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De verbroken dialoog 
in de grote stad 

doo r P aul van S chilf g aar d e 

A 
Is deze voortdurende vernieu
wing en verandering stokt gaat 
het snel neerwaarts; verpaupe

ring, armoede, slecht onderhoud en na eni
ge tijd onveiligheid, verruwing en crimina
liteit zijn het gevolg. 
Van Schilfgaarde probeert aan de hand 
van een historische reconstructie van de 
karakteristieke kwaliteit van de Neder
landse steden de voorwaarden te fonnule
ren waaronder de dialoog weer kan worden 
hersteld. 

Nederland is een van de rijkste landen van 
de wereld, als vestigingsland voor interna
tionaal georiënteerd bedrijfsleven zeer ge
waardeerd, kent een groeiende en zich 
veelzijdig ontwikkelende economie, heeft 
een sterke gulden en een gestaag teruglo
pende staatsschuld, heeft een aantal inter
nationaal vennaarde steden waar iedere 

De ontwikkeling van steden 
is gebaseerd op de voort

gaande dialoog tussen 
mensen en vastgoed, volgens 

Van Schilfgaarde. Mensen 
wonen in de stad, werken en 

komen voor de markt, hebben 
er vrienden, bouwen er 

belangen op, voelen zich er 
meer of minder thuis. 

Ontstaan en groei van de 
Nederlandse steden 

Rond 1500 was Holland een gewest dat 
internationaal nog niet zo erg meetelde. 
Brussel, Brabant, Henegouwen, Bourgon
dië waren heel wat belangrijker. Wellicht 
stelt u zich Holland voor als polderland 
met molens, waterwegen, meren, boerde
rijen en boeren op klompen. Als u dat 
beeld heeft, dan is dat historisch gezien 
onjuist. 
Reeds in 1514 was het gewest Holland 
geürbaniseerd (1). Maar de grote stadsuit
breidingen begonnen pas eind 16e en be
gin 17e eeuw. Zeer belangrijk hierbij was 
de stroom immigranten die vanaf 1580 
Holland binnentrok. Vanaf 1585 startte 
Amsterdam met haar uitbreidingen welke 
in de 17e eeuw leidde tot de zo beroemde 
grachtengordels, gerealiseerd op basis 
van twee plannen van 'stadsuitleg', name-

Tegeüjkertijd onderhouden 
zij de stad, veranderen deze 

en vernieuwen zij de 
fysieke structuur. 

toerist geweest moet zijn, kent verhou
dingsgewijs meer universiteiten en hoge 
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scholen dan welk land ter wereld ook, heeft een cultuurleven van 
ongekende rijkdom in haar steden, en toch ... 
'!bch praten we over problemen als verpauperende steden, armoe
dewijken, werkloosheid, toenemend analfabetisme, toenemende 
agressie en criminaliteit, tweedeling in de samenleving en dat al
les met als kernpunt: de steden. Hier klopt iets niet, maar wat? 
Bij wijze van antwoord zal ik in dit artikel twee hypothesen opstel
len en toetsen. De eerste is dat ons beeld van de problemen in de 
steden is vertekend, en de tweede is dat wij de kansen die onze 
steden ons bieden niet benutten en daarmee eigenlijk zelf de pro
blemen van de grote steden over ons afroepen. 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze ste
den, is enig historisch inzicht onontbeerlijk. Voor de meeste Ne
derlandse steden begint de historie van groei, bloei, ontwikkeling 
en stagnatie in de 16e en 17e eeuw. Daar ligt dan ook het begin
punt van mijn analyse. 

Prof. dr. P. vall Schilfgaarde is hoogleraar geodesie aall de Universiteit van 
Delft en oprichter vall Seillpost Adviesbureau, BY, een bureau dat zich richt 
op de revitaliseri,'15 van de stedelijke economie. Hij i~ tevens oprichter van 
tie HV Werk voor iedereell, initiatiefnemer op private basis Vlln werkgelegen
heilisinitiatieven .. Dit artikel is een bewerking Vllll de lezing die Pulll van 
ScllilJgaarcle heeft ge/Wilden ill de cycills 'Tmsen rede en verstand' op 5 
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• 
lijk 1615 en 1662. Ook in steden als Lei

