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01 juni 2018 - Bron: Zorg en Welzijn 

‘Burgers weten beter wat een buurt 
nodig heeft dan meeste professionals’ 

De decentralisaties zijn één stap te vroeg gestopt. Vindt Thijs van Mierlo, directeur van het 

LSA. ‘Er zijn van de landelijke: overheid macht en middelen verschoven naar de lokale 

overheid, maar niet van de lokale overheid naar de burger.’ 

Tien, twintig keer per week. Zo vaak wordt er door burgers contact opgenomen met het LSA 

(Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners). Mensen die een zorgcoöperatie willen 

beginnen, een buurthuis willen overnemen, iets willen doen aan de drugsproblematiek in de buurt. 

Thijs van Mierlo: ‘Zo’n initiatief begint vaak met een soort crisis. Iets wat gesloten wordt, wat 

achteruitgaat, een buurtbewoner met wie het slecht gaat, aanbod wat niet bevalt. Nu bijvoorbeeld in 

Schiedam-Oost. Veel problematiek achter de voordeur, veel Oost-Europeanen die niet meedoen, 

slechte huizen. En dan zie je ineens twee mooie initiatieven. ‘Buurtvrouw’ waarmee kinderen met 

een beperking dagbesteding wordt geboden, en een buurtwerkplaats voor mensen die maar niet aan 

het werk kunnen komen. Burgers zijn assertiever dan vijftien jaar geleden’ 

De roemruchte burgerkracht. Leiden die tien, twintig contacten per week allemaal daadwerkelijk tot 

iets? 

‘Dat wisselt sterk. Burgerkracht is zeker nog niet de brede beweging geworden waar een aantal jaar 

geleden zo verwachtingsvol over werd gesproken. Het kan zo twee, drie jaar duren om van een 

initiatief naar een goed draaiend project te komen. Burgerinitiatieven hebben randvoorwaarden 

nodig. Of ze van de grond komen, ligt heel erg aan gemeentebeleid. En juist dat beleid verschilt sterk.’ 

Wat vind jij een voorbeeld van een ‘goed draaiend project’? 

‘Het Bruishuis in Arnhem. Daar stond een verzorgingsflat leeg. Prachtig voorbeeld hoe je gebruik 

moet maken van toevallige assets in de wijk. De corporatie was zoekende. Er ontstond een 

BewonersBedrijf dat die flat is gaan huren. Nu wonen er een dikke honderd mensen die ieder hun 

kwetsbaarheid hebben en daar al dan niet tijdelijk een menswaardige plek vinden om te leven. Iedere 

verdieping heeft een huismeester die daar ook woont en een vrijwilligersvergoeding krijgt, en die 
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ook gecoacht wordt in dat huismeesterschap. Het verdienmodel is zo goed dat ze voor het derde jaar 

30.000 euro kunnen teruginvesteren in de wijk. Dat stoppen ze bijvoorbeeld in jeugdprojecten. En ze 

zijn nu in gesprek met de gemeente over de vraag of zij de stadswachten mogen aansturen.’ 

Het Bruishuis zou je drie jaar geleden ook genoemd hebben. Werkelijk succes is blijkbaar heel lastig? 

‘Ja, een goed draaiend burgerinitiatief van de grond krijgen is moeilijk. Je hebt een aantal jaar nodig. 

Legitimiteit, duurzaamheid, kwaliteit, financiering. Daar krijg je allemaal mee te maken. Die 

uitdagingen beantwoorden, kunnen er nog maar weinig.’ 

Hoezo continuïteit? 

De weg mag dan moeizaam zijn, de meerwaarde van een goedlopend burgerinitiatief is volgens Van 

Mierlo glashelder. Hij wijst op de ‘professionaliseringsslag’ die in de afgelopen decennia op veel 

maatschappelijke domeinen is gemaakt, en die volgens hem financieel ‘gewoon niet houdbaar is’. 

Maar, belangrijker, burgerinitiatieven hebben bovendien een ‘andere’ kwaliteit dan professionele 

voorzieningen. 

‘Dat zit hem in maatwerk. Iedere wijk, iedere buurt vraagt een andere aanpak, heeft een ander DNA. 

Bewoners weten dat beter dan de meeste professionals.’ 

Vertel eens wat meer over dat ’betere’? 

‘De afgelopen dertig jaar is er in die wijken en buurten altijd van buiten geïntervenieerd. Op basis van 

statistische kenmerken van een wijk, van data. We denken dan zo’n buurt te kennen. Nu zie je dat we 

massaal achter de voordeur moeten zien te komen, maar sluit dat aan bij die buurt of wijk, wat daar 

de kenmerken van zijn, de kracht van is? Doet dat recht aan het netwerk dat daar is? Werk je dan met 

een buurt vanuit een positieve insteek? Ik denk dat echt contact hebben, echte betrokkenheid 

essentieel is voor de ondersteuning van kwetsbare mensen, voor het ontwikkelen van een werkelijk 

inclusieve buurt. Daarvoor moet je bij bewoners zijn.’ 

Maar laat dat kleine aantal werkelijk geslaagde initiatieven niet zien dat het idee misschien wel klopt, 

maar dat het in de praktijk niet realiseerbaar is? 

‘Initiatieven als het Bruishuis en de Leeszaal Rotterdam West laten juist zien dat het wel kan. Ik vind 

dat we burgerinitiatieven positiever moeten bejegenen. Er wordt door professionals, ambtenaren 
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bijvoorbeeld altijd gevraagd naar continuïteit. Eerst zijn we blij dat bewoners iets beginnen, 

spontaan iets oppakken, dat ze met een andere oplossing komen, maar al heel snel gaan we praten 

over continuïteit, over de vraag of we er wel op kunnen bouwen.’ 

