
Sociale vernieuwing, de vleugels, 
de handen en de voeten 

Machteld Versnel-Schmitz 

Lubbers stelde in de regeringsverklaring dat 
de sociale vernieuwing vleugels had gekre
gen, waarop Van Mierlo de gevleugelde 
woorden sprak: Nu de handen en de voeten 
nog. Daarmee zette hij iedereen weer netjes 
met zijn voeten op de grond en gaf hij aan 
dat het begrip nog zo vaag was, dat nie
mand het echt beet kon pakken om het eens 
goed van alle kanten te bekijken, om te 
bezien of er echt iets mee te doen zou zijn. 

Geen zicht 

Wat zou nu sociale vernieuwing kunnen betekenen? 
In de opvatting van dit werkgevers-werknemers 
kabinet wordt de sociale vernieuwing geheel gezien in 
de sociaal-economische, utilitaristische sfeer. Er wordt 
volgens de marxistische traditie de volle aandacht 
besteed aan de onderbouw "de werkloosheidsbestrij
ding" en het geluk van de bovenbouw "het culturele 
en maatschappelijk klimaat, met tolerantie en ver
scheidenheid" moet dan kennelijk vanzelf ontstaan. 
Daartoe wordt de nadruk gelegd op een activerend 
arbeidsmarktbeleid door middel van arbeidspools voor 
langdurig werklozen en het (eindelijk) doorvoeren van 
het jeugdwerkgarantieplan. De uitvoering moet decen
traal op gemeentelijk niveau geschieden. Enig zicht op 
een feitelijke manier van aanpak ontbreekt voorals
nog. Evenmin is het duidelijk welke nieuwe impulsen 
(fmancieel, organisatorisch en qua regelgeving) hiertoe 
zullen worden ingezet. Wel wordt het oude "terug
ploegen van uitkeringen", dat indertijd m.n. door onze 
Erwin Nypels zo zeer met kracht bepleit is, weer van 
stal gehaald. 

Gemeenten vertellen 

Volgens de voorzitter van de SER, ir. Th. Quené, 
(Volkskrant 30 dec. 1989) is sociale vernieuwing de 
"nu noodzakelijke evenknie van het economisch her
stel uit de jaren tachtig. De evenknie, niet de vervan
ging; essentieel is dat beide weer met elkaar in de pas 
komen. 

Dat vraagt wel een inhaalmanoeuvre op sociaal 
terrein." Quené ziet wel degelijk handen en voeten 
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aan de sociale vernieuwing. Hij helpt de regering een 
beetje met het invullen van het begrip. Zo geeft hij 
aan dat de oorsprong van de sociale vernieuwing bij 
de gemeenten is te vinden, waar men nu eenmaal 
concreter met de verloedering van het publieke do
mein en de dreigende kloof tussen de economische en 
de sociale sfeer geconfronteerd werd. Niet geheel ten 
onrechte concludeert hij dat de gemeenten niet aan 
het Rijk moeten vragen, maar vertellen wat sociale 
vernieuwing betekent. Ik zou dit enigszins willen 
amenderen. Het zijn niet zozeer dè gemeenten, maar 
een aantal gemeenten ( vooral de grote en grotere) 
die de sociale achterstanden goed hebben opgemerkt 
en getracht hebben in de jaren tachtig, ondanks de 
forse bezuinigingen op de gemeentelijke middelen, iets 
te doen aan de sociale achterstanden van behoorlijk 
grote delen van hun bevolking. Onderzoeken als 
"minima zonder marge", acties van DIVOSA (vereni
ging van directeuren van gemeentelijke sociale dien
sten), voorstellen voor terugploegen van uitkeringen 
niet alleen in de bouw, maar ook in kinderopvang en 
overige maatschappelijke dienstverlening vonden bin
nen de gemeenten veel weerklank, maar bij het Rijk 
nauwelijks gehoor. De gemeente Rotterdam ging in 
1988 echt nieuwe paden bewandelen met een op
dracht aan een daartoe ingestelde "Commissie Sociale 
Vernieuwing", die in september 1989 rapport uitbracht 
(Het nieuwe Rotterdam in Sociaal Perspectief). De 
Commissie had de volgende werkdefinitie: 