den en Haarlem was in de laatste decennia van de 16e eeuw spra
ke van grote bevolkingstoename, maar de nieuwe stadsuitleg 
startte pas in 1611 (Leiden) respectievelijk 1642 (Haarlem). Rond 
1600 was in Holland sprake van een snel groeiende stadsbevol
king in vaak overvolle steden. 
De 16e en 17e eeuw hebben hun stempel gedrukt op de vorm van 
de Nederlandse steden en ook op hun onderlinge relaties. Het is 
duidelijk dat Amsterdam vanaf eind 16e eeuw de andere steden 
aftroefde. Amsterdam was rond 1500 een kleine stad, telde'in 1540 
nog slechts 10.000 inwoners en zag dit aantal in ruim een eeuw tot 
ongeveer 200.000 groeien (1650). Grote groeiers waren ook Rot
terdam, Schiedam en Den Haag terwijl belangrijke steden als 
Delft, Leiden, Haarlem en Gouda tot midden 17e eeuw groeiden, 
zij het minder sterk dan Amsterdam, maar daarna in inwonertal 
afnamen. 
De groei van de bevolking vond in de 16e en 17e eeuw vrijwel uit
sluitend plaats in de steden en de belangrijkste factor daarin was 
de immigratie. Antwerpse protestanten, Franse Hugenoten, Por
tugese en Poolse Joden, Duitse handelaren en ambachtslieden: in 

(1) Ik olltleen dit inzicht en deze kellnis ollder meer aan: Taverne, E., 
]Il het /alld van belofte: in de Nielle Stadt. lcleaal en t.er~'elijkheid van 
de stallsuilleg in de Republiek 1580 - 1680 
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groten getale trok men naar de welvarende Nederlandse steden 
om daar overigens niet altijd in welstand te kunnen leven. 
Rónd 1600 bestond de helft van de Amsterdamse ' bevolking uit 
buitenlanders. In steden als Leiden, Haarlem en andere nijver
heidssteden zal het niet veel anders geweest zijn, terwijl in de 
koopvaardijsteden zoals Hoorn en Enkhuizen alle nationaliteiten 
van de scheepvarende wereld vertegenwoordigd leken. 
De steden bleken echter niet op eigen kracht die groei vol te kun
nen houden. Rond 1680 stopt in bijna alle Nederlandse steden de 
groei. In Amsterdam (evenals bijvoorbeeld in Haarlem) blijken 
grote percelen bouwrijpe grond binnen de nieuwe omwallingen on
verkoopbaar.Het huidige Artis is ontstaan doordat dit gebied tot 
midden 1ge eeuw braak bleef liggen. 

200 jaar stagnatie 

In een relatief korte periode, laten we zeggen ongeveer 150 jaar, 
heeft het Hollandse stadsbeeld zich gevestigd. Het is goed te besef
fen dat van ± 1680 tot ± 1880, 200 jaar lang dus, nauwelijks enige 
stedelijke uitbreiding heeft plaatsgevonden. De Nederlandse ste
den waren en bleven handelssteden met als kernactiviteiten 
markt, nijverheid en koopvaardij. 
In feite was dit een geluk, want hierdoor bleven de Nederlandse 
steden behouden. De uitbreidingen in verband met industrie ble
ven beperkt. Door Woningwet en ruimtelijke ordening werd de in
dustriële vestiging op tijd naar het industriepark verwezen. De 
destructieve werking die de industrie had en vaak nog heeft in 
grote steden is in Nederland slechts in geringe mate bespeurbaar. 
De Nederlandse steden bleven hierdoor ook relatief klein. Maar 
aan de andere kant was en is Nederland nog steeds een zeer geür
baniseerd gebied met een groot deel van de bevolking in compacte 
steden en een economie die vrijwel geheel een grote stadseconomie 
is. Nederland is in feite een stedelijk land, maar de stedelijkheid 
van Nederland heeft een karakteristiek die men elders in de we
reld nauwelijks tegenkomt. En deze karakteristiek, de kwaliteit 
van de Nederlandse stad, stel ik centraal in mijn verdere betoog. 

