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Voorwoord

Veel mensen voelen aan dat deze tijd verschilt van die van hun ouders. 
In Nederland en West-Europa zijn wij in hoge mate geïndividualiseerd 
en ontkerkelijkt geraakt. De bevolkingssamenstelling verandert, de 
wereld komt binnen via het internet, afstanden lijken weg te vallen. 
Hoe anders leefden onze grootouders, en hoe hún ouders leefden lijkt 
helemaal oude geschiedenis. Vaste kaders vervloeien. Hebben we net 
een antwoord gevonden op nieuwe uitdagingen, dan is de vraag al weer 
verouderd. Zoals de schrijvers in dit boek betogen is de voortgaande 
individualisering niet een uit de hand gelopen hobby van modernisten 
in de politiek. Integendeel, het is een maatschappelijk fenomeen van 
de moderne tijd en gaat niet zo maar weer weg (als je dat al zou willen). 
We hebben niet te maken met een groeispurt of een tijdgebonden feno-
meen, en onbehagen daarover of verzet ertegen gaat dat niet oplossen. 
We hebben behoefte aan duiding en richting. De ene mens wellicht wel 
meer dan de andere.

Optimistische mensen ervaren de grotere vrijheid en de ruimere 
ontplooiingskansen als overwegend goed nieuws. Maar er zijn ook 
bij hen vele tinten grijs. En dan zijn er nog mensen die niet de winst 
van meer keuzevrijheid verwelkomen maar juist de voorspelbaarheid 
en zekerheden gaan missen. Die een transitie van verzorgings staat 
naar ontplooiingsmaatschappij sceptisch bezien. De tegenstellingen 
zijn echter niet zo scherp. Er lijkt zich eerder een brede beweging 
van mensen te ontwikkelen die nog geen vastomlijnd idee heeft over 
waar hun leven en waar de samen leving als geheel naartoe bewegen. 
Tegelijkertijd delen zij wel het besef dat er ook – of juist! – in deze 
tijd behoefte is aan identiteit en gemeenschap. Aan verbindingen 
tussen mensen onderling. Maar hoeveel? En hoe dat vorm te geven en 
tegelijkertijd het vrije individu centraal te stellen? En hoe voorkom 
je dat het geen opdracht van de staat aan onwillige burgers wordt? U 
zult meer  samenwerken en voor elkaar zorgen! Is dit geen soberheids-
politiek zonder sociaal hart? ‘Mensen zijn geen beleidsinstrumenten’, 
zo zei D66-leider Alexander Pechtold tijdens de afgelopen Algemene 
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Politieke Beschouwingen. In onze huidige moderne tijd willen men-
sen steeds meer op hun eigen manier doen. Zelfbeschikking is een 
groot goed. ‘Maar,’ zo vervolgt ook Pechtold, ‘zelfbeschikking staat of 
valt met een toegankelijke overheid die luistert en meedenkt. En die 
de spelregels aanpast.’ 

Van alle politieke ideologieën biedt het sociaal-liberalisme het meeste 
houvast om de dynamiek van onze huidige individualiserende tijd 
te duiden. Het heeft een individualistisch perspectief als beginpunt 
van een maatschappij van onderlinge verbanden. De Van Mierlo 
Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, zet in dit boek het 
sociaal- liberale mens- en maatschappijbeeld uiteen en past dat toe op 
de huidige discussie over ‘de participatiesamenleving’. Ons uitgangs-
punt is dat mensen in beginsel uitstekend in staat zijn om hun eigen 
invulling te geven aan geluk, welzijn en gezondheid. Ook samen met 
anderen. Maar voor de weg daar naartoe zijn wel altijd maatschap-
pelijke arrangementen nodig die deze individuele talenten (de eigen 
kracht) versterken. De hervormingen van het komende decennium 
gaan over verbetering van die arrangementen. Wij willen spreken 
over hoe we de arrangementen in onze maatschappij zo organiseren 
dat ze beter aansluiten bij onze huidige individualiserende tijd. Het is 
op dit vlak dat onze bijdrage aan het gesprek een wezenlijk nieuw licht 
kan werpen op de materie.

Dit boek vormt de culminatie van alle sociaal-liberale ideeën-
ontwikkelingen binnen de Van Mierlo Stichting tijdens mijn 
voor zitter schap. Een speciaal woord van dank gaat naar Ad van Vugt, 
dankzij wiens bezieling, kritische begeleiding en inspiratie dit thema 
prominent op de agenda is gezet en gehouden, met als uit komst: 
dit boek. De schrijvers verdienen een groot compliment dat zij erin 
geslaagd zijn een helder en inzichtelijk perspectief te bieden waarmee 
we onze huidige tijd beter kunnen begrijpen, opdat wij de uitdagin-
gen van de komende decennia aankunnen. Ga dat lezen!

Joris Backer
Voorzitter Mr. Hans van Mierlo Stichting 2008-2014
Den Haag, november 2014
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Inleiding

Twee verhalen over 
Nederland

Er is iets gaande in Nederland
Mensen hebben het samenwerkingsvirus te pakken en slaan op vele 
manieren de handen ineen, knappen samen verwaarloosde speel-
tuintjes of plantsoenen in de buurt op, tuigen een ‘tostifabriek’ op 
om te laten zien wat er allemaal komt  kijken bij het maken van een 
tosti, wekken gezamenlijk lokaal duurzame energie op of zorgen voor 
elkaars kinderen in een ouderparticipatie crèche. De ‘sociale doe-het-
zelf burger’, zo is deze samenwerkende mens recent ook wel genoemd 
( Hilhorst & Van der Lans 2013). Initiatieven van mensen onderling 
schieten als paddenstoelen uit de grond, en we lijken elkaar wel aan 
te steken met de energie die het samen organiseren bij ons losmaakt. 
De ene actie om met vrijwilligers het plaatselijke strand of bos schoon 
te maken is nog niet geweest of de volgende oproep staat al weer op 
Facebook. Maar het enthousiasme reikt veel verder: zzp’ers die zich 
verenigen in zogeheten Broodfondsen, crowdfunding-initiatieven 
op internet, het uitruilen van slaapplekken over de hele wereld via 
couchsurfing of airbnb.com, of het delen van spullen via websites als 
peerby.nl of snappcar.nl. Het zijn allemaal voorbeelden van wat wij 
noemen de eigen kracht van mensen onderling (VMS 2009). Elke dag laten 
mensen zien waartoe ze vanuit eigen kracht, alleen en met elkaar, in 
staat zijn.

Deze initiatieven van mensen onderling vertellen een hoopvol ver-
haal over Nederland; het zijn ‘kiemen van het nieuwe Nederland’ (zie 
Tegenlicht, 15 april 2013)1 waar we blij van worden. Waar ook de politiek 
blij van wordt. Onder de noemer van de ‘participatiesamenleving’ 
(Troonrede 2013) wordt de samenwerkende burger gevraagd meer voor 
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elkaar te doen en te zorgen. Want we kunnen het! Het gekke is dat dit 
blije verhaal over Nederland tegelijkertijd wordt vergezeld door een 
boos verhaal. Er is in Nederland ook sprake van een wijdverspreid 
‘maatschappelijk onbehagen’ over van alles en nog wat; een gevoel 
van onzekerheid, onvrede, frustratie en machteloosheid (RMO 2013a). 
Maar liefst 70% van de Nederlandse bevolking meent dat het momen-
teel de verkeerde kant op gaat met Nederland (Dekker et al. 2013b). 
Waarover we ons precies onbehaaglijk voelen is niet altijd duidelijk, 
en is ook niet voor iedereen hetzelfde. Bovendien zijn we niet echt 
ongelukkig met ons eigen leven, maar wel met hoe het er in Nederland 
als geheel aan toegaat. ‘Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het 
slecht’, zo omschreef oud-SCP- directeur Paul Schnabel dit sentiment 
al weer ruim een decennium geleden. Onmacht is vaak het centrale 
kenmerk (Dekker et al. 2013b). Een oproep van de overheid om ‘meer te 
participeren’ valt in dit verhaal in hele slechte aarde. We kunnen het 
niet!

Twee verhalen over Nederland.2 Twee verhalen ook die bevesti-
gen dat er in Nederland sprake is van een ‘nieuwe’ tweedeling. Zoals 
oud-politiek verslaggeefster Wouke van Scherrenburg stelde bij BNR 
na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 (20 maart 2014):3 
‘Een tweedeling tussen de mensen die iets hebben aan de ene kant 
en mensen die niet veel of niets meer hebben aan de andere kant.’ 
Nederland lijkt te zijn veranderd in een diplomademocratie met een 
groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden (Bovens & Wille 
2010). Deze kloof of tweedeling is niet zomaar ‘op te lossen’. Een goed 
begin is echter in onze ogen de onderkenning dat de twee verhalen 
eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn, en dat er meer 
overeenkomsten tussen deze verhalen bestaan dan zo op het eerste 
gezicht lijkt. Want beide hebben voor een belangrijk deel te maken 
met dezelfde menselijke behoeften: de behoefte aan sociale verbon-
denheid, aan persoonlijke aandacht en menselijke interactie, aan het 
gevoel ook dat mensen invloed en controle hebben over hun eigen 
leven. Kortom: het verlangen naar ‘menselijkheid’. Het blije verhaal 
gaat over iets goeds, nuttigs of leuks met anderen doen, elkaar helpen, 
over persoonlijke contacten en betrokkenheid bij de omgeving en bij 
anderen. Het boze verhaal gaat over eenzaamheid, hufterig en egoïs-
tisch gedrag op straat, het gevoel dat de wereld te groot en complex 
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geworden is en daarmee het gevoel er helemaal alleen voor te staan. 
Een gebrek aan verbondenheid, aandacht en invloed dus.

Beide verhalen zijn onderdeel van een bredere trend in de maat-
schappelijke onderstroom van de Nederlandse samenleving. Er is in 
Nederland sprake van een toenemend verlangen naar de menselijke 
maat (zie Lampert & Wijffels 2012): naar klein en dichtbij, naar per-
soonlijk en niet-anoniem, met aandacht voor de individuele mens 
en zijn sociale relaties. Dit verlangen strekt veel verder dan de veelal 
kleinschalige initiatieven van mensen onderling die recent zo in de 
belangstelling staan, en zien we bijvoorbeeld ook terug in de roep 
om de persoonlijke vertrouwensrelatie tussen bankier en cliënt weer 
te herstellen in de bankensector, of bij de veelgehoorde wens om 
de zorgprofessional meer ruimte te geven om eigen beslissingen te 
 nemen en meer persoonlijke aandacht te geven aan de patiënt. Maar 
ook het ongenoegen over te veel ‘meten is weten’ in het onderwijs past 
in dit plaatje, of de crisis bij de FNV die leidde tot een nieuwe vak-
beweging die ‘dicht bij mensen staat en herkenbaar is’.4 Het adagium 
‘groot, groter, grootst’ is duidelijk op zijn retour. We willen weer meer 
klein, dichtbij, persoonlijk en direct, zowel de ‘behaaglijken’ als de 
‘onbehaaglijken’ onder ons. Dit boek plaatst zowel het blije als het 
boze verhaal over Nederland in dit bredere verhaal over het verlangen 
naar menselijkheid en verbondenheid in onze 21ste-eeuwse samen-
leving.

De individualiserende samenleving
Onze samenleving wordt over het algemeen als geïndividualiseerd 
beschouwd. We leven in een ‘netwerksamenleving’ of ‘improvisatie-
maatschappij’ (Boutellier 2011) waarin sociale verbanden tussen 
mensen vluchtiger, losser en lichter zijn geworden. En hier is volgens 
veel mensen maar weinig positiefs aan. Individualisering wordt gekop-
peld aan een doorgeschoten ‘dikke- ik’-cultuur’ (Kunneman 2009), de 
verloedering van de samenleving, het gebrek aan respect voor gezag, 
het elkaar niet meer begroeten op straat (SCP 2011). De twee verhalen 
over Nederland zijn in dit pessimistische perspectief de logische reac-
tie op deze individualisering. Enerzijds voedt de individualiserende 
samen leving ons onbehagen (zie ook De Groene Amsterdammer) .5 Zo 
constateerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in 
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het rapport Het onbehagen voorbij dat veel gevoelens van maatschap-
pelijk onbehagen hun oorsprong vinden in ontwikkelingen zoals 
‘individualisering en meritocratisering van de maatschappij, waardoor 
mensen meer op hun eigen inzet en verdiensten zijn aangewezen’ (RMO 
2013a: 26). Anderzijds wordt de opkomst van de samenwerkende burger 
gezien als weer een reactie hierop: we willen duidelijk weer meer ‘wij’ in 
plaats van ‘ik’.6 In dit verhaal zou het beter gaan met Nederland als we 
weer wat socialer zouden zijn, we wat meer voor elkaar zouden zorgen 
en als waarden en normen weer centraler zouden komen te staan in 
onze samenleving (bijvoorbeeld Balkenende 2002). Graag wat minder 
individualisering dus.

We vertellen in dit boek een ander verhaal en houden een pleidooi 
voor juist meer individualisering. Bovenstaand beeld doet volgens ons 
namelijk geen recht aan de mens en aan wat ‘mens-zijn’ is. De aard 
van de mens is sociaal en daar heeft de individualiserende samen-
leving maar weinig aan veranderd. Wat overigens niet betekent dat we 
alleen maar samenwerken en goede dingen doen; ook egoïsme, liegen 
en bedriegen horen bij (sociaal gedrag en bij) het mens-zijn. Maar dat 
was ‘vroeger’ niet anders. Kenmerkend voor de individualiserende 
samenleving is niet dat de mens losgezongen is geraakt van zijn 
sociale omgeving, maar in de eerste plaats dat de autonomie van het 
individu, de vrijheid om zijn eigen leven vorm te geven, is vergroot 
(zie ook Schnabel 1999). En juist ook dit autonome individu realiseert 
zich dat hij als sociaal wezen zijn leven niet alleen kan inrichten. We 
hebben elkaar hierbij nodig. Vanuit dit besef gaan mensen actief op 
zoek naar verbondenheid met anderen. Soms binnen bekende relaties 
als familie en vriendschappen, vaak ook binnen nieuwe verbanden 
die ‘lichter’, gelijkwaardiger en informeler zijn. De behoefte aan 
betekenisvolle sociale relaties is dus ook in de individualiserende 
samenleving onverminderd groot.

En hierin zit de wortel van zowel het maatschappelijk onbehagen 
als de sterke opkomst van nieuwe samenwerkings initiatieven: de 
manier waarop we onze samenleving hebben ingericht – via vooral 
markt en staat – kan aan deze menselijke behoefte aan zowel per-
soonlijke vrijheid als verbondenheid niet (meer) voldoen. De staat 
en markt zijn grote en anonieme structuren die ons onze basisvrij-
heid verschaffen (zie verder hoofdstuk 1), maar die ons niet kunnen 
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 helpen om er een persoonlijke invulling aan te geven. Dat moeten 
we toch echt zelf doen. En dat is zeker niet altijd makkelijk. Steeds 
meer mensen geven hun persoonlijke vrijheid vorm met anderen 
in zelf verkozen, kleinschalige sociale verbanden die aansluiten bij 
persoonlijke wensen.7 Het gaat hierbij overigens niet alleen over de 
initiatieven van mensen onderling, maar ook gewoon om familie, 
vrienden, sportverenigingen enzovoort. Voor andere mensen biedt 
dit te weinig zekerheid en zij geven de voorkeur aan meer besloten 
gemeenschappen (gated communities). Soms horen we trouwens bij 
de ene categorie en soms bij de andere: er zijn niet twee vast omlijnde 
groepen mensen. Maar voor bijna iedereen geldt: het gaat om sociale 
verbondenheid en invloed op de koers van het eigen leven, en de frus-
tratie dat de grote structuren van de samenleving ons dit niet altijd 
meer bieden.

Om het onbehagen hierover weg te nemen, of in ieder geval te 
verminderen, hebben we niet zozeer meer ‘sociale mensen’ nodig, of 
meer en betere waarden en normen, of een sterke leider, maar vooral 
meer aandacht en ruimte voor deze verlangens: verbondenheid en 
invloed. Een individualiserende samenleving vraagt om een andere 
inrichting, anders geordende instituties die meer ruimte bieden aan 
deze menselijke maat. In een enkele pennenstreek: we moeten van 
groot en anoniem naar klein en  persoonlijk.

De participatiesamenleving
Is ‘de participatiesamenleving’8 de manier waarop deze andere inrich-
ting van de samenleving vorm zou moeten krijgen? Toen de Koning in 
zijn Troonrede van 2013 deze term gebruikte, had hij, of de regering, 
niet kunnen vermoeden dat deze term zoveel beroering en boosheid 
zou veroorzaken. De discussie over de precieze betekenis van deze 
term of het achterliggende motief van bezuinigingen daargelaten, is 
de commotie in het licht van bovenstaande analyse niet zo verwon-
derlijk. De oproep aan burgers om meer voor zichzelf en anderen 
te zorgen en meer eigen verantwoordelijkheid te nemen versterkt 
alleen maar de ervaren onmacht en het onbehagen. Het biedt voor 
velen geen antwoord op het gebrek aan verbondenheid of invloed; 
een probleem dat het gebruik van het begrip ‘participatiesamen-
leving’ overigens deelt met de meeste andere veelgebruikte termen 
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zoals ‘burger kracht’ of ‘betrokken burgers’ (Sociale Vraagstukken 
2012), de ‘ ontplooiingsmaatschappij’ (VMS 2009), de ‘doe-democratie’ 
(Kabinetsnota 2013) of de ‘veerkrachtige’ (RMO 2013c) of ‘energieke 
samenleving’ (PBL 2011).

Dit probleem wordt in onze ogen veroorzaakt door het feit dat al 
deze termen – zelfs de termen waarin aan het woord samen leving 
gerefereerd wordt – zich richten op de burger: hoe hij of zij met andere 
burgers iets wel of niet kan doen, hoe de staat dit kan stimuleren, en 
vooral ook hoe de staat zich moet terugtrekken en meer moet ‘over-
laten’ aan de burger. In meer abstracte termen: ze stellen de actor 
centraal. Zowel de burger als de staat. Alhoewel wij ons als schrijvers 
met een sociaal-liberale overtuiging kunnen vinden in het individu 
en zijn eigen kracht als startpunt van een discussie, ziet het huidige 
debat over burgerkracht een wezenlijk element over het hoofd: de 
manier waarop de burger zich organiseert en verbindt met anderen. In 
de 21ste-eeuwse samenleving brengt niet elke vorm van organiseren 
het gevoel van verbondenheid en van invloed met zich mee waar we 
naar zoeken. Het feit dat we met burgerinitiatieven bijna nooit de 
traditio nele vakbonden bedoelen, of politieke partijen (in feite ook 
‘gewoon’ verenigingen), is veelzeggend in dit verband. Beide zijn een 
andere vorm van maatschappelijke organisatie, die veel minder goed 
in staat zijn om ‘burgerkracht’ te mobiliseren.

Om dit verschil te begrijpen moeten we enige analytische orde 
scheppen in mogelijke ‘organisatievormen’ of, zoals wij ze noemen, 
‘ordeningsprincipes’. Er zijn in principe drie (ideaaltypische) manie-
ren waarop mensen zich kunnen organiseren (zie voor een uitgebreide 
analyse VMS 2011; 2014a). De eerste twee zijn bekend onder de termen 
‘staat’ en ‘markt’, zoals hierboven omschreven. Wij noemen ze hier het 
bureaucratieprincipe en het marktprincipe om ze te onderscheiden 
van de actoren die het ordenen op zich nemen: respectievelijk de staat 
en marktpartijen.9 Het bureaucratieprincipe ordent interacties tussen 
mensen via wetten en regels en op basis van vastgelegde rechten en 
plichten; het marktprincipe doet dat via vraag en aanbod op basis van 
een prijs. Wat tegenwoordig bekendstaat als ‘de samenleving’ of ‘bur-
gerkracht’ onderscheiden wij hier van het relatieprincipe: ordening 
van interactie op basis van dialoog, vertrouwen en wederkerigheid. 
Deze laatste vorm van ordening is dus niet hetzelfde als de burgers die 
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iets samen doen. In principe kunnen ‘burgers’ – wij spreken liever van 
mensen – als actoren zich op alle drie de genoemde manieren organi-
seren, zo laat ook tabel 1 zien.

Tabel 1: Mensen en hun manieren van samenwerken

Actor Relatieprincipe Bureaucratieprincipe Marktprincipe

Mensen, 
individuen

Bottom-up maat-
schappelijke initia-
tieven (1) 

Geformaliseerde/geïnsti-
tutionaliseerde initiatie-
ven, bijv. vakbonden (2)

Ruilhandel, bijv. 
Marktplaats.nl (3)

De meest ideaaltypische vorm van organiseren voor mensen zijn de 
sociale relaties en verbindingen die zich kenmerken door de domi-
nantie van het relatieprincipe (vorm 1): mensen organiseren hun 
interactie voornamelijk op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid 
en vrijwilligheid, door middel van dialoog en onderlinge afspraken. 
Deze persoonlijke sociale relaties zijn de oudste en meest ‘natuurlijke’ 
vorm van organiseren voor de mens; al op de steppe organiseerden 
we onze interacties op deze manier. In deze zin is er dan ook eigen-
lijk niets nieuws aan de ‘nieuwe’ maatschappelijke initiatieven die 
de laatste tijd zo in de belangstelling staan. Buurtbewoners die in 
overleg met elkaar op een zaterdagochtend de straat opruimen zijn 
anders, maar ook weer niet zo anders, dan buurtbewoners die dat zeg 
vijftig jaar geleden deden. En de samenwerkingsverbanden tussen 
zzp’ers in Broodfondsen hebben opvallend veel weg van de sociaal-
economische gilden van weleer.10 In vergelijking met vroeger is vooral 
de huidige vrijheid van toe- en uittreding het belangrijkste verschil 
(Hurenkamp & Duyvendak 2004).

Veel initiatieven van mensen onderling zijn echter niet alleen 
of vooral niet via het relatieprincipe georganiseerd, maar via 
regels, vastgelegde afspraken en protocollen. Een tweede vorm van 
initiatieven van mensen onderling onderscheidt zich door dit bureau-
cratieprincipe (vorm 2). Van oudsher horen vakbonden bij deze 
mengvorm, maar denk ook aan stichtingen of coöperaties waarbij 
mensen afspraken vastleggen en er regels bestaan waaraan mensen 
zich moeten houden. Nog weer een andere organisatie vorm (vorm 3) 
van menselijke interactie is als mensen zich veel meer tot elkaar ver-
houden middels het marktprincipe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
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airbnb.com of Marktplaats.nl. Mensen bieden tegen een bepaalde prijs 
hun woning of spullen aan, die andere mensen wel of niet kunnen 
huren of kopen.11

Dit onderscheid tussen soorten initiatieven van mensen onderling 
is meer dan alleen analytische haarkloverij: het heeft belangrijke 
consequenties voor het debat over de participatiesamenleving. Wie 
simpelweg bepleit ‘burgers meer zelf te laten doen’, op welke manier 
dan ook, trekt namelijk de verkeerde les uit de recente populariteit 
van initiatieven van mensen onderling. Dat mensen in de individua-
liserende samenleving zich steeds meer via de eerste organisatievorm 
gaan verenigen, is veelzeggend en biedt aangrijpingspunten voor een 
andere inrichting van de samenleving waarin de mens centraal staat. 
Niet door alles over de schutting naar de ‘burger’ te gooien, maar door 
een verandering in de inrichting van onze samenleving waarin dit 
relatieprincipe weer meer centraal staat. Want juist het relatieprin-
cipe kan wel de verbondenheid bieden, het gevoel van invloed en de 
menselijke maat waar we zo naar zoeken.

De ordening van de samenleving
Hiermee komen we op een enigszins theoretische maar fundamentele 
discussie over de ordening van de samenleving. Elke samenleving is 
geordend, wat zoveel betekent als dat menselijke interacties op een 
bepaalde manier worden vormgegeven door instituties en structuren. 
Niet alleen de interacties van mensen, maar die van de hele samen-
leving kunnen op de hierboven beschreven drie manieren worden 
ge organiseerd. Elk van de drie ordeningsprincipes heeft zijn eigen 
sterktes en zwaktes. De publicatie Ordening op orde (VMS 2011; 2014a) 
biedt een analytisch raamwerk waarin we dit uitgebreid uiteenzetten, 
maar in het kort komt het op het volgende neer: het marktprincipe 
is met name goed in het genereren van efficiëntie, maar is vaak niet 
rechtvaardig. Hierin is juist het bureaucratieprincipe wel weer goed, 
maar dit schiet tekort in het leveren van maatwerk. Het relatieprincipe 
is vooral goed in het genereren van verbonden heid tussen mensen: 
door interactie leren mensen elkaar kennen en ontstaan er vaak nieuwe 
sociale relaties. Dit laatste ordeningsprincipe heeft nog iets wat de 
beide eerste niet hebben: het draait om persoonlijke inter actie tussen 
mensen en het is daarmee per definitie kleinschalig, terwijl zowel het 
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marktprincipe als het bureaucratieprincipe een meer grootschalig sys-
teem is.

Het is zowel deze verbondenheid als het persoonlijke en klein-
schalige karakter van het relatieprincipe dat volgens ons het recente 
succes en de aantrekkingskracht van de vele ‘lichte’ initiatieven van 
mensen onderling verklaart. We vinden hierin als mensen iets wat 
we steeds minder kunnen vinden in de grote en anonieme systemen 
van markt en bureaucratie: persoonlijke betrokkenheid, aandacht 
en invloed. Dit besef kan ons op meerdere manieren verder helpen 
bij het opnieuw vormgeven van onze samenleving. Het kan mensen 
zelf helpen om te begrijpen waarom een bepaald initiatief wel of niet 
slaagt of oplevert wat mensen ervan verwachten. Als een bepaald 
initiatief bijvoorbeeld gedragsregels gaat vastleggen of geprofes-
sionaliseerd wordt, bestaat het risico dat dit initiatief onder druk 
komt te staan.12 Of als er marktelementen worden doorgevoerd in een 
initiatief van mensen onderling, zoals bijvoorbeeld bij het Makkie-
systeem in  Amsterdam-Oost,13 dan kan dit de wederkerigheid en het 
onderling vertrouwen van het initiatief ondermijnen. Het inzicht in 
hoe initiatieven van mensen onderling werken, kan vervolgens ook de 
ambtenaar of de lokale bestuurder helpen wanneer ze met deze initia-
tieven van doen hebben.

Maar inzicht in de dynamiek van ordeningsprincipes kan ons op 
een nog andere manier verder brengen. Als we de verbondenheid in 
de samenleving belangrijk vinden, en de persoonlijke invloed van 
mensen willen vergroten, dan moet er meer ruimte komen voor ordening 
via het relatieprincipe. Dus niet per se ruimte voor ‘de burger’, maar 
ruimte voor de ‘natuurlijke’ dynamiek van menselijke interactie. En 
daar is in onze ogen momenteel geen sprake van. De logica van zowel 
de markt als de bureaucratie is in de loop van de twintigste eeuw veel 
van onze menselijke interactie in de samenleving gaan domineren. 
Beide systemen zijn zeer geschikt en noodzakelijk om grootschalige 
samenlevingen te ordenen, maar het zijn zoals gezegd ook anonieme, 
onpersoonlijke systemen. Het doet er feitelijk niet toe wie je bent of 
wat je wilt. De mens en menselijke interactie worden ofwel tot een 
anonieme bureaucratische handeling gereduceerd, ofwel tot een 
anonieme markttransactie. Het is deze ‘ontmense lijking’ van beide 
systemen die volgens ons begint te wringen met de dynamiek van 
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de individualiserende samenleving van de 21ste eeuw (zie verder 
hoofdstuk 2). Door ons te richten op de dynamiek en de voordelen van 
vooral het relatieprincipe gaat dit boek over veel meer dan de ‘burger-
initiatieven’ die de laatste tijd zo centraal staan. Het gaat ook over de 
wijkverpleegkundige die in opkomst is, over de rol van de leraar voor 
de klas en over ruimte voor de mens als ‘professional’ in het algemeen. 
Of over zelfsturende teams op de werkvloer, over het stimuleren van 
 creativiteit en innovatie en over samenwerkingsverbanden tussen 
ondernemers. En om het nog groter te maken gaat het ook over het 
herstel van vertrouwen in de bankensector of in de politiek.