"Sociale vernieuwing is een permanent proces waarin 
de vitaliteit van relaties tussen individuen, groepen en 
organisaties wordt vergroot, teneinde de kwaliteit van 
het bestaan van alle Rotterdammers zo te bevorderen 
dat zij in zelfstandigheid en harmonie kunnen leven." 
Deze werkdefinitie acht ik voor de invulling van het 
begrip sociale vernieuwing essentieel. Daarom ook heb 
ik de elementen "permanent proces, de relaties tussen 
individuen, groepen en organisaties, en de zelfstandig
heid en harmonie" beklemtoont. Immers, juist deze 
begrippen in samenhang ontbreken in de omschrijving 
die de regering geeft van de sociale vernieuwing. 

Praktisch 

In de visie van de Rotterdamse Commissie is de 
sociale vernieuwing nadrukkelijk niet louter sociaaV
economisch. De stadsvernieuwing wordt gezien als het 
vliegwiel, dat de ruimtelijke en architectonische ver
nieuwing, de participatie van de burgers in de proces
sen, de ontwikkeling van de cultuur, de deelname 
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Proeftuin, Rotterdam Oude Noorden 

daaraan, de noodzaak van ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en kennis van de burgers om zich so
ciaal en economisch te kunnen handhaven, in gang 
heeft gezet. Veelal gebeurde dat te incidenteel, te 
weinig gestructureerd. Het rapport schept een kader 
met vele praktische voorbeelden (ook voor de moeilijk 
te bereiken groepen), gebaseerd op principes van: 
eigen verantwoordelijkheid, zelfhulp, of hulp tot zelf
hulp, zelforganiserend vermogen van groepen mensen, 
sociale netwerken en democratische organisatievormen. 
Een krachtig maatschappelijk middenveld ontdoet zich 
van verzuiling en komt losser van de zilveren koorden 
van de overheidsbureaucratie. Dit vormt het hart van 
de sociale vernieuwing als het een evenwicht weet te 
scheppen tussen de rechten en de plichten van de 
burgers. Ook het bedrijfsleven behoort daarbij betrok
ken te zijn. Bedrijven moeten tot het inzicht komen 
dat de mate waarin burgers scholing, vorming, een 
behoorlijke woning en woonomgeving wordt geboden, 
mede de waarde van de burgers op de arbeidsmarkt 
bepaalt. De basis is samenwerking. De verantwoorde
lijkheid van de overheid verschuift, maar neemt niet 
af. Het primaat van de politieke verantwoordelijkheid 
blijft. De overheid kiest bewuster en wordt bestuurlijk 
vitaler door op lokaal niveau meer ruimte te bieden 
aan zijn mondige burgers, nieuw maatschappelijk 
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initiatief mogelijk te maken, marktpartijen te stimule
ren en de economische en sociale samenhang van de 
samenleving te versterken. Dit alles door flexibeler en 
niet-bureaucratisch te werk te gaan. Het welzijnswerk 
is daarbij van essentieel belang, maar anders georien
teerd dan vroeger. Het is gericht op de eigen verant
woordelijkheid en zelfstandigheid van de burger, met 
het accent op informatie, voorlichting, mobilisering, 
activering via scholing en vorming en niet zozeer op 
zorg, verzorging en opvang. Dat betekent steun van 
beroepskrachten aan zelforganisaties, zelfhulpgroepen 
en vrijwilligers, aandacht voor gezondheidsbevordering, 
betrokkenheid bij werkgelegenheidsprojecten, educatief 
werk voor volwasenen, ontwikkeling van eigen vermo
gens, zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid, deelname aan 
cultuur. Alles is tegelijkertijd aan de orde; de ver
schillende facetten behoren geïntegreerd te zijn en 
niet meer categoriaal behartigd te worden. Kortom, de 
essentie van het welzijnswerk behoort te zijn zichzelf 
overbodig te maken en niet de mensen afhankelijk te 
maken van de zorg. Binnengemeentelijk kan de pa
rallel getrokken worden met de decentralisatie rijk
gemeenten, maar dan moet de gemeente op zijn beurt 
wel de bevoegdheden en de financiën leveren voor de 
verzelfstandiging en het overdragen van uitvoerende 
taken, dicht bij de burgers. Dit alles klinkt natuurlijk 
behoorlijk idealistisch, maar het wordt ook praktisch 
vertaald. De Commissie geeft een aantal speerpunten 
voor het Sociaal Laboratorium, die ik ter adstructie 
verkort weergeef. 