De kwaliteit van de Nederlandse stad 

Wie zich de moeite getroost Nederlandse steden op hun leef- en ge
bruikskwaliteit te vergelijken met buitenlandse steden, komt tot 
de verrassende ontdekking dat onze steden het meestal winnen. 
De Nederlandse steden hebben in vergelijking met vrijwel alle mo
derne 'westerse' steden een lagere werkloosheid, een hoger gemid
deld inkomensniveau (zeker als u de hoogste 5% à 10% buiten be
schouwing laat), een sterkere economie, hoogwaardiger volkshuis
vesting en over het algemeen een kwalitatief goede woningbouw 
en woningvoorraad, lagere criminaliteit (al zijn hier gevaarlijke 
tendensen te bespeuren), minder echte armen, een hoogwaardige 
volksgezondheid. Ook op punten als onderwijs, cultuur en archi
tectuur scoren wij eerder hoog dan laag. 
De stedelijke kwaliteit is in Nederland opmerkelijk hoog en mijn 
eerste werkhypothese, dat veel kritiek op de situatie in de Neder
landse steden gebaseerd is op een vertekend beeld, moet ik dan 
ook bevestigen. De problemen van de Nederlandse steden zijn de
zelfde als die in andere westerse steden, maar dan minder heftig, 
minder aangrijpend, en beter beheersbaar. 

De kwaliteit van de Nederlandse steden rust in feite op vier pij
lers: 
- een voortreffelijke en doordachte stedenbouwkundige opzet; 
De basis hiervoor is gelegd in de 'uitleg' van de 16e en 17e eeuw, 
maar ook in de 20e eeuw is de aandacht voor de stedenbouwkun
dige kwaliteit hoog. 

- een volkshuisvestingsbeleid dat internationaal waarschijnlijk 
aan de top staat; 
De basis hiervoor is gelegd in de 'geniale' Woningwet van 1901. 
Waarschijnlijk is de Woningwet, naast de totale wetgeving rond de 
sociale verzekeringen, bepalend geweest voor de sociale ontwikke
ling van Nederland. Door de Woningwet zijn de tegenstellingen in 
onze steden beperkt gebleven; de Nederlandse steden bleven bur
gersteden en werden geen proletarische . steden. Ook was de 
Woningwet een belangrijke impuls voor de gezondheidszorg in Ne-

derland terwijl de Woningwet ook meer dan een 

Stadsdeel de Pijp, Amsterdam: oud- en nieuwbouw door elkaar halve eeuw de belangrijkste bewaker was van de 
:--____________ ~ ...... -F-ot-O-: p_e_te_r K_ie_v-,its Nederlandse stedenbouw. Veel beroemde archi-

18 
IDEE -AUGUSTUS '9 7 

tecten en stedenbouwers, zoals Berlage, Oud en 
Van Eesteren, hebben gewerkt op basis van de 
Woningwet die pas in 1965 door de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening werd opgevolgd. 

- een zeer goed beheerssysteem voor de Ne
derlandse stad; 
Niet altijd wordt voldoende onderkend hoe com
plex het beheer van steden is. Niet alleen stelt de 
technische infrastructuur van waterbeheer, on
dergrondse en bovengrondse infrastructuur, de 
straatreiniging, de vuilophaaldienst en al wat er 
omheen zit hoge eisen. Ook politie, brandweer, 
beveiliging, verkeersregeling, parkeren, doelma
tig gebruik van gebouwen, dienstverlening, ge
zondheidszorg maken daar deel van uit en socia
le zorg en sociale dienstverlening staan er zeker 
niet los van. 
Ons beheerssysteem is inderdaad een systeem, 
niet op grond van de wet, maar op grond van tra-
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ditie, gegroeide verhoudingen en verant
woordelijkheden diê een Nederlandse ge
meente zichzelf toeëigent. 

- de Nederlandse steden zijn relatief klein 
maar vormen samen één netwerk dat de 
economische kracht ontplooit die een - van
uit een centrum gebouwde - stad op zich 
nooit zou kunnen hebben. 
De stedelijke kwaliteit van Nederland is op 
het netwerk van 'Randstad en Stedenband' 
gebaseerd. Met de zeer goede onderlinge 
verbindingen en de relatief grote onderlin
ge afhankelijkheid is het één van de be
langrijkste kenmerken van de Nederlandse 
stedelijkheid. Behoud van deze structuur 
van onderling verbonden, maar in vele op
zichten onafhankelijke steden dient één 
van de pijlers te zijn van stedelijk beleid. 
Behoud van het Groene Hart moet dan ook 
in dit licht worden gezien. Het Groene Hart 
moet niet alleen als waarde op zich worden 
gezien en bewaard blijven, maar is nodig 
om de stedelijke kwaliteit van de steden die 
de Randstad vormen, te kunnen waarbor
gen. 

