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Op de keukentafel worden de elementen uitgepakt.
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inleiding

Vrijdagochtend, de even week, het teamoverleg begint. Geheel tegen mijn gewoonte in begin 
ik te mopperen of beter gezegd, mopperend te vertellen over mijn bezoek aan een landelijke 
bijeenkomst over burgerparticipatie. Het was een dag vol halleluja’s over vernieuwende werk-
wijzen bij de overheid en nog meer zelfgenoegzame verhalen over hoe slim we bezig zijn de 
burger erbij te betrekken. Bij wie of wat, mopper ik. En wie wil dat graag, de burger? Of gaat 
het om impliciete veronderstellingen ingegeven door onze eigen belangen als overheid? En-
kele collega’s voeden mijn gemopper met eigenlijk voor de hand liggende vragen. Burgerpar-
ticipatie is toch prima? Verantwoordelijke politici en bestuurders bepleiten alom een beleid 
waarin staat dat we dit met z’n allen moeten willen, toch? Heel veel wetenschappers, onder-
wijskundigen, beleidsmakers hebben er goed over nagedacht en hebben voorstellen geformu-
leerd. Daarnaast zijn uitvoerders bij overheden, maatschappelijke partijen en marktpartijen 
in alle soorten en maten er druk mee. Met “de burger is aan zet”. Dus wat valt er te mopperen?

Inderdaad, velen zijn de mening toegedaan dat er niets te mopperen valt over burgerparti-
cipatie. En juist dat voedt mijn gemopper. Mijn stelling is dat de burgers een figurantenrol 
spelen in het toneelspel van de publieke zaak. De vitale samenleving, die ons in de gemeente 
Peel en Maas voor ogen staat en waar burgers zich voor inzetten, gaan we met het beleid van 
burgerparticipatie niet bereiken, vrees ik. Die vrees is de grond van mijn gemopper. 
Als ik naderhand naar huis fiets, besef ik dat gemopper mijn vrees niet zal wegnemen. Daar is 
een goede analyse voor nodig en een aansprekend alternatief. Ik pretendeer beide te hebben. 
Maar hoe krijg ik die goed en aansprekend voor het voetlicht? Ik merk dat collega’s binnen en 
buiten de gemeente mijn analyse en mijn alternatief vaak te abstract vinden. Het participatie-
verhaal waar ik zo tegen mopper, vinden ze vaak toegankelijker. En het sluit naar hun gevoel 
ook meer aan bij hun dagelijkse praktijk. Dat laatste is inderdaad zo en daar zit ook de bron 
van mijn ergernis. 

Thuis gekomen zet ik mijn fiets in de garage. In de keuken loop ik tegen een paar dozen aan 
met spullen uit mijn jeugd die naar het oordeel van mijn vrouw nu eindelijk eens opgeruimd 
moeten worden. In plaats van ze meteen weg te brengen naar de recycling, stal ik ze nog eens 
uit op de keukentafel: een rugzak, een netje om vlinders te vangen, een doosje met sop om bel-
len te blazen, een liniaal, mijn eerste boekenrekje en een driehoek. Daar zit ik dan tussen deze 
jeugdspullen op de keukenstoel. En ineens krijg ik een ingeving: dit zijn de symbolen om de 
analyse en mijn alternatief aan vast te knopen, zodat mijn verhalen wat toegankelijker wor-
den voor mensen met wie ik ze wil delen. Ik zet de symbolen op een rij in de keuken en schrijf 
snel een briefje bij dat deel van het verhaal waaraan het symbool wordt gekoppeld.
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De rugzak voor de moderniteit die we allen op onze rug meesjouwen. Het vlindernetje voor 
de nieuwe tijdgeest die in de lucht fladdert en die we moeten proberen te grijpen. 
Het bellenblaasdoosje om aan te geven hoe de huidige overheid reageert op die nieuwe tijd-
geest. De liniaal om de streep te trekken die de openbaar ruimte verdeelt tussen het domein 
van de burgers en het domein van de overheid. Het boekenrekje met de drie schappen om 
de verschillende manieren van overheidssturing te onderscheiden. De gelijkzijdige drie-
hoek om aan te geven dat er drie gelijkwaardige partners zijn in de dialoog waarmee vitale 
gemeenschappen zaken regelen. En tenslotte de keukenstoel die de leefwereld van burgers 
uitbeeldt.