Meer ruimte voor het relatieprincipe en minder voor het bureau-
cratieprincipe en marktprincipe is niet hetzelfde als ‘minder staat’ of 
‘minder marktpartijen’. Alhoewel deze beide actoren een ‘natuurlijke’ 
neiging hebben om vooral respectievelijk het bureaucratieprincipe 
en marktprincipe te hanteren, kan elke actor gebruikmaken van elke 
manier van organiseren. Net zoals we bij maatschappelijke verban-
den van mensen een verschuiving zien naar meer organisatie via het 
relatieprincipe, zo zien we dit ook geleidelijk terug bij zowel markt-
partijen als de staat (ambtenaren, politici en bestuurders). We zien 
enerzijds dat de mens en zijn relaties weer centraler komen te staan in 
de economie (in meer economische termen: social en human capital).14 
Bij de staat zien we de opkomst van ‘burgerparticipatie’: het betrekken 
van burgers bij besluitvorming en uitvoering van beleid. Tabel 2 laat 
de verschillende opties zien voor alle actoren.

Tabel 2: Vormen van organiseren via het relatieprincipe

Actor Relatieprincipe

Mensen, individuen Bottom-up initiatieven 
van mensen onderling 
en veranderingen in het 
gevestigde middenveld

Hoofdstuk 3

Werkgevers, werknemers, 
producenten en 
consumenten

Zelfsturing, creativiteit, 
ondernemerschap en 
dialoog

Hoofdstuk 4

Politici, ambtenaren, 
bestuurders

Ruimte voor menselijk 
verschil en maatwerk en 
voor burgerparticipatie 
(besluitvoering en 
uitvoering)

Hoofdstuk 5
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En hiermee komen we ook bij de opbouw van dit boek. Dit boek gaat 
dieper in op deze verschuivingen die gaande zijn in de maatschap-
pij, de economie en bij de staat. We signaleren binnen elk van deze 
domeinen ‘kiemen waar we blij van worden’ en die we graag zouden 
bevorderen. Voor deze analyse maken we vooral ook gebruik van 
groeps gesprekken en interviews die we de afgelopen jaren hebben 
gehouden met wetenschappers, trend watchers, politiek geïnteresseer-
den en betrokkenen bij initiatieven van mensen onderling (zie lijst 
achter in het boek). Aan deze drie hoofdstukken gaat eerst een analyse 
vooraf van onze individualiserende samenleving (hoofdstuk 1) en wat 
er misgaat bij de huidige inrichting van onze samenleving (hoofd-
stuk 2).

Een individualistisch perspectief op samen
Dit boek houdt een pleidooi om het relatieprincipe – en daarmee de 
mens – weer centraal te stellen bij de inrichting van onze individua-
liserende samenleving. Wij menen dat dit niet alleen recht doet aan 
de opkomst van kleinschalige en zeer persoonlijke initiatieven van 
mensen onderling, maar ook dat hiermee een begin van een antwoord 
wordt gevonden op het maatschappelijk onbehagen dat in de samen-
leving aanwezig is. Het is geen panacee voor alle problemen in de 
samen leving, en ordening via zowel het bureaucratieprincipe als het 
marktprincipe blijft nodig (zie ook VMS 2014a). Want ook het relatie-
principe kent zijn zwaktes, zoals we in dit boek zullen laten zien. Het 
gaat, zoals altijd, om de juiste balans.

Onze analyse is beschrijvend van aard, maar tevens voor een deel 
normatief: we benadrukken bepaalde ontwikkelingen en trends 
in de ‘maatschappelijke onderstroom’ van de samenleving die we 
waardevol vinden en die we graag de ruimte zouden willen geven. 
Dit alles vanuit een sociaal-liberaal mens- en wereldbeeld.15 Ons 
startpunt is hierbij altijd het individu, en zijn vrijheid om zijn eigen 
leven naar eigen inzicht in te richten. Dit is geen keuze tegen ‘samen’ 
of de gemeenschap – integendeel. Ook vrije individuen zijn sociale 
wezens en geven samen met anderen vorm aan hun leven. Dit is ons 
individua listisch perspectief op samen.
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Hoofdstuk 1

Ik kan het samen: individuele 
vrijheid in kleinschalige 

verbanden

De mens is een sociaal wezen. Binnen groepen werken we samen aan 
 gezamenlijke doelen, maar strijden we ook om status, macht en invloed. 
We zoeken ons individuele geluk vaak in verbondenheid. Dit is menselijk: 
de meeste mensen kunnen en willen hun leven vaak niet vormgeven zonder 
anderen. Hier verandert een individualiserende samenleving niets aan. Onze 
sociale verbindingen zien er wel anders uit. In de netwerksamenleving van 
de 21ste eeuw zijn onze verbindingen gelijkwaardiger en ‘lichter’: minder 
geformaliseerd, minder top-down, minder beknellend, met meer vrijheid 
voor het individu. Onze persoonlijke ontplooiing staat voorop. Maar wellicht 
paradoxaal worden daarmee onze verbindingen met anderen ook belang-
rijker, persoonlijker, directer en kleinschaliger.

De 21ste eeuw is de eeuw van de burger
Dit idee1 geeft een algemeen gedeeld gevoel weer over de tijd waarin we 
leven: het is de tijd van het individu. Volgens sommigen is dit iets posi-
tiefs, de volgende stap in het proces van individualisering waarbij het 
individu verandert in een zelfredzaam en zelfbewust wezen. Volgens 
anderen is het iets negatiefs, de volgende stap in de achteruitgang van 
sociale cohesie en saamhorigheid. Maar dat er iets is veranderd, en 
aan het veranderen is, in de manier waarop we de rol van het individu 
in de samen leving beschouwen, lijkt onbetwist. De Poolse socioloog 
Zygmunt Bauman (2000) spreekt zelfs van het aanbreken van een 
nieuwe moderniteit, een ‘vloeibare’ moderniteit, die een veel radicaler 
idee van individualiteit met zich meebrengt. Wat deze moderniteit ken-
merkt, is vooral het streven naar persoonlijke ontplooiing en  eigenheid. 
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Een zoektocht naar ons expressieve en reflexieve zelf. De eeuw dus van 
de individuele vrijheid en persoonlijke ontwikkeling.

Wat betekent dit voor onze samenleving? En voor de manier 
waarop we onze samenleving vormgeven? Een brede vraag over de tijd 
waarin we leven die als startpunt dient voor de analyse in dit boek. 
Het is voor mensen, en dus ook voor politici, beleidsmakers en weten-
schappers, niet eenvoudig om hun eigen tijd te doorgronden. Het 
heden wordt vaak als bijzonder en complex ervaren; pas achteraf – na 
enige jaren – beginnen de contouren van een zekere structuur zich te 
vormen, en zelfs dan duurt het niet zelden nog decennia of  eeuwen 
voordat een tijd is afgerond, gedocumenteerd en opgeslagen in het 
collectieve geheugen. Toch willen we hier een poging wagen. We 
menen een ‘maatschappelijke onderstroom’ te ontwaren die (nog) 
niet altijd voor iedereen geldt en voor iedereen herkenbaar is, maar 
die volgens ons de voedingsbodem vormt voor zowel de opkomst 
van de initiatieven van mensen onderling als het maatschappelijke 
onbehagen die in de inleiding van dit boek werden benoemd. Een 
maatschappelijke onderstroom die valt samen te vatten in enkele 
kenmerkende ‘kantelingen’2 of transities: van hiërarchie naar gelijk-
waardigheid, van uniformiteit naar eigenheid, van anoniem naar 
persoonlijk en zichtbaar, en van grootschalig naar kleinschalig. In 
dit hoofdstuk staan deze grote bewegingen in vooral de Nederlandse, 
maar ook meer algemeen de westerse, samenleving centraal. Deze val-
len echter uiteindelijk alleen maar goed te begrijpen als we ‘de mens’ 
voor ogen houden die deze veranderingen individueel en collectief 
vormgeeft. We beginnen daarom met wat ons nu eigenlijk als mensen 
drijft. Het is immers onze eeuw.

De mens als sociaal wezen
Alle moderne gedragswetenschappen bestuderen uiteindelijk dezelfde 
fundamentele vraag: wat beweegt ons als mens? In de economie ken-
nen we de homo economicus (cf. Mill 1874). Mensen kiezen rationeel en in 
volledige vrijheid voor hetgeen hen individueel de meeste baten tegen 
de laagste kosten brengt. In de sociologie figureert de homo sociologicus 
(cf. Dahrendorf 2010). Mensen handelen binnen sociale verbanden van-
uit rollen en streven naar macht, status en aanzien. In de psychologie 
gaan we van de nurture van Freud naar de nature van Swaab en alles 
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daartussenin. Maar wie heeft het nog over de homo sapiens die we in 
het echte leven zijn? Alle gedragswetenschappen hebben een stukje van 
de puzzel en het gelijk. Als je die stukjes bij elkaar legt, is het antwoord 
dat de mens in alles wat hij doet zijn geluk nastreeft. Maar dan weten 
we nog niets. Want wat maakt een mens dan gelukkig?

De klassieke filosofen worstelden al met deze vraag en al vroeg 
ontstonden hierin twee scholen. De hedonisten stelden dat geluk de 
optelsom is van geluksmomenten en dat de mens dus moet streven 
naar zo veel mogelijk van die geluksmomenten. En hoewel hedonisme 
in het calvinistische Nederland wat in een kwade reuk staat, is er nog 
steeds een serieuze stroming in de psychologie die stelt dat geluk 
neerkomt op ‘a high level of positive affect, a low level of negative affect, 
and a high degree of satisfaction with one’s life’ (Deci & Ryan 2008: 1). 
Streven naar geluk is volgens deze school het wegnemen of vermij-
den van negatieve ervaringen, het kiezen voor positieve ervaringen 
en daaraan een tevredenheid met het leven ontlenen. Aristoteles 
had hierbij al ver voor Calvijn zijn bedenkingen. Het goede leven 
was wat hem betreft niet het plat kiezen voor plezier boven pijn: hij 
benadrukte dat het de mens gelukkig maakt om deugdzaam te leven 
en zich moeite te getroosten om voor zichzelf en anderen ‘het goede 
te doen’. Je ontplooit jezelf en je eigen talent ten bate van jezelf en 
anderen en bereikt daarmee een voldoening die op langere termijn 
werkelijk gelukkig maakt. Het oppervlakkige plezier van aaneen-
geregen geluksmomenten is volgens deze benadering onvergelijkbaar 
met het dieper liggende, eudemonische geluks gevoel dat je bereikt 
als je bevestigd wordt in je eigenwaarde en je een geborgen en gewaar-
deerd deel van een gemeenschap weet.

De consensus in de moderne psychologie is dat er tussen beide 
benaderingen een grote overlap bestaat en dat mensen die naar eude-
monisch geluk streven ook veel hedonistische geluksmomenten 
zullen beleven. Als D66 na een halfjaar hard werken een succesvol 
verlopen verkiezingscampagne afsluit, is het feest en is het daarmee 
verbonden geluksgevoel voor het campagneteam van een andere 
orde dan wat nauwelijks betrokken mensen ervaren op datzelfde 
feest. Eudemonia versterkt dus positieve hedonistische ervaringen. 
Andersom is dat helaas niet (altijd) het geval, zoals iedere drugs-
verslaafde ons pijnlijk illustreert. Maar wat ons nu precies in welke 
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mate gelukkig maakt? Dat is uiteindelijk toch een zeer persoonlijke 
kwestie; mensen kunnen niet voor elkaar bepalen waarin ze geluk 
vinden.

Er is echter wel een grote gemene deler. Ons streven naar geluk 
vindt zelden in een vacuüm plaats: het is het intentioneel handelen 
van het individu in zijn sociale context dat een belangrijke bijdrage 
levert aan zijn eigen geluk en dat van anderen.3 Het vrije individu wil 
niet alleen zijn eigen leven, maar ook zijn sociale omgeving (mede) 
vormgeven. In hun streven naar geluk kiezen mensen voor zichzelf, 
maar tevens voor anderen, en geven in wisselende verbanden van 
variërende intensiteit vorm aan hun eigen leven en dat van anderen. 
Inzichten uit de psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi 2000) 
lijken dit te ondersteunen. De zogeheten positieve psychologie heeft 
zich recent ten doel gesteld met wetenschappelijke methoden te 
achter halen wat mensen gelukkig maakt. Zij onderscheidt vijf belang-
rijke factoren die hierbij een rol spelen en die de mens dus nastreeft: 
 positive emotions, engagement, relationships, meaning en accomplish-
ments. De positieve emoties herkennen we van de hedonisten. Het 
engagement, de relaties, betekenisgeving en prestaties liggen veel 
dichter bij Aristoteles’ eudemonia. De meeste van deze factoren 
bereik je meestal niet alleen. Ergens betekenis aan geven en iets als 
succes ( h ) erkennen (meaning en accomplishments) kun je wel zelf doen, 
maar vaak is bevestiging van buiten prettig of zelfs nodig. Relaties 
ga je per definitie aan met anderen, en ook positieve emoties ervaar 
je veelal samen met anderen. Engagement is hier het best te inter-
preteren als de ‘flow’ die je kunt ervaren door helemaal in iets op te 
gaan en alles en iedereen om je heen te vergeten. Het kan alleen, maar 
ook hierbij is engagement binnen een groep die gezamenlijk ergens 
helemaal voor gaat veel  gebruikelijker.4 Waar het ons intentionele 
handelen betreft is expliciet duidelijk dat we ons geluk niet nastre-
ven of zullen bereiken buiten een sociale context waarbinnen we 
positieve emoties ervaren, relaties kunnen aangaan, gezien, gekend 
en gewaardeerd worden om wie we zijn en wat we – vaak samen met 
anderen – bereiken.

Is het echter niet een beetje naïef om te stellen dat mensen ‘als van-
zelf’ sociale verbanden zullen aangaan waarbinnen zij hun eigen en 
andermans geluk nastreven? Want is het individu er niet juist ook op 
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uit om zijn eigen welvaart, status en macht ten koste van anderen te 
vergroten? En zie je niet juist ook binnen sociale verbanden machts-
vorming en misbruik, uitsluiting, politieke spelletjes en ander gedoe 
waar veel mensen juist doodongelukkig van worden? Zeker. Dat hoort 
er ook bij. Dat maakt ons juist de homo sapiens die we zijn. Onze ver-
mogens tot diep gevoelde liefde en compassie, maar ook jaloezie en 
wedijver, sturen veel van ons sociale gedrag. ‘Het lijdt geen twijfel dat 
het egoïstische, het competitieve, het agressieve in de mens zit (…). 
Maar het altruïstische, het willen samenwerken, de solidariteit (…) zit 
evenzeer in ons…’ (Verhaeghe 2012: 231).

We streven samen met anderen naar ons geluk, maar doen dat 
vaak in concurrentie met buitenstaanders. En binnen de groep 
concurreren we met elkaar om macht, middelen en status. Deze 
tweeslachtigheid is eigen aan de mens en is langs de bekende geneti-
sche verwantschap evolutionair goed te verklaren. Binnen het gezin 
concurreer je met broers en zussen, maar samen met hen trek je op 
tegen je neven en nichten, met wie je weer samen optrekt tegen andere 
families in steeds verder uitdijende cirkels. Bij heel veel diersoorten 
zie je terug dat het aantal genen dat individuele dieren delen ook bij 
benadering de mate van  altruïsme en solidariteit bepaalt. Mensen 
zijn zich daarnaast echter, anders dan de meeste andere diersoorten, 
bewust van zichzelf en de ander en daarom in staat om ook complexe 
sociale relaties te construeren die niet op bloedbanden en genetische 
verwantschap gebaseerd zijn.5 Je buurt, stad of land. Je kerk, sociale 
klasse en beroepsgroep. En je voetbalclub, je klas en het bedrijf waar 
je werkt. Allemaal sociale verbanden die niet berusten op familie-
banden en genetische verwantschap, maar waarbinnen we hetzelfde 
coöperatieve en competitieve gedrag terugzien. Binnen de groep zet-
ten mensen al hun vermogens in om hun eigen status en positie veilig 
te stellen en te verbeteren. Maar als groep werkt men ook effectief 
samen om gezamenlijk geformuleerde doelen te bereiken.

We zijn door evolutie uitgerust met allerlei ‘sociale mechanismen’, 
zoals empathie en jaloezie, die we nodig hebben om te kunnen samen-
leven en samenwerken, maar die we ook hebben leren inzetten om te 
liegen en bedriegen ten eigen bate. Mensen die niet in groepen konden 
samenwerken, legden het al snel af in de harde strijd om het bestaan. 
Maar mensen die zich binnen de groep niet konden  opwerken en 
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handhaven, konden zich ook niet voortplanten. Laat dat een paar 
miljoen jaar sudderen en de tweeslachtigheid tussen competitie en 
coöperatie zit ons allen stevig biologisch ingebakken. De mens is van 
nature competitief en gericht op de eigen status en macht binnen zijn 
groep, maar tegelijkertijd ook sterk geneigd zich aan een groep te con-
formeren en met anderen samen te werken.

Al deze sociale mechanismen zijn zo vergroeid met ons wezen dat 
we ze beter kennen als emoties en vaak onderscheiden van de ratio. 
Sinds de Verlichting hebben we de nadruk sterk gelegd op de laatste. 
De mens als rationeel wezen. Maar ook de moderne verlichte mens is 
niet vrij van zijn emoties. Ons psycho sociaal welzijn heeft er ernstig 
onder te lijden als we onze emoties negeren of moeten onderdruk-
ken. En sociale uitsluiting leidt tot dezelfde fysiologische processen 
als rouw en pijn.6 We zijn dus zowel rationeel als emotioneel, maar 
bovenal sociale wezens. En hier verandert een individualiserende 
samenleving weinig aan.

De sociale mens in de individualiserende samenleving
Als het gaat om individualisering zijn maar weinig mensen het echt 
met elkaar eens (zie Peters & Scheepers 2000). In het algemeen zijn 
we het er echter wel over eens dat er de afgelopen eeuwen, maar 
vooral in de twintigste eeuw, een fundamentele omwenteling heeft 
plaatsgevonden in hoe we de plaats van de individuele mens in de 
wereld beschouwen (SCP 1998: 3). Onder invloed van verschillende 
maatschappelijke, culturele, economische, technologische en poli-
tieke ontwikkelingen is in de moderne tijd het ‘individu’ gecreëerd. 
Het zijn, met andere woorden, de wensen en belangen van dit indi-
vidu die leiding gevend zijn geworden in de manier waarop we onze 
samenleving inrichten. Vaak wordt individualisering gekoppeld aan 
een toenemende pluriformiteit van levensstijlen en -keuzes. Maar nog 
vaker wordt individualisering gezien als een proces waarbij het indi-
vidu losser is komen te staan van de groepen waarin hij zich beweegt, 
met als gevolg een afnemend respect voor de ander in het algemeen 
en autoriteit in het bijzonder. Kort door de bocht, we staan meer 
op onszelf en zijn egoïstischer geworden. Dit is ook wat de meeste 
Nederlanders zelf denken. Maar liefst 82% van de Nederlanders vindt 
dat het in ons land ‘steeds meer ieder voor zich wordt’, en slechts 11% 
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meent dat we tegenwoordig net zo solidair met elkaar zijn als twintig 
tot dertig jaar geleden (Dekker et al. 2013a). Veel Nederlanders maken 
zich dan ook zorgen over de tanende sociale cohesie in de samenleving 
(SCP 2008b). Dat 30% van de Nederlanders zich wel eens ‘enigszins’ een-
zaam voelt (RIVM 2013)7 past in dit beeld, evenals de vaak schokkende 
berichten in de media over mensen die maanden tot jaren dood in hun 
huis liggen voordat ze gevonden worden.

Zonder dit gevoel te willen bagatelliseren is er echter over het alge-
meen weinig empirisch bewijs gevonden voor de bewering dat ‘het 
individu’ volledig los is komen te staan van zijn sociale omgeving, en 
dat de sociale cohesie inderdaad hard achteruitgaat (zie bijvoorbeeld 
CBS 2010a). Om te beginnen zijn we in Nederland nog steeds massaal 
lid van, of actief bij, allerlei maatschappelijke organisaties. In 2007 
waren ruim drie op de vijf mensen boven de 6 jaar lid van een vereni-
ging, van een sportvereniging, zangvereniging tot jeugdvereniging 
(CBS 2010a: 41). Ook het percentage meer ‘passieve’ lidmaatschappen 
van ideële organisaties blijft hoog, alhoewel traditionele organi-
saties zoals Amnesty met ledenverlies te maken hebben, terwijl 
consumentenorganisaties en organisaties op het gebied van milieu 
en natuur sterke stijgers zijn.8 Een andere belangrijke indicator van 
sociale samenhang is vrijwilligerswerk. Ook daar zien we geen grote 
veranderingen die wijzen op toenemend egoïsme. Het percentage vrij-
willigers lijkt de afgelopen decennia zelfs een beetje toegenomen (CBS 
2010a: 55). Het aandeel van de volwassen Nederlanders dat zegt zich 
jaarlijks in ieder geval één keer onbetaald te hebben ingezet voor een 
organisatie ligt al vanaf 1997 stabiel op ongeveer 43%. Het percentage 
mensen dat zich als vrijwilliger beschouwt op het moment van een 
enquête is ook al jaren stabiel rond de 20% (zie ook SCP 2014). Het aan-
tal uren dat we aan vrijwilligerswerk besteden is overigens wel licht 
gedaald van 5,2 uur in 2001 naar 4,9 uur in 2009 (CBS 2010a: 57). Ook 
in internationaal perspectief lijken landen die als geïndividualiseerd 
worden beschouwd het over het algemeen goed te doen als het gaat 
om het doneren aan goede doelen, filantropie enzovoort (zie de World 
Giving Index).

De mens is een sociaal wezen, ook in een individualiserende 
samenleving, zo blijkt. Sociale contacten met familie, vrienden 
en buren zijn nog steeds van groot belang voor het geluksgevoel 
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van individuen (Stiglitz 2009; CBS 2013)9. Individualisering moet 
dan ook niet worden beschouwd als een proces waarbij individuen 
steeds minder sociale contacten leggen of sociale relaties aangaan. 
Individualisering gaat in essentie om de toegenomen vrijheid (de 
autonomie) van het individu om zijn leven naar eigen smaak in te 
richten, inclusief de vrijheid om eigen collectieven en gemeenschap-
pen te kiezen (zie ook De Beer 2004; Schnabel 1999). Om dus je eigen 
identiteit vorm te geven, buiten die van de collectieve verbanden 
waartoe je behoort om (Peters 1993). Je besluit lid te worden van de 
katholieke biljartvereniging, de lokale hockeyclub, maar je ook aan 
te sluiten bij een landelijke Solex-club. Je trouwt met een man, een 
vrouw of juist niemand. Je beslist zelf hoe je eruit wilt zien, of je 
een rokje of een spijkerbroek draagt. De sociale omgeving is en blijft 
van belang bij het maken van deze keuzes. Zoals Hurenkamp en 
Duyvendak (2004) het in de titel van hun boek aardig verwoorden: 
we lopen als vrij individu vooral met de kudde mee. Maar onze keu-
zes kunnen in een individualiserende samenleving niet altijd meer 
dwingend worden opgelegd. De ‘lotsbeschikking’ ligt – in ieder geval 
 theoretisch – bij het individu, en niet bij enige externe autoriteit, zij 
het God, gemeenschap of staat. Het individu bepaalt daarmee ook 
voor zichzelf wat ‘goed’ of ‘fout’ is. Individualisering is in dit opzicht 
een proces dat door de Canadese filosoof Charles Taylor wordt geka-
rakteriseerd als de verplaatsing van morele over wegingen van het 
collectief naar het individu (1989).

Dit is geen proces dat ooit ‘af’ is. Individualisering is een per-
manent proces. Met ieder nieuw kind dat geboren wordt – met 
elke generatie – begint het proces opnieuw. Er is dus niet zoiets 
als een individuele heilstaat die op een bepaald moment ‘klaar’ is. 
Individualisering kenmerkt zich door een voortdurend ‘zoeken naar 
vrijheid’ (Halsema 2011). Wel kennen elke tijd en plek hun eigen dyna-
miek, hun eigen nadruk op een bepaalde invulling van vrijheid, vaak 
in reactie op voorgaande periodes. Want wat is vrijheid eigenlijk? 
Is dat lekker doen waar je zelf zin in hebt? Of gaat het vooral om de 
vrijheid om te stemmen of de vrijheid van meningsuiting? Maar wat 
heb je aan deze politieke vrijheid als je moet vechten voor je dage-
lijks bestaan of geen geld hebt voor goede zorg? Hoe vrij ben je dan 
 eigenlijk?
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Vrijheid lijkt een eenduidig begrip, maar bestaat in verschillende 
vormen. Vrijheid draait voor een belangrijk deel om de afwezigheid 
van bemoeienis en invloed van anderen – het individu beschikt 
hierbij zelf over zijn leven zonder externe inmenging (de ‘vrijheid 
van’). Dit kan politieke vrijheid betekenen, maar ook culturele of 
consumptieve vrijheid. Maar vrijheid gaat ook om het vermogen om 
aan deze vrijheid een gevolg te geven (de ‘vrijheid tot’). Om dus je 
keuzes werkelijkheid te maken. De kern is hierbij eigenlijk autonomie 
of meesterschap. Het gaat er bijvoorbeeld om dat iemand niet al bij 
voorbaat 1-0 achterstaat vanwege een bepaalde sociaaleconomische of 
culturele achtergrond. Deze verschillende vormen van vrijheid zijn 
door Isaiah Berlin (1969) omschreven als respectievelijk ‘negatieve’ en 
‘positieve’ vrijheid. Een andere, minder gebruikte opsplitsing is die 
van de formele vrijheid tot het willen en de materiële vrijheid om de 
keuze ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Het proces van individualisering, waarbij al deze verschillende 
vrijheden van het individu worden vergroot, is al enige tijd gaande. 
Meestal wordt de Verlichting als het historische begin gekozen. Lange 
tijd ging individualisering vooral over de creatie van het ‘individu’ 
als idee, als aparte en zelfbewuste eenheid in de gecollectiviseerde 
samenleving. Pas vanaf de achttiende en vooral de negentiende eeuw 
kreeg individuele vrijheid echt vorm in de dagelijkse realiteit. En hoe-
wel het vergroten van de individuele vrijheid klinkt als een proces van 
vooral ruimte geven aan en loslaten van het individu, is het geleidelijk 
vergroten van deze vrijheden een actief emancipatoir proces geweest, 
waarbij de staat, en via de staat ook de markt, een zeer grote rol heeft 
gespeeld, en nog steeds speelt.

De (negatieve) vrijheid van het individu om zonder bemoeienis 
van anderen beslissingen te nemen over zijn eigen leven begon met de 
bescherming van de klassieke grondrechten in onze democratische 
rechtsstaat. Dat de fundamentele grondrechten, zoals vastgelegd in 
onze Grondwet, maar tevens in pas veel latere verdragen zoals het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van groot belang 
zijn voor de vrijheid van het individu, behoeft waarschijnlijk weinig 
betoog: het zijn rechten die individuen beschermen tegen de staat, 
maar ook tegen inmenging in, en schendingen van, vrijheden door 
andere burgers. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van 
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 vereniging, maar vooral ook de vrijheid om te beschikken over je 
eigen lichaam is van groot belang voor de vrijheid van individuen. 
Na de bescherming van deze negatieve vrijheid werd vooral in de 
twintigste eeuw de bescherming van de positieve vrijheid van het 
individu steeds belangrijker (meestal vastgelegd in de zogeheten 
 sociale grondrechten). Deze kreeg vooral vorm door de opbouw van 
de welvaartsstaat. In de negentiende, maar vooral de twintigste eeuw 
ging de staat geleidelijk voorzien in onze materiële basis behoeften. 
Door allerlei voorzieningen en sociale regelingen op het gebied van 
pensioen en arbeidsongeschiktheid en op dat van zorg en huisvesting 
hoefden we ons minder zorgen te maken over onze eerste levens-
behoeften en ontstond zo een ‘veilige’ basis (VMS 2014a) van waaruit 
we verder ons leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Onderwijs 
is hierbij ook van cruciaal belang (geweest). Het opleidingsniveau 
van de Nederlandse (en meer algemeen de westerse) bevolking is de 
laatste zestig jaar feno menaal gestegen en heeft ons ‘zelfregulerend 
vermogen’ vergroot (cf. Lindenberg 2010). Maar ook via de creatie van 
markten – markten in de moderne zin van het woord kunnen niet 
bestaan zonder de staat als ‘marktmeester’ (zie ook hoofdstuk 2) – ver-
grootte de staat vooral onze materiële en consumptieve keuzevrijheid.

De staat creëerde dus voor een belangrijk deel het individu. Dat 
niet alleen sociaaldemocratische, maar vooral ook liberale denkers 
en politici van groot belang zijn geweest voor het op  tuigen van de 
democratische rechtsstaat en welvaartsstaat, is in dit opzicht dan 
ook geen verrassing: de staat bevrijdde het individu van onderdruk-
king door, of afhankelijkheid van, het collectief (zie ook Hendriks 
2013). Overigens niet alleen door vrijheden te ‘geven’ aan individuen, 
we hebben ook vrijheden ingeleverd (denk aan de leerplicht in het 
onderwijs of, recenter, het rook verbod in cafés). Maar daar krijgen we 
meestal een andere vorm van vrijheid voor terug (de kans op ontplooi-
ing of een gezonde leefomgeving).