Stedelijke ontwikkeling: een dialoog 
van burger en vastgoed 

De ontwikkeling van steden is te zien als 
e.en voortdurende dialoog tussen mensen 
en de door hen gebouwde omgeving. Het 
begin is altijd een aanleg van wegen, wa
terafvoer, en verder noodzakelijke infra
structuur en vervolgens de bouw van wo-
ningen en andere gebouwen aan deze we-
gen of straten. De dialoog start al bij de eerste aanleg, vanuit de 
voorstelling hoe die gebouwen, die kerk, dat kasteel, die woningen, 
gebruikt gaan worden. De dialoog gaat echter verder als het pand 
in gebruik genomen wordt. Het wordt ingericht, voor gebruik 
klaar gemaakt en na enige tijd aangepast en veranderd. Er vindt 
onderhoud plaats, er wordt geschilderd in zelf gekozen kleuren, er 
wordt aangebouwd en bijgebouwd. 
Iedere nieuwe uitbreiding start weer een nieuwe dialoog. En deze 
dialoog, in gang gezet door overheid, stedenbouwkundige en bouw
heren, wordt na enige tijd overgenomen door de gebruikers en 
eigenaren. Een 1ge eeuwse wijk is anders dan een 20e eeuwse 
wijk, maar geen enkele wijk blijft in de loop der tijden dezelfde. 
Voortdurend vinden er veranderingen en vernieuwingen plaats. 
De bewoners veranderen, er worden kinderen geboren die er op
groeien, mensen sterven er, anderen vertrekken naar een andere 
stad of wijk. 
Essentieel is dat in deze dialoog, die wij wel aanduiden met de 
term 'gebruik en beheer', sprake is van wederzijds respect. De be
woners moeten respect hebben voor de gebouwde omgeving. Als 
het goed is zelfs meer dan respect. Ze gaan er van 'houden'; mijn 
huis, mijn wijk! En ze moeten ook zorg dragen vóór die gebouwde 
omgeving. Als dat gebeurt, dan spreken we van een goede buurt. 
De gebouwde omgeving zelf moet ook respect hebben voor de be-
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woners, voor de blijvers zowel als voor de nieuwkomers. Zij moet 
de nodige flexibiliteit tonen waardoor een oude buurt met veel 
oudere bewoners ook weer jonge gezinnen met kinderen kan ont
vangen of waardoor een typische woonbuurt ook weer de bron kan 
worden voor nieuwe economische initiatieven. Het is vooral de 
overheid, soms bijgestaan door grotere eigenaars, die als woord
voerder van de gebouwde omgeving optreedt. Maar al zegt het 
vastgoed zelf niets, een eigen leven en een eigen levensstijl kan 
men het niet ontzeggen. 
De Nederlandse steden hebben hun hoge kwaliteit door de wijze 
waarop deze dialoog in de afgelopen eeuwen gevoerd is. Met res
pect, met zorgvuldigheid, met realiteitszin ook voor wat mogelijk 
was. Maar ik heb de indruk dat dat wás, maar niet meer is. 

De verbroken dialoog 

De dialoog, die in de afgelopen eeuwen is opgebouwd, lijkt te stok
ken. De oorzaken liggen zowel op het menselijke als het bestuurlij
ke vlak. En ik moet zeggen dat ik daar zeer bezorgd over ben. 
Binnen het bestek van dit artikel zal ik het gebrek aan dialoog 
voor een drietal thema's nader uitwerken. 
De eerste en grootste bedreiging ligt in de menselijke relaties. De 
grote aantallen immigranten die zich met name in de grote steden 
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concentreren is daarbij een belangrijke factor. Maar het feit dat de 
grote steden in de Randstad meer dan 25% allochtonen onder de 
bevolking tellen en dat dit percentage naar 40% en wellicht zelfs 

hoger zal groeien is niet de oorzaak van de verbroken dialoog. Dat 
was in de 17e eeuw ook het geval en dat was een bloeitijd! Het pro
bleem ligt niet in de groei van het aantal allochtonen als zodanig, 
maar in een combinatie van factoren die de problematiek onhan
teerbaar lijken te maken. De belangrijkste factor ligt mijns in
ziens in de werkloosheid; onder de stadsbevolking zeer hoog en 
onder de allochtone stadsbevolking ex-
treem hoog. We praten dan over percenta
ges van 30% of 40%, over wijken waar 
werkloosheid de norm wordt en over grote 
groepen jongeren en net niet meer jonge
ren die nauwelijks nog perspectief op vol
wa!J,rdig werk hebben. 