In dit essay verwoord ik de gedachten die ik aan deze alledaagse symbolen ophang. Daarmee 
wil ik een analyse van burgerparticipatie en mijn alternatief voor communicatieve zelfstu-
ring inzichtelijk en tastbaar maken. Oordeel zelf of ik daarin slaag.
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De moderniteit, de weg naar het levensgeluk?
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een rugzak vol moderniteit

We leven in een complexe tijd. We krijgen of houden moeilijk greep op het eigen leven. Er zijn 
maar weinig mensen die de levenskunst-vraag stellen: ‘hoe leid ik een goed leven?’. Toch is 
het een vraag die zich opdringt aan deze tijd. Daarbij gaat het niet om de vraag naar life style. 
De vraag naar levenskunst betreft het omgaan met moderne vrijheden en bestaansonzeker-
heden die daaraan gekoppeld zijn. Kenmerken zijn: individuele zelfbeschikking, dominante 
markteconomie, voortschrijdende technologie en waardepluralisme. Tradities en levens-
beschouwingen gaven ons voorheen houvast. Die verankering brokkelt af. We moeten ieder 
voor zich ons eigen leven in elkaar knutselen. Er zijn geen autoriteiten meer die ons de weg 
wijzen. De meesten van ons houden ook niet zo van autoriteiten. We regelen het zelf wel. We 
hechten aan onze vrijheden. Maar zijn we daar tegen opgewassen? Twijfel daarover is terecht. 
Enkele voorbeelden waarin velen van ons zich zullen herkennen: zwakke eigen regie, over-
volle agenda, gekmakende tijdsdruk en een verlangen naar spiritualiteit. En enkele zaken die 
we doorgaans graag aan anderen toedichten: dwangmatig genot, gevoelig voor populisme, de 
terreur van de amusementsindustrie, schandelijke zelfverrijking, zinloos geweld, de nieuwe 
achteloosheid en desinteresse voor natuur en milieu. Dat zijn allemaal zaken die horen bij de 
moderne samenleving. Die sjouwen we allen minstens voor een deel met ons mee. Die rugzak 
hangt hoe langer hoe zwaarder aan onze schouders. Dat dwingt ons de vraag te stellen of we 
tevreden zijn met dergelijke uitkomsten van de emancipatiebeweging die ingezet werd in de 
jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Zijn we nog wel zo tevreden met de huidige moderniteit? 
Is dit de weg naar het goede leven, naar respect, betekenis en geluk? De twijfel daarover 
neemt toe en dat wijst op het ontstaan van een nieuwe tijdgeest.
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De crisis voorbij? Is er een nieuwe tijdgeest?
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een vlindernetje om de tijdgeest te grijpen