Deze vergrote individuele vrijheden uitten zich in de loop van de 
twintigste eeuw in sociaal opzicht vooral in een proces dat we ken-
nen als ‘de ontzuiling’, waarbij de traditionele, vooral katholieke en 
protestantse zuilen steeds minder gingen bepalen hoe het leven van 
het individu van geboorte tot dood werd ingericht. We hebben ons 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw duidelijk losgemaakt van 
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de vele verzuilde en traditionele instituties: in de eerste plaats van 
de kerk, maar ook de verzuilde vakbond, politieke partijen of jeugd-
verenigingen worden hiertoe vaak gerekend (Kennedy 2009). De sterk 
afnemende aantallen mensen die lid zijn van of actief zijn bij deze 
organisaties zijn vaak illustratief in dit verband. Terwijl in 1947 nog 
82,9% van de Nederlandse bevolking vaker dan één keer per maand 
naar de kerk ging, was dit in 1980 slechts 38% en in 2009 nog maar 
17%. De ontkerkelijking ging het snelst van de jaren zestig tot aan 
1985, maar vlakte daarna wel af. Het lidmaatschap van vakbonden in 
Nederland daalde ook navenant van 36,2% in 1970 naar 24,1% in 1990, 
maar herstelt zich sindsdien wel weer een beetje (Van Ruysseveldt & 
Visser 1996: 230; SCP 2008a). Dezelfde golfbeweging zien we terug bij 
politieke partijen (SCP 2008a).

De mondige en individualiserende Nederlander voelde zich vanaf 
de jaren zestig en zeventig minder aangetrokken tot dit soort maat-
schappelijke organisaties. Maar zoals eerder benadrukt, boette de 
organisatiekracht van Nederlanders niet echt aan kracht in door 
het proces van individualisering. Het kreeg alleen een andere vorm. 
Andere, seculiere maar vooral ook op meer postmateriële leest 
geschoeide organisaties (bijvoorbeeld Amnesty, maar ook de scou-
ting) kregen juist veel meer donateurs en leden vanaf de jaren zestig 
(Kennedy 2009). Ook betekent de vrijheid om onze eigen keuzes te 
maken niet dat we nu alle 17 miljoen een totaal verschillende levens-
stijl hebben (zie ook De Beer 2004). Door de opkomst van tv en internet 
zijn we weliswaar beter op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is 
in de wereld; we laten ons daardoor ook beïnvloeden door trends en 
hypes. Maar uiteindelijk kiezen we in vrijheid toch vaak voor dezelfde 
dingen. Niet zo gek, want uiteindelijk zijn we toch ook allemaal men-
sen met min of meer vergelijkbare behoeften en verlangens.

Naar een radicale individualiteit
Hoe plaatsen we nu de opkomst van initiatieven van mensen onderling 
in dit verhaal? Evenals het maatschappelijk onbehagen dat vaak onder 
meer gekoppeld wordt aan dit proces van individualisering? Beide 
fenomenen bestonden ook al in bovengenoemde periode en zijn – zoals 
in de inleiding vermeld – dus niet iets nieuws van de 21ste eeuw. Echter, 
beide krijgen wel een specifieke vorm in een tijd waarin persoonlijke 
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ontwikkeling en bevrijding steeds belangrijker worden gevonden, 
bovenop of soms zelfs in plaats van de materiële en democratische 
vrijheid die de staat ons verschaft of de consumptieve vrijheid van de 
markt.

Volgens tal van hedendaagse denkers is er in de 21ste eeuw een 
andere, ‘nieuwe’ fase aangebroken in het individualiseringsproces dat 
al honderden jaren bezig is. Niet in geringe mate beïnvloed door de 
opkomst van internet en social media. De socioloog Zygmunt Bauman 
bijvoorbeeld ontwaart de contouren van een nieuwe moderniteit, die 
hij ook wel als een ‘vloeibare moderniteit’ omschrijft (Bauman 2000). 
Bij het individualisme van deze moderniteit, zo betoogt Bauman, 
staat een radicaler idee van individualiteit centraal, waarover hij 
overigens zelf heel pessimistisch is. Wat deze ‘nieuwe individualiteit’ 
vooral kenmerkt, is het sterke verlangen en streven naar eigenheid of 
bijzonderheid. We zijn op zoek naar wat ons speciaal maakt tussen de 
veelheid van individuen die er zijn; we zijn op zoek naar wat ons leven 
zin geeft, in de afwezigheid van de predestinatie van weleer; we zijn 
op zoek naar wat ons gelukkig maakt in de enorme hoeveelheid pro-
ducten en mogelijkheden die onze tijd ons biedt. De nadruk ligt dus 
op een zeer persoonlijke bevrijding en ontplooiing, waarbij onze per-
soonlijke talenten en verdiensten centraal staan. Zie hier de enorme 
opkomst van cursussen en workshops over hoe je het beste uit jezelf 
kunt halen. Ook het succes van spirituality light-bladen als Happinez 
en Flow is kenmerkend in dit opzicht. Evenals overigens het succes 
van psychologen die ons moeten helpen om onszelf beter te begrij-
pen en ons bijstaan als we falen (DeHue 2008). Het soort werk dat we 
doen zegt volgens ons steeds vaker iets over het soort mens dat we 
zijn. Hetzelfde geldt voor de producten die we kopen en het leven dat 
we leiden: het gaat om onze persoonlijke identiteit, en vooral ook om 
deze te laten zien aan anderen, in het bijzonder op social media.10 Voor 
velen, zoals Bauman, is dit alles iets om depressief van te worden. Zijn 
we nu inderdaad oppervlakkige en egoïstische wezens geworden?

Om opnieuw te beginnen, en dit punt nog eens te benadrukken: 
ook in deze ‘vloeibare moderniteit’ is sociale verbondenheid met de 
ander zeer belangrijk voor het individu, al was het maar alleen omdat 
de zoektocht naar eigenheid en bijzonderheid per definitie plaats-
vindt in relatie tot anderen. Als sociaal wezen zoeken we nog steeds 
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verbondenheid en geborgenheid, misschien wel nadrukkelijker in 
deze tijd waarin we zingeving en zelfontplooiing centraal stellen 
(zie hierna). Onze sociale verbindingen krijgen wel weer een andere 
vorm. Waar we eerder een verschuiving zagen van verzuilde, traditi-
onele en meer materiële verbanden naar ontzuilde, moderne en meer 
immateriële verbanden (zie pagina 30/31), zien we nu een verschui-
ving van deze ‘zware’ naar ‘lichte’ gemeenschappen (Hurenkamp & 
Duyvendak 2004): verbanden die veel minder geformaliseerd en geïn-
stitutionaliseerd zijn en waar we ook weer uit kunnen stappen als ons 
 persoonlijke of gezamenlijke doel vervuld is, onze interesses verande-
ren of als we ons niet meer lekker voelen binnen een gemeenschap. De 
‘lichte’ verbindingen tussen mensen op het gebied van bijvoorbeeld 
sport, muziek, kunst of vrije tijd in het algemeen horen hier vaak bij 
(zie CBS 2010a). Maar de vele initiatieven van mensen onderling die 
nu zo in de belangstelling staan horen hier ook bij. Het gaat hierbij 
vaak niet om sociale recreatieve relaties, maar eveneens om bepaalde 
gemeenschappelijke doelen zoals het verbeteren van de leefbaarheid 
of duurzaamheid in de buurt (zie bijvoorbeeld initiatieven zoals 
 ‘Natuurlijk Nieuwsgierig’ in Apeldoorn, het ‘Makkie-systeem’ in 
de Indische buurt in Amsterdam of ‘SLIM’ in Makkinga), om het 
bestrijden van armoede (Soepbus Utrecht of Stichting MOI) of om 
zorg of burenhulp (buiten de ‘zware’ verbanden van de familie om, 
 bijvoorbeeld BUUV in Haarlem).11 De 21ste-eeuwse samenleving 
bestaat zeker niet alleen maar uit dit soort ‘lichte’ verbindingen; vaak 
zijn verbindingen in ieder geval ook gedeeltelijk geformaliseerd. 
Kenmerkend voor de vloeibare samenleving is juist dat deze  sociale 
verbondenheid geen vaste invulling heeft, maar van persoon tot 
persoon kan verschillen. Iedereen kiest de verbindingen waar hij zelf 
behoefte aan heeft. Dat kunnen wel degelijk ‘zware’ verbindingen zijn, 
zoals familie of kerk.

Ongeacht het voortbestaan van deze zware verbanden ontwikkelt 
de 21ste-eeuwse samenleving zich in de richting van een ‘netwerk-
samenleving’ (cf. Rhodes 1996) of ‘improvisatiemaatschappij’ 
(Boutellier 2011). Deze transitie naar een netwerksamenleving 
kenmerkt zich door een ‘kanteling’ van een hiërarchische, gebureau-
cratiseerde en rationele orde naar een meer gelijkwaardige, informele 
en vluchtige netwerkstructuur. De ‘oude’ structuur die, zoals we 
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zagen, het  individu vanaf de negentiende eeuw creëerde en die vooral 
vorm kreeg in de democratische rechtsstaat en welvaartsstaat, wordt 
steeds vaker als beknellend en zelfs betuttelend ervaren. Niet omdat 
we niet beseffen dat we beide nodig hebben, maar omdat de unifor-
merende gelijkheid en vrijheid die het systeem genereert niet meer 
altijd passen bij onze zoektocht naar persoonlijke bevrijding. We 
willen meer menselijk maatwerk (zie ook hoofdstuk 2). We herkennen 
allemaal de frustratie die komt kijken bij de hoeveelheid regelgeving 
van de overheid, die nooit goed lijkt aan te sluiten bij onze persoon-
lijke situaties. Ook doen instructies ‘van bovenaf’ het niet heel goed 
in onze tijd. Gezag en autoriteit gebaseerd op formele posities zijn 
geen vanzelfsprekendheid meer en moeten in eerste instantie worden 
verdiend (Furedi 2013)12. Dit tanende gezag komt overigens niet zozeer 
tot uitdrukking in een sterk afnemend vertrouwen in ‘autoriteit’ – 
want dat valt eigenlijk nog best mee in historisch en vergelijkend 
perspectief (zie CBS 2010b) – maar vooral in het openlijk betwisten 
van beslissingen en handelingen van autoriteiten. We vinden het niet 
meer vanzelfsprekend ‘waar’ of ‘goed’ wat rechters, media, politici of 
wetenschappers zeggen en beslissen. Daar willen we zelf graag over 
meepraten. Zie in dit verband ook de grote populariteit van ‘intersub-
jectieve waarheidsvinding’ zoals Wikipedia.

In de netwerksamenleving worden relaties dus veelal gelijk-
waardiger, sneller, flexibeler, vluchtiger, minder geformaliseerd en 
geïnstitutionaliseerd, en daarmee ook onvoorspelbaarder, wispel-
turiger en ogenschijnlijk zonder houvast of vaste structuur.13 Sociale 
verbanden worden hierdoor ook – en wellicht heel paradoxaal – rela-
tief belangrijker, in de zin dat we ons het belang ervan in deze fase 
van individualisering des te meer realiseren. Juist in een tijd waarin 
individuen meer persoonlijke vrijheid opeisen en krijgen, worden 
we ons bewust van de centrale rol die sociale en persoonlijke relaties 
spelen bij het vormgeven van deze vrijheid. Want als we echt alleen 
zijn – zit maar eens dagen achter elkaar alleen thuis om bijvoorbeeld 
een boek te schrijven –, beseffen we ten volle dat we het als mens 
niet alleen kunnen en willen en dat we anderen ook nodig hebben. 
De emancipatie van het individu heeft wat dit betreft ons niet alleen 
zelfredzamer gemaakt (Lampert & Wijffels 2012), maar heeft ook onze 
 samenredzaamheid versterkt (de Volkskrant, 6 oktober 2009). Dit is in 
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onze ogen wat de essentie vormt van de vele initiatieven van mensen 
onderling en van de energie van de samenwerkende burger. Deze ver-
bindingen bieden mensen de persoonlijke vrijheid, de mogelijkheid 
om zichzelf te ontplooien en een eigen identiteit op te bouwen, maar 
wel in sociale verbondenheid met anderen, in het volle besef dat we 
het met elkaar moeten doen. Deze vorm van persoonlijke vrijheid 
in verbondenheid verkiezen veel mensen steeds vaker boven de lege 
vrijheid van de markt of de opgelegde verbondenheid van de staat. 
Het levert ons persoonlijke betrokkenheid, invloed en de kans op ont-
plooiing, die de anonieme en grote structuren van markt en staat ons 
niet (meer) kunnen leveren.

Deze vrije verbondenheid tussen mensen gedijt het beste op 
relatief kleine schaal: niet anoniem, maar met directe en frequente 
contacten en gesprekken. Ze wordt hiermee niet alleen belangrij-
ker, maar ook persoonlijker. Persoonlijk in de zin dat het ertoe doet 
wie je bent en wat je wilt, en ook wie de ander is en wat hij of zij wil. 
Persoonlijk ook als in direct contact en met persoonlijke aandacht, 
wat overigens behalve face to face tevens via Facebook of andere social 
media kan plaatsvinden. Het belang van het persoonlijke element zien 
we bijvoorbeeld terug bij hedendaagse vormen van activisme, idea-
lisme en solidariteit (zie Idee, nr. 2, 2013 en nr. 4, 2014). We gaan vooral 
de straat op voor kwesties die ons persoonlijk raken of die persoonlijk 
worden doordat slachtoffers en benadeelden voor ons een gezicht 
krijgen. Concrete, zelfgekozen betrokkenheid vervangt steeds vaker 
algemene, weinig concrete, door politiek, vakbond of kerk opgelegde 
solidariteit met onbekenden. Het nieuwe idealisme is persoonlijk 
en nabij, toegepast en overzichtelijk. Het maatschappelijk belang en 
de impact hiervan blijken overigens ook in economische zin: neem 
bijvoorbeeld Eye Wish Opticiens, die op televisie adverteert dat zij in 
deze drukke en hectische tijden nog wel de tijd nemen voor hun klan-
ten en voor een persoonlijke benadering kiezen.

Meer of minder individualisering?
In de nieuwe, vloeibare moderniteit van de netwerksamen leving is 
het streven naar orde vervangen door persoonlijke bevrijding en ont-
plooiing. Dit klinkt mooi en sympathiek – want wie wil er nu niet meer 
vrijheid? – maar heeft toch niet alleen maar voordelen. Het pessimisme 
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over de 21ste-eeuwse netwerk samenleving gaat in algemene zin over de 
teloorgang van onze beschaving, maar richt zich vaak veel specifieker 
op de mensen, de individuen, die het in deze samenleving niet altijd 
meer redden en zich niet ‘behaaglijk’ voelen. De netwerksamenleving 
heeft zo een janusgezicht; sommige mensen lopen voorop en voelen 
zich heerlijk bij alle mogelijkheden die de ‘onbegrensde wereld’ biedt 
(Boutellier 2012); andere mensen raken zeer onzeker en gefrustreerd. 
De meeste mensen roeien overigens maar gewoon met de riemen die 
ze hebben. Enerzijds vraagt de netwerksamenleving nogal wat van 
het individu. Het vraagt om zelfredzaamheid en een eigen kracht die 
niet iedereen in dezelfde mate heeft. Ook de druk op het individu om 
te pres teren en te excelleren neemt navenant toe, in maatschappelijke 
en  economische zin (cf. Sennet 1998). Anderzijds is er in de open net-
werkwereld steeds minder ruimte voor de veiligheid en geborgenheid 
van een eigen, afgeschermde gemeenschap. Veel mensen missen anker-
punten, morele richting, en een zekere mate van sociale nabijheid en 
veiligheid. In de woorden van Boutellier: ‘de nodale wereld resoneert 
onvoldoende om identiteit te erkennen’. In de ogenschijnlijke chaos van 
de netwerkwereld liggen door zowel dit gebrek aan controle en invloed 
als een tekort aan ervaren ‘gemeenschapszin’ (SCP 2008b) gevoelens 
van onzekerheid, onveiligheid en machteloosheid op de loer. Vooral 
de mensen die het moeilijk hebben, keren zich teleurgesteld af van de 
politiek en roepen om herstel van de oude orde: naar vooral de hechte 
en veilige gemeenschap van weleer. Dit toenemend ‘verlangen naar 
gemeenschap’ (Koenis 1997, in RMO 2013a: 26) verklaart het terugkerend 
nationalisme en conservatisme, de roep om sterke en daadkrachtige lei-
ders, maar uit zich ook in collectieve rouwfenomenen die zichtbaar zijn 
in bijvoorbeeld stille marsen en begrafenissen van bekende personen 
als Pim Fortuyn en André Hazes. Waar de gemeenschap wordt gezocht 
in het begin van de 21ste eeuw, neemt zij al gauw gemankeerde vormen 
aan: tijdelijk, fundamentalistisch, explosief, ‘gated’ (Boutellier 2011).

De grote vraag is natuurlijk of deze toenemende kloof tussen 
behaaglijken en onbehaaglijken14 betekent dat we dus van onze indi-
vidualisering af willen en af moeten. Zijn de negatieve consequenties 
niet zo groot dat het beter is om ‘terug’ te gaan naar de oude orde? 
De vraag daargelaten of ‘terug’ wel mogelijk is in welke samen-
leving dan ook, en waar we dan eigenlijk naar terug willen, moet een 
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 antwoord worden gevonden op deze tweedeling in de samenleving. 
Bijna niemand wil toe naar een samenleving waarin het recht van de 
sterkste of slimste geldt. Maar ook bijna niemand wil onze verworven 
vrijheden inleveren. Wat dan wel? In plaats van minder is er in onze 
ogen juist meer individualisering nodig (zie ook Halsema 2009). Het 
gaat hier dan wel om de invulling van het begrip individualisering 
zoals wij dat in dit hoofdstuk hebben benadrukt: als de vergroting 
van  individuele vrijheden, waarbij individuen het zelfregulerende 
vermogen verkrijgen om op eigen kracht en zonder angst hun eigen 
beslissingen te nemen over hun eigen leven. De unieke, persoonlijke 
invulling van vrijheid die bij de radicale individualiteit centraal staat, 
vormt in onze ogen een verrijking van onze verworven vrij heden 
(en dus niet simpelweg een vervanging hiervan).15 Net als in het ver-
leden geldt hierbij dat de vergroting van individuele vrijheden in de 
21ste eeuw een actief emancipatoir proces vereist, maar wel op een 
andere manier dan voorheen. Het vraagt om een andere inrichting 
van de samenleving, waarbij de mens weer centraal staat. Het vraagt 
dus om een andere overheid en een anders ingerichte markt, maar 
begint bij individuen zelf in de individualiserende samenleving.

Om met dit laatste punt te beginnen: in dit hoofdstuk benadrukten 
we al vaker dat individualisering niets afdoet aan de sociale aard van 
de mens. Meer individualisering betekent dan ook niet meer ‘ieder 
voor zich’, maar juist het groeiende besef dat we elkaar nodig hebben. 
En dit brengt ook een zekere mate van verantwoordelijkheid met 
zich mee (cf. Lichterman 1996). Het gaat er niet alleen om hoe ande-
ren mijn noden kunnen verlichten, of mij blij en gelukkig kunnen 
maken, maar ook om wat ik voor anderen beteken en kan betekenen. 
Of in meer algemene zin het bewustzijn wat mijn acties voor gevolgen 
heeft voor de ander. Dit is waar de Nederlandse econoom Herman 
Wijffels, nu onder meer als hoogleraar duurzaamheid betrokken bij 
het Sustainable Finance Lab, aan refereerde met zijn vaak geparafra-
seerde omschrijving van de individualiserende samenleving. In deze 
samenleving maakt de mens die leeft als onderdeel van een gemeen-
schap plaats voor een mens die leeft met verantwoordelijkheid voor 
het geheel (de Volkskrant, 2 juni 2007).

In een individualiserende samenleving waarin het individu 
centraal staat, met zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen, 
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betekent deze verantwoordelijkheid voor het geheel niet voor iedereen 
hetzelfde. Mensen zijn gelijkwaardig, maar niet allemaal hetzelfde. 
Individualisering betekent dus ook niet dat we met onze vrijheid 
allemaal hetzelfde moeten doen en kunnen. Er zijn mensen die meer 
kunnen doen dan anderen. En dit is niet alleen vanuit ons mens- en 
wereldbeeld relevant, maar ook in zeer praktische zin. We kunnen 
onze persoonlijke en gezamenlijke doelen immers het beste bereiken 
wanneer iedereen zijn unieke krachten, vaardigheden en talenten 
inbrengt: bij een buurtinitiatief kan de één bijvoorbeeld vanuit zijn 
professionele kennis gemakkelijk de vergunning regelen, terwijl 
de ander een geboren gastvrouw is. Dit oog voor menselijk verschil 
betekent ook dat niet iedereen de trekker kan en hoeft te zijn van een 
samenwerkingsinitiatief, en dat niet iedereen de leiding hoeft te 
nemen. Zonder ‘volgers’ immers geen leiders. Leiderschap, gezag en 
autoriteit hebben echter in een gelijkwaardig wordende samenleving 
wel een andere vorm en basis. Op welke manier precies, dat is de grote 
en noodzakelijke zoektocht van onze individualiserende tijd (Furedi 
2013; zie ook Idee, nr. 2, 2014).

Meer individualisering betekent ten slotte ook niet het verval 
van normen en waarden, maar wel de afwezigheid van opgelegde, 
niet-betwistbare normen en waarden. Moraliteit is steeds meer 
een persoonlijke kwestie in een individualiserende samenleving. 
Individuen bepalen zelf wat ‘goed’ of ‘fout’ is. Deze tayloriaanse ver-
schuiving van opgelegde naar persoonlijke moraliteit is nog niet 
altijd eenvoudig; ‘ik heb een eigen moreel oordeel’ wordt vaak ‘ik laat 
me niets door jou vertellen’ of ‘ik vertel jou hoe de wereld in elkaar zit’. 
We zijn al wel uit de morele hiërarchie gestapt, maar plaatsen onszelf 
nu nog vaak boven anderen. Persoonlijke moraliteit begint echter met 
het besef dat we met elkaar onze samenleving vormgeven en dat ande-
ren ook dezelfde vrijheden genieten als ik. In een individualiserende 
samenleving is het dan ook meer dan ooit van belang dat we met 
elkaar in dialoog gaan en blijven gaan over wat we ‘normaal’ vinden. 
Een gelijkwaardige dialoog waarbij ieders mening evenveel gehoord 
moet worden.
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En dus minder staat?
Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, nieuwe vormen van leider-
schap, de onderkenning van menselijk verschil en volwassen dialoog. 
Allemaal kwesties die door individuen in een  individualiserende 
samenleving zelf moeten worden uitgezocht. Maar dit is nog steeds 
onvoldoende om het ‘onbehagen’ te keren. Dit brengt ons op een laatste 
punt: meer individualisering betekent niet per definitie minder staat. 
Juist niet. De staat is en blijft nodig om de vrijheid van individuen te 
borgen. De staat heeft ons – in de vorm van het beschermen van onze 
grondrechten en het garanderen van een bestaansminimum – een 
basisvrijheid verschaft die we tegenwoordig als vanzelfsprekend zien, 
maar waar we zeker niet zonder kunnen. Het is echter een illusie om te 
denken dat mensen onderling alle zaken zelf kunnen oplossen en altijd 
rechtvaardige uitkomsten kunnen genereren. De staat blijft nodig. De 
markt overigens ook. Er is wel een ander soort staat en markt nodig. De 
dwingende, uniformerende logica van markt en staat, maar ook die van 
de gemeenschap laten te weinig ruimte voor het eerdergenoemde men-
selijk verschil. En dat frustreert volgens ons zowel de behaaglijken als 
de onbehaaglijken. Het volgende hoofdstuk gaat in op deze ‘ontmense-
lijkte’ inrichting van onze huidige samenleving.
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Hoofdstuk 2

Maatschappelijk onbehagen: 
het verlangen naar de 

menselijke maat

De samenleving verandert, maar instituties veranderen slechts langzaam 
mee. Het individu van de 21ste eeuw wil steeds meer op zijn eigen manier 
doen, in vrijheid, vaak samen met anderen in kleinschalige sociale ver-
banden. We streven op deze manier naar onze persoonlijke ontplooiing. 
De hui dige inrichting van onze samenleving laat hier weinig ruimte voor, 
knelt zelfs steeds vaker. De bureaucratische logica van de staat laat weinig 
ruimte voor menselijk verschil of eigen initiatief. De markt voorziet beter 
in verschillende behoeften en wensen, maar deze vrijheid voelt soms leeg en 
onrechtvaardig. We hebben ordening via staat- en marktprincipes nodig om 
onze samen leving vorm te geven. Maar beide halen de mens en menselijke 
interactie uit hun systeem. En geven mensen daarmee soms een gevoel van 
machteloosheid. Dat begint steeds meer te wringen.

We willen klein, dichtbij en persoonlijk
Er is in de Nederlandse samenleving een toenemend  verlangen zicht-
baar naar de menselijke maat (Lampert & Wijffels 2012). In het vorige 
hoofdstuk koppelden we dit verlangen aan de zoektocht naar een zeer 
persoonlijk beleefde vrijheid die de 21ste-eeuwse individualiserende 
samenleving kenmerkt. Wij vrije individuen willen dingen steeds meer 
op onze eigen manier doen, in vrijheid, vaak ook samen met anderen in 
kleinschalige sociale verbanden. We ervaren hierbij bestaande institu-
ties en regels vaak als te beknellend. Frustrerend zelfs. Buurtbewoners 
in Renkum bijvoorbeeld die tijdelijk een culturele activiteit in enkele 
leegstaande panden willen organiseren, lopen tegen een, in hun 
ogen onbegrijpelijk, ‘nee’ aan van de gemeente vanwege bestaande 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   41 24-10-2014   12:00:22



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

42

 bestemmingsplannen.1 Dit gebrek aan flexibiliteit en maatwerk ervaren 
we echter ook steeds vaker aan het overheidsloket, bij de aanvraag van 
een WW-uitkering of een bouwvergunning voor de spreekwoordelijke 
dakkapel. Hoezo moet het zo, precies op deze manier? Er is een breed 
gedeeld gevoel in Nederland dat er iets mis is met de manier waarop 
onze staat functioneert. En ook met ‘de markt’ overigens, zo liet de 
 financiële en economische crisis van de laatste jaren ons heel duidelijk 
voelen.

Maar wat gaat er dan precies mis? Dit hoofdstuk onderzoekt waar 
de huidige inrichting van de samenleving via vooral markt en staat 
begint te wringen in onze individualiserende samen leving. Alhoewel 
de logica achter beide systemen fundamenteel verschillend is, heb-
ben ze een belangrijk element gemeen: het zijn beide grootschalige 
systemen die naar hun aard en dynamiek menselijke interactie ano-
nimiseren en reduceren tot ofwel een bureaucratische handeling, 
ofwel een markttransactie. Daar is op zich niets mis mee. Het zijn zeer 
noodzakelijke manieren van ordenen, dat wil zeggen van het regu-
leren van menselijke interactie in een complexe samenleving zoals 
de onze is. Als de beide systemen echter de samenleving gaan domi-
neren, en dus veel van onze menselijke relaties gaan overheersen, 
kan dit leiden tot precies dat gevoel van onbehagen en vervreemding 
dat de laatste jaren zo de kop op steekt (RMO 2013a). Beide systemen 
kunnen ‘ontmenselijken’: het gevoel oproepen dat wij als mensen 
ondergeschikt zijn aan grote en anonieme systemen en er persoonlijk 
niet meer toe doen. En juist hier knelt het in een individualiserende 
samenleving waarin persoonlijke ontplooiing en menselijk verschil 
steeds belangrijker worden.

De opbouw van de welvaartsstaat en vrije markt
Zonder ordening geen samenleving. In elke samenleving worden 
interacties tussen mensen op een bepaalde manier door instituties en 
structuren vormgegeven, conflicten opgelost (of juist niet) en mid-
delen verdeeld. Zoals we in de inleiding van dit boek uiteenzetten, 
kunnen we drie manieren van ordenen onderscheiden: het markt-
principe, het bureaucratieprincipe en het relatieprincipe (zie ook 
Braddach & Eccles 1989; Ouchi 1980). De eerste twee zijn het bekendst, 
maar dan vaak onder de namen ‘markt’ en ‘staat’. Het marktprincipe 
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is een manier van ordenen van menselijke interactie op basis van 
 prijsprikkels – het bekende spel van vraag en aanbod – en is vooral 
geschikt als efficiëntie een belangrijk doel is. Het bureaucratieprincipe 
gaat uit van vastgelegde rechten en plichten en is vooral geschikt om 
rechtvaardige uitkomsten te genereren. Hiernaast onderscheiden we 
dus ook nog het relatieprincipe, in het huidige debat beter bekend als 
‘de samenleving’ (zie bijvoorbeeld Rob 2012). Het gaat om een manier 
van ordenen waarbij persoonlijke relaties belangrijk zijn, en die geba-
seerd is op overleg en onderling vertrouwen. Het relatieprincipe is 
vooral geschikt voor het creëren van verbondenheid en vertrouwen 
tussen mensen.