In de metershoge stapels papier die een kamerlid krijgt, in de 
voortdurende conflicten en ook cultuurverschillen tussen bestuur
ders . op rijksniveau, gemeenteniveau en deelraadniveau, in die 
neiging om te willen scoren ook al ondergraaft dat de eigen doel
stelling. En dat heeft niet in de eerste plaats te maken met gewes
ten, stadsprovincies, deelraden en dergelijke, maar vooral met de 
wijze van werken, met de manier waarop problemen aangepakt 
worden en het respect van een eigen verantwoordelijkheid op een 
ander aggregatieniveau. 

Verantwoordelijkheid voor beheer 
en ontwikkeling 

Een tweede factor, even belangrijk en deels 
samenhangend met werkloosheid, vormen 
de (scheve) inkomensverhoudingen. De Ne
derlandse, traditioneel evenwichtige inko
mensverhoudingen dreigen te worden ver
broken en vooral in de steden zijn de tegen
stellingen scherp. Echte armoede komt 
weer terug in de steden, naast nieuw ver
borgen rijkdom die er schril bij afsteekt. 
Armoede in Nederland is overigens zelden 
alleen een kwestie van inkomen. Het is ook 

dat de veiligheid en 
properheid van de stad een 
mede-verantwoordellJkheld 

en een belang ziJn van 
de gebruiker 

En daarmee kom ik op het derde punt, na
melijk de verantwoordelijkheid voor beheer 

en ontwikkeling van de stad. Twintig jaar 
geleden stonden de Nederlandse steden nog 
bekend als schoon en veilig. Dat is nu niet 
meer zo en dat is ook niet altijd zo geweest. 
Eind vorige eeuw waren de Nederlandse 
steden zo niet zeer onveilig, toch zeker erg 
vies. De Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV), toen nog politieverordening gehe-

een kwestie van gebrek aan participatie, aan kansen, aan oplei
ding, aan gezondheid. 
Als derde factor noem ik hier onderwijs en vakopleiding. Neder
land heeft als geen ander land de kans om goed onderwijs te ge
ven en wij hadden ook altijd een zeer goed stelsel. De wederop
bouw uit de jaren '50 en '60 is mede gebaseerd op zeer indringen
de opleidingsprogramma's, voor schoolgaande kinderen maar ook 
voor daarna. De leerlingstelsels, de bedrijfskadertraining, de 
bij- en herscholing van volwassenen waren belangrijke elementen 
in de opbouw van de economie. Maar dat is allemaal eerder afge
broken dan uitgebouwd, met als gevolg dat we weer te maken heb
ben met groeiend analfabetisme, met grote groepen jongeren zon
der vakdiploma, met het feit dat de 40-plussers in Nederland nau
welijks nog bijscholing krijgen! 

Verbroken dialoog burger - bestuur 

Ik ga over naar de bestuurlijke problematiek, die overigens niet los 
te zien is van het voorgaande. Centraal staat hierin het verbroken 
vertrouwen. Tweezijdig denk ik: bestuurders en politici die niet 
het vertrouwen hebben in het menselijke vermogen op een goede 
manier met hun stad om te gaan, en steeds meer burgers die het 
gevoel hebben dat politici zich alleen met hun eigen problemen 
bezig houden. 
Als centraal probleem zie ik de onhanteerbaarheid van stedelijke 
ontwikkeling. De steeds groeiende wetboeken en regelgeving, die 
niet verhinderen dat criminelen worden vrijgelaten terwijl de bur
ger alleen maar hoort van conflicten bij justitie en politie. Een re
gelgeving en bestuurlijke organisatie die bouwen aan de stad voor 
de gewone man vrijwel onmogelijk maakt. Een toenemend gevoel 
van onveiligheid en steeds minder het gevoel van: 'mijn buurt'. 
Het zijn allemaal tekenen van onhanteerbaarheid. 
Maar de onhanteerbaarheid ligt ook in het bestuurlijk stelsel zelf. 
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ten, heeft de burger de plicht opgelegd het 
eigen straatje te vegen. Het bleek een 
belangrijke maatregel. Door combinatie 
met rioolstelsels, betere afwatering, straat-