Er is zoiets als een tijdgeest die het denken en doen van alle mensen in een bepaalde periode 
stuurt. Iedereen wordt door die tijdgeest beïnvloed. Je kunt je er niet aan onttrekken. Je kunt 
er wel mee omgaan en proberen er op in te spelen. En als je op tijd bent, kun je mogelijk samen 
met anderen ook proberen de tijdgeest een beetje naar eigen idee in te vullen. Maar dan moet 
je de tijdgeest opsporen, voordat die zich als een vanzelfsprekendheid overal genesteld heeft. 
Achteraf kun je de tijdgeest wel aanwijzen. De kunst is het de tijdgeest te grijpen als deze nog 
ongedwongen in de lucht fladdert. Om gevoel voor de tijdgeest te krijgen beschrijf ik kort twee 
voorbije perioden uit de recente geschiedenis. Ze zijn er nog wel, maar er zit een andere tijd-
geest in de lucht. De kunst is om daar vat op te krijgen.
De periode 1950-1981 wordt bepaald door de tijdgeest van de sociaal democratie. Centraal 
kenmerk is de vrijwaring van levensrisico’s door de overheid. De overheid is de regisseur van 
de markteconomie, vrijwel een per land georganiseerde economie die gericht is op massapro-
ductie. De sociale structuren zijn eenduidig en de verhoudingen gekend. Het volk is gehoor-
zaam. Volgt zijn voormannen in de verzuilde maatschappelijke organisaties, die samen met 
de overheid de koers bepalen in de samenleving. Het is de tijd van de ontwikkeling van sociale 
voorzieningen met algemeen geldende aanspraken. Deze periode legt de basis voor een grote 
economische welvaart. Dankzij de economische groei en de verworvenheden van de verzor-
gingsstaat kunnen mensen zich steeds meer ontplooien als individu. Dat legt de basis voor 
een verandering van de tijdgeest.

In de periode 1981-2008 stuurt de tijdgeest van het neo-liberalisme het denken en doen. 
Het start met de operatie bestek ’81, de eerste van een onophoudelijke rij vergeefse pogingen 
van de overheid het monster van de overheidsfinanciën te temmen. De tijd kenmerkt zich 
door eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van het ik. Problemen zijn voor jezelf en 
niet voor de samenleving! De overheid ondersteunt een mondiaal functionerend geld- en 
marktsysteem en heeft daarop geen regie meer. Het rendementsdenken bepaalt de ordening 
van de samenleving. Als dat denken doorslaat en via de bankencrisis een algemene financiële 
crisis veroorzaakt, dienen de twijfels zich aan. Het klimaat is rijp voor het ontstaan van een 
nieuwe tijdgeest.

Vanaf 2008 heeft de tijd geen duidelijke geest meer. Het geldsysteem bepaalt ons aller denken 
en doen in hoge mate, maar de twijfel en ergernis erover nemen met de dag toe. De aarzeling 
over het gangbare ontstond al eerder. In een verkenning van Shell in 1995 analyseerde zij 
Tana: There are no alternatives. Vanuit drie dominante trends werd vastgesteld dat er geen 
alternatieven zijn voor het bestaande samenlevingsmodel: de technologische ontwikkeling, 
de liberalisering van de wereldhandel en de globalisering. Tien jaar later, in 2005, komt Shell 
met Tania: there are no ideal answers. Er zijn geen sluitende antwoorden. Onzekerheid door-
drenkt de samenleving. Per situatie moet bekeken worden hoe te handelen, want er is geen 



10

duidelijke richting. De studie van Shell noemt een mogelijke uitweg, die een kentering inzet 
naar sluitende antwoorden namelijk dat overheden en bedrijfsleven samen kiezen voor een 
duurzame samenleving. 