Hoewel ‘de samenleving’ of ‘de burger’ pas recent is herontdekt 
als een politiek aantrekkelijke manier van ordenen, vormt het 
relatieprincipe in historisch perspectief het meest ‘natuurlijke’ orde-
ningsprincipe voor de mens. Al toen we in stammen op de steppe 
rondzwierven was deze manier van ordenen dominant. Pas later, 
toen samenlevingen groeiden en complexer werden, ontstond het 
bureaucratieprincipe als organisatievorm. En weer pas veel later het 
marktprincipe, in ieder geval in de moderne grootschalige variant 
zoals wij die kennen (Fukuyama 2011). Sindsdien kennen elke tijd 
en plaats hun eigen balans tussen de verschillende ordeningsprin-
cipes. Het gaat altijd om een combinatie van ordeningsprincipes en 
- actoren, maar de precieze invulling hiervan is dynamisch en afhan-
kelijk van de politieke machtsverhoudingen in een bepaalde tijd. 
Traditioneel (en stereo tiep) worden liberalen geassocieerd met het 
marktprincipe,  socialisten en sociaaldemocraten met het bureaucra-
tieprincipe en christendemocraten meer met het relatieprincipe, of 
in ieder geval met ‘de samenleving’. Dwars door deze verhoudingen 
heen valt in historisch perspectief echter op dat de neiging bestaat om 
de imperfecties en zwaktes van het ordeningsprincipe dat een tijdje 
dominant is, na verloop van tijd te corrigeren door de sterktes van 
een ander ordeningsprincipe. Waardoor er over een langere  periode 
een golf  beweging ontstaat tussen ordeningsprincipes. We zullen hier 
in kort bestek deze golfbeweging gedurende de twintigste eeuw in 
Nederland bespreken.

De twintigste eeuw kenmerkte zich uiteraard in de eerste plaats 
door de opbouw en toenemende dominantie van de staat en daarmee 
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van het bureaucratieprincipe (zie bijvoorbeeld Aerts et al. 2004). Wat 
begon met opbouw van de welvaartsstaat aan het begin van de twin-
tigste eeuw, zette na de Tweede Wereldoorlog door met de uitbouw 
naar een echte verzorgingsstaat, die op zijn beurt volgens sommigen 
is doorontwikkeld in een veiligheidsstaat (Boutellier & Van Stokkom 
1995). De twintigste eeuw is de eeuw van de ‘doordringing van staat en 
maatschappij’, zoals historicus Jan Romein het verwoordde, waarbij 
enerzijds de grip van de samenleving op de staat werd vergroot door 
de invoering van het algemeen kiesrecht, maar anderzijds vooral 
ook de greep van de staat op de samenleving werd vergroot door de 
invoering van veel sociale wetgeving (Te Velde 2004: 149-153). Beide 
waren vooral een reactie op de sociaaleconomische ongelijkheden 
van de negentiende eeuw en de sociale instabiliteit die dit met zich 
meebracht. In wetgeving werden steeds meer rechten en plichten voor 
mensen vast gelegd, zoals het recht op pensioen of op een uitkering 
bij arbeids ongeschiktheid, waardoor individuen steeds minder finan-
cieel afhankelijk werden van familie of andere sociale verbanden, en 
de machtsongelijkheid tussen werkgevers en werknemers gedeeltelijk 
werd rechtgezet. Terwijl het de socialisten en christendemocraten 
wellicht meer ging om de emancipatie van het collectief en de libera-
len om de emancipatie van het individu, is de rechtvaardigheid van de 
welvaartsstaat in de loop van de twintigste eeuw gemeengoed gewor-
den. Er bestond hierover, vooral ook na de Tweede Wereldoorlog, een 
‘betrekkelijke consensus’ (Van Kersbergen 1998: 318).

Deze consensus leidde tot een snelle uitbreiding van de welvaarts-
staat richting een genereuze verzorgingsstaat in de jaren vijftig, maar 
vooral in de periode 1965-1975. De omvang en complexiteit van het sys-
teem hadden niet alleen te maken met de snelle groei van het aantal 
sociale regelingen zelf. De dynamiek van de verzuilde compromis-
politiek van vlak na de Tweede Wereldoorlog leidde tot een mateloos 
ingewikkeld systeem van allerlei sociale regelingen dat alle partijen 
tevreden moest houden (Van Kersbergen 1998: 317). En toen vervolgens 
bleek dat goedbedoelde, maar vaak complexe, regels tot misbruik 
leidden, werd er een bureaucratisch handhavings- en controlesysteem 
opgetuigd dat ook weer groeide en groeide. Vanaf het begin van de 
jaren zeventig luwde het enthousiasme voor dit genereuze systeem 
en werd het in toenemende mate bekritiseerd. Het systeem zou te 
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 ingewikkeld zijn geworden om te besturen en daardoor te fraude-
gevoelig (zie bijvoorbeeld Peper 1975), of het zou mensen afhankelijk 
maken van anonieme en logge instanties (zie bijvoorbeeld Achterhuis 
1979); deze afhankelijkheid van de staat zou echter ook de verbon-
denheid van mensen onderling en het eigen initiatief van burgers in 
de maatschappij ondermijnen (Adriaanse & Zijderveld 1981). Daarbij 
kwamen de zorgen over de betaalbaarheid van het systeem, die de 
overige kritiek geleidelijk zelfs opzij drukte. Terwijl in 1970 maar 
liefst 45% van de Nederlandse bevolking vond dat de overheid veel 
meer geld moest uittrekken voor publieke voorzieningen, was dit in 
1985 nog maar 11%, waarmee overigens wel het dieptepunt bereikt 
was (SCP 2005b: 14-15). Als reactie op de zwaktes van de verzor-
gingsstaat – vooral de inefficiëntie en afhankelijkheden – deed het 
zogeheten marktdenken geleidelijk zijn intrede.

Machthebbers als Reagan in de Verenigde Staten, Thatcher in 
Engeland, zelfs Deng in China en Lubbers in Nederland waren allen 
voorvechters van dit nieuwe denken. Liberalisering maar ook acti-
vering werden veel gebezigde woorden (Van Kersbergen 1998: 327). 
De introductie van het marktprincipe in de verzorgingsstaat kreeg 
op twee verschillende manieren concreet vorm. Enerzijds ging 
het er hierbij om dat de efficiëntie in het ambtelijk apparaat werd 
vergroot. Dat wil zeggen, de overheid zou meer als bedrijf moeten 
opereren, met de burger als klant. Termen als new public managers, 
service en efficiency werden ook in overheidsland jargon (zie de arti-
kelen van bijvoorbeeld De Vries en Karsten in Ankersmit & Klinkers 
2008). Anderzijds ging het om het uit besteden van steeds meer 
uitvoeringstaken aan marktpartijen (dat wil zeggen privatisering, 
bijvoorbeeld van de Ziektewet) en het verminderen van de regel-
druk (liberalisering) op bepaalde terreinen, vooral ook buiten de 
sociale zekerheid: bijvoorbeeld energie, post en openbaar vervoer. 
Overigens is het niet zo dat met de toenemende relevantie van het 
marktprincipe in de Nederlandse samenleving de bureaucratische 
logica volledig verdwenen is. Integendeel. In de eerste plaats omdat 
een ‘markt’ in algemene zin alleen maar kan bestaan bij de gratie van 
regels en toezicht daarop (VMS 2014a). Meer marktwerking reduceert 
dus niet noodzakelijkerwijs de hoeveelheid regels. Deze wordt zelfs 
groter naarmate de terreinen die worden ‘vermarkt’ geen natuurlijke 
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markt vormen, zoals de zorg (zie Lybaart et al. 2011). Daarnaast is op 
een  aantal, vaak wat meer immateriële terreinen de bureaucratische 
logica alleen maar toegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van asiel-
beleid, integratie en veiligheid (Boutellier 2006).

Met het uiteenspatten van de internetbubbel rond de eeuw-
wisseling, maar vooral ook door de financiële en economische crisis 
vanaf 2007 staat het geloof in de vrije markt weer flink onder druk. 
Efficiëntie en keuzevrijheid voor de consument worden nog steeds 
als groot goed gezien, maar de beperkingen en schaduwzijdes van de 
‘vrije markt’ worden in toenemende mate benadrukt (zie bijvoorbeeld 
Verhaeghe 2012; Achterhuis 2010). De zorgen richten zich vooral op 
de rechtvaardigheid van het marktsysteem (met name in de zorg), 
op machtsmisbruik en hebzucht ‘aan de top’, en op de toenemende 
sociaal economische ongelijkheid in de wereld (cf. Piketty 2014). 
Enerzijds wordt er, om de zwaktes van ordening via het marktprin-
cipe op te vangen, nu weer gekeken naar de staat, overigens aan 
beide zijden van het politieke spectrum: de staat moet ofwel weer 
meer directe  verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijk 
belangrijker taken zoals gezondheidszorg (links), ofwel vooral beter 
toezicht regelen op de markt (rechts). Anderzijds schuift de staat 
zelf, mede ingegeven door de noodzaak van bezuinigingen, nu vooral 
verantwoordelijk heden door naar de samenleving.

De grote vraag is uiteraard welke ordening past bij de 21ste- eeuwse 
individualiserende samenleving. Moet en kan er inderdaad meer 
verantwoordelijkheid naar ‘de samenleving’? Om te beginnen, en 
dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken: het gaat om de juiste 
balans tussen alle drie de ordeningsprincipes. We hebben het markt-
principe en het bureaucratieprincipe beide nodig om onze complexe 
samenleving vorm te geven, om vooral ook via respectievelijk effi-
ciëntie en rechtvaardigheid individuele vrijheden te vergroten en 
de kwaliteit van leven van zo veel mogelijk individuen te verbeteren 
(zie VMS 2014a). Aan het begin van de 21ste eeuw zijn we echter in 
een situatie beland waarin juist deze balans ontbreekt. We zijn door-
geschoten in zowel de logica van de markt als bureaucratische logica, 
in de zin dat beide logica’s diep in de samenleving zijn doorgedrongen 
en onze menselijke interacties zijn gaan domineren. En daar voelen 
wij ons als mens niet altijd prettig bij. Want de mens is niet alleen een 
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homo economicus die zijn behoeften bevredigt op de markt of een sub-
ject waarop allerlei regels van toepassing zijn. Zoals we in  hoofdstuk 1 
ook al benadrukten: we zijn vooral een homo sapiens, met allerlei ver-
schillende wensen en verlangens. De doorgeschoten systemen van 
‘markt’ en ‘staat’ bieden ons niet altijd meer de ruimte voor dit mens-
zijn. Op de vraag hoe dit precies in zijn werk gaat, gaan we nu dieper 
in.

Doorgeschoten bureaucratisering en ontmenselijking
De staat of overheid bestaat uit meerdere systemen – rechtspraak, 
democratie, bestuur, politiek – die alle op verschillende manieren wel 
of niet goed kunnen functioneren (zie Tjeenk Willink 2013). Wij richten 
ons hier op de bureaucratische logica, waar de staat in deze brede zin 
zich voornamelijk van bedient. De staat heeft echter niet het alleen-
recht op het bureaucratieprincipe. Ook maatschappelijke organisaties 
en zelfs bedrijven zijn vaak bureaucratisch en hiërarchisch georga-
niseerd. De schaduwzijdes van een doorgeschoten bureaucratische 
logica, die hier worden beschreven in relatie tot vooral de staat, zijn 
daarmee ook toepasbaar op deze andere actoren, waarop we later in dit 
hoofdstuk terugkomen.

Het bureaucratieprincipe ordent menselijke interactie in de 
samenleving op basis van vastgelegde en afdwingbare regels, rech-
ten en plichten (VMS 2014a). Iemand heeft recht op bijvoorbeeld een 
uitkering als hij aan vastgestelde criteria voldoet of heeft de plicht 
om belasting te betalen. Hoewel een ambtenaar wel persoonlijk con-
tact kan hebben met iemand die een WW-uitkering aanvraagt, is een 
directe, persoonlijke relatie niet nodig. Er is sprake van een anonieme 
bureaucratische trans actie in plaats van persoonlijke interactie: de 
enige informatie die nodig is om te kunnen handelen is administra-
tief van aard. Juist de behandeling ‘zonder aanzien des persoons’ is 
cruciaal om de rechtvaardigheid in een bureaucratisch systeem te 
borgen. Willekeur door bijvoorbeeld een ambtenaar wordt voorkomen 
omdat een bovengestelde macht de regels stelt en afdwingt, los van de 
bureaucraat en het individu waarmee de bureaucraat van doen heeft. 
De bureaucratische logica is daarmee ook een hiërarchische logica.

Zoals gezegd, het bureaucratieprincipe is nodig om een groot-
schalige en complexe samenleving op een rechtvaardige manier vorm 
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te geven. Het gaat echter mis op het moment dat de staat ‘gulzig’ 
wordt (Trommel 2009) en meent te veel problemen in de samen-
leving via de bureaucratische logica te kunnen oplossen, ook als deze 
problemen de staat boven het hoofd groeien.2 Of als de staat alleen 
nog maar verandert om het veranderen zelf (Trappenburg 2008). We 
hebben een alomtegenwoordige, interveniërende staat gecreëerd die 
alle tragiek en pech zou moeten uitbannen (Frissen 2013). Dit speelt 
met name op het gebied van veiligheid. Hier zien we wat Boutellier 
(2006) de ‘veiligheids utopie’ noemt: de overtuiging dat veel regels en 
protocollen de veiligheid van burgers voor (bijna) honderd procent 
kunnen garanderen. De bureaucratische logica schiet ook door als 
de bureaucratie haar eigen zwaktes probeert op te lossen met alleen 
maar meer bureaucratische logica. Als de bureaucratie bijvoorbeeld 
wel maatwerk probeert te leveren, maar dit doet door een systeem 
van verschillende regels voor verschillende groepen en verschillende 
situaties te maken. Of als ze wel efficiënt probeert te functioneren 
door meer op basis van financiële prikkels te opereren (Ankersmit & 
Klinkers 2008).

Een ‘mild despotische’ staat (Kruiter 2010) die zich op vele ter-
reinen van de samenleving beweegt, brengt een doorgeschoten 
bureaucratische logica met zich mee die de samenleving gaat domine-
ren. We stippen hier drie specifieke problemen aan die volgens ons uit 
deze bureaucratische beheerszucht volgen. Het eerste probleem ligt 
voor de hand: een doorgeschoten bureaucratische logica leidt meestal 
tot een ‘bureaucratisch oerwoud’, zoals Sazia Ishaq van Stichting MOI 
dit verwoordde.3 Met als gevolg verwarring van burgers, oneindige 
discussies over grensgevallen, verkeerde prikkels, nieuwe regels om 
onduidelijkheden weg te nemen of uitzonderingsgevallen een plek 
te geven, en een steeds groter wordend ambtenarenapparaat dat erop 
moet toezien of mensen echt wel recht hebben op de bij de verschil-
lende regels behorende voorzieningen. Op dit toezicht komt weer 
toezicht, komen weer nieuwe regels, enzovoort. Het ‘persoonsgebon-
den budget’, dat gelanceerd werd als panacee voor de problemen van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, is hier volgens Kruiter 
(2010) het meest bizarre voorbeeld van. Binnen deze regeling betaalt 
de staat desgewenst grootouders om hun kleinkind mee uit wandelen 
te nemen (of andersom), maar daarbij behoudt hij zich wel het recht 
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voor om uit het oogpunt van fraudebestrijding na te gaan wanneer er 
precies waar gewandeld wordt, hoe lang, hoe vaak en misschien wel 
hoe snel. In deze situatie wordt de negatieve connotatie van het woord 
bureaucratie pas echt realiteit: een papierwinkel die stroperig is en 
buiten de werkelijkheid lijkt te staan. De reclame met de ‘paarse kro-
kodil’ is in dit verband even hilarisch als treffend.

Alhoewel het wellicht wat ver gaat om te stellen dat de Nederlandse 
bureaucratie één groot kafkaësk systeem is, is er reden tot zorg. In 
2013 stelde de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heel hard 
en duidelijk: ‘De overheid is te ingewikkeld, te bureaucratisch en 
mist inlevingsvermogen.’ 4 Aan de ene kant gaat het hierbij om de 
complexiteit van het systeem, inclusief de regeldruk. De rechtsstaat 
functioneert bij de gratie van ‘eenieder moet de wet kennen’, maar 
dit is in toenemende mate een fictie. Op de enkele jurist na heeft nie-
mand meer echt het overzicht, en zeker niet de gemiddelde burger 
(Daemen & Thomassen 1993). Het leidt tot frustratie en onmacht om 
niet te weten waar je in het systeem aan toe bent. Zonder dit overzicht 
raken mensen de regie kwijt: wanneer je niet weet hoe je binnen het 
bureaucratische systeem moet bewegen en wat je kunt verwachten, 
wordt het een hindernis in plaats van een hulpmiddel bij het zelfstan-
dig inrichten van je leven. En dan blijkt altijd maar weer dat je het als 
individu aflegt tegen een groot anoniem en almachtig bureaucratisch 
systeem.

De Nationale ombudsman wijst echter aan de andere kant ook op 
het gebrek aan inlevingsvermogen en aan menselijke maat aan de 
kant van de overheid. De adequate toepassing van beleid en de regels 
staat centraal en niet het maatschappelijk probleem dat die regels 
zouden moeten oplossen of de mens die daarbij betrokken is. Dit 
tweede probleem van doorgeschoten bureaucratische logica valt te 
omschrijven als ‘beleidscentrisme’ (WRR 2006). Als een burger met 
een vraag bij het loket komt, moet deze vraag worden vertaald in een 
probleem dat past in de ambtelijke logica. Als dat niet kan, krijgt de 
burger te maken met het bekende ‘van het kastje naar de muur’. Dit 
rules first is wat de eerdergenoemde Sazia Ishaq van Stichting MOI 
ook zo ‘ontmenselijkend’ vond bij de schuldhulpverlening: ‘Ik krijg 
het gevoel dat mensen die hier over gaan zich niet meer kunnen in -
leven in het leven van hun cliënten. Door alle regels zijn ze hun werk 
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 langzamerhand gevoelloos gaan doen.’ In de hedendaagse praktijk is 
het (virtuele) loket het symbool van deze te complexe en ‘koude’ staat. 
Het beleidscentrisme leidt ook vaak tot verkokering. Zelfs binnen 
de context van één bepaald probleem of hulpvraag krijgen mensen 
bij elke stap een nieuw gezicht te zien (of een andere stem te horen), 
met vaak weer nieuwe en andere procedures en interpretaties van de 
regels.  Jouke de Vries en Luchien Karsten laten in hun respectievelijke 
artikelen in De tien plagen van de staat (Ankersmit & Klinkers 2008) 
zien hoe het management- en marktdenken binnen de bureaucratie 
dit zeker niet heeft verbeterd.

Dit beleidscentrisme wordt nog problematischer als het leidt tot 
een bureaucratische mal op mens en samenleving, ook buiten het 
politieke domein van staat en burger om. Een gulzige staat die zich 
bezighoudt met vele facetten van de samenleving kan oplossingen 
of problemen buiten de bureaucratische logica maar moeilijk tole-
reren, omdat ze meestal niet passen in het vast gelegde systeem van 
aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en controle. Deze incor-
porerende, bureaucratische logica levert tegenwoordig vooral vaak 
problemen op voor allerlei initiatieven van mensen onderling, die 
juist een heel dynamisch en onvoorspelbaar, want menselijk, verloop 
hebben. Een van de meest pregnante voorbeelden zijn de zogeheten 
ouderparticipatie crèches (OPC’s): ouders die gezamenlijk voor elkaars 
kinderen zorgen. Deze OPC’s bestaan al sinds de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, dus al voordat de door de overheid gefinancierde en later 
aan de markt uitbestede kinderopvang werd opgezet. Het afgelopen 
jaar bevonden de overheid en de OPC’s zich in woelig water. Mede 
door een aantal gruwelijke incidenten in de kinderopvang is de druk 
op de politiek om de kwaliteit en veilig heid in de kinderopvang te 
waarborgen onverminderd groot. Ook de OPC’s moeten aan een grote 
hoeveelheid nieuwe regels en veiligheidsvoorschriften voldoen, mede 
om voor subsidie in aanmerking te komen. Vanwege de andere manier 
van organiseren tussen ouders, samenwerking op basis van vertrou-
wen en dialoog, is het niet altijd eenvoudig en soms zelfs onmogelijk 
om aan alle vereisten te voldoen. Uiteindelijk bleek de zogeheten 
‘vaste-gezichtenregel’ het Waterloo voor de OPC’s, waarmee feitelijk 
deze organische manier van organiseren tussen ouders onmogelijk 
wordt gemaakt door een bureaucratische logica. Dit is zorgwekkend, 
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juist vanuit het perspectief dat steeds meer mensen zelf initiatieven 
ontplooien om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, en de 
overheid dit ook steeds vaker van hen vraagt.

Dit brengt ons op een derde en gerelateerd probleem met een 
doorgeschoten bureaucratische logica: het laat weinig ruimte voor 
menselijk verschil (Frissen 2007). Regels zijn per definitie geschikt om 
eenheidsworst te serveren; ze gelden voor iedereen die aan bepaalde 
criteria voldoet, en dat is vaak ook nodig en goed. Met ruimte voor 
menselijk verschil bedoelen we dan ook niet dat regels meer maatwerk 
voor ieder individu zouden moeten gaan leveren. Het is juist deze 
drang die de overheid en samen leving nu in een noodlottige omhel-
zing houdt (Kruiter 2010); door tegemoet te willen komen aan de 
wensen van een individualiserende samenleving middels maatwerk 
ontstaat juist bureaucratische beheerszucht: steeds meer gedetail-
leerde regelgeving voor specifieke gevallen. Het probleem zit veel 
meer in de uniformerende logica van regelgeving, vooral als deze, 
zoals Paul Frissen ook beweert, wordt ingezet om gelijk te maken wat 
verschillend is. Dit kan leiden tot zeer frustrerende situaties. Neem 
het voorbeeld van een onderneemster in Alkmaar die een ruimte 
van een kinderboerderij wilde huren om er een kleinschalige buiten-
schoolse opvang van te maken met maximaal twintig kinderen.5 Tot 
de formule behoorde dat de kinderen thuis zouden worden gebracht. 
Er waren dus niet echt parkeerplekken nodig voor de ouders die de 
kinderen brachten. Toch verlangde de gemeente dat ze drie extra par-
keerplekken zou aanleggen, naast de twee die er al waren, omdat bij 
twintig kinderen vijf parkeerplekken verplicht zijn. Om aan de regels 
te voldoen heeft de onderneemster uiteindelijk toch maar de extra 
parkeerplekken aangelegd, terwijl ze niet nodig waren. Gelijk maken 
wat verschillend is.

Dit gebrek aan ruimte voor menselijk verschil wordt een toe-
nemend probleem in de individualiserende samenleving van de 
21ste eeuw, waarin de vrijheid om dingen op onze eigen manier te 
doen steeds meer centraal staat. Middels de bureaucratische logica 
van wet- en regelgeving heeft de staat individuele  vrijheden en auto-
nomie vergroot, maar deze logica zit de staat en mensen nu juist in de 
weg. Waar wij individuen vroeger niet altijd de middelen maar wel de 
ruimte hadden om zelf grip te krijgen op ons eigen leven, hebben we 
nu wel de middelen maar niet meer de ruimte.
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Doorgeschoten marktwerking en ontmenselijking
Net als de doorgeschoten bureaucratische logica kent ook een door-
geschoten marktlogica ontmenselijkende tendensen, maar wel op 
gedeeltelijk andere manieren. Het marktprincipe ordent de menselijke 
interactie op basis van prijsprikkels, dat wil zeggen via vraag en aan-
bod. Dit mechanisme is bij uitstek geschikt om efficiëntie te genereren 
en biedt ook veel meer ruimte voor mense lijke verschillen in verlangens 
en behoeften dan het bureaucratieprincipe. Het is daarom onmisbaar 
voor de ordening van een samenleving (VMS 2014a).6 Alle informatie 
die voor de markttransactie nodig is, is vervat in de prijs. Wanneer die 
prijs goed is om te verkopen dan wel te kopen, kan de transactie plaats-
vinden. Net als bij de bureaucratische logica is er bij het marktprincipe 
geen sprake van een persoonlijke interactie tussen mensen. Het doet er 
dus opnieuw feitelijk niet toe wie de koper of verkoper is en of ze elkaar 
vertrouwen. Dat was ‘vroeger’ op de botermarkt of vismarkt wel wat 
anders; ook bij de kaaswinkel op de hoek kunnen persoonlijke relaties 
nog wel een rol spelen. Maar de moderne markt zoals wij die nu kennen 
is groot schalig en anoniem. En opnieuw kan dit zorgen voor een gevoel 
van machteloosheid, vervreemding en ontmenselijking. We identifice-
ren twee fundamentele problemen bij een doorgeschoten markt logica.

Een eerste probleem is dat de markt zoals wij die nu kennen der-
mate grootschalig en complex is dat mensen het overzicht over alle 
keuzes die ze kunnen maken soms een beetje kwijt zijn. De markt is 
voor sommige mensen ‘een jungle’, zo zegt Toine Bartelet van ener-
giecoöperatie SAMEEN:7 ‘De iPads en mega stunts vliegen ons om de 
oren’, maar wat is nu voor mij de beste keus? Alhoewel de hoeveelheid 
keuzes wellicht niet bij iedereen leidt tot ‘keuzestress’ (Van Doorn 
et al. 2008), kan deze onoverzichtelijkheid leiden tot onvrede en frus-
tratie. In de eerste plaats door de hoeveelheid tijd die we eraan kwijt 
zijn om de veelheid aan producten, dienstverleners en prijzen te ver-
gelijken, maar vooral ook omdat deze moeite lang niet altijd beloond 
wordt. Het lijkt zo mooi: het heft zelf in handen nemen doordat je de 
prijs kent en je zelf kunt afwegen of een product de aanschaf waard 
is. Zoals de rechtsstaat functioneert bij de gratie van kennis van de 
wet, zo hangt de werking van de markt echter af van het feit dat con-
sumenten weten wat ze kopen. Door het gebrek aan transparantie 
binnen de markt en de noodzaak om de overvloed aan informatie die 
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op ons afkomt te filteren is dit vaak niet het geval. Dit is in het bijzon-
der problematisch als het gaat om transacties die je niet gemakkelijk 
even ‘overdoet’, zoals een tandartsbezoek of de aanschaf van een huis.

Het onbehagen over deze onoverzichtelijkheid wordt versterkt 
door het gevoel dat er krachten en machten aan het werk zijn op de 
markt waar de individuele consument vaak geen weet van heeft 
en bijna nooit invloed op heeft. De markt is ook een ‘jungle’ omdat 
het individu het aflegt tegen machtige deelbelangen of gevestigde 
spelers. Voor Bartelet was dit gebrek aan individuele macht ook een 
belangrijke reden om SAMEEN op te richten: samen zijn consumen-
ten sterker dan de gevestigde markt partijen. Wanneer mensen het 
idee hebben dat ze geen invloed meer hebben op wat er op de markt 
gebeurt, dat er machten aan het werk zijn waar de consument geen 
zicht op heeft maar wel letterlijk de prijs voor betaalt, ligt een gevoel 
van machteloosheid op de loer. De financiële en economische cri-
sis die begon op de huizenmarkt is illustratief in dit verband. Deze 
maakte veel mensen er pijnlijk van bewust dat sommige spelers – de 
grote banken, maar vooral een kleine groep grote beleggers – in de 
markt grote invloed hebben op hun economische vrijheid: zonder 
dat ze er zelf veel aan konden doen, raakten mensen ineens hun baan 
kwijt, zagen ze hun bedrijf failliet gaan of hun huis stukken minder 
waard worden.