reiniging en nog een aantal zaken werden de Nederlandse steden 
schoon. Van het principe dat de bewoners samen de straat schoon
maken is weinig meer over. Lang heeft het op zichzelf uitstekende 
stelsel van gemeentereiniging, straatvegen, gemeentewerken en 
vuil ophalen de steden toch schoon kunnen houden, maar slin
kende budgetten en steeds hoger wordende arbeidskosten leidden 
tot een vervuilende stad en vaak vervuilde wijken. 
Te weinig wordt echter beseft dat de veiligheid en properheid van 
de stad een mede-verantwoordelijkheid en een belang zijn van de 
gebruiker. Maar deze wordt er niet op aangesproken, voelt zich 
vaak ook niet aangesproken en werkt daardoor mee aan de vici
euze cirkel waarin de burger, doordat de omgeving vervuilt, zich 
daar niet mee identificeert en weer vervuiling in de hand werkt. 
In een tijd waarin snel veranderingen optreden, waarin winkels 
en bedrijven veel muteren, waarin de verhuisbewegingen toene
men en steeds minder mensen hun woning als vast anker ervaren, 
is het nemen van verantwoordelijkheid voor de omgeving natuur
lijk moeilijker, maar zeker even belangrijk als in rustige tijden. 
Wat wij zien in veel stadswijken is echter dat de sociale structuur 
ontbreekt om die verantwoordelijkheid te nemen, en wordt de ste
delijke leefkwaliteit ook in dit opzicht van binnen uit uitgehold. 
En hiermee ben ik weer terug bij het begin, de ondermijning van 
de sociale structuur, de verscherpte tegenstellingen, de sociale 
problemen en het onvermogen die praktisch en krachtig aan te 
pakken. De gevolgen blijven niet uit. De stad verruwt. Het stede
lijk leven wordt harder en scherper. De dialoog tussen burger en 
vastgoed, tussen stadsbewoner en gebouwde omgeving stokt en 
lijkt in sommige wijken zelfs geheel verbroken. 

Ontwikkelingslijnen voor stedelijke kwaliteit 

Werken aan stedelijke kwaliteit is werken aan een sociale struc
tuur die zowel rechtvaardig is als economische kracht ontwikkelt. 
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Centraal staat daarbij het bestrijden van werkloosheid en het bie
den van kansen aan zowel jongeren als andere stadsbewoners. 
Essentieel bij de opzet van dit beleid is de veranderende economi

sche functie van de stad. De economische scheidslijn die de indus
triële ontwikkeling heeft getrokken tussen stedelijk leven en in
dustriële productie is voor een belangrijk deel vervallen. Indus
triële productie en ook het geïndustrialiseerd transport vinden 
buiten de stad plaats. Het wegvallen van de industrie als belang
rijkste werkgever is een van de oorzaken van de huidige werkloos
heid. Maar de nieuwe, zich ontwikkelende sociaal-economische 
structuur van de stad als kennis- en dienstencentrum, biedt ruime 
kansen om dit probleem op te lossen. 

Mits: 
we durven te onderkennen dat een evenwichtige sociale struc
tuur zonder grote tegenstellingen voorwaarde is om stedelijke 
kwaliteit te garanderen; 
we durven te investeren in de netwerkstructuur van onze ste
den, in de verbindingen tussen de steden, in een randstad 
spoorlijn en in volwaardige vervoerssystemen binnen de ste
den; 
we de burger weer de verantwoordelijkheid geven die deze toe 
komt en de overdadige regelgeving trimmen en inperken; 
we in staat zijn de kennisstructuur en het vakmanschap te ont
wikkelen en te onderhouden die nodig is om de stad ook als 
ruimtelijke entiteit, in al zijn complexiteit, te beheren en ver
der te ontwikkelen. 

Drie aanvalslijnen 

Ter verbetering van de stedelijke kwaliteit en het herstellen van 
de dialoog tussen mensen en het vastgoed, stel ik drie aanvalslij
nen voor: 

Bestrijden van werkloosheid en het bieden van nieuwe kansen 
Dit heeft mijns inziens de grootste prioriteit. Maar dit kan nu juist 
heel goed gekoppeld worden aan verbetering van stedelijke kwali
teit. De stad vraagt immers om een grote inzet van arbeid in zowel 
het onderhoud van de gebouwde omgeving zelf als in het doen 
functioneren van de stad als sociaal-economisch systeem. 
Wat ons ontbreekt zijn de instrumenten om die inzet te realiseren 
en ook om het vakmanschap op te bouwen dat daarvoor nodig is. 
Dat geldt zowel voor het woningonderhoud als voor de thuiszorg, 
zowel voor de omgevingsvakman als de bewakings- en beveili
gingsdienst, voor het openbaar vervoer als voor taxi's, snorders, 
pizzabezorgers en verhuizers, voor de bejaardenzorg zowel als 
voor de kleuteropvang en ook voor al die andere beroepen die wij 
nodig hebben in de stad. 
Als belangrijkste organisatorische instrument om de werkloosheid 