Is dat niet terecht? Als je zo’n initiatief verantwoordelijkheid geeft, dan moet je als lokale overheid er 

wel op kunnen bouwen. 

‘Maar het is nooit goed. Zo’n vraag naar continuïteit laat de enorme behoefte aan instituties zien, aan 

orde, aan grip. Het is een bestuurlijke manier van denken, een institutionele belediging. Heel mooi 

dat burgers de buitenruimte willen snoeien, maar wat als ze er volgend jaar mee ophouden? Door dat 

soort vragen lijkt een professionele partij altijd beter.’ 

Terwijl je ook kunt zeggen dat juist burgers de echte continue factor in een buurt zijn? 

‘Precies. Een vertegenwoordiger van een burgerproject in Rotterdam-Delfshaven vertelde me 

onlangs dat zij in een maand tijd al hun professionele samenwerkingspartners waren kwijtgeraakt 

door aanbestedingen en personeelswisselingen. In Rotterdam gaat een Tilburgse club de helft van 

het jongerenwerk doen. En binnen de gemeente wisselen ambtenaren voortdurend van plek 

vanwege hun carrièreperspectief en om cliëntelisme te voorkomen. Hoezo continuïteit?’ 

Thijs van Mierlo? 

Is sinds juni 2016 directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. 

Vanaf 2007 werkte hij bij LSA als projectleider. Hij is bovendien voor de Fontys Hogeschool 

extern beoordelaar van afstudeeronderzoeken van bachelorstudenten sociaal werk. Van 

Mierlo werkt ook als opbouwwerker en buurtcoach. 

Actieve burgers als toets 

Thijs van Mierlo noemt het ‘verborgen weerstand’. Lokale overheden, maar ook professionals die wel 

met de mond belijden burgerinitiatief toe te juichen, maar wanneer punt bij paaltje komt grote 

moeite hebben daadwerkelijk ruimte te maken. 

‘Als je als burgers met elkaar uitmaakt wat er moet gebeuren, hoe de bedachte voorzieningen gerund 

gaan worden, welke geld waar naartoe gaat, wie wat doet, voor wie wat bedoeld is, wat burgers dus 

echt prima zelf kunnen, dan heb je als overheid alleen nog de taak ervoor te zorgen dat mensen op 
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een goede manier ruzie met elkaar oplossen. Dus, zonder te gaan zitten. En je moet erop letten dat 

iedereen mag meedoen. Ik ken een buurthuis in Vlaardingen. De burgers vroegen een ambtenaar te 

bemiddelen. Die zei dat hij dat niet ging doen, maar wel dat de deur van het buurthuis op slot ging als 

ze er niet uitkwamen. Dat helpt dus, daar leren bewoners door.’ 

Er blijft in jouw visie wel weinig over voor professionals. 

‘Er zullen nog genoeg plekken in Nederland zijn waar burgerinitiatieven gewoon niet van de grond 

komen. Maar inderdaad, er is een natuurlijk spanningsveld tussen burgerinitiatieven en 

professionals. Ze houden zich met dezelfde thema’s bezig. Veel van de weerstand tegen 

burgerinitiatieven vloeit voort uit angst voor je eigen baan en professionaliteit. Actieve burgers vind 

ik een toets voor hoe goed je als bijvoorbeeld sociaal werker nu eigenlijk bent. Ik ben zelf 

opbouwwerker geweest, ik herken de worsteling. Je hebt als professionals toch het idee dat je van A 

naar B wil en dat jij weet hoe. Maar dat moet je echt opzijzetten.’ 

Meer burgers in wijkteams? 

‘Ben ik voor. Het werken in wijkteams vraagt voeling te hebben met de omgeving waar je werkt. 

Burgers hebben dat per definitie omdat ze in die omgeving dag in dag uit leven. Het is eigenlijk een 

vreemd idee dat je teams met professionals loslaat op een wijk. Dat is een teken van hoe je over 

burgers denkt, hoe serieus je ze neemt. Laat ze om te beginnen zo af en toe aansluiten bij 

werkoverleggen.’ 

Dank je de koekkoek, daar gaat de privacy. 

‘Weer zo’n institutioneel bezwaar. Maak werkafspraken vanuit gelijkwaardigheid. Wat ik zie is dat als 

beide partijen met elkaar aan de slag gaan, de grens over wat van burgers is en wat van professionals 

vrij snel afgebakend is.’ 

Het kan jou niet decentraal genoeg zijn? 

‘Met de decentralisaties zijn we één stap te vroeg gestopt. Absoluut. Er is veel zeggenschap en geld 

van de landelijke overheid naar de lokale overheid verschoven, maar niet van de lokale overheid naar 

de burger. We zijn te vroeg opgehouden. Voor een actieve bewoner maakt het niet of hij met de 

lokale of landelijke overheid te maken heeft. Beiden zijn overheden, bureaucratieën.’ 
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Piet-Hein Peeters is journalist. Hij was van 2014 tot 2018 hoofdredacteur van het maandblad 

Zorg+Welzijn. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Onder het mom van zelfredzaamheid’ (met 

Cindy Cloïn) en ‘Verwarde personen zijn het probleem niet’. Hij werkt daarnaast als gespreksleider 

en is bijvoorbeeld dagvoorzitter bij de congressen van Zorg+Welzijn. 
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