Een tweede probleem van een doorgeschoten marktlogica is dat het 
kan leiden tot onrechtvaardige uitkomsten en morele verschraling. 
In zijn spraakmakende boek What money can’t buy (2012) vraagt de 
Amerikaanse filosoof Micheal Sandel zich af of er niet iets mis is met 
de wereld waarin alles te koop is op de markt. Op niet alles is zomaar 
een prijs te plakken, of althans niet zonder daarvan de consequenties 
te aanvaarden voor menselijke verbondenheid en rechtvaardigheid in 
een samenleving. Dat liefde bijvoorbeeld niet te koop is, spreekt voor 
zich. Maar kunnen we een prijs plakken op goed onderwijs, goede 
zorg of op onze zorg voor het milieu? Een doorgeschoten marktlogica 
betekent dat het marktprincipe ook is doorgedrongen op tal van ter-
reinen waarbij andere waarden dan alleen prijs belangrijk zijn, en dat 
die worden verdrongen door de logica van geld, door een afweging 
tussen kosten en baten. Overigens kan doorgeschoten marktlogica 
ook onrechtvaardig of amoreel uitpakken op terreinen die wel als een 
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markt worden gezien, zoals de financiële crisis ons duidelijk maakte. 
Als de vrije markt een ongecontroleerde omgeving wordt waarin prijs 
en geld centraal staan, kan dat leiden tot een situatie waarin alles 
geoorloofd is om jezelf te verrijken.

Deze morele verschraling van de doorgeschoten markt zien we ook 
nog op een iets andere manier terug. Het marktprincipe is niet alleen 
vele terreinen van de samenleving zelf gaan domi neren, maar tevens 
de manier waarop we naar onszelf kijken. Achter het marktprincipe 
schuilt de mens als de homo economicus (zie hoofdstuk 1). Mensen kie-
zen rationeel voor hetgeen hen individueel de meeste baten tegen de 
laagste kosten brengt. Dit beeld van de mens ligt impliciet onder veel 
huidig overheids beleid, alhoewel het idee van ‘de menselijke beslisser’ 
wel steeds meer voet aan de grond krijgt (WRR 2009). Maar ook den-
ken wij mensen zelf nog vaak zo over onszelf. Geleidelijk komen we 
er echter achter dat ‘hoe meer materiële welvaart we ervaren, hoe dui-
delijker we voelen dat er iets meer fundamenteels ontbreekt waar dat 
materiële nooit een antwoord op kan bieden’ (Verhaeghe 2012: 240). 
We komen er met andere woorden achter dat het ‘ consumptieparadijs’ 
(Vloemans 2013) misschien wel de homo economicus gelukkig maakt, 
maar ons als mens niet meer altijd.

Ontmenselijking in maatschappij en economie
In reactie op de tekortkomingen bij ‘staat’ en ‘markt’ kijken we tegen-
woordig weer vaker naar de samenleving zelf. Kan ‘de samenleving’ 
ruimte bieden aan menselijk verschil waar de bureaucratische logica 
dat niet kan, en biedt de samenleving de menselijke waarde die we zo 
missen bij het marktprincipe? Dat is niet per definitie zo. Want ook 
in de samenleving is organisatie via het bureaucratieprincipe of het 
marktprincipe vaak nog dominant. We kijken in dit laatste deel van 
hoofdstuk 2 kort naar twee ‘delen’ van de samenleving: het maatschap-
pelijke domein waarin mensen elkaar ontmoeten en zich verenigen 
(zie verder hoofdstuk 3) en de economie in de zin van het bedrijfsleven 
(zie verder hoofdstuk 4).

Allereerst het maatschappelijke domein. Alhoewel dit domein 
veel meer omvat, wordt het voor een belangrijk gedeelte ingevuld 
door wat bekendstaat als het ‘maatschappelijke middenveld’. Het 
maatschappelijke middenveld is een term die in de jaren zestig van de 
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vorige eeuw door socioloog Jacques van Doorn werd geïntroduceerd 
als de verzamelnaam voor allerlei particuliere – lees maatschappe-
lijke – initiatieven die tussen burgers en de staat een bemiddelende rol 
vervullen (Dekker 2008: 35). Het gaat hier om bijvoorbeeld vakbonden, 
welzijns- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Dit 
middenveld is, mede ingegeven door de historische omstandigheden 
van de verzuiling, nauw verbonden met, en vaak financieel afhan-
kelijk van, de staat (Lelyveldt 1999). Ook na de ontzuiling bleven veel 
maatschappelijke organisaties afhankelijk van overheidsfinanciering 
(Rob 2012: 24). Financiering kwam en komt over het algemeen nog 
steeds niet zonder specifieke voorwaarden waaraan een organisatie 
moet voldoen, waardoor het middenveld in toenemende mate ook 
werd geïnstitutionaliseerd, verbureaucratiseerd en geprofessionali-
seerd (Lelyveldt 1999: 19-20).

Alhoewel deze institutionalisering en professionalisering zeker 
positieve kanten hebben – ze maken contact en coproductie met de 
staat eenvoudiger – is onze overtuiging dat dit organisatorische 
karakter van het middenveld een belangrijke, hoewel niet de enige, 
reden is waarom steeds meer mensen de traditionele maatschappe-
lijke organisaties de rug toe keren of lidmaatschappen in ieder geval 
veel tijdelijker en voorwaardelijker worden (zie ook SCP 2005a: 57). De 
ledenaantallen van politieke partijen dalen over het geheel genomen 
al jaren, kerken lopen al decennia leeg en werknemers sluiten zich 
steeds minder aan bij vakbonden. Ook de gevestigde grote, ideële 
maatschappelijke organisaties hebben het niet makkelijk, in ieder 
geval niet qua actieve leden (SCP 2005a: 58). Het lijkt erop dat burgers 
zich steeds minder met deze organisaties identificeren en dat ze het 
vertrouwen hebben verloren dat deze organisaties hun (maar ook 
algemene) belangen het beste kunnen behartigen.

De relatief grote afstand en hiërarchische verhouding tussen 
de top van deze organisaties en hun leden lijken hier mede debet 
aan te zijn (RMO 2013a: 26; zie ook SCP 2005a)8. De bestuurders van 
maatschappelijke organisaties zijn de laatste decennia steeds meer 
professionals geworden, betaalde krachten, die zich vaak meer op hun 
plek voelen bij andere bestuurders dan bij hun leden (Kennedy 2009; 
SCP 2005a: 58). Daarnaast sluiten de geïnstitutio naliseerde en hiër-
archische verbanden minder goed aan bij de wens tot maatwerk en 
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persoonlijke betrokkenheid van mensen die zich willen verenigen. Zie 
in dit verband de crisis bij de FNV in 2011 en 2012. Het was het direc-
tieve, top-down besluit van de FNV-leiding over het pensioenakkoord 
dat veel vakbondsbestuurders en leden in het verkeerde keelgat schoot 
en dat leidde tot een fundamentele discussie over hoe invloed en zeg-
genschap in de FNV te verbeteren (zie hoofdstuk 3). Zoals in het vorige 
hoofdstuk gesteld, willen mensen steeds meer zelf invloed uitoefenen 
op de koers van de organisatie waarvan ze deel uitmaken, en – als ze 
daarvoor kiezen – actief betrokken zijn. Binnen verstatelijkte, hiër-
archische organisaties missen we veelal het gevoel van ‘wat ik doe, 
doet er toe’.

Mensen ontmoeten elkaar, werken al dan niet samen, niet alleen 
in de samenleving in deze maatschappelijke zin, maar ook in de eco-
nomie: dat wil zeggen op de werkvloer en in economische relaties 
binnen of tussen bedrijven. Alhoewel het moeilijk is om algemene 
uitspraken te doen over het hele Nederlandse bedrijfsleven, laat staan 
over de inrichting van de hele westerse economie, is de Nederlandse 
economie grotendeels nog een ‘managed economy’ (Audretch 2006), 
wat op de werkvloer betekent dat werknemers vastomlijnde taken 
verrichten, van bovenaf aangestuurd en gecontroleerd door het 
management. In onze termen: op de werkvloer geldt nog vaak het 
hiërarchische en bureaucratische model. Overigens vaak aangevuld 
met ‘marktelementen’ om de efficiëntie en prestaties te bevorderen 
(het ‘meten is weten’). In de relatie tussen bedrijven in een sector geldt 
uiteraard vooral het marktprincipe; bedrijven zijn in dezelfde sector 
vaak vooral concurrenten van elkaar.

Het hiërarchische managementmodel was heel lang nodig om 
honderden werknemers efficiënt dezelfde richting op te krijgen in 
een gezamenlijke onderneming (Schuiling 2014). En enige mate van 
hiërarchie zal altijd nodig blijven (zie hoofdstuk 4). Maar al vanaf 
de jaren zeventig werd op de tekortkomingen in dit model gewezen, 
vooral voor de motivatie en creativiteit van de werknemers (cf. Adler 
& Borys 1996). Recent interdisciplinair, (semi-)experimenteel onder-
zoek in zowel de economie als de psychologie en sociologie toont aan 
dat mensen geneigd zijn om met meer inspanning en toewijding te 
werken wanneer ze werken aan gemeenschappelijke projecten en ze 
daarvoor ook de (mede)verantwoordelijkheid dragen (Lindenberg 
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& Foss 2009/2010). Er is ook geen bewijs dat met monitoring 
( bureaucratie) en prestatiebeloning (marktprincipe) de tevredenheid 
en prestaties van werknemers toenemen (cf. VMS 2014a: 40-41).

Kortom, ‘de samenleving’ – of in ieder geval het  maatschappelijke 
middenveld en delen van het bedrijfsleven – heeft gedeeltelijk te 
maken met dezelfde problemen en onvrede waarmee de ‘markt’ of de 
‘staat’ wordt geconfronteerd. Dit komt omdat ook hier de bureaucra-
tische en marktlogica vaak nog de boventoon voeren: uniformerend, 
hiërarchisch, grootschalig en  on persoonlijk.

De mens centraal
In de Nederlandse samenleving hangt ‘de verhouding markt, staat en 
burger uit het lood’, zo stelde ook oud-vicevoorzitter van de Raad van 
State, Herman Tjeenk Willink, bij de presentatie van het jaarverslag 
van dit instituut in 2009 (de Volkskrant, 9 april 2009)9. Niet alleen de 
staat had in zijn ogen gefaald, maar vooral ook was de burger ver-
onachtzaamd. Of in onze termen, we zijn de mens een beetje uit het 
oog verloren. Bij de huidige inrichting van onze samenleving wordt 
de mens gedwongen in het keurslijf van ofwel de markt ofwel de 
bureaucratie, waarbij weinig ruimte is voor persoonlijke verschillen en 
menselijke interactie. Binnen de bureaucratische logica zijn persoon-
lijke relaties vaak een bron van corruptie, en vanuit het marktdenken 
leiden ze vooral tot inefficiëntie (in het geval van kartelvorming). Beide 
systemen staan op grote afstand van de mens, zijn abstract, terwijl 
we juist, zo stelden we in hoofdstuk 1, meer de behoefte hebben aan 
kleinschalige en persoonlijke relaties waarin we als mensen gezien en 
behandeld worden. En bij deze omwenteling hoort niet zozeer het over-
hevelen van taken naar ‘de samenleving’, maar veel meer een andere 
manier van organiseren via het relatie principe.

Bij het relatieprincipe wordt menselijke interactie gereguleerd op 
basis van dialoog, vertrouwen, reputatie, wederkerigheid en niet- 
afdwingbare maar diep gevoelde rechten en plichten, waarden en 
normen (VMS 2014a). Dit is een manier van ordenen die fundamenteel 
anders is dan de twee andere ordeningsprincipes: het is kleinschalig 
(en kan ook alleen maar op kleine schaal werken, zie Diamond 1997) en 
heel persoonlijk: de aard van de relatie en de persoonlijkheidskenmer-
ken van individuen zijn heel belangrijk voor het wel of niet slagen van 
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deze manier van ordenen. Het is hierbij cruciaal dat mensen elkaar 
tot op zekere hoogte vertrouwen. Dat de ander geen misbruik maakt 
van de relatie en dat hij of zij zich aan de gemaakte afspraken houdt. 
Alhoewel de vrijwilligheid van verbindingen tussen mensen via het 
relatieprincipe kenmerkend is voor deze manier van ordenen, is niet 
elk gedrag geoorloofd. Normen en waarden zijn niet vastgelegd, maar 
daardoor niet minder dwingend. Als mensen zich in sociale relaties 
niet aan de afspraken houden of ‘afwijkend’ gedrag vertonen, dreigt 
sociale uitsluiting.

Zoals gezegd bestond deze manier van organiseren via het 
relatieprincipe al lang voordat het bureaucratieprincipe en het 
marktprincipe dominant werden. En ondanks deze dominantie is 
het relatieprincipe de afgelopen decennia ook nooit weg geweest. 
Concreet krijgt het relatieprincipe in onze moderne samenleving 
vorm binnen families, vriendenkringen, tussen buurtbewoners en 
in kleine verenigingen. Maar omdat er, in ieder geval tot voor kort, 
weinig aandacht is geweest voor deze manier van ordenen, zien we 
ordening via het relatieprincipe in de rest van de samenleving vaak 
over het hoofd. Wie echter weet waar hij naar moet kijken, ziet deze 
organisatievorm overal in de samenleving. Ook in de interactie tussen 
ambtenaar en burger of tussen werkgever en werknemer is het relatie-
principe de afgelopen jaren relevant geweest. Niet elk contact met ‘de 
manager’ verloopt immers via vastgelegde regels. Je hoeft geen aan-
vraag in te dienen om de directeur te spreken. Vergaderingen tussen 
werknemers vinden over het algemeen plaats via vooral het relatie-
principe. Maar denk ook aan het kopen van brood bij de plaatselijke 
bakker om de hoek: ook daar is het relatieprincipe aan het werk. Of als 
we het lokale raadslid op straat aanspreken op een bepaald probleem 
in de wijk.

Het relatieprincipe draait om de mens en is bij uitstek geschikt 
voor het genereren van betrokkenheid en verbondenheid tussen 
mensen. Door onze interactie in veel meer domeinen meer via het 
relatieprincipe te laten verlopen krijgen we als mensen meer ruimte 
om onze persoonlijke vrijheid naar onze eigen wensen in te vullen. 
Verbondenheid is overigens niet per definitie het startpunt van de 
relatie, maar ontstaat (idealiter) door de persoonlijke relaties en 
contacten tussen de betrokkenen. Zoals Kirsten van Wieringen van 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   58 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

59

Stichting BUUV het formuleerde:10 er ontstonden nieuwe en ‘onver-
wachte  sociale relaties’ door het contact tussen buren die elkaar eerst 
niet kenden, maar elkaar vonden via het digitale buurtplatform.

Klein is het nieuwe groot
In de historische golfbeweging tussen ordeningsprincipes zijn we in 
het begin van de 21ste eeuw dus bij het relatieprincipe aanbeland. Dit 
is een logische correctie op de dominantie van de grootschalige en 
anonieme systemen van markt en staat van de twintigste eeuw. ‘Klein is 
tegenwoordig het nieuwe groot’, zoals ook de slogan luidt van de cam-
pagne die de Triodos Bank in 2012 lanceerde. We moeten er wel voor 
waken dat we nu weer doorschieten naar deze kant. Ordening via het 
relatieprincipe kan namelijk wel rechtvaardig en/of efficiënt zijn, maar 
is dat niet automatisch. Nog belangrijker: ordening via het relatie-
principe alleen kan leiden tot machtsmisbruik, uitsluiting en sociale 
afhankelijkheden, en brengt ons dus niet dichter bij een zo groot 
mogelijke vrijheid voor iedereen. Met andere woorden, het gaat nog 
steeds om de balans tussen de drie ordeningsprincipes. Toch is er nog 
veel te winnen bij het terugbrengen van de balans richting meer rela-
tieprincipe. Dit vraagt gedeeltelijk om een verandering in de manier 
van ordenen die door de staat kan worden gerealiseerd (zie hoofd-
stuk 5). Maar voor een groot deel vindt deze verandering al plaats in de 
samenleving zelf, bottom-up in het maatschappelijke (hoofdstuk 3) en 
economische domein (hoofdstuk 4).
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Hoofdstuk 3

De maatschappij dat zijn wij: 
klein, dichtbij en persoonlijk

In onze individualiserende samenleving geven steeds meer mensen hun per-
soonlijke vrijheid vorm met anderen in zelfverkozen kleinschalige  sociale 
verbanden en initiatieven die aansluiten bij hun persoonlijke wensen. Deze 
initiatieven zijn vaak ‘licht’ qua organisatie: informeel en op basis van 
gelijkwaardigheid, wederkerigheid, vertrouwen en dialoog. In dit soort 
initiatieven vinden mensen de persoonlijke betrokkenheid en verbondenheid 
die de grote ‘oude’ maatschappelijke organisaties hun niet kunnen bieden. 
En het gevoel dat het uitmaakt wat ze doen voor de wereld waarin ze leven. 
Ook het gevestigde middenveld verandert geleidelijk mee. Het maatschappe-
lijke domein wordt zo, met vallen en opstaan, weer maatschappelijk. Weer 
menselijk en van mensen onderling. En dat is goed voor de democratie en 
samenleving.

Kleine bewegingen, grote patronen
Mensen ontmoeten elkaar, verenigen zich en werken samen, maar 
maken ook ruzie in het maatschappelijke domein van mensen onder-
ling (VMS 2009). Een verandering in de manier waarop we ons tot 
anderen verhouden in de individualiserende 21ste eeuw vindt in eerste 
instantie in de samenleving zelf plaats; het maatschappelijke domein 
is dus bij uitstek de plek om te kijken naar wat er nu precies gaande 
is in onze zoektocht naar sociale verbondenheid en persoonlijke vrij-
heid. Veranderingen in de samenleving beginnen vaak bij mensen 
zelf, bottom-up, zonder een vooropgesteld groots plan of uitgewerkt 
idee. Maar wel met een bepaalde ‘synchroniciteit’ (Boutellier 2011): er is 
sprake van een zekere mate van gelijktijdigheid in vaak verschillende 
 gebeurtenissen en ontwikkelingen waarin de meeste mensen zich 
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 herkennen en waarin een patroon is te ontwaren. Dit hoofdstuk pro-
beert dit patroon te expliciteren en te duiden.

Nederland heeft van oudsher een zeer actief en sterk ontwik-
keld maatschappelijk domein (SCP 2008a).1 Vaak denken we bij 
maatschappelijke verbanden tussen mensen onderling aan geïn-
stitutionaliseerde verbanden, zoals de veelheid aan verenigingen, 
van sportverenigingen tot muziekverenigingen, culturele instellin-
gen, vakbonden, welzijnsinstellingen en kerkelijke organisaties. In 
Nederland noemen we dit geïnstitutionaliseerde, en vaak nauw met 
de staat verbonden, maatschappelijke domein ook wel het ‘maat-
schappelijke middenveld’ (zie hoofdstuk 2).2 Maar maatschappelijke 
verbanden tussen mensen kunnen ook veel informeler zijn en zelfs 
eenmalige acties van bijvoorbeeld een aantal buurtbewoners omvat-
ten. En het zijn juist deze wat informelere en ‘lichtere’ initiatieven die 
recent aan een opmars bezig zijn. We beginnen onze analyse dan ook 
bij het succes en de aantrekkingskracht van juist deze initiatieven van 
mensen onderling.

De sociale doe-het-zelver
Het bruist in Nederland van de samenwerkingsenergie. Of in ieder 
geval bruist de aandacht ervoor. Het is namelijk niet eenvoudig te 
meten of er daadwerkelijk een flinke toename is van ‘lichtere’ – infor-
meler, meer ad hoc, bottom-up – initiatieven van mensen onderling, 
juist ook vanwege het niet-geïnstitutionaliseerde karakter van de ini-
tiatieven. Hoofdstuk 1 liet echter al zien dat de hoeveelheid uren die 
mensen aan vrijwilligerswerk zeggen te besteden de laatste veertig jaar 
niet echt is veranderd. Aangezien vrijwilligerswerk voor traditionele 
doelen en organisaties geleidelijk iets afneemt (SCP 2005a; 2008a), zou 
dit iets kunnen zeggen over de hoeveelheid uren die mensen aan de 
‘minder traditionele’ initiatieven besteden. Overigens is het ook maar 
de vraag of actieve betrokkenheid bij initiatieven van mensen onder-
ling nog wel altijd als vrijwilligerswerk wordt gezien. Dat heeft toch 
vaak nog de connotatie van een sterke mate van belangenloosheid3 
en inzet voor een ‘onbekende’, terwijl het bij initiatieven van mensen 
onderling veelal gaat om zaken samen aanpakken. En de motivatie om 
dit te doen is vaak persoonlijker, alhoewel niet per definitie minder 
altruïstisch (zie ook hierna).
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Het is ook niet altijd duidelijk over welke initiatieven van mensen 
onderling we het nu wel of niet hebben. De initiatieven van mensen 
onderling komen voor in allerlei soorten en maten. Kijk maar eens 
op de kaart van ‘toekomstig Nederland’ die Jelle Brandt Corstius, 
 publicist voor de Correspondent, aan het maken is.4 Bewonersprojecten 
rondom duurzaamheid in Lochem of zelfredzaamheid in Stadskanaal 
worden op de kaart vermeld, evenals non-gouvernementele orga-
nisaties (ngo’s) zoals de Global Book Foundation of de Facebook-actie 
‘Buiten bad Middelburg’. Sommige projecten zijn groots en mee-
slepend en betrekken vele tientallen mensen, anderen zijn klein en 
persoonlijk. Het kan gaan om duurzaamheid, innovatie, leefbaar-
heid, armoede, energie, kantoren, speeltuinen, tosti’s of boeken. Een 
belangrijk kenmerk van de vele initiatieven van mensen onderling 
lijkt inderdaad hun diversiteit te zijn; de initiatieven zijn sterk 
contextgebonden, afhankelijk van de persoonlijke kenmerken en inte-
resses van de initiatiefnemers, en hebben ogenschijnlijk nauwelijks 
gemeenschappelijke kenmerken (RMO 2013b: 5-6). ‘Geen enkele plaats 
of initiatief is hetzelfde’, beaamt Paul Hendriksen van Transition 
Towns Deventer in een interview.5

Toch is het wel degelijk mogelijk om enige analytische orde in de 
empirische chaos te scheppen. Zo hebben Hilhorst en Van der Lans 
een intuïtief aantrekkelijke en bruikbare typologie ontwikkeld (2013: 
44-46). Ze delen ‘de wereld van de sociaal doe-het-zelver’ in langs 
twee assen: (1) de mate van betrokkenheid en (2) de mate van weder-
kerigheid. Bij de eerste gaat het om de mate waarin de betrokken 
mensen bij een initiatief elkaar goed kennen. Er bestaan sterke en 
zwakke relaties. De typische mantel zorger is vaak een bekende van 
degene die de hulp ontvangt (dat wil zeggen: strong ties). Er zijn ook 
initiatieven, bijvoorbeeld een inzamelings actie voor een rampgebied 
in het buitenland, waarbij de mensen elkaar minder goed of helemaal 
niet kennen (dit zijn weak ties). Bij de tweede as gaat het om de mate 
van  wederkerigheid. Er kan sprake zijn van directe wederkerigheid 
of gegeneraliseerde wederkerigheid. Tussen een mantelzorger die 
voor een zieke ouder zorgt, bestaat vaak een gegeneraliseerde weder-
kerigheid. De mantelzorger hoeft er in principe niets voor terug en 
hoopt wellicht alleen in de toekomst ook op hulp te kunnen rekenen 
als dat nodig mocht zijn. Er bestaan echter ook vormen van directe 
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wederkerigheid, bijvoorbeeld als mensen een dienst ruilen (de heg 
knippen in ruil voor het invullen van belastingformulieren) of als in 
een  energiecoöperatie mensen iets (financieels of materieels) terug-
verwachten voor de samenwerking.

Tabel 3: Typologie ‘sociaal doe-het-zelven’ van Hilhorst en Van der 
Lans (2013)

Directe wederkerigheid Gegeneraliseerde 
wederkerigheid

Sterke banden 
(strong ties)

Met bekenden voor elkaar, 
bijvoorbeeld in een 
ouderparticipatiecrèche 

Met bekenden voor anderen, 
bijvoorbeeld de zorg voor een 
zieke ouder 

Zwakke 
banden 
(weak ties) 

Met onbekenden voor 
elkaar, bijvoorbeeld in een 
energiecoöperatie 

Met onbekenden voor anderen, 
bijvoorbeeld een hulpactie 
voor een land of groep 
mensen in nood 

Op basis van deze twee assen onderscheiden Hilhorst en Van der Lans 
vier types sociale verbanden (zie tabel 3): (1) met bekenden voor  elkaar, 
(2) met bekenden voor anderen, (3) met onbekenden voor elkaar, en 
(4) met onbekenden voor anderen. De vele initiatieven zijn aan de 
hand van deze typologie goed te beschrijven en te categoriseren. In 
de eerste categorie (sterke banden, directe wederkerigheid) vallen 
bijvoorbeeld buurtbewoners die elkaar goed kennen en besluiten wat 
te doen aan de leefbaarheid van hun buurt: het opknappen van speel-
tuintjes, het aanleggen van geveltuintjes, een grote schoonmaakactie 
van straatvuil, enzovoort. De zogeheten ouderparticipatiecrèches 
passen hier ook vaak goed bij: ouders die elkaar veelal kennen (of bij 
elkaar in de buurt wonen) die een crèche opzetten om voor elkaars 
 kinderen te zorgen. In de tweede categorie passen initiatieven zoals 
Stichting MOI.6 Deze stichting is opgericht door twee zussen, die 
mensen met moeilijkheden een handje helpen om mee te komen in 
de samenleving. En daar hoeven ze niets voor terug. Ook buurtbewo-
ners in het Haagse Zeeheldenkwartier die gezamenlijk voor een zieke 
buurman met ALS zorgen, vormen een mooi voorbeeld van sterke 
banden – gegeneraliseerde wederkerigheid.7 Terwijl de ene buurman 
vooral af en toe eens eten kookt, haalt een ander de kinderen van 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   64 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

65

school en gaat weer een ander langs voor gewoon een praatje. In het 
algemeen passen veel vormen van mantelzorg in deze categorie.8

Een voorbeeld van zwakke relaties tussen betrokkenen, maar met 
een sterk element van wederkerigheid, is bijvoorbeeld Stichting BUUV 
in Haarlem. BUUV is een (gedeeltelijk digitale) marktbuurtplaats 
waar buren hun diensten kunnen aanbieden aan andere buurt-
bewoners, die ze niet kennen, in ruil voor een af te nemen dienst. Het 
mooie van deze vorm van wederkerigheid is dat de wederkerigheid 
niet direct tussen twee dezelfde personen plaatsvindt, maar is ‘uit-
gesteld’ via een derde persoon: zo kan iemand een tuin onderhouden 
voor de ene buurman, terwijl deze zijn ervaring met belastingformu-
lieren digitaal aanbiedt als een dienst die afgenomen wordt door een 
andere buurvrouw.9 Denk bij deze categorie doe-het-zelf-initiatieven 
ook aan de zogeheten Broodfondsen:10 zzp’ers die elkaar vaak niet per-
soonlijk kennen, richten een fonds op dat dient als financieel vangnet 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid in het belang van ieder lid. 
Bouwen volgens het zogeheten collectief particulier opdrachtgever-
schap (CPO) past hier ook bij: een groep onbekenden met grotendeels 
overeenkomstige woonwensen huurt samen een projectontwikkelaar 
in om een blok huizen te bouwen. Het voordeel is dat mensen de kos-
ten delen, maar toch grote invloed hebben op het ontwerp van hun 
‘droomhuis’. Voor de projectontwikkelaar is er het voordeel van de 
bijna gegarandeerde afname van de huizen die hij bouwt.

In de laatste categorie (zwakke relaties, gegeneraliseerde weder-
kerigheid) vallen vooral de vele soorten traditionele  hulp acties of 
goede doelen, maar ook nieuwe samenwerkings verbanden zoals 
Stichting Move.11 Deze stichting brengt maatschappelijke partners 
(studentenverenigingen, scholen, woningbouwcorporaties) die 
elkaar niet kennen bij elkaar om wijken in hun omgeving te ver-
beteren, op basis van lokale kennis en vooral ook de wensen van 
basisschoolleerlingen. Maar denk hierbij ook aan massaal bezochte 
schoonmaak acties die via internet op touw worden gezet. Mensen 
kennen elkaar niet, maar gaan wel een dag belangeloos schoonmaken 
in de buurt, aan het strand of in het bos. En dan zijn er ten slotte nog 
initiatieven zoals zorgvoorelkaar.com of wehelpen.nl, die zorgvragen 
en - aanbod van particulieren, vrijwilligersgroepen en professionals 
bij elkaar brengen.
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Ordening via persoonlijke relaties
Alhoewel deze typologie van Hilhorst en Van Der Lans heel bruikbaar 
is om de aard van sociale relaties tussen mensen in algemene zin te 
duiden, en om soorten initiatieven van elkaar te onderscheiden, biedt 
ze ons te weinig houvast om veranderingen in het maatschappelijke 
domein te duiden. Want wat is nu de aantrekkingskracht en het succes 
van al deze sociale doe-het-zelf-initiatieven? En waarin verschillen 
deze initiatieven van, zeg, vakbonden of politieke partijen, die toch 
veel minder enthousiasme onder de mensen losmaken? Ook de sociale 
relaties binnen vakbonden zijn te vatten in termen van wederkerigheid 
en betrokkenheid: leden kennen elkaar over het algemeen niet (zwakke 
relaties), maar hebben een wederzijds belang (directe wederkerigheid). 
Of neem een organisatie zoals Natuurmomenten: donateurs kennen 
elkaar meestal niet, vrijwilligers wellicht wel, en er is sprake van gege-
neraliseerde weder kerigheid. Hilhorst en Van der Lans hebben het niet 
over deze meer traditionele maatschappelijke verbanden. En in het 
maatschappelijk debat over ‘burgerkracht’ zijn dit ook niet de voor-
beelden die worden genoemd. Sociale verbanden binnen de vakbonden 
zijn anders dan de relaties tussen buurtbewoners die gezamenlijk een 
speeltuintje opknappen, die op hun beurt weer anders zijn dan mensen 
in een stad die elkaars spullen lenen via peerby.nl. Maar wat is dan het 
verschil?