Speerpunten 

1. Het maatschappelijk banenplan, waarin veel on
verricht werk in dienstverlening, klein onderhoud en 
het tegengaan van verloedering (conciërges, huismees
ters, conducteurs) eindelijk kan worden gedaan. De 
overeenkomst met het rijk voor een experiment met 
300 extra banen voor Rotterdam wordt gezien als een 
goede startmotor. De Commissie denkt aan een Rot
terdams Fonds voor Maatschappelijke Banen, waarin 
uitkeringsgelden en aanvullende middelen kunnen 
woren gestort. (Een dergelijk fonds sluit aardig aan bij 
de gedachten van de Commissie Montijn voor een 
gemeentelijk fonds voor scholing, vorming, werkerva
ring en werk voor de grote steden.) 

2. Rotterdam moet van het rijk gedaan krijgen dat 
het aangewezen wordt als Nationale Proeftuin voor 
migrantenbeleid in een convenant van 2x5 jaar tussen 
rijk en Rotterdam in goede communicatie en samen
werking met migranten en hun organisaties. Dit bete
kent middelen, bevoegdheden en ruimte om met 
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voorrang te werken aan nieuwe structurele en duur
zame oplossingen. Voorop blijven onderwijs en betaald 
werk, maar dieperliggende integratieproblemen mogen 
niet naar de achtergrond worden geschoven. Daartoe 
is meer ruimte voor eigen initiatief, zelforganisatie, 
zelfbeheer en zelfhulp onontbeerlijk. 

3. De Kop van Zuid als leerproject. Het stadsbestuur 
als makelaar verbindt de (toekomstige) bewoners en 
bedrijven met de projectontwikkelaars tot een soort 
"sociaal contract", waarin economische, ruimtelijke, 
sociale en culturele vernieuwingsprocessen met elkaar 
worden verbonden. Gewezen wordt op ervaringen 
(positief en negatief) in soortgelijke projecten in de 
Verenigde Staten, Engeland en West-Duitsland. 

4. Sociale agentschappen, die een integraal aanbod 
van diensten leveren. Te denken valt aan de GGD, de 
GSD, Huisvesting, gemeentelijke diensten en bedrijven 
en particuliere maatschappelijke instellingen, die in 
één pakket en onder één dak gedeconcentreerd naar 
de wijken hun diensten aanbieden. Ook instellingen 
als ziekenfondsen, woningcorporaties en arbeids
bureaus kunnen hun plek onder dit ene dak vinden. 

5. Centra voor zorg en welzijn. Meer onderlinge 
afstemming en samenwerking is noodzakelijk voor 
"hulp tot zelfhulp" en zorg op maat. Groepen en 
organisaties van bewoners hebben van begin tot eind 
een beslissende inbreng m.b.t. de leefbaarheid, de 
veiligheid, de educatieve, sociaal-culturele en wel
zijnsvoorzieningen. De samenwerking heeft tot doel 
slagvaardig en flexibel in te spelen op de actuele 
situatie in de wijk en om een integraal aanbod en 
gemeenschappelijk beheer te ontwikkelen. 