I' aan te pakken zie ik de werkcorporatie, een als onderneming wer
kende instelling met een dubbele doelstelling: werk uitvoeren voor 
wie daarom vraagt en mensen opleiden om dat werk vakbekwaam 
te kunnen doen. 
Ik denk dat op basis van de WIW experimenten met verschillende 
vormen van werkcorporaties mogelijk zijn. Mijn eerste aanbeve
ling is dan ook dit met kracht te entameren. 

Stimuleren van particulier initiatief 
Een stad leeft en ontwikkelt zich door een voortdurende stroom 
van investeringen. Grote investeringen in infrastructuur, verbin-
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dingswegen, railvervoer, nieuwe uitbreidingen worden vaak geïni
tieerd door de overheid. Maar de stroom van kleine investeringen, 
onderhoudsinvesteringen, kleine initiatieven zijn noodzakelijk om 
het economische leven te waarborgen. 
De kleine ondernemer, zeg maar het MKB, is drager van 50% van 
de werkgelegenheid in de betreffende bedrijfstakken. In het Grote 
Stedenbeleid, dat ik als initiatief van harte ondersteun, wordt ge
werkt aan de opzet van speciale 'kansenzones' of met andere naam 
'economisch stimuleringsgebied'. De discussie die daarover ge
voerd wordt laat zien hoe moeilijk het is om tot heldere concepten 
over zo'n voorstel te komen. Gaat het om fiscale vrijstellingen, om 
minder scherpe normen ten aanzien van milieubelasting, om een 
ander belastingstelsel, om het buiten werking stellen van het 
Bouwbesluit? Of gaat het om het stimuleren van particulier ini
tiatief, om kansen bieden aan initiatiefnemers, om nieuwe bedrij
vigheid en investeringen te stimuleren? 
Ik houd het bij het laatste. Maar dan is het aanwijzen van een ge
bied niet een formeel 'instellingsbesluit' maar een initiatief. Het 
initiatief kan uitgaan van de overheid, maar moet worden overge
nomen door de private sector, oftewel, door particulieren en onder
nemers. De overheid zal als hoeder op afstand een belangrijke rol 
blijven vervullen, maar als doener zich juist terug moeten trekken 
en zich moeten beperken tot contractvorming en budgetover
dracht. 

Contractvorming in plaats van regelgeving 
Hiermee kom ik natuurlijk op een zeer fundamentele discussie: in 
hoeverre kan een overheid contractpartner zijn en in hoeverre 
moet zij als overheid via wet- en regelgeving en de instandhouding 
daarvan optreden? 
Naar mijn mening zijn er veel en goede redenen om de regelgeving 
terug te dringen. Dat is niet hetzelfde als afschaffen. Het is een 
kwestie van maat houden. Liever een 'werkcontract' dan een 'Mel
kert II regeling', liever een werkcorporatie als toegelaten instel
ling dan een banenpool, liever een beheersovereenkomst met par
ticulier initiatief dan een beheersregeling en liever een leer-werk
contract in een leerlingstelsel dan een JWG-regeling. 
Regelingen hebben twee functies. De ene functie is om iets af te 
dwingen, de andere is om voorwaarden te stellen aan het hande
len als iemand iets wil doen. Ge- of verbieden en grenzen stellen. 
Beide zijn nodig, maar met mate. 
Particulier initiatief stimuleren, mensen aanspreken op hun ver
antwoordelijkheid, kansen bieden voor eigen ontwikkeling; dat 
alles kan niet op basis van regelingen. Wel is een of andere basis
regeling nodig, maar de individualisering van deze regeling komt 
tot stand in een overeenkomst waarin twee partijen wederzijds 
verplichtingen aangaan. Het komt er op neer dat de overheid de 
overeenkomst een kans moet geven. De burger moet op zijn of 
haar individuele verantwoordelijkheid worden aangesproken, 
daar ligt per slot van rekening de basis voor stedelijke ontwikke
ling en kwaliteit. • 
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