In onze ogen mist de typologie van Hilhorst en Van der Lans een 
belangrijke, onderscheidende dimensie: hoe mensen onderling hun 
interactie vormgeven. Wat de vele initiatieven van mensen onderling 
die nu zo in de belangstelling staan vooral bindt, en onderscheidt van 
organisaties binnen het ‘oude’ maatschappelijke middenveld, is hun 
‘lichte’ karakter: weinig hiërarchie, meer gelijkwaardigheid; minder 
regels, meer overleg; minder top-down beslissingen, meer bottom-up 
zeggenschap; niet grootschalig, maar kleinschalig. In hoofdstuk 2 
hebben we deze manier van organiseren getypeerd als ordening via 
het relatieprincipe. De vakbonden vallen hier bijvoorbeeld niet onder 
vanwege hun nog vaak bureaucratische en hiërarchische karakter: 
dat wil zeggen, ze functioneren grotendeels volgens het bureaucra-
tieprincipe. Veel verenigingen en stichtingen rondom bijvoorbeeld 
cultuur en sport zijn ook vaak geïnstitutionaliseerd: de plaatselijke 
muziekvereniging geldt meestal ook niet als typisch voorbeeld 
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van ‘doe-het-zelven’. Ook veel grote goededoelenorganisaties zoals 
Natuurmonumenten of Milieudefensie zijn vaak niet georganiseerd 
op basis van het relatieprincipe.

Wat betekent deze organisatie op basis van het relatieprincipe in 
de praktijk? Intuïtief weten we wel wat hier onder verstaan wordt, 
want mensen ‘ordenen’ hun contacten automatisch elke dag op deze 
manier. We overleggen met vrienden over hoe we onze zaterdag-
avond zullen doorbrengen; partners maken afspraken over hoe het 
huishouden wordt verdeeld; buurtbewoners spreken elkaar aan op 
bijvoorbeeld geluidsoverlast. Maar ook bij overleg op de werkvloer 
is (vaak) het relatieprincipe aan het werk (zie hoofdstuk 4), of als 
we met buurtbewoners in gesprek gaan met een bestuurder van de 
gemeente (zie hoofdstuk 5). Veel  sociaal verkeer in het maatschappe-
lijke domein (en overigens ook in het private domein) vindt plaats via 
deze persoonlijke interacties. Ook veel doe-het-zelf-initiatieven van 
mensen onderling. Deze persoonlijke interacties zijn wellicht wel het 
meest onderscheidende kenmerk van ordening via het relatieprin-
cipe: een persoonlijke wisselwerking tussen mensen in plaats van een 
anonieme transactie tussen betrokkenen op basis van regels of prijs. 
Maar er is meer. We onderscheiden vijf belangrijke kenmerken, die in 
hun onderlinge samenhang de organisatie van menselijke interactie 
binnen doe-het-zelf-initiatieven via het relatieprincipe karakterise-
ren Deze kenmerken zijn de kracht van deze inter actie, maar kunnen 
onder bepaalde omstandigheden juist ook de zwakte van het relatie-
principe zijn.

1 Gelijkwaardigheid en vrijwilligheid: voice en exit
De relaties tussen de individuen die zijn betrokken bij een initiatief 
kenmerken zich door een zekere mate van gelijkwaardigheid en vrijwil-
ligheid. Er is geen bovengeschikte of externe autoriteit die beslissingen 
oplegt en bepaald gedrag afdwingt. Vanwege de kenmerkende afwezig-
heid van een formele hiërarchie hebben betrokkenen de individuele 
vrijheid om ofwel te vertrekken (exit), ofwel hun woordje te doen om 
daarmee te proberen uitkomsten te veranderen (voice). Deze vrijheid 
van toe- en uittreding wordt als onderscheidend kenmerk van ‘lichte’ 
verbindingen tussen mensen gezien (Hurenkamp & Duyvendak 2004). 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   67 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

68

Dit kan ordening via het relatieprincipe overigens ook heel vluchtig en 
weinig stabiel op de langere termijn maken.

Talma Joachimsthal, oprichter van In de Ruimte (IDR), een flexwerkplek 
aan de Utrechtse Oudegracht: ‘Ik kan hier wel gaan rondlopen als koningin 
Oprichtster, maar dan krijg je weer de standaardsituatie waarin wij een 
dienst aanbieden die door de gebruikers wordt afgenomen. Dat is niet de 
bedoeling. We moeten het met zijn allen doen.’

2 Menselijk verschil: voortrekkers en volgers
Initiatieven van mensen onderling draaien op en rondom menselijk 
verschil: verschillende persoonlijkheden, wensen en verlangens kleuren 
de initiatieven en geven ze een heel eigen dynamiek. Gelijkwaardigheid 
betekent in dit verband dus niet dat mensen gelijk zijn en allemaal 
hetzelfde moeten doen. Taken en verantwoordelijkheden worden 
tussen mensen verdeeld op basis van persoonlijke wensen en capa-
citeiten. Mark is als econoom goed met financiën en doet dus de 
financiële administratie van de ouderparticipatiecrèche, terwijl Peter 
de dagjes uit organiseert.12 Er zijn ook leiders, voortrekkers, verbin-
ders, zorgers, doeners, denkers, inspirators en volgers nodig. Deze 
diversiteit van mensen is de grote kracht van initiatieven van mensen 
onderling, en een belangrijk element voor zelforganisatie in algemene 
zin (Van Gunsteren 2006). Ordening via het relatieprincipe wordt 
kwetsbaar als er onoverbrugbare verschillen bestaan of als er te veel 
verantwoordelijkheden bij enkele personen worden gelegd.

Paul Hendriksen, Transition Towns Deventer, een netwerk van actieve 
burgers die zich organiseren rondom lokale duurzaamheid: ‘Als je een te 
eenzijdige groep hebt, die in een hoekje van de samenleving opereert, dan kan 
daar naar mijn mening maar weinig uit voortkomen.’

3 Persoonlijke betrokkenheid: wederkerigheid en 
eigenaarschap

Mensen zijn persoonlijk betrokken bij een initiatief van mensen onder-
ling dat wordt georganiseerd op basis van het relatieprincipe. Deze 
persoonlijke betrokkenheid heeft voor een belangrijk deel te maken 
met de wederkerigheid waarnaar Hilhorst en Van der Lans verwezen: 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   68 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

69

mensen betrokken bij een initiatief hebben een persoonlijk ‘belang’ 
bij hun deelname. Het woord belang staat tussen aanhalingstekens 
omdat er vaak sprake is van een zeer indirecte of gegeneraliseerde 
 wederkerigheid: hulp geef je niet omdat je altijd rationeel afweegt dat 
je wellicht in de toekomst ooit hulp nodig zult hebben, maar gewoon 
omdat het goed voelt om goed te doen. Dat iemand die hulp ontvangt 
het op zijn beurt weer prettig vindt om ‘iets’ terug te doen, is de essen-
tie van wederkerigheid.

Wederkerigheid alleen is echter niet genoeg voor persoonlijke 
betrokkenheid: het gaat ook over zelfbeschikking en eigenaarschap. 
Het gevoel dat iemand ook daadwerkelijk verantwoordelijk is en 
invloed heeft, is van belang voor ordening via het relatieprincipe. 
‘Hoe meer mensen het gevoel hebben dat [de plek] ook van hen is, hoe 
meer je ze aan ze kan overlaten.’ 13 Als van de wederkerigheid misbruik 
wordt gemaakt (iemand vraagt te veel in de relatie) of het eigenaar-
schap te diffuus is, dan is ordening via het relatieprincipe broos.

Kirsten van Wieringen, ‘koppelaarster’ bij Stichting BUUV, een moderne 
 variant van burenhulp: ‘Mensen die bij Stichting BUUV aankloppen voor 
hulp vonden het vervelend dat ze enkel als ontvangers van hulp werden 
 gezien. Als mensen met alleen maar een hulpvraag. Ze wilden allemaal 
graag iets terug doen, iets te bieden hebben.’

4 Vertrouwen en dialoog: weg van regels en statuten
De relaties tussen de individuen kenmerken zich door hun informele, 
niet-geïnstitutionaliseerde karakter. Met andere woorden, er zijn 
geen pagina’s tellende documenten en contracten waarin de verhou-
dingen tussen betrokkenen is vastgelegd en bepaald gedrag wordt 
voorgeschreven. Door het ontbreken van deze harde afspraken is 
samenwerking tussen mensen grotendeels gebaseerd op vertrouwen 
en dialoog. Betrokkenen moeten met elkaar in contact en overleg 
om hun relaties vorm te geven en om vertrouwen op te bouwen: ook 
het vertrouwen dat mensen zich aan de afspraken houden en niets 
kwaads in de zin hebben. Vrijwilligheid is daarmee geen vrijblijvend-
heid. Het wordt van mensen verwacht dat ze zich aan hun afspraken 
houden. Deze norm is niet vastgelegd, maar daarmee niet minder 
krachtig. Want bij ‘afwijkend’ gedrag dreigt sociale uitsluiting. Te veel 
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 institutionaliseren en professionaliseren kan deze dynamiek, die is 
gebaseerd op vertrouwen en niet-vastgelegde maar wederzijds gevoelde 
normen en waarden, ondermijnen.

Mark Sanders van ouderparticipatiecrèche De Krakeling in Utrecht: ‘OPC’s 
zijn gebaseerd op onderling vertrouwen tussen ouders. Net zoals er geen 
contract hoeft worden  opgesteld als opa en oma op de kinderen passen, hoeft 
dit ook niet bij de OPC’s. We moeten met elkaar in overleg over wat we voor 
onze kinderen willen.’

5 Kleinschaligheid: klein is fijn
De relaties tussen individuen krijgen noodzakelijkerwijs vorm op 
kleine schaal. Mensen moeten met elkaar in overleg om hun samen-
werking vorm te geven. De groep kan daarom niet al te groot worden. 
Jared  Diamond (1997) stelt bijvoorbeeld dat dit soort initiatieven van 
mensen onderling maar moeilijk tot stand kan komen en worden 
onderhouden in groepen die groter zijn dan drie- tot vierhonderd indi-
viduen. Persoonlijke contacten hoeven op zich niet per se face to face 
plaats te vinden: e-mail, social media of de ouderwetse telefoon zijn 
ook van belang. Op het moment dat mensen zich anoniem in de groep 
kunnen bewegen, werkt deze vorm echter niet meer.

Sazia Ishaq van Stichting MOI, die mensen in moeilijkheden een handje helpt 
in de samenleving: ‘We beperken ons tot mensen uit Amsterdam. We moeten 
ergens een grens trekken, want anders kunnen we niemand goed helpen. Ik 
heb persoonlijk contact met al mijn cliënten.’

Door ons te richten op deze vijf kenmerken van ordening via het 
relatieprincipe wordt enerzijds duidelijk waarom sommige maat-
schappelijke verbanden – zoals vakbonden – niet in de categorie van 
de ‘sociale doe-het-zelfburger’ thuishoren.14 Anderzijds maakt het 
duidelijk dat weer andere initiatieven wel zouden moeten worden 
meegenomen. In al ons enthousiasme voor de samenwerkende burger 
zien we een hele categorie initiatieven van mensen onderling, al dan 
niet bewust, over het hoofd: de zogeheten NIMBY-initiatieven (Not In 
My Backyard). Mensen die hun krachten bundelen en samen succesvol 
strijden tegen de komst van een asielzoekerscentrum in hun wijk of 
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de aanleg van een parkeergarage zijn ook voorbeelden van informele 
en ‘lichte’ initiatieven van mensen onderling. Alhoewel wellicht niet 
altijd met een doel dat de staat toejuicht; het zijn geen ‘brave burgers’ 
(zie bijvoorbeeld Verhoeven & Ham 2010). Het woord sociale bij de 
‘sociale doe-het-zelfburger’ verwijst niet naar het doel dat een bepaald 
initiatief voor ogen heeft, maar vooral naar de organisatie via sociale 
relaties.

Terug naar de menselijkheid
Maatschappelijke initiatieven die georganiseerd zijn via het relatie-
principe zijn aan een opmars bezig. Wat trekt mensen nu zo aan in deze 
initiatieven van mensen onderling? Voor een antwoord op deze vraag 
moeten we eerst bekijken waarom mensen maatschappelijk actief 
worden. Er is weinig systematisch onderzoek gedaan naar de drijf-
veren van mensen om een sociaal doe-het-zelf-initiatief te beginnen 
of om zich daarbij aan te sluiten. Een goed startpunt is echter de reden 
waarom mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Uit onderzoek blijkt 
dat – ondanks alle berichten over toenemend egoïsme in de samen-
leving (zie ook hoofdstuk 1) – de belangrijkste reden voor mensen om 
vrijwilligerswerk te doen nog steeds is om andere mensen te helpen (zie 
figuur 1). Mensen worden vooral actief vanwege een maatschappelijke 
gebeurtenis die andere mensen raakt of overkomt (SCP 2014: 58-59). Pas 
daarna volgen redenen als ‘dingen doen waar ik goed in ben’, ontspan-
ning en sociale contacten.

Veel van deze redenen om vrijwilligerswerk te doen kwamen ook 
terug in de interviews (zie de lijst achter in het boek) die wij met 
betrokkenen bij initiatieven van mensen onderling hebben gehou-
den. Het helpen van mensen die het moeilijk hebben vormt zelfs 
het bestaansrecht van initiatieven zoals Stichting MOI of Soepbus 
Utrecht. Bij andere initiatieven gaat het er niet zozeer om een spe-
cifieke groep te helpen, maar de mensheid als geheel, bijvoorbeeld 
door ‘nu echt een duurzame transitie mogelijk te maken’, zoals bij 
het initiatief Stichting Lokaal Ideaal Makkinga (SLIM) of Transition 
Towns Deventer. Natuurlijk spelen hierbij, net als bij ‘traditioneel’ vrij-
willigerswerk, niet alleen puur altruïstische maar ook persoonlijke 
overwegingen een rol. Binnen lichte samenwerkingsverbanden kun-
nen mensen zich sterk maken voor wat hen persoonlijk aan het hart 
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gaat, zichzelf ontplooien, en zingeving en voldoening halen uit het 
inzetten van hun sterke punten in het belang van anderen.

Figuur 1: Redenen voor vrijwilligerswerk, bevolking van 18 jaar en 
ouder, 2010 (in procenten)

kunnen handelen overeenkomstig mijn geloof of
politieke overtuiging

het idee dat het werk anders niet of minder
goed gedaan wordt

ervaring opdoen die nu
ig is voor een beroep of
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ik zie het als mijn plicht om dit werk te doen

kunnen werken aan maatschappelijke veranderingen

mijn eigen ideeën ontwikkelen en toepassen
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samenleving waartoe ik mezelf reken
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Bron: SCP (2014: 58)

Bij deelname aan initiatieven van mensen onderling spelen echter ook 
andere motieven een (grotere) rol. Hoewel bij de ouderparticipatie-
crèche en bij CALorie het sociale karakter wel degelijk een rol 
speelt, hopen de betrokkenen ook een financieel voordeel uit de 
samenwerking te halen.15 Dit is eveneens een belangrijk doel van de 
samenwerking tussen enkele ondernemers op Terschelling, die de 
Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) oprichtten. Daarnaast werd de 
reden ‘gewoon omdat het leuk is om te doen’ veelvuldig genoemd. 
‘Lekker pionieren’, zoals Michiel Bodt van Stichting Move het zegt.

Op nog een andere manier wijken de initiatieven van mensen 
onderling die hier centraal staan af van traditioneel vrijwilligers-
werk: terwijl voor slechts een derde van de vrijwilligers de reden 
dat het ‘anders niet of minder goed’ gedaan wordt van belang is (zie 
figuur 1), was dat bij bijna al onze gesprekken met  betrokkenen juist 
een zeer belangrijke reden. Vaak bundelen mensen hun krachten 
omdat ‘de gevestigde orde’, in de woorden van Mark Boudewijn van 
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SLIM, iets niet goed of niet levert, of in ieder geval niet op de manier 
die deze mensen wenselijk vinden. Dat ‘iets’ heeft vaak te maken met 
problemen die de overheid of markt niet kunnen oplossen vanwege 
hun omvang en manier van organiseren. ‘We moeten klein begin-
nen’, vervolgt Mark. Of zoals Paul Hendriksen van Transition Towns 
Deventer het zegt: ‘Het gaat om het vertalen van grote problematiek 
naar de menselijke maat.’ En: ‘[door het kleinschalig te maken…] kun-
nen we laten zien dat je echt een deuk in een pakje boter kunt slaan.’ 
Mensen moeten weer persoonlijk verbonden worden, zo stelt ook 
Talma Joachimsthal van het Utrechtse In de Ruimte, om de transitie 
te maken van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ economie (zie ook hoofd-
stuk 4). Hoofdstuk 2 ging al dieper in op het onbehagen dat de grote 
systemen van markt en staat kunnen oproepen, vooral ook door het 
gebrek aan menselijke maat en sociale verbondenheid. Initiatieven 
zoals Stichting MOI en Soepbus Utrecht stappen zeer expliciet in dit 
gat in het systeem door persoonlijke aandacht te geven aan de mensen 
die ze helpen: Wan-Ho van Soepbus Utrecht doet dit omdat ‘ieder-
een af en toe iemand nodig heeft om tegen te praten. Iedereen heeft 
menselijk contact nodig.’ De toegevoegde waarde van menselijk en 
sociaal contact is ook voor veel ouders in de OPC’s een reden om zich 
aan te sluiten: de OPC vormt een sociaal netwerk waarin ouders elkaar 
kunnen spreken over opvoeding en ervaringen kunnen delen. Dit is 
persoonlijk contact dat de overheid en markt niet of niet voldoende 
kunnen bieden.

Kortom, mensen zoeken menselijk maatwerk, persoonlijke aan-
dacht en sociale verbondenheid, en deze vinden ze in tal van nieuwe 
samenwerkingsverbanden van mensen onderling. Maar het gaat ook 
over het gevoel om op deze manier via persoonlijke betrokkenheid wel 
iets voor de wereld te kunnen betekenen. Om een verschil te kunnen 
maken. Dit is de kracht van organisatie via het relatieprincipe.

Het ‘oude’ maatschappelijke middenveld: kiemen van 
verandering
Onze zoektocht naar meer persoonlijke vormen van verbondenheid 
en invloed laat ook het ‘oude’ middenveld niet onberoerd (zie ook 
SCP 2005a: 57): niet altijd op een direct in het oog springende manier, 
maar we zien de tekenen van een geleidelijke verandering naar andere 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   73 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

74

vormen van samenwerking die veel meer op persoonlijke relaties zijn 
gebaseerd. Het gevestigde middenveld is omvangrijk en omvat vakbon-
den, politieke partijen, welzijns instellingen en kerken, maar ook ngo’s 
en tal van stichtingen. De diversiteit en hoeveelheid van deze maat-
schappelijke organisaties zijn dusdanig dat er maar moeilijk  algemene 
uitspraken over kunnen worden gedaan. Bovendien is er weinig (ver-
gelijkend) onderzoek gedaan naar organisatorische veranderingen bij 
deze organisaties (zie SCP 2008a). Desalniettemin willen we hier een 
paar opvallende ontwikkelingen uitlichten die volgens ons illus tratief 
zijn voor een breder patroon.

Wellicht wel het meest in het oog springend, en het meest door 
de media besproken, zijn de veranderingen binnen de vakbond FNV. 
De FNV heeft al jaren te maken met een geleidelijk dalend aantal 
lidmaatschappen van werknemers, maar in de loop van 2011 leek 
het erop dat de vakbond definitief zou ophouden te bestaan. Naar 
aanleiding van onderhandelingen met werkgeversorganisaties over 
een nieuw pensioensysteem ontstond er flinke onenigheid en een 
vertrouwenscrisis tussen de vakbondsleiding en bestuurders van 
enkele aangesloten bonden. Dit leidde onder andere tot het vertrek 
van FNV-voorzitter Agnes Jongerius en van een aantal bonden. Na 
verschillende onderzoeken, breuken en lijmpogingen ontstond in 2013 
‘de nieuwe vak beweging’: een doorstart van de FNV met meer vrijheid 
tot toetreding voor bonden en meer invloed voor leden. Hiermee lijkt 
voor nu de  ergste crisis binnen de FNV bezworen, alhoewel de over-
gang naar de nieuwe vakbeweging al duizenden leden heeft gekost en 
de machtsstrijd tussen vooral de grote en kleine vakbonden zeker nog 
niet voorbij is.

Deze omvorming van de FNV valt goed te begrijpen in het licht 
van veranderende vormen van verbondenheid en zeggenschap in de 
samenleving. Of zoals de nieuwe FNV zelf op haar website zegt, we 
hebben een vakbeweging nodig die ‘dicht bij mensen staat en herken-
baar is’ (zie echter ook SCP 2008a: 43). De vak beweging beseft terdege 
dat ze zich moet aanpassen aan de nieuwe tijd; aan vooral ook ‘de 
individualisering en de toe nemende mondigheid van mensen’,16 die 
vragen om andere vormen van werknemersvertegenwoordiging. De 
hiërarchische top-downmanier van besturen van de FNV, met weinig 
ruimte voor persoonlijke zeggenschap, was vooral de aangesloten 
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bonden en leden een doorn in het oog. Wat nodig is, is een eigentijdse 
vakbeweging waarbij met en door mensen gewerkt zal moeten worden 
met meer herkenbaarheid voor en zeggenschap door de leden (FNV 
2012). Uiteraard is het de vraag of met de nieuwe organisatiestructuur 
een goede invulling aan deze intentie kan worden gegeven, maar de 
richting is duidelijk: meer relatieprincipe, minder bureaucratie en 
hiërarchie.

Bij de overige representanten van het ‘oude’ middenveld – zoals 
politieke partijen, kerkelijke instellingen, welzijns organisaties, 
onderwijsinstellingen, maar ook ideële organisaties zoals Natuur-
monumenten – zijn de veranderingen minder opvallend. Zowel de 
Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) als de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) beschrijft echter hoe onderwijsor-
ganisaties, zorginstellingen en woningcorporaties naarstig op zoek 
(moeten) zijn naar hun oorspronkelijke wortels: de samenleving (Rob 
2012: hoofdstuk 3; WRR 2012: hoofdstuk 1). Wat ook duidelijk is, is dat 
over de gehele breedte genomen ledenbinding en ledenbehoud steeds 
belang rijker worden voor deze organisaties, en dat ze – in ver gelijking 
met het begin van de jaren tachtig – beter op de hoogte zijn van de 
wensen en belangen van leden (SCP 2008a: 59-60). Dit impliceert in 
ieder geval dat leden meer centraal zijn komen te staan bij de meeste 
organisaties. Verder valt op dat de groeiers in het middenveld – zoals 
Unicef, het Astmafonds, natuur- en milieuorganisaties – zich ken-
merken door het  stimuleren van activisme onder de achterban, wat 
ook vaak een reden is voor die achterban om zich aan te sluiten bij 
deze organisaties (SCP 2005a: 42). Ook bij politieke partijen zien we 
het belang van leden en ledenbinding toenemen. Hoewel het ver-
beteren van de interne partijdemocratie een proces is dat al enige 
jaren gaande is (SCP 2008a: 26-27), zien we nu ook meer serieuze aan-
dacht voor het actief mobiliseren van leden in de samenleving. De SP 
is hier altijd al goed in geweest. Maar ook bij een partij als D66 zien we 
een kentering: enige tijd geleden werd bijvoorbeeld Doen66 opgericht, 
een afdeling waarin D66’ers zich kunnen verenigen om maatschappe-
lijk projecten te ondersteunen en te faciliteren.17

De organisaties binnen het ‘oude’ middenveld die als eerste en wel-
licht het sterkst te maken hebben gehad met krimp, zijn de  kerkelijke 
instellingen. Het besef groeit ook hier al een tijd dat kerken zelf qua 

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   75 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

76

organisatie moeten veranderen, willen ze mensen weer de kerk in 
krijgen. De in het oog springende pogingen om dit te bereiken daarge-
laten – door bijvoorbeeld andere muziek te spelen – wordt de discussie 
ook meer fundamenteel gevoerd hoe kerken moeten ‘herontdekken 
wat het inhoudt om kerk te zijn’, zoals Stefan Paas, bijzonder hoog-
leraar kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit, het verwoordde 
(Trouw, 8 september 2010). Hij vervolgt in dit interview in Trouw: 
‘Een van de grootste fouten die je als kerk kunt maken, is van bovenaf 
een nieuwe grote theorie bedenken, en die dan willen “implemen-
teren”. Zo werkt het niet.’ Er zijn volgens hem wel degelijk kerken in 
Nederland die het lukt om mensen weer aan te spreken. ‘Dat lukt vaak 
het best in nieuwe gemeenschappen, waar ze meer ruimte krijgen, 
ook om zelf te groeien in leiderschap. Trouwens, je ontdekt pas de lol 
van kerk-zijn als je zelf iets nieuws opstart.’ Een meer persoonlijke 
benadering wordt in algemene zin onderschreven door de protes-
tantse kerk (Van der Meulen 2014): ‘Door een persoonlijke benadering, 
en ruimte om de creatieve gaven van jongere generaties in te zetten 
op een wijze die bij hen past, kunnen er meer twintigers en dertigers 
ingeschakeld worden in kerkelijke gemeenten.’ Minder regels en insti-
tuties dus, en terug naar meer kleinschaligheid en gesprekken tussen 
mensen. In onze termen: van het bureaucratieprincipe naar het rela-
tieprincipe. Het succes van vaak kleinschalige pinkstergemeentes en 
evangelische kerkelijke gemeenschappen, waar vaak veel meer ruimte 
is voor eigen initiatief en verbondenheid, is volgens ons illustratief in 
dit opzicht (SCP 2008a: 59).