Hoe het ook zij. Er zijn steeds meer signalen dat er een nieuwe tijdgeest in de lucht hangt. 
Duurzaamheid zal daarvan een belangrijk element zijn. De crises veroorzaakt door de markt 
hebben diepe wonden geslagen. De combinatie van het piramidespel van de financiële sector 
en het leegroven van de natuurlijke grondstoffen kunnen geen stand houden. Het aantal win-
naars zal steeds kleiner worden en het leger van verliezers blijft groeien. Die ontwikkeling is 
vooral merkbaar in de dagelijkse leefwereld van mensen. Daar vinden twijfel en protest hun 
voedingsbodem en daar ontstaat ook een tegenbeweging. Dat uit zich aanvankelijk in kritiek 
op de overheid en op de vertrouwde verzorgingsarrangementen. De mensen keren zich af van 
de overheid die vergeefse pogingen onderneemt mensen te verleiden tot meer participatie. 
Bij de overheid is onvoldoende besef aanwezig dat overheidshandelen juist het meedoen van 
burgers verhindert. Het participatiestreven lijkt op bellenblazen. Het ziet er even mooi uit, 
maar de ideeën en projecten sterven al ras een schone dood. Ze spatten uit elkaar op de dage-
lijkse werkelijkheid van de leefwereld van burgers. 
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De overheid als bellenblazer in een uitdijend domein voorbij de houdbaarheidsdatum.
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de overheid reageert op de nieuwe tijdgeest als 
een bellenblazer
De overheid zoekt een nieuwe positie in het veranderend maatschappelijke klimaat. Minder 
overheid, meer burger is het veranderingsparool. Maar in plaats van haar bemoeienis te ver-
minderen, dringt de overheid nog dieper door in de leefwereld van de burgers. Terwijl zij zich 
steeds meer afwenden van het systeemdenken en –doen van de overheid. Hoe kleurrijk en 
mooi de drie opgeblazen participatiebellen ook lijken te zijn.

Participatiebel 1: het nieuwe welzijn
De burger is zelf verantwoordelijk voor de levensrisico’s, maar de overheid is wel gehouden de 
burger toe te rusten om verstandig, gezond en productief te leven. Zo ontstaat een hele markt 
van voorzorg en toerusting. Het is een stap naar bio-politiek, dat wil zeggen naar overheidsre-
gulering van de wijzen waarop mensen hun dagelijkse leven inrichten.

Participatiebel 2: de geprofessionaliseerde vrijwilliger 
Het rationaliteitsdenken van de overheid – smart en concreet – reikt tot ver buiten de eigen 
poorten van de overheid. Een heel vreemdelingenlegioen van publieke taakuitvoerders van 
maatschappelijke partijen, marktpartijen en individuele burgers als vrijwilligers en man-
telzorgers is erbij gekomen. En doen mee in de door de overheid geformuleerde kijk op een 
gezond en productief leven.

Participatiebel 3: een opgelegd actief burgerschap
Een nieuw sociaal bestuur ontstaat door in te zetten op de genezing van de leefwereld van 
buiten af. Het is een poging van de overheid de leefwereld te reanimeren. Politiek en bestuur 
treden op als fabrikant van sociale verbanden (big society). Via een publieke taak met buurt-
regisseurs, stadsmariniers, frontliniewerkers, veilige buurten, groene brigades etc. etc. ont-
staat een van buitenaf opgelegd actief burgerschap. 

Zo ontstaat een mateloze overheid: het eigen domein wordt vager, maar het dijt steeds verder 
uit. Dat alles staat in dienst van het idee van de helende marktwerking. De niet te temmen 
financiën en de vele “onwenselijke” situaties in onderwijs-, zorg-, welzijn- en woonorgani-
saties hebben echter het failliet van dit denken bewezen. Hoe harder de overheid blaast, hoe 
sneller de bellen uit elkaar spatten. Dat geeft hoop. Het uitdijend publiek domein is voorbij de 
houdbaarheidsdatum. De hoop zit vooral in een andere richting. Ze zit verborgen in de men-
sen. Deze hoop wordt zichtbaar in de vele initiatieven van burgers, zorginitiatieven, vervoer, 
energie, een culturele kookclub. Daarmee begeven we ons op een openbaar domein waar niet 
de overheid, maar waar burgers het voortouw nemen. In de gemeente Peel en Maas is dat do-
mein aanwijsbaar aanwezig in heel veel initiatieven van burgers. In een analyse achteraf heb-
ben we daar de term zelfsturing voor bedacht om dergelijke initiatieven te onderscheiden van 
participatie dat haar oorsprong vindt in het publieke domein en beheerst wordt door overheid 
en maatschappelijke organisaties.
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Een liniaal om een streep te trekken tussen overheid en gemeenschap.
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de liniaal om een dikke streep te trekken tussen 
overheid en gemeenschap
Het onderscheid tussen zelfsturing en participatie wordt door een aantal auteurs over burger-
participatie niet overgenomen. Wat wij in Peel en Maas aanduiden als zelfsturing wordt door 
auteurs van het gangbare participatiedenken gerangschikt onder participatie van de derde 
generatie. Daarmee blijven ze binnen het hun vertrouwde denken. Ze miskennen daarmee 
het verschil tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van mensen. Het niet 
onderkennen van dit verschil is aanleiding voor veel misvattingen. Vandaar mijn hameren op 
die streep als symbool van het onderscheid tussen overheid – gemeenschap. 

