vanuit de samenleving bepalen 

wat participatie moet inhouden." 

       m.a.w: de doe-democratie leidt de aandacht af van kwesties als inspraak, transparantie, deliberatie, etc. 

       maar mensen willen niet alleen mee-doen, maar ook mee-denken, mee-praten, en mee-beslissen 

 

 de participatiesamenleving doen we gezellig samen 

"Actief burgerschap is een populair begrip, omdat velen hopen dat het verschillen kan overbruggen. 

Verschillen tussen gezond en ziek, tussen weerbaar en kwetsbaar, of tussen autochtone en nieuwe 

Nederlanders. Door actief te worden in de buurt vinden mensen elkaar, ongeacht afkomst, zo is de 

overtuiging. Dat gebeurt soms, maar vaker zien we een omgekeerd mechanisme: soort zoekt soort, qua 

opleiding, etniciteit, leeftijd enzovoorts. Actief burgerschap is vooral een zaak van hoger opgeleide 

stedelingen en van inwoners van hechte kleine dorpen. Roep je op tot 'actief burgerschap' en prijs je mensen 

die initiatieven nemen, dan bereik je vooral de mensen die het al doen. Met het applaus voor actief 

burgerschap wordt de sociale ongelijkheid dus groter. Het goede nieuws is dat wanneer je dit mechanisme 

erkent, je daar ook iets tegen kunt doen. Goede voorzieningen en sociaal beleid kunnen hier verschil maken." 

 

 participatie is geen kunst aan 

"We weten vaak domweg niet hoe we anderen kunnen bereiken en benaderen, en we weten al helemaal niet 

goed hoe we op een interessante en respectvolle manier van mening kunnen verschillen. Dit onbeholpen 

burgerschap zien we terug in de relaties tussen mensen met beperkingen en buurtbewoners, bij jongeren die 

zicht niet goed raad weten met meningsverschillen en in de verhouding tussen buurtbewoners, overheid en 

woning-corporatie. We moeten burgerschap daarom als ambacht te benaderen. Ambachtelijkheid betekent 

het accepteren en tegelijkertijd geduldig maar volhardend bewerken van weerbarstig materiaal; van slijpen en 

scherpen, en soms ook meegeven." 

 

de participatie-samenleving is een mooi ideaal, mits we het niet tegenover de verzorgingsstaat plaatsen 

betrouwbare, responsieve instituties en sociaal werkers hebben een centrale plaats in deze samenleving 

eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid mogen geen legitimatie worden voor grotere ongelijkheid 
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