Als we globaal kijken naar deze ontwikkelingen in het maatschap-
pelijke middenveld, zien we ook daar de kiemen van verandering. Dit 
is zeker geen eenduidige ontwikkeling met alleen maar succesverha-
len. Grote organisaties kunnen vaak ook niet anders dan in ieder geval 
voor een belangrijk deel te worden vormgegeven door middel van 
hiërarchische en gebureaucratiseerde structuren. En als deze eenmaal 
zijn opgetuigd, is het niet eenvoudig om ze weer te veranderen. Er is 
geen eenvoudige weg ‘terug’.
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Het maatschappelijke domein vermaatschappelijkt
Initiatieven van mensen onderling, zowel de ‘nieuwe’ als de ‘oudere’, 
richten zich geleidelijk steeds meer op de mensen die ze verenigen, 
zoals we hierboven zagen. En vaak nemen ze hiermee vaker bewust 
afstand van de staat (en markt). Hoewel veel (ook nieuwere) initia-
tieven ook nog steeds leunen op overheidssubsidie, lijkt er toch een 
duidelijke trend zichtbaar: de maatschappij wordt weer iets meer 
van ‘ons’, van mensen onderling. Het maatschappelijke middenveld 
 vermaatschappelijkt. Deze vermaatschappelijking van het maatschap-
pelijke domein wordt over het algemeen als een positieve ontwikkeling 
gezien. En deze visie delen wij (zie ook hoofdstuk 5). Dit heeft enerzijds 
te maken met de belangrijke rol die het maatschappelijke domein in 
een democratische rechtsstaat door velen wordt toegedicht: een relatief 
sterke civil society is een belangrijke voorwaarde voor een goed functio-
nerende samenleving, politiek, staat en democratie (Putnam 1995).18 
Een vitale democratie bestaat bij de gratie van een vitaal maatschap-
pelijk domein, dé reden waarom ook politieke partijen als D66, maar 
ook het CDA, in het verleden een krachtig maatschappelijk middenveld 
een warm hart toedroegen. Anderzijds werkt een sterk maatschappe-
lijk domein als een soort maatschappelijke olie voor samenlevende 
individuen in een bepaald land. Met andere woorden, samenwerkende 
individuen in het maatschappelijke domein zijn goed voor de sociale 
verbondenheid en cohesie in een samenleving (zie ook VMS 2011; 2014a; 
Putnam et al. 1993).19

Dat dit maatschappelijke middenveld nu versterkt wordt door 
bottom-up initiatieven vanuit de samenleving zelf, betekent niet dat 
wij mensen, maar ook politici en bestuurders niets meer hoeven te 
doen. In hoofdstuk 5 gaan we in detail in op wat deze maatschappe-
lijke ontwikkeling betekent voor de inrichting van onze staat en voor 
het handelen van politici en bestuurders. Voor de betrokkenen bij 
initiatieven van mensen onderling is het echter eveneens belangrijk 
om in het oog te houden wat we wel en niet kunnen verwachten van 
samenwerking volgens het relatieprincipe. Deze kan namelijk ook 
broos en kwetsbaar zijn en van binnenuit en van buiten onder druk 
komen te staan. Organisatie via relaties tussen mensen onderling is 
allereerst kwetsbaar omdat het veel tijd en inzet vraagt van vaak een 
kleine groep mensen. Het gaat vaak mis omdat ‘mensen te veel hooi 
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op hun vork nemen’ 20 of krijgen gelegd door anderen: ‘op een gegeven 
moment is die persoon er helemaal klaar mee, heeft een burn-out en 
implodeert een initiatief’.21 Samenwerking kan ook leiden tot onenig-
heid, frictie en ruzie. Botsende karakters en onduidelijkheid over de te 
voeren koers kunnen grote struikelblokken zijn waar mensen onder-
ling niet altijd uitkomen.

Dit is allemaal menselijk en hoort bij ordening via het relatie-
principe. Maar daar moeten we ons wel bewust van zijn. Het is niet 
alleen maar ‘feest’ bij het sociale doe-het-zelven. Het is hard werken, 
vallen en opstaan, en leren omgaan met mensen die anders zijn dan 
wijzelf. Meestal accepteren we dit spel van ‘geven en nemen’, maar het 
risico op sterke groepsdruk en sociale afhankelijkheden bestaat bij 
initiatieven van mensen onderling. En er kan ook van alles misgaan. 
Machtsmisbruik, fraude en corruptie, sociale uitsluiting van mensen 
die zich niet ‘normaal’ gedragen en mensen die zich er makkelijk van 
afmaken. Ook als een groep jongeren via Facebook een feest besluit 
te geven in Haren of een groep mensen een homostel de wijk uit pest, 
is ‘mensen onderling’ aan het werk. Het hoort er allemaal bij. Dit was 
een belangrijke reden (zie ook hoofdstuk 1) voor het opbouwen van de 
democratische rechtsstaat, welvaartsstaat en ‘markt’: het beschermen 
van individuen tegen deze kwetsbaarheid. Het is goed om ons altijd 
bewust te blijven van deze kwetsbaarheden.

De mens weer centraal
Nieuwe vormen van verbondenheid en persoonlijke betrokkenheid 
in ‘lichte’ initiatieven van mensen onderling veranderen het maat-
schappelijke domein in Nederland fundamenteel. De grote, anonieme 
maatschappelijke verbanden van weleer hebben steeds meer moeite 
om mensen aan zich te binden, terwijl ‘nieuwere’ en lichtere verbanden 
razend populair zijn. De maatschappij wordt geleidelijk weer meer van 
mensen onderling. Datzelfde geldt voor de wereld van het bedrijfsleven 
en de economie, zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk.

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   78 24-10-2014   12:00:23



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

79

Hoofdstuk 4

De economie van de mens: 
creativiteit, kennis en 

vertrouwen

Waar mensen onderling relaties aangaan en vertrouwen opbouwen, ont-
staan kiemen voor innovatie en creativiteit. Deze vormen de basis van econo-
mische groei. Het besef dat ons menselijk en sociaal kapitaal de belangrijkste 
bronnen van toekomstige economische ontwikkeling zijn, dringt geleidelijk 
door in politiek, wetenschap, economie en bedrijfsleven. Dit vraagt om een 
meer gelijk waardige manier van organiseren waarbij de mens en zijn relaties 
centraal staan. Van meer ruimte voor de professional via samenwerkings-
verbanden tussen ondernemers, consumenten, overheden en burgers tot een 
wereldwijde dialoog over wat we nu eigenlijk waardevol vinden. Het zijn de 
overlappende netwerken van mensen onderling die voor deze nieuwe uit-
dagingen zijn toe gerust. Ook in de economie en bij bedrijven.

It’s the economy, stupid
Mensen ontmoeten elkaar niet alleen in de samenleving, op straat, in 
de kroeg of bij de plaatselijke voetbalclub, maar ook in de economie: 
als producent of als consument, als werkgever of als werknemer, als 
leverancier, als cliënt, als concurrent of als business partner. De econo-
mie in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzonder worden veelal 
over het hoofd gezien als het gaat om de kracht van de samenwer-
kende mens. Laat staan als het gaat om sociale verbondenheid of zelfs 
menselijkheid. De dynamiek van de 21ste-eeuwse individualiserende 
samenleving heeft echter ook grote invloed op onze economische 
activiteiten en verhoudingen. Werknemers worden mondiger en 
verwachten meer van hun werk dan alleen maar werk. Maar ook de 
consument wordt kritischer en wil steeds meer producten en diensten 
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die iets toevoegen aan zijn persoonlijke identiteit. En de ondernemer 
beseft zich steeds meer dat hij zich anders moet gaan organiseren om 
op beide ontwikkelingen te kunnen inspelen en de toenemende inter-
nationale concurrentie het hoofd te bieden.

Economen, politici en beleidsmakers spreken al langere tijd over 
de omslag naar een innovatieve kenniseconomie die nodig is om 
toekomstige economische groei te waarborgen (bijvoorbeeld Wijffels 
& Grosfeld 2004. Ook de noodzaak van een meer duurzame, of ‘toe-
komstvaste’, economie wordt steeds meer gemeengoed (cf. SER 2010). 
Hierbij zijn vooral ondernemingszin, flexibiliteit, creativiteit en 
kennis nodig. In dit hoofdstuk laten we zien dat dit alles vraagt om 
een herwaardering van de mens en zijn sociale relaties. Een herwaar-
dering die overigens ook al gaande is in de economie en bij bedrijven. 
Vaak noodgedwongen. Want wie zijn menselijk en sociaal kapitaal 
verwaarloost, komt in de globaliserende economie aan de top simpel-
weg niet meer mee. In de economie gaat het over geld, jazeker, maar 
ook in toenemende mate om de mens. In dit hoofdstuk geven we een 
beeld van hoe we de mens en zijn sociale relaties op alle niveaus van 
ons economisch systeem weer op waarde kunnen schatten.

Naar een ondernemende, overvloedige en duurzame 
samenleving
Waar verdienen we in de 21ste eeuw ons geld mee? Of, iets minder plat 
gesteld, hoe geven we vorm aan onze toekomstige welvaart? In het 
huidige politieke en economische debat zijn er in ieder geval drie denk-
richtingen te ontwaren die een antwoord proberen te geven op deze 
vraag. Er wordt allereerst door diverse auteurs gewezen op de noodzaak 
van een ondernemende samenleving, waarbij creativiteit en ondernemer-
schap centraal staan (Audretsch 2006). Er is ten tweede een stroming 
die wijst op de transitie naar een overvloedige samenleving (Galbraith & 
Crook 1958), waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op de ‘toege-
voegde waarde’ van immateriële zaken als ontplooiing en cultuur. Ten 
derde is het pleidooi voor een duurzame samenleving zeer sterk aanwezig 
in het debat. Hoewel elk van deze perspectieven een andere weg naar 
toekomstige welvaart schetst, hebben ze in onze ogen in de kern iets 
gemeen: ze wijzen alle op de economische noodzaak om de mens en 
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zijn sociale relaties weer centraler te stellen in de economie. Om, met 
andere en onze woorden, het relatieprincipe weer centraal te stellen.

Om te beginnen de ondernemende samenleving. Mede onder 
invloed van snelle technologische ontwikkelingen is het voor bedrij-
ven steeds makkelijker geworden om sneller markten over de hele 
wereld te kunnen bedienen. De open wereldmarkt met snel op ko-
mende nieuwe spelers zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India 
en China) betekent meer en sterkere concurrentie voor Nederlandse 
en Europese bedrijven, maar biedt uiteraard ook talrijke economische 
kansen. Om als kleine, open en geavanceerde Nederlandse economie 
flexibel in te spelen op deze snel veranderende omstandigheden is, 
zo concludeerde de WRR (2013)1, het noodzakelijk dat we het aanpas-
sings- en innovatievermogen van onze gehele economie vergroten. En 
hier is een ander economisch organisatiemodel voor nodig. Audretsch 
(2006) omschrijft de kern van deze verandering als de transitie van 
een  ‘managed’ naar een ‘entrepreneurial society’. Oftewel een onder-
nemende samenleving. Deze transitie is in de afgelopen decennia 
al in delen van de Amerikaanse economie ingezet en wordt door de 
opkomst van nieuwe spelers op het wereldtoneel nu ook voor Europa 
steeds noodzakelijker. In de ondernemende samenleving staat de 
creatie van nieuwe waarde door middel van creativiteit, innovatie en 
ondernemerschap centraal. Er is er dus volop ruimte voor experiment 
en vernieuwing, maar ook de mogelijkheid om te falen.

Het centraal stellen van vrij ondernemerschap moet hier niet 
worden gelezen als een plat pleidooi voor meer marktwerking, die 
overigens wel heel belangrijk is om de markt ‘betwistbaar’ te hou-
den (zie voor dit begrip VMS 2014a): bestaande praktijken, posities 
en ideeën moeten kunnen worden uitgedaagd in een ondernemende 
samenleving. Het draait in deze samenleving echter vooral om de 
mens: om zijn kennis en vindingrijkheid. En kennis en creativi-
teit komen pas echt tot bloei als problemen én oplossingen worden 
gedeeld en de een kan voortbouwen op de ander. Het gaat met andere 
woorden om ons human capital, maar ook ons social capital. Beide ren-
deren maximaal in overlappende netwerken van vertrouwensrelaties 
die mensen verbinden en in staat stellen hun innovatief potentieel 
te combineren met dat van anderen (Adler 2001). Omdat vertrouwen 
vooral gedijt in meer gelijkwaardige sociale relaties, betekent de 
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ondernemende samen leving vooral het afscheid van sterk hiërarchi-
sche manieren van organiseren.

Dan de overvloedige samenleving. Alhoewel dit nog bij lange na 
niet voor iedereen op aarde geldt, gaan veel mensen in de economisch 
ontwikkelde landen met veel van hun materiële, private behoeften 
grotendeels gedekt, volgens de beroemde piramide van Maslov2 (1943), 
op zoek naar ‘hogere’, meer immateriële zaken. Zoals hoofdstuk 1 
ook al benadrukte: onze persoonlijke ontplooiing komt steeds meer 
centraal te staan in onze individualiserende samenleving. Boven een 
bepaald niveau maakt nog meer materiële welvaart ons immers maar 
beperkt gelukkiger (Frey & Stutzer 2002). Volgens dit perspectief ver-
schuift de schaarste in de economie van fysieke goederen en diensten 
naar behoeften als zelfontplooiing en -ontwikkeling, waardering, 
erkenning en saamhorigheid (zie ook Lampert & Wijffels 2012). Deze 
nieuwe fase in onze economische ontwikkeling werd al in 1945 voor-
speld door Keynes, en is door Galbraith en Crook (1958) omschreven 
als de affluent society. Deze overvloedige samenleving zal zich in plaats 
van op consumptie van goederen in toenemende mate gaan richten op 
vermaak, cultuur, ontplooiing, kennis en wetenschap.

Deze immateriële ‘goederen’ laten zich echter niet gemakkelijk 
vatten in prijzen en markttransacties (zie ook Sandel 2012: hoofd-
stuk 2). Het applaus voor een muzikant, de eerste klant voor een 
creatief ondernemer of de genezing van een patiënt geeft mensen 
een gevoel van voldoening en waardering dat niet in de prijs van een 
kaartje of product tot uitdrukking komt. Om deze waarden eerlijk te 
laten meewegen in onze keuzes is dan ook op alle niveaus een dialoog 
nodig: een dialoog over de waarde van de mens, van onze ontplooi-
ing en onze onderlinge relaties. Wat vinden we in moreel-ethisch 
opzicht nastrevenswaardig? Veel geld verdienen aan woekerpolissen 
of illegale afvaldump draagt niet bij aan werkelijke waardecreatie. 
Maar wat dan wel? Het prijsmechanisme van de markt en de regels 
van de bureaucratie kunnen geen antwoord geven op deze vraag over 
wat voor ons van waarde is. Als consument of stemmer hebben we 
maar beperkte macht, en meer of strengere wet- en regelgeving is op 
voorhand kansloos als de mensen aan de knoppen niet als persoon 
aangesproken kunnen worden op hun gedrag. De enige weg is de 
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dialoog en deze dialoog vereist opnieuw sociale verbindingen en ver-
trouwen tussen mensen.

Tot slot wordt er gewezen op de noodzaak van een transitie naar 
een duurzame samenleving. Bij deze transitie komen de eisen en 
dynamiek van de ondernemende en overvloedige samenleving samen. 
Enerzijds is juist hier een dialoog nodig over wat we waardevol vin-
den. Wat is de waarde van ons ecologisch kapitaal? Doorgaan op de 
oude weg van verbranden, verbruiken en verteren is, naast sociaal 
onwenselijk en economisch van afnemende waarde, vooral ook ecolo-
gisch niet houdbaar. Anderzijds is hier ook de volledige inzet van ons 
menselijk en sociaal kapitaal nodig. Duurzaamheid is geen vaststaand 
eindpunt dat we kunnen bereiken om vervolgens op onze lauweren 
te rusten (VMS 2013): elke verandering in de manier waarop we onze 
natuurlijke omgeving en hulpbronnen gebruiken stelt weer nieuwe 
eisen aan een duurzame samenleving en economie. Dit vraagt om het 
aanpassings- en innovatievermogen dat mensen in veelal kleinscha-
lige verbanden met elkaar kunnen bieden.

Kortom, onze toekomstige welvaart begint bij een herwaardering 
van ons menselijk en sociaal kapitaal. Maar daarnaast is het cruciaal 
dat we een brede dialoog opstarten over wat we waardevol vinden en 
op basis waarvan we onze economie vervolgens kunnen inrichten. 
Zowel onze menselijke innovatieve kracht als deze dialoog staat of 
valt bij de vertrouwensrelaties tussen mensen onderling. Deze krijgen 
op alle niveaus van de economie vorm.

Human en social capital op de werkvloer
De transitie naar een ondernemende, overvloedige en duurzame 
samen leving is een ontwikkeling die (bijna) ieder van ons raakt in ons 
professionele leven. Nog niet altijd en elke dag, en niet overal in elke 
sector. Maar er is ook hier, net als in het maatschappelijke domein 
(hoofdstuk 3), sprake van een duidelijke ‘onderstroom’ in veranderin-
gen op de werkvloer. In de ‘managed economy’ van de twintigste eeuw 
vroeg het industriële complex om grote groepen gespecialiseerde, 
goed geschoolde en gedisciplineerde werk nemers die specifieke, 
vastomlijnde taken verrichtten in kapitaalsintensieve en grootscha-
lige bedrijven. Dit organisatiemodel past steeds minder goed bij een 
ondernemende en innovatieve economie, waarbij ons economisch 
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potentieel, zoals gezegd, veel meer in specifieke individuen en hun 
onderlinge interacties zit; in ons menselijk maar ook in ons sociaal 
kapitaal. En hierbij past een andere manier van organiseren: hiër-
archische structuren worden steeds vaker vervangen door kleine‚ 
zelfstandige groepen – zogeheten zelfsturende teams – waarbinnen 
werknemers de ruimte en vrijheid krijgen om hun unieke potentieel 
optimaal te ontplooien. Dit zogenoemde ‘Nieuwe Werken’ (Bucker 
2013) wint snel aan populariteit, vooral in sectoren waar kennis van 
belang is en de internationale concurrentie groot is. Neem bijvoor-
beeld Philips. De (destijds) nieuwe CEO, Frans van Houten, voerde 
een aantal jaren geleden een veel besproken verandering door bij deze 
multinational – Accelerate! Team performance geheten – waarbij een 
meer hiërarchisch top-down organisatiemodel werd vervangen door 
een meer gelijkwaardig samenwerkingsmodel met als doel het bedrijf 
innovatiever en flexibeler te maken. Hierbij spelen vooral de zoge-
heten ‘middenmanagers’ een belangrijke rol: ‘Het moet niet top-down 
gestuurd zijn, maar de managers moeten het gedrag wel doorvertalen 
en relevant maken voor hun eigen organisatie.’3 Zoals het woord team 
performance al aangeeft, gaat het niet alleen om het aanboren van het 
menselijk kapitaal, maar ook om het sociaal kapitaal van de mede-
werkers van Philips. Zoals Van Houten vervolgt: ‘Het gaat erom dat 
Philips-medewerkers een gezamenlijk resultaat leveren, in plaats van 
dat iemand zegt: ik ben van marketing en heb mijn werk goed gedaan 
als mijn baas vindt dat ik een goede marketeer ben. Nee, dan ben je nog 
niet klaar: je moet gezámenlijk een resultaat halen.’

Hoewel dit ‘Nieuwe Werken’ niet overal, bij elk bedrijf en in elke 
sector, even relevant is, en het hiërarchische model in een bepaalde 
vorm altijd nodig zal blijven, lichten we toch deze ontwikkeling uit. 
Deze meer gelijkwaardige en kleinschalige manier van organiseren 
binnen bedrijven sluit in onze ogen goed aan bij de veranderende 
dynamiek van de individualiserende samen leving. Mensen worden 
mondiger en volgen niet meer klakkeloos de decreten van ‘boven’, 
van het management of hoofdkantoor. En we willen steeds vaker 
meer uit ons werk halen dan alleen een inkomen (zie ook Lampert & 
Wijffels 2012). Waar in het begin van de industrialisatie Karl Marx nog 
waarschuwde voor de vervreemding van arbeiders van het productie-
proces, en de Chaplin-film Modern Times treffend verbeeldde hoe 
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werknemers als uitwisselbaar radertje in de machinerie vermorzeld 
werden, is de moderne werkelijkheid een heel andere. De  werknemer 
wordt veel vaker een medewerker. Dit vertaalt zich niet per se in 
 hogere inkomens, maar in meer regie van de medewerker over zijn 
werk omstandigheden.

Een analyse die de Amerikaanse socioloog Richard Sennet (1998) 
overigens niet deelt. In het flexibel kapitalisme van de 21ste eeuw 
worden volgens hem mensen juist angstig, hulpeloos en onzeker. 
Er wordt volgens hem te veel druk op het individu uitgeoefend. 
Zelfsturing gaat in onze ogen echter om veel meer dan alleen maar 
meer verantwoordelijkheden leggen bij individuen en het aanboren 
van individueel talent. Het gaat, zoals hierboven in het geval van 
Philips al werd benadrukt, ook om ons sociaal kapitaal: over hoe men-
sen en talenten aan elkaar worden gekoppeld in sociale netwerken 
en samenwerkingsverbanden, waarin juist niet iedereen dezelfde rol 
heeft (zie hoofdstuk 3). En het aan boren van ons menselijk kapitaal 
via sociaal kapitaal begint wat dit betreft bij respect, waardering en 
het cultiveren van betrokkenheid en loyaliteit. Het opbouwen en in 
stand houden van vertrouwen vormt hierbij de kern.

Dit kan in de huidige tijd niet meer worden gekocht, via een sala-
ris, maar zal moeten worden verdiend en gecultiveerd. Werknemers 
die het gevoel hebben dat ze worden gebruikt, gaan het bedrijf ook 
gebruiken en spreken elkaar niet meer aan op hun eigen kernwaarden 
en die van de organisatie als geheel. Recent interdisciplinair onder-
zoek in zowel de economie als de psychologie en sociologie toont aan 
dat mensen geneigd zijn om met meer inspanning en toewijding te 
werken wanneer ze werken aan gemeenschappelijke projecten, ze 
daarvoor ook de (mede)verantwoordelijkheid dragen en daarvoor 
waardering ontvangen (Lindenberg & Foss 2009/2010). Door in kleine 
teams aan concrete projecten te werken kan de betrokkenheid ont-
staan die voor een efficiënte productie van hoge kwaliteit nodig is. 
Als betrokkenen het gevoel krijgen deel uit te maken van een team 
dat binnen de organisatie een waardevolle bijdrage kan leveren, 
zetten ze graag een stapje extra voor de groep en het gezamenlijk 
resultaat, en niet voor een bonus of uit vrees voor straf. Deze lessen 
zien we ook terug in moderne handboeken en praktijken over perso-
neelsbeleid (hrm). Deze bepleiten een plattere  organisatiestructuur, 
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waarbij het personeelsbestand bestaat uit een vaste groep met 
kerncompetenties en een flexibele schil van tijdelijke medewer-
kers die kan  ‘meeademen’ met de marktvraag (Kluijtmans 2008). 
Om  betrokkenheid bij vooral deze tweede groep te behouden is copro-
ductie onontbeerlijk.

Meer gelijkwaardige en kleinschalige arbeidsverhoudingen bete-
kent zeker niet dat hiërarchie en leiderschap er niet meer toe doen 
op de werkvloer. Ze zien er wel anders uit. Dit begint met het besef 
dat leiderschap niet zozeer gebaseerd is op de functie (de ‘hogere’ 
leidinggevende ten opzichte van de ‘lagere’ werk nemer), maar op 
expertise en capaciteiten. In principe heeft iedere werknemer (ook 
de baas) zijn eigen autoriteit, gebaseerd op zijn eigen aandeel in het 
productieproces.4 In een ondernemende samenleving is de werk-
nemer een professional die de ruimte krijgt om eigen afwegingen en 
beslissingen te maken op basis van eigen inzicht (Van der Lans 2008). 
Professionals beschikken immers per definitie over meer kennis en 
informatie dan hun klanten én hun managers. Professionals vinden 
we overigens niet alleen in ‘dienstenberoepen’ zoals de zorg of in het 
onderwijs. Ook loodgieters en timmermannen zijn professionals. 
Deze herwaardering van ‘vakmanschap’ past ook in de ondernemende 
samenleving (bijvoorbeeld Sennet 2008).

De belangrijkste rol van de manager is hierbij vervolgens om deze 
zelfbewuste en zelfsturende mensen en hun talenten bij elkaar te 
brengen – in modern hrm-jargon: mensen ‘in hun kracht te zetten’. 
Dienstbare leiders stellen inspirerende, uitdagende maar haalbare 
doelen en coachen zelfsturende teams zo naar betere prestaties, 
ook als de output lastig objectief meetbaar is. Voorlopers in de 
Verenigde Staten, zoals Bill Gore (Goretex), waren hier al in de jaren 
tachtig mee bezig: ‘Here we do not manage people. People manage them-
selves. We organise ourselves around voluntary commitments. There is a 
fundamental difference in philosophy between a commitment and a com-
mand’ (Senge 1985). Een mooi Nederlands voorbeeld is DSM Sinochem 
Pharmaceuticals (DSP) in Delft (Schuiling 2014). DSP omvat een anti-
bioticafabriek en een enzymenfabriek. Er is maar één manager op in 
totaal 53 zelfsturende medewerkers. Die ene manager is vooral nodig 
om een koppeling tot stand te brengen tussen het werk dat de werk-
nemers doen en de strategische beslissingen van het moederbedrijf.
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Zelfsturing in kleine teams kan tot slot alleen maar werken als 
bedrijven (en werkgevers en managers) in toenemende mate weer 
gaan sturen op doelen en niet op processen of meetbare output of 
input. Deze laatste leiden veelal tot perverse prikkels, verlies aan 
professionele ethiek en arbeidsvreugde en op termijn ook tot voor 
de klant en samenleving zeer onwenselijke uitkomsten. Zelfsturing 
in gelijkwaardigheid gaat om het vertrouwen dat de professional de 
juiste beslissingen neemt. Alleen andere professionals kunnen beoor-
delen of onder gegeven omstandigheden het handelen voldoet aan de 
gedeelde normen van de professie. En om dat mechanisme van ver-
antwoording door intervisie goed te laten functioneren zijn ook hier 
vertrouwensrelaties tussen mensen onderling van groot belang.

De verschuiving naar plattere organisaties, werken met overzichte-
lijke, zelfsturende teams en een nadruk op dienstbaar leiderschap zijn 
allemaal ontwikkelingen die de transitie naar een ondernemende, 
creatieve en innovatieve economie op microniveau versterken. 
Mensen worden individueel en samen belangrijker, krijgen zo meer 
regie over het eigen leven, gaan weer samen bepalen wat voor hen en 
anderen van waarde is en kunnen daarop sturen in hun keuzes. Vooral 
dit laatste proces, de dialoog tussen mensen over wat van waarde is, is 
belangrijk voor de overvloedige en duurzame samenleving die vooral 
op meso- en macroniveau vorm krijgt.

Samenwerking tussen bedrijven en consumenten
In een ondernemende samenleving gaan bedrijven ook ander soortige 
banden aan met hun clientèle en toeleveranciers. Waar die relaties in 
de industriële samenleving verticaal en hiërarchisch geordend werden, 
of via het marktprincipe van concurrentie, komen bedrijven er nu 
geleidelijk steeds meer achter dat samenwerking over de gehele lengte 
van de waardeketen, van grondstoffenproducent tot consument, voor 
alle betrokkenen van economisch belang is. Zie in dit verband bijvoor-
beeld de build-to-order- (BTO) benadering, die bij onder meer Dell of 
in de auto- industrie steeds meer opgang vindt. BTO is gebaseerd op 
het besef dat massaproductie voor een anonieme modelklant, of zelfs 
gedifferentieerd naar specifieke doelgroepen, in de individualiserende 
en overvloedige samenleving niet meer werkt. En dat flexibiliteit en 
kennisdeling daarmee steeds belangrijker worden. En net zoals bij de 
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geschetste veranderingen op de werkvloer leidt dit tot de noodzaak om 
vertrouwensrelaties en overlappende netwerken tussen mensen onder-
ling op te bouwen (Adler 2001).

Zoals gezegd, is in de overvloedige samenleving steeds minder 
duidelijk wat eigenlijk precies van waarde is. In een tijd waarin per-
soonlijke ontplooiing steeds belangrijker wordt, wordt ook onze 
waardebeleving steeds persoonlijker en subjectiever. Wat voor de 
een van waarde is, is dat niet of niet in dezelfde mate voor de ander. 
In een klassieke markteconomie weegt een consument de prijs- 
kwaliteitverhouding, maar is het aangeboden product nog vaak een 
‘take it or leave it’-propositie. Je koopt wel of je koopt niet. In de over-
vloedige samenleving is de moderne consument niet alleen bereid en 
in staat, maar ook actief op zoek naar een meer geëngageerde rol. In 
de literatuur wordt daarbij wel verwezen naar de mechanismen van 
voice en loyalty als alternatief voor exit (Hirschman 1970). Het stan-
daard ‘take it or leave it’-mechanisme wordt geleidelijk vervangen door 
inspraak en loyaliteit. De consument wordt van passieve  potentiële 
klant een actieve coproducent van de waarde die hij zoekt.

Voor bedrijven is hierbij het sleutelwoord ‘kennis’: kennis over 
wat de consument wil. En dat is nog niet zo eenvoudig in de huidige 
globaliserende tijd waarin er miljoenen of wellicht zelfs miljar-
den potentiële klanten zijn. Het genie van een enkeling of zelfs het 
verzamelde genie van een reusachtig R&D-lab is steeds vaker niet 
meer voldoende om aan te kunnen sluiten bij de zeer gevarieerde, 
persoonlijke wensen en behoeften van consumenten. Zoals de CEO 
van DSM het ooit stelde: ‘95% van de potentieel voor ons relevante 
kennis bevindt zich buiten ons bedrijf.’ Als men met het oude, geslo-
ten innovatiemodel erg zijn best doet, kan men daar misschien 94% 
van maken. Bedrijven moeten in een ondernemende samenleving 
hun deuren openen en kennis delen. Dit soort ‘open-innovatie- 
experimenten’ neemt toe en blijkt succesvol (Chesbrouch 2003). We 
bewegen zo van innovatieve mensen op de werkvloer naar onderne-
mende ecosystemen waarin de grenzen tussen organisaties vervagen. 
Bedrijven, of beter gezegd de netwerken van mensen die bedrijven 
zijn, overlappen steeds meer met de netwerken die andere bedrijven 
en organisaties zijn. Zo ontstaan wat Stephenson (2006) ‘heter-
archieën’ noemt: heterogene constellaties van hiërarchieën oftewel 
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georganiseerde netwerken. Haar onderzoek laat zien dat deze vorm 
van overlappende netwerkorganisaties steeds meer de norm wordt 
en dat de vertrouwensrelaties binnen netwerken veel bepalender zijn 
voor hoe mensen en organisaties zich tot elkaar verhouden dan de 
traditionele organigrammen en formele contract relaties doen ver-
moeden. Binnen deze overlappende netwerken is niet iedereen ‘gelijk’; 
er zijn organisaties en mensen die als cruciale hubs, poortwachters en 
trendvolgers fungeren (Stephenson 2006).