De streep is geen pakbare werkelijkheid. Je kunt niet naar buiten lopen en zeggen dit is een 
onderdaan en dat een vakmens. Of dit is het openbare domein en dat het publieke. Het zijn 
sferen. Enerzijds de sfeer van de overheid en markt, van de systemen. Anderzijds de sfeer van 
de gemeenschap, van de leefwereld. De leefwereld hier breed opgevat: van twee buren tot een 
hele stad, van lokale verenigingsverbanden tot een wereldwijd netwerk van social media. 
De burger treedt zelf in die gemeenschappen. Dat is heel anders dan de participatie in de sfeer 
van markt en overheid. Door participatie bevestigt de burger onbedoeld de systemen van 
markt en overheid, simpelweg door eraan deel te nemen. De communicatie in de wereld van 
de systemen is gericht op resultaat en de communicatie in de leefwereld is gericht op overeen-
stemming.

onderdaan publiek domein systeem overheid

vakmens openbaar domein leefwereld gemeenschap
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Wanneer je bewust bent van de sferen overheid/markt en leefwereld, kun je sturen op het 
fundament van eigenaarschap. De overheid is eigenaar van zaken en de burger ook. In de ge-
meente Peel en Maas maken we onderscheid tussen vier typen activiteiten met daaraan het 
eigenaarschap gekoppeld (zie onderstaand schema). De rol die de burger heeft en pakt in type 
1 en 2 noemen wij (communicatieve) zelfsturing en de rol die type 3 reflecteert noemen wij 
burgerparticipatie. We maken een duidelijk onderscheid!

tYPe eigenaar-
schaP

relatie 
burger - 
overheid

voorbeeld

1 burger geen carnavalsoptocht; sportvereniging

2 burger burger vraagt 
ondersteuning van 
de overheid

gemeenschapshuis dat door 
burgers zelf wordt geëxploiteerd; 
voor de bouw wordt een bijdrage 
gevraagd van de overheid

3 gemeente overheid is aan zet 
en betrekt burger 
bij haar beleid en 
uitvoering

beleid en uitvoering participatie-
wet, WMO, ruimtelijke ontwikke-
ling

4 gemeente geen; burger wordt 
geïnformeerd

inzet politie, handhaving
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Hier komen de drie wijzen; communicatief, regel en autoritair.
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het drie-planks-boekenrekje om soorten 
overheidsbestuur te onderscheiden
In de relatie met de burger kan de overheid op drie verschillende wijzen sturen. Ze kan direc-
tieven uitvaardigen (autoritaire sturing), beleidsregels opstellen (regelsturing) en in dialoog 
gaan met burgers (communicatieve zelfsturing). Net als bij de Drie Koningen is het soms 
moeilijk deze drie wijzen uit elkaar te houden. Daarom geven we elke boekenplank die sym-
bool staat voor een sturingsvariant een eigen kleur.