Schepnetje 

Hoewel deze speerpunten uiteraard gericht zijn op de 
grote stad Rotterdam en niet klakkeloos vertaald 
zullen kunnen worden naar andere gemeenten, biedt 
toch de opzet van de Rotterdamse Commissie Sociale 
Vernieuwing aanzienlijk meer stof tot nadenken en 
inspiratie dan datgene wat de regering ons tot dus
verre heeft voorgeschoteld. Het lijkt erop dat de 
regering met een schepnetje door het Rotterdamse 
rapport heeft geroerd en alleen die elementen die 
"gemakkelijk" leken naar boven heeft gehaald en de 
kracht van het totaal niet heeft gezien. Dat wordt nog 
bezwaarlijker als die zogenaamde "makkelijke" onder
delen van de sociale vernieuwing in de praktijk hele
maal niet zo goed uitvoerbaar blijken te zijn, bijvoor
beeld omdat de motivatie van degenen voor wie het 
allemaal bedoeld is, niet erg groot is. Dat kan iets te 
maken hebben met de wijze waarop dergelijke plan
nen van bovenaf gedropt worden. Natuurlijk is het 
buitengewoon moeilijk om een zo fijnmazig proces 
van sociale vernieuwing te bevorderen. Want de 
echte kraêht van het rapport zit hem nu net in dat 
onberekenbare, in de mensen, in hun verzelfstandi
ging, in hun individuele wensen, opvattingen en mo
gelijkheden. Dat zou de kern van de sociale ver
nieuwing moeten zijn. Dat is nu juist de reden dat de 
sociale vernieuwing decentraal zal moeten worden 
uitgevoerd, waarbij de regering wel suggesties kan 
doen, inspiratie kan leveren, mogelijkheden kan aan-
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geven, maar zelf weinig kan "organiseren", buiten de 
financiële en andere middelen, waarbij vooral gedacht 
moet worden aan vergroting van de gemeentelijke 
beleidsvrijheid, door de bestaande verkokering uit te 
bannen. 

Wil de regering accentuering van het 
individu? 

De voorzitter van de SER, ir. Th. Quené, ziet wel de 
revitalisering van het maatschappelijk middenveld, de 
versterking van de sociale cohesie, de mogelijkheden 
die geboden kunnen worden door de tripartisering van 
de arbeidsvoorziening, de vernieuwing van eigen ge
drag en de waardering van het gedrag van anderen, 
maar hij blijft zwaar leunen op het aspect van de 
arbeid. Dat zij hem vergeven, gezien zijn functie. Van 
de regering had aanzienlijk meer verwacht mogen 
worden, juist omdat het Rotterdamse rapport klaar lag 
om opgepakt te worden. 

Of is er iets anders aan de hand? WLi de regering 
eigenlijk niet de accentuering van het individu in de 
sociale vernieuwing; de verlegging van zorg naar 
thuiszorg, van hulp naar zelfhulp, van afhankelijkheid 
naar zelfstandigheid? Het Rotterdamse rapport sluit 
aan bij het D66 verkiezingsprogramma, waar de aan
dacht juist uitgaat naar de ontplooiing van het indivi
du, waar mensen in samenwerking hun verantwoorde
lijkheden aanvaarden op grond van hun eigen vrije 
keuze. 

Wat wil D66? 

Voor D66 lijkt het me van het grootste belang de 
sociale vernieuwing op deze wijze te benaderen. In 
het parlement en in de gemeenteraden. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen zal zeker de nadruk ko
men te liggen op de beroerde positie van de minder
heden. De vorige keer hebben de buitenlanders stem
recht gekregen voor de gemeenteraden. Wil de sociale 
vernieuwing werkelijk inhoud kunnen krijgen, dan zal 
juist voor dit deel van de samenleving de aanpak 
gericht moeten zijn op de hulp tot zelfhulp, op de 
zelfstandigheid van het individu, op het leren zien van 
eigen kansen, op het geven van de middelen om die 
kansen tot realiteit te maken, zowel materieel als 
cultureel. Dat betekent ook: geen op het gemeente
huis uitgedokterde prachtprogramma's, maar het ont
wikkelen van programma's met de mensen en hun 
eigen organisaties. 
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