 
Het autoritaire deel kenmerkt zich door de grondwettelijke basis. Denk bijvoorbeeld aan het 
geweldsmonopolie van de overheid. De burger kan hierop alleen indirect invloed uitoefenen 
via de vertegenwoordiging na verkiezingen. Deze sturingsvariant hoort bij activiteiten die 
zijn neergelegd in het type nummer 4 (zie schema 1).
Bij regelsturing gaat het om regelsystemen in de vorm van wetten, verordeningen en proto-
collen. De bestuursstijl is interactief. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissingen, maar er 
is inspraak van de burger mogelijk. Die inspraakmogelijkheden zijn de laatste decennia toe-
genomen onder meer door de mondigheid van de burger en een actief participatiebeleid van 
de overheid. In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw is de omvang van deze regelstu-
ring flink toegenomen. Hoewel er al jarenlang aangedrongen op deregulering blijkt dat lastig, 
omdat het principe van voorzorg steeds opnieuw om regels schijnt te vragen. Deze manier van 
sturen hoort bij activiteiten van het type nummer 3 (zie schema 1).
Naast autoritaire sturing en regelsturing ontstaat vanuit de praktijk een nieuwe vorm van 
sturing die van een heel andere orde is. In communicatieve zelfsturing plaatst de overheid 
zich in de positie van partner naast burgers. Deze wijze van besturen heeft de belofte in zich 
om de onmatigheid van de overheid beteugelen. Terwijl de overheid de baas is van de autori-
taire en de regelgestuurde wijze van besturen, is de burger eigenaar van de communicatieve 
zelfsturing. De burger kent daarbij drie rollen: een sociaal-culturele, een sociaal-maatschap-
pelijke en een sociaal-economische rol. Denk bijvoorbeeld aan de energiecoöperatie, de zorg-
coöperatie en een wijk die de verantwoordelijk oppakt voor het basisonderwijs. Hier gaan 
burgers met elkaar in dialoog en proberen hun leefwereld te vormen en tevens de systeemwe-

communicatieve zelfsturing

regel sturing

autoritaire sturing
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reld van overheid en maatschappelijke organisaties hierop af te stemmen. Naarmate dit lukt 
wordt de kolonisering van de leefwereld door de systeemwereld gestopt en omgebogen. Het is 
een broos maar onomkeerbaar proces.
Communicatieve zelfsturing vraagt om heel andere kwaliteiten van de overheid en ambtena-
ren dan de twee andere sturingsvarianten. In het autoritaire en regelgestuurde deel stuurt de 
overheid op resultaten, op concrete projecten en producten. Hier overheerst een cognitieve 
en technologische benadering. De communicatieve sturing vraagt om proceskwaliteiten, om 
sturing via taal en dialoog. Je bent in zo’n proces actieve partner in plaats van objectieve ob-
servator. Een communicatieve sturing is toekomstgericht en geworteld in de kracht van het 
verleden en heden. Het vraagt om creativiteit en gaat uit van het positieve. Politieke macht, 
dwingende organisatievormen en regelsturing zijn kenmerkend voor de huidige overheid. In 
het communicatieve patroon moeten die kenmerken juist achterwege blijven. Als partner in 
communicatieve zelfsturing is de voertaal: depolitiseer, dereguleer, desorganiseer en laat de 
verantwoordelijkheid bij de burgers! Dat is geen gemakkelijke opgave omdat het perspectief 
van regelsturing lange tijd is gekoesterd als kwaliteit van de ambtelijke professie. Bij commu-
nicatieve zelfsturing hebben we als overheid in een andere positie en een andere rol. Dat wil 
ik verduidelijken met het symbool van de driehoek.
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De burger als eerste onder de gelijke.
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de gelijkwaardigheid van de gelijkzijdige 
driehoek
In een gelijkzijdige driehoek is geen enkele zijde belangrijker dan een andere zijde. Ook de 
hoeken zijn alle even groot of even klein. Zo’n driehoek staat symbool voor gelijkwaardigheid 
van partners in het communicatieve deel. 

In het communicatieve deel gaat het om nieuwe netwerkvoorwaarden. In het regelgestuurde 
deel beslist de overheid. De overheid doet er geld bij en dan gaan we “netwerken”. Zodra er 
geen overheidsgeld is, valt het netwerk stil. Zo zijn al heel veel projecten een stille dood ge-
storven. In het communicatieve deel gaat het juist om de idee van een open netwerk op basis 
van vertrouwen en doorleefde betrokkenheid. Een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn no-
dig om het proces richting te geven. Daarbij doet zich vaak de moeilijkheid voor van ongelijke 
tijdschema’s. Soms neemt besluitvorming bij de overheid te veel tijd in beslag en haken bur-
gers af. Andersom is ook het geval. De overheid moet om welke reden dan ook tijdslimieten 
halen en geeft burgers onvoldoende tijd om in dialoog te gaan en met elkaar standpunten te 
vormen. Daarin ligt de uitdaging van het bewaken van synchroniciteit die continue aandacht 
verdient van een publieke pionier. Om er mede voor te zorgen dat stromen bij elkaar komen 
en samen beweging gemaakt kan worden. Daarnaast moet elk van de partners zijn plaats en 
rol weten. Het gaat om gelijkwaardigheid, maar burgers staan in de top, zij zijn als het ware de 
primus inter pares, de eerste onder gelijken.
Een bijzonder belangrijke rol in de processen van communicatieve zelfsturing is weggelegd 
voor dorpsoverleggen. Dat zijn de opvolgers van wat vroeger dorpsraden heette. De leden van 
de voormalige dorpsraden stonden met het gezicht naar de gemeente en namen vaak plaats op 
bureaustoelen in het gemeentehuis. De leden van de huidige dorpsoverleggen staan met het 
gezicht naar hun dorp of wijk. Ze zitten niet bij bestuurders of ambtenaren aan het bureau, 
maar aan de keukentafel van hun dorpsgenoten. Ze brengen dialogen op gang en sturen op 
processen. 

burgers

overheid maatschappelijke/
economische partijen

dorpsoverleggen
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Met elkaar en met de overheid in dialoog.
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de kracht van de keukenstoel
 

De keukenstoel staat symbool voor het respecteren van de eigenheid van de leefwereld. Zeker 
in de regio waar ik werk, het platteland van Noord-Limburg, was vroeger veel gemeenschaps-
zin en sociale samenhang. Dat was niet romantisch, maar puur gericht op overleven. De na-
tuurlijke gemeenschap is een goede basis voor het ontstaan van coöperatieve verbanden en 
verenigingen die zich richten op het organiseren van maatschappelijk kapitaal rond wonen, 
zorg, onderwijs, verzekeringen, banken en cultureel kapitaal rond cultuur, jeugd en sport. 
Deze verbanden waren en zijn voor een groot deel nog steeds kleinschalig en worden gestuurd 
door burgers vanuit hun gedeeld belang. 
Mede onder invloed van de tijdgeest van de individualisering, rationalisering en econo-
misering is in dorpen en wijken veel sociaal kapitaal verpulverd. Meer dan in het verleden 
hebben groepen en verenigingen van burgers de neiging om louter naar hun eigen club te 
kijken en de belangen niet te plaatsen in het kader van het geheel. Er doen zich echter steeds 
meer maatschappelijke ontwikkelingen voor – bijvoorbeeld demografische en economische 
ontwikkelingen – die dwingen tot het hernieuwen van eigen perspectieven vanuit een bena-
dering van het geheel van de wijk of het dorp. Daar worden dialogen over gevoerd. Niet op het 
gemeentehuis, maar aan de keukentafel en in het dorpscafé. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe 
gemeenschapszin gebaseerd op geëmancipeerde burgers die keuzen maken en los komen 
van de systemen van markt en overheid. Het zijn geen calculerende burgers, geen klanten die 
diensten van de overheid verlangen, maar burgers die bewust kiezen om in samenspraak en 
samenwerking inhoud en vorm te geven aan een nieuwe sociale vitaliteit. Het gaat om burgers 
die medevormgevers zijn van culturele, maatschappelijke en economische kwaliteiten. 
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nu terug naar mijn collega’s in het gemeentehuis
Tot zover mijn mijmeringen bij de oude spullen uit mijn jeugd. In plaats van ze weg te bren-
gen, stop ik ze terug in de doos en neem ze mee naar het gemeentehuis. Een doos vol symbolen 
om mijn collega’s thuis en elders in het land te vertellen over het nieuwe paradigma van com-
municatieve zelfsturing. Hoe we die kunnen bereiken en hoe dat kan helpen het mateloze van 
de overheid te beteugelen. Het nieuwe paradigma zal het hele overheidshuis opschudden. In 
mijn eigen gemeente mag ik daaraan meedoen met een proces dat we “de wissels om” noemen. 
Dat betekent om in het beeld van het drie-planks-boekenrekje te spreken, de streep tussen 
groen en blauw moet omlaag, minder blauw en meer groen. Of concreet minder overheid en 
meer gemeenschap. Dat is nodig vanwege de bezuinigingen die van het rijk komen. Ze zullen 
een gat slaan in de blauwe dienstverlening. En dan hebben we de keuze ons of te concentreren 
op het trekken van een nieuwe streep, op minder dienstverlening en het probleem aan de in-
dividuele burger te laten. Of we gaan met de gemeenschap in gesprek op basis van de idee dat 
de hulpbehoefte van de buren ook jou aangaat. Dat het werken van iemand met een beperking 
wel de verantwoordelijkheid van de gemeenschap is, vanuit het perspectief van maatschappe-
lijk ondernemen. Dan gaat het dus over het bouwen van nieuwe praktijken in en door een vita-
le gemeenschap. En zitten we op het spoor van de vorming van een overheid die ondersteunt, 
proceskwaliteiten inzet en op gedeelde waarden stuurt. Het is bijzonder uitdagend om in het 
huidig tijdsgewricht deze ambitie te volgen. Raad en college hebben voor deze uitdagende rou-
te gekozen en als medewerkers van de gemeente zijn we volop bezig met de vormgeving ervan. 

met dank aan…
Ik wil een aantal denkers noemen die mij helpen in mijn zoektocht naar een coherent leven, 
naar de ontwikkeling van vitale gemeenschappen. Met hen sta ik verbonden in verbinding. 
Zonder uitputtend te zijn noem ik de namen van Habermas (het communicatieve handelen), 
Cornelis (logica van het gevoel), Dohmen (het goede leven), Trommel (de gulzige overheid).

In mijn werk ben je deel van het systeem. Zonder uit het systeem te stappen kun je het als 
mens, als persoon, bekritiseren. Dan werk je in de systeemwereld, maar je doet dat vanuit een 
binding met de leefwereld. Feike Sijbesma gaf een fraai voorbeeld toen hij in Buitenhof als 
CEO van DSM pleitte voor een nieuwe economische orde, naast winst een evenredig belang 
voor de ecologische en menselijke aspecten van het ondernemen.

Ik heb de luxe om vanuit mijn rol als strateeg het systeem te mogen bekritiseren. En dat doe 
je verbonden in verbinding. Naast de denkers die ik net noemde, wil ik de mensen die met 
mij betekenis geven aan deze nieuwe ontwikkeling graag noemen als mede actor in het mee-
maak-proces van de communicatieve zelfsturing. Ik kan daarbij bij lange na niet volledig zijn. 
Meemaken gaat om de inzet van mensen en daarom noem ik er toch een paar: Wil, Jan, Raf, 
Martin, Willem, Wim, Piet, Piet, Joost, Henk, Peter,Gerard, Gerda, Nick, Ben, Sjaak. 

Helden, 22 februari 2013
Geert Schmitz
Strateeg
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De elementen zijn opgeborgen in de doos...
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