Het idee dat samenwerking en kennisdeling van belang zijn voor 
de ‘nieuwe’ economie van de 21ste eeuw wordt niet alleen steeds meer 
onderschreven door de grote multinationals die opereren op inter-
nationale markten, maar zien we ook terug in het klein. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het initiatief In de Ruimte (IDR), een flexwerk-
plek aan de Utrechtse Oudegracht. Het is een plek waar zelfstandigen 
samen kunnen werken, informatie kunnen delen en inspiratie 
kunnen opdoen. Volgens oprichtster Talma Joachimsthal is deze 
verbinding tussen mensen nodig om van de ‘oude’ economie naar een 
‘nieuwe’ economie te ontwikkelen.5 IDR draait om samenwerking en 
wederdiensten. Niemand hoeft een vast bedrag te betalen voor huur 
of diensten als koffie en thee. Mensen bepalen zelf wat de waarde is 
van deze service en er kan ook een wederdienst worden aangeboden 
in plaats van geld. En dat werkt overigens nog niet altijd zoals het zou 
moeten. ‘Mensen hebben nog wel moeite met dit concept’, zo ervoer 
Talma. ‘Je merkt dat mensen het moeilijk vinden om de waarde voor 
zichzelf te bepalen. Toen hebben we besloten om een indicatieprijs bij 
de koffie te zetten.’

Om samenwerking tussen deze zelfstandigen maar ook tussen alle 
stakeholders in de waardeketen succesvol te laten zijn is er vertrou-
wen, veel contact en dialoog nodig. Dergelijke vertrouwensrelaties 
bouwen mensen op als ze samen dingen ondernemen en elkaar vanuit 
een gelijkwaardige positie leren kennen. Moderne communicatie-
middelen vereenvoudigen dit proces. Binnen deze netwerken van 
persoonlijke relaties tussen mensen worden naast waardevolle infor-
matie ook ethische, sociale en ecologische overwegingen sneller en 
doeltreffender uitgewisseld. Dit is dan ook waar de transitie naar een 
duurzame economie begint. De consument met wet- en regelgeving 
tot beter gedrag dwingen of daartoe prikkelen door het inprijzen van 
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externe effecten kan allemaal helpen, maar de transitie naar nieuwe, 
duurzame economische groei is pas mogelijk als mensen over de hele 
lengte van de waardeketen met elkaar in gesprek raken over werke-
lijke, duurzame waardecreatie.

Dialoog over duurzaamheid
Een gedeeld en breed gedragen begrip van waarde is essentieel voor 
het sturen op doelen binnen organisaties, maar ook binnen de econo-
mie als geheel. In de jaren van wederopbouw en indus trialisatie die 
achter ons liggen was de wereld voor beleidsmakers overzichtelijk. 
Investeren in infrastructuur, woningen, machines en fabrieken was 
nodig en  creëerde voorspelbaar de materiële welvaart die ook maat-
schappelijk grote waarde toevoegde en daarmee als vooruitgang gold. 
Het ligt niet langer voor de hand wat voor de economie als geheel nog 
als vooruitgang kan worden bestempeld. Er is veel kritiek op het bruto 
binnenlands product (bbp) als maat voor onze welvaart(sgroei). Het 
verbranden van aardgas en het saneren van vervuilde bodem tellen 
positief in het bbp, maar creëren duidelijk geen nieuwe waarde voor 
de samenleving. Onderwijs, gezondheidszorg en cultuur gelden daar-
entegen in de huidige systematiek als pure consumptie en kostenpost. 
Zoals Robert Kennedy het al in 1968 stelde: ‘GDP measures everything 
except what is worthwhile.’ Het Nederlandse gas en de gezondheid en 
het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking vertegenwoordigen 
een waarde, ook als we het niet in de productie terugzien. Wat we in 
een onder nemende en overvloedige samenleving nodig hebben is een 
balans waarop we ons menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal kunnen 
activeren. Dat wil zeggen, als we interen op ons natuurlijk, menselijk 
of sociaal kapitaal, moet dat niet als vooruitgang meetellen. En als we 
investeren in dat kapitaal, telt dat niet als kosten.

Dat de Nederlandse economie op dit moment niet duurzaam is, 
is voor eenieder duidelijk. Er zouden meer dan zes aardes nodig zijn 
om de hele wereldbevolking naar een materieel welvaarts niveau als 
dat van Nederland te tillen; de ecologische voetafdruk van de gemid-
delde Nederlander is dus veel te groot. Ophouden met het nastreven 
van economische groei en ontwikkeling, zoals wel door sommigen 
wordt bepleit, is echter geen realistische optie. Immers, deze groei 
is noodzakelijk om een steeds grotere wereldbevolking te voeden, 
kleden en huizen, en om de armere delen van de wereld aan hun 
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armoede te kunnen laten ontsnappen. Daarbij is economische groei 
het  geaggregeerde gevolg van het nastreven van individuele ambities, 
wat een integraal onderdeel vormt van de menselijke vrijheid. Wel 
zullen we onze ambities moeten richten op nieuwe, andere vormen 
van waardecreatie. Om daarin richting te kiezen moet ook op macro-
niveau helder doorklinken wat op micro- en mesoniveau van waarde 
is. De democratie is ooit bedacht om dat debat, die discussie over 
onze gedeelde waarden op grote schaal hanteerbaar te maken en te 
kunnen voeren. Dat gebeurt echter veel te weinig, en met de nadruk 
op cijfers en ‘meten is weten’ wordt het democratische debat steeds 
technocratischer. Het debat over duurzame groei kan volgens ons in 
zijn aard nooit waardevrij beslecht worden. Ook op macroniveau is 
het aan mensen onderling om met elkaar te bepalen wat van waarde 
is. Hier ligt duidelijk nog een enorme opgave. Toch is dit nodig als 
we een transitie willen maken naar duurzaamheid, en biedt het tech-
nologisch vooroplopende economieën als de Nederlandse ook volop 
kansen om nieuwe groeimarkten aan te boren.

De economie van de mens
Kortom, in de economie en bij bedrijven komen de mens en zijn sociale 
relaties steeds meer centraal te staan. Sterker nog, er is hier zelfs een 
harde economische noodzaak voor. Waar mensen onderling verbin-
dingen aangaan en vertrouwen opbouwen, ontstaan de kiemen voor 
innovatie, creativiteit en duurzame economische ontwikkeling. In de 
voorbije decennia vertrouwden we op de rationaliteit van bureaucra-
tie en markt en dat heeft ons op het materiële vlak veel gebracht. De 
materiële overvloed heeft echter een keerzijde. Ons natuurlijk kapitaal 
is vernietigd en menselijk en sociaal kapitaal zijn veronachtzaamd. 
Op alle niveaus zien we dan ook dat de wal het schip begint te keren. 
Bedrijven organiseren hun processen in platte, horizontale netwerken 
waarbinnen vertrouwen en wederkerigheid weer een centrale rol ver-
vullen. Door deze verbindingen versterken we het sociaal en menselijk 
kapitaal, die in een kenniseconomie als de onze van doorslaggevend 
belang zijn. Tussen mensen ontstaan zo meer en meer relaties waar-
binnen informatie maar ook moreel-ethische overwegingen over de 
inrichting van onze economie circuleren, en in die ontluikende dialoog 
klinkt ook door wat op macroniveau voor de komende eeuw nog echt 
van toegevoegde waarde is.
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Hoofdstuk 5

De staat van de menselijke 
maat: ruimte voor menselijk 

verschil

Bij onze 21ste-eeuwse individualiserende samenleving past een staat die 
recht doet aan menselijk verschil. Niet door meer maatwerk te leveren in 
steeds meer gedetailleerde regels, maar door ruimte te bieden aan oplossin-
gen die op een andere manier tot hetzelfde doel leiden. Door ook meer oog 
te hebben voor menselijke vindingrijkheid en meer organische vormen van 
menselijke interactie, en niet elk probleem met wet- en regelgeving of door 
het inrichten van kunstmatige markten op te willen lossen. Op deze manier 
komt de mens weer meer centraal te staan en niet de staat. De staat van de 
menselijke maat krijgt letterlijk een concreet gezicht via bestuurders, poli-
tici en ambtenaren, die hier op basis van hun eigen beslissingsbevoegdheid, 
inlevingsvermogen en persoonlijke moraliteit vorm aan geven.

Meer ruimte voor de burger
Politici, bestuurders en ook wetenschappers zijn het voor een belang-
rijk deel met elkaar eens: de staat moet leren loslaten, leren vertrouwen 
op de eigen kracht van de burger. De vele initiatieven van mensen 
onderling komen immers van onderop, uit de samenleving zelf, en de 
staat moet vooral terugtreden en ruimte geven aan deze samenwer-
kende burger. Ruimte geven is echter slechts één aspect van een veel 
fundamentelere verandering die nodig is om de mens weer centraal 
te stellen in de ordening van onze samenleving. Het is een illusie om 
te denken dat enkel ‘meer aan mensen overlaten’ – een veelgebruikte 
uitspraak die karakteristiek is voor een zeer statelijk discours waarin 
de burger juist niet het startpunt is – de menselijkheid in de inrichting 
van onze  samenleving terugbrengt. In dit big society-scenario is het niet 
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zo gek dat veel mensen het gevoel hebben aan hun lot te worden over-
gelaten, al dan niet onder de noemer van eigen verantwoordelijkheid 
dan wel bezuinigingen. Het vermindert niet het gevoel van onmacht 
en het gebrek aan ervaren verbondenheid. Sterker nog, het maakt dit 
onbehagen bij mens en maatschappij alleen maar groter.

Wat nodig is, is een wezenlijk ander soort staat die veel meer 
recht doet aan (de vrijheid van) het individu, aan het bestaan van 
menselijke verschillen en de behoefte van mensen om gezien en 
gerespecteerd te worden als eigenaars van hun eigen leven en sociale 
relaties. Dit hoofdstuk schetst de contouren van deze andere staat en 
wat dit betekent voor de inrichting van politiek, democratie, bestuur 
en bureaucratie.1 Door meer oog te hebben voor de mens en zijn rela-
ties, en niet elk probleem in de samen leving met uniformerende 
wet- en regel geving of het inrichten van kunstmatige markten op 
te willen lossen, kan de politiek de menselijke maat in de inrichting 
van de samen leving gestalte geven. Hiervan ‘profiteren’ niet alleen de 
mensen die het toch allemaal wel kunnen. De staat van de menselijke 
maat geeft vorm aan het ontwikkelen van de latente eigen kracht van 
iedereen. Dat is ‘de mens centraal’, en niet de staat.

De onmisbare staat én samenleving
Mensen laten elke dag zien waartoe ze, individueel en samen, op eigen 
kracht toe in staat zijn. Het is dan ook verleidelijk om te denken dat 
we de staat in de individualiserende samenleving van de 21ste eeuw 
niet meer echt nodig hebben. Of nodig willen hebben, want de staat 
kost ons vooral ook veel geld. Het enthousiasme voor de zelfredzame, 
samen werkende burger heeft af en toe dan ook licht anarchistische 
trekjes. In de eerste plaats van de kant van de burger zelf: als het niet 
met de staat kan, ‘dan doen we het wel zoals we het zelf willen en gaan 
we het zelf voor elkaar krijgen’, zoals Paul Hendriksen van Transition 
Towns Deventer het in een interview zegt.2 Maar ook van de kant van de 
politiek: ‘de burger’ kan het grotendeels zelf wel. Om overigens ver-
volgens wel diezelfde burger goed in de gaten te houden of er niet iets 
gebeurt wat niet door de beugel kan (zie verderop in dit hoofdstuk). De 
staat geeft niet snel de touwtjes werkelijk uit handen.

Waarom hebben we eigenlijk een staat3 nodig? Deze vrij funda-
mentele vraag ligt aan de basis van het debat over burgerkracht, maar 
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wordt niet vaak expliciet gesteld, laat staan beantwoord. In onze ogen 
beschermt de staat het individu tegen macht en onderdrukking en 
tegen schendingen van zijn vrijheid, door deze staat zelf, maar ook 
door andere individuen of groepen mensen. Het idee dat mensen zich 
in een politiek lichaam moeten verenigen om bedreigingen van bui-
ten en van elkaar tegen te gaan is niet bepaald nieuw (Fukuyama 2011). 
Deze gedachtegang zagen we al bij zeventiende-eeuwse politiek filoso-
fen zoals John Locke of Thomas Hobbes, en is nog steeds leidend voor 
ons hedendaagse denken. Eendracht maakt macht: in een collectief 
kunnen samenlevende mensen zich bijvoorbeeld verdedigen tegen 
externe bedreigingen of voorzieningen treffen die door zogeheten col-
lectieve actieproblemen maar moeilijk in vrijwillige samenwerking 
te realiseren zijn, zoals een schone drinkwatervoorziening. Een staat 
is dus gebaseerd op het idee dat mensen een deel van hun vrijheid 
inleveren om er andere vrijheden of zekerheden voor terug te krijgen. 
Zoals in hoofdstuk 1 al werd benadrukt, is de staat onder meer cru-
ciaal voor het borgen van individuele vrijheden van mensen, zowel 
de negatieve (de ‘vrijheid van’) als de positieve (de ‘vrijheid tot’) vrij-
heden. Het gaat hier om de klassieke en sociale grondrechten: zaken 
als de vrijheid van meningsuiting, maar ook het recht op goed onder-
wijs. Deze rechten gelden voor iedereen (binnen de staat).

Het is vooral dit ‘voor iedereen’, ongeacht afkomst, geslacht, 
geaardheid, overtuiging of geloof, dat de bestaansgrond van de staat 
vormt. Dit is een belangrijk punt in de context van het huidige debat 
over de samenwerkende burger. Waar mensen zelf en met elkaar naar 
eigen inzicht dingen regelen, bestaat altijd het risico dat individuele 
vrijheden op een onaanvaardbare manier worden aangetast. Hoe vrij 
is iemand als hij of zij voor goede zorg afhankelijk is van goedwil-
lende buren? Of als een homostel uit een wijk wordt weggepest door 
een groep jongeren? Want zoals eerder gezegd in hoofdstuk 3 is ook 
dan samenwerking tussen mensen onderling aan het werk. Ordening 
van (delen van) de samenleving via het relatieprincipe brengt altijd 
het risico met zich mee van sociale uitsluiting, sociale afhankelijkhe-
den en machtsmisbruik van individuen ten opzichte van elkaar. Soms 
vinden we dit aanvaardbaar, maar vaak ook niet. De samen leving, wij 
mensen zelf dus, bepalen wat wel of niet rechtvaardig is, maar het is 
de staat die bij uitstek in staat is om deze rechtvaardigheid vervolgens 
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te waarborgen (VMS 2014a). De rechtsstaat geeft deze eenheid vorm: 
met gelijke rechten en rechtszekerheid (Tjeenk Willink 2013).

De staat is dus nodig om individuele vrijheden te beschermen en 
de rechtvaardigheid te borgen. Maar de samenleving is net zo belang-
rijk en ‘nodig’. De macht van de staat vraagt in de eerste plaats om 
tegenmacht van de samenleving: om de staatsmacht te controleren 
en te legitimeren. Hiervoor zijn uiteraard de formele wegen van de 
democratie van groot belang. In andere woorden, de politieke partici-
patie van burgers (Abts & Rummens 2007). Maar in meer algemene zin 
is een sterke samenleving waarin mensen zich verenigen en waarin 
verschillende meningen en wensen met elkaar botsen en elkaar vin-
den, de tegenhanger van een sterke staat. Het is in de samenleving 
dat juist diversiteit vorm krijgt (Tjeenk Willink 2013). Dit vraagt niet 
alleen om een sterke, maar vooral ook om een onafhankelijke samen-
leving die ‘losstaat’ van het statelijke domein. De Franse filosoof 
Rosanvallon (2012) spreekt in dit verband van een ‘tegendemocratie’ 
die het wantrouwen van mensen rehabiliteert, opdat ze de politiek 
zullen tegenspreken. Hier hoort ook ‘maatschappelijk onbehagen’ bij: 
onvrede is zelfs goed en nodig voor het betwistbaar en levendig hou-
den van onze democratie (RMO 2013a: 16-18).

Het is deze balans tussen rechtsstatelijke eenheid en democrati-
sche, maatschappelijke diversiteit die volgens oud- vicevoorzitter van 
de Raad van State Tjeenk Willink tegenwoordig is verstoord (2013). De 
staat staat centraal en niet de samenleving. De neiging van de huidige 
politiek om allerlei maatschappelijke initia tieven van mensen onder-
ling in het statelijke te trekken – om, met andere woorden, de burger 
als beleidsinstrument in te zetten – past in dit plaatje, en is alleen al 
vanuit het zeer fundamentele democratische beginsel ongewenst. 
Maar dit is wel wat er de afgelopen decennia is gebeurd. Het debat 
over macht en tegenmacht ging in de afgelopen periode vooral over de 
vraag hoe deze binnen het statelijke en politieke domein vorm moesten 
krijgen. Denk aan de discussie over de verhouding tussen gemeente-
raad en college van burgemeester en wethouders, die leidde tot meer 
dualiteit op lokaal niveau. Of over nieuwe vormen van burgerpartici-
patie via bijvoorbeeld het referendum. Juist op het lokale niveau waar 
de politieke macht geleidelijk naartoe verschuift, onder meer vanwege 
de decentralisaties op het gebied van vooral zorg en welzijn, is het van 
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belang dat de maatschappelijke tegenmacht ook hier haar eigen vorm 
krijgt. Het politiek ‘inkapselen’ van lokale initiatieven van mensen 
onderling is dus vanuit dit oogpunt zeer ongewenst.

De relaties die mensen met elkaar aangaan, hun maatschappelijke 
samenwerkingsverbanden, hebben uiteraard niet alleen waarde van-
uit hun functie als politieke en maatschappelijke tegenmacht, maar 
hebben ook maatschappelijke en individuele waarde in en op zichzelf. 
Zoals al vaker benadrukt, worden we (vaak) blij en gelukkig van onze 
sociale contacten en verbindingen en scheppen we er genoegen in om 
met andere mensen bepaalde zaken in de samenleving aan te pakken. 
Onderzoek toont aan dat de meeste mensen dit ‘sociaal burgerschap’ 
zeer belangrijk vinden en het niet alleen zelf willen, maar ook vaak 
kunnen vormgeven (Rob 2012: 41; zie Hurenkamp & Tonkens 2011). 
Het kan om van alles gaan: van het organiseren van een buurtbarbe-
cue of een muziekavond op de basisschool tot actieve deelname in 
wijkraden of geld inzamelen voor een actie van het Glazen Huis. Het 
gaat hierbij om de sociale of maatschappelijke participatie4 van men-
sen: participatie als mens, niet in relatie tot de staat, maar als mensen 
tot elkaar.

In principe heeft een staat weinig te maken met deze maatschappe-
lijke participatie. Mensen moeten zich uiteraard aan de wet houden. 
Hier begint echter wel het grijze gebied: de staat kan (via de politiek) 
zelf bepalen waar maatschappelijke participatie iets van mensen zelf 
is en wanneer niet, namelijk wanneer er grenzen worden overschre-
den of wanneer ‘het algemeen belang’ in het geding is. Het politieke 
domein is immers als enige in staat om zijn relatie tot het maatschap-
pelijke en private te bepalen (VMS 2009). In deze zin is het politieke 
autonoom. Een individu, of een kleine groep mensen tezamen, kan 
niet zelf bepalen waar het domein van de staat voor hem of hen wel of 
niet begint.

En hiermee komen we terug op de beginvraag: waarvoor hebben 
we een staat nodig en wanneer moet een staat dus interveniëren in 
de samenleving? En hieruit volgt: wanneer is iets een publieke taak 
en hoe kan deze taak worden uitgevoerd? Zoals gesteld, heeft de staat 
vooral een rol als de fundamentele vrijheden van mensen of de recht-
vaardigheid in het geding zijn. Wanneer dat wel of niet zo is, is iets 
wat we gezamenlijk via de democratische procedure bepalen. Hierop 
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kunnen we dus ook geen antwoord geven. In de context van dit boek 
gaat het ons wel om de manier waarop de staat vraagstukken in de 
samen leving kan oplossen: hoe kan de staat weer meer recht doen aan 
de mens, het menselijk verschil (Frissen 2007) en de maatschappelijke 
diversiteit? Dit krijgt volgens ons voor een groot deel vorm via het 
ruimte geven aan de dynamiek en het potentieel van het relatieprin-
cipe, waarbij de menselijke maat en verbondenheid centraal staan in 
(1) de relaties tussen mensen binnen maatschappelijke samenwer-
kingsverbanden, en (2) de relaties tussen de staat en zijn burgers.

Relaties in het maatschappelijke domein van mensen onderling
In de eerste plaats kan de staat helpen de menselijke maat terug te bren-
gen in de inrichting van de samenleving door initiatieven van mensen 
onderling, waarbinnen het relatieprincipe op natuurlijke wijze van 
onderop vorm krijgt, zo veel mogelijk ruimte te geven. Zoals we hier-
boven al zagen, is dit voor de staat meestal niet de meest voor de hand 
liggende opstelling. De mogelijkheid om bewust ‘niets te doen’ wordt 
in de politiek (als richtinggever van de staat) niet vaak besproken. Dit 
is ook goed te begrijpen: politici worden door het electoraat beloond of 
afgestraft voor hun daden, breed uitgemeten in de media, en niets doen 
bij soms gruwelijke voorvallen en incidenten doet het niet goed. En wat 
moet je als politicus ook zeggen tegen een burger die met een probleem 
bij je aanklopt, maar waar je niets aan kunt doen? Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat politici op veilig spelen en zo veel mogelijk aspecten 
van de samenleving onderwerpen aan overheidscontrole. Hierbij hoort 
de neiging om allerlei vormen van maatschappelijke participatie in 
het politieke te trekken. Het kan uiterst aantrekkelijk zijn om burger-
kracht als beleidsinstrument in te zetten, vooral omdat veel initiatieven 
van mensen onderling zich bewegen op vlakken zoals welzijn, zorg en 
ruimtelijke ordening, waarvoor de staat de laatste jaren verantwoorde-
lijkheid heeft gedragen.

Ruimte geven aan het relatieprincipe binnen de samenleving 
betekent dus in eerste instantie vaak inderdaad ‘niets doen’. Laat 
maatschappelijke initiatieven van mensen onderling daar waar ze 
thuis horen: in de samenleving. Dit vergt van de staat en politiek een 
omslag in het denken over de acceptatie van menselijk verschil. Het 
politieke streven naar gelijkheid is vaak een belangrijke reden voor 
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een staat om zich met allerlei eigen initiatieven te willen bemoeien 
(cf. Frissen 2007; zie hoofdstuk 2). Want wat doe je als lokaal politicus 
of bestuurder als mensen in de ene wijk de handen ineenslaan en een 
speeltuintje of park opknappen, terwijl dat in een andere wijk niet 
gebeurt? Of als deze mensen dat op een manier doen die de politiek 
niet aanstaat? Of als sommige ouders elkaars kinderen opvangen in 
een ouderparticipatiecrèche en dat daar iets misgaat? Deze conse-
quenties accepteren is voor de politiek misschien wel de moeilijkste 
houding. Want mocht er iets misgaan, dan wordt de politiek daarop 
vaak aangesproken.

Toch is dit een reëel perspectief: soms valt er gewoonweg niets te 
‘regelen’ of met regels te voorkomen (Rob 2012: 10-11).5 Zoals Frissen 
stelt in zijn boek De fatale staat (2013): er zou weer ruimte moeten zijn 
voor pech en tragiek in de Nederlandse samenleving. Dit is gek genoeg 
ook ‘de mens centraal’ en aandacht voor de menselijke maat. Veel 
gevoelens van onvrede en onmacht komen voort uit de verwachtin-
gen die de politiek schept en uit de beloftes die ze doet, maar niet kan 
waarmaken. Als we leven in een ‘veiligheidsutopie’ (Boutellier 2006), 
komt de klap van de harde werkelijkheid des te harder aan. Eerlijkheid 
duurt ook in het politieke domein het langst, en is nodig om een deel 
van het onbehagen weg te nemen en om met duurzame oplossingen 
te komen voor grote problemen van onze tijd. Zoals Hans van Mierlo 
het prachtig verwoordde: ‘Een regering die zijn stempel zet op een 
tijdperk is een regering die kans ziet de oplossingen voor de proble-
men op de korte termijn dienstbaar te maken aan de oplossingen voor 
de grote, lange-termijn-problemen waarmee een land, een mensheid, 
worstelt’ (Van der Land 2003: 109).

Iets overlaten aan initiatieven van mensen onderling betekent niet 
dat de staat geen enkele rol te vervullen heeft. Mensen moeten in het 
algemeen worden toegerust om daadwerkelijk zelfstandig te kunnen 
handelen en om sociale verbindingen aan te kunnen gaan. Hier kan 
de staat aan bijdragen door bijvoorbeeld mensen de kans te geven 
zich te ontplooien, door goed onderwijs te verzorgen en de garantie 
op een bestaansminimum te bieden. Daarnaast kan de staat in alge-
mene zin de totstandkoming van samenwerkingsverbanden tussen 
mensen stimuleren door bijvoorbeeld het creëren van rechtspersonen 
die voor deze initiatieven makkelijker te gebruiken zijn, zoals een 
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vereniging light. De coöperatievorm die nu zo populair is bij vooral 
lokale energie- initiatieven, is hierbij illustratief.6 Tot slot kan de staat, 
of in ieder geval zijn uitvoerende ambtenaren, zich coöperatief en 
faciliterend opstellen: om met hun kennis van de wet en van bepaalde 
portefeuilles mee te denken met de betrokkenen bij initiatieven van 
mensen onderling (zie hierna). Deze voorwaardenscheppende rol van 
de staat richt zich dus niet op het sturen en bevorderen van specifieke 
maatschappelijke activiteiten of initiatieven, en al helemaal niet op 
hun uitkomsten, maar op het algemeen toerusten van mensen om 
hun onderlinge verbindingen zelf vorm te geven.

Deze voorwaardenscheppende rol omvat ook het actief terug-
draaien en verminderen van allerlei regels die dit soort initiatieven te 
veel in de weg zitten. Want hoezeer ze ook van mensen onderling zelf 
zijn, ‘we lopen op een gegeven moment toch tegen regelgeving aan’.7 
Het gaat vaak om vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplan-
nen en dergelijke die te weinig aansluiten bij de specifieke wensen en 
behoeften van mensen onderling. Anekdotisch maar illustratief zijn 
bijvoorbeeld de problemen met gemeentelijke regels die de Alkmaarse 
kinderboerderij d’Ooster hout ervoer. Verhuur van hun paviljoen voor 
feesten is een belangrijke inkomstenbron voor de boerderij en daar-
voor hadden ze een horecavergunning aangevraagd: ‘Dat heeft maar 
liefst acht jaar geduurd.’8 Of buurtbewoners in Renkum die in enkele 
leegstaande panden een culturele activiteit wilden organiseren, 
maar dat niet mochten vanwege bestaande bestemmingsplannen.9 
We hebben deze bestemmingsplannen en regels voor vergunningen 
uiteraard niet voor niets. Maar ze schieten wel regelmatig hun doel 
voorbij. De staat kan via zijn ‘vertegenwoordigers’, zoals bestuurders 
en politici (zie hierna), ruimte bieden voor andere creatieve oplos-
singen die hetzelfde doel hebben, of regels flexibeler toepassen op 
situaties die niet helemaal onder de regel vallen.

Ten slotte is ‘niets doen’ en ruimte geven aan spontane organisatie 
van mensen via het relatieprincipe niet onvoorwaardelijk. Bottom-up 
initiatieven van mensen onderling moeten altijd plaatsvinden bin-
nen de contouren van de rechtsstaat. Als dit niet gebeurt, moet de 
staat actief ingrijpen en hij handelt dan zonder noodzakelijkerwijs 
te consulteren of te overleggen. Denk hierbij aan handhaving van 
de openbare orde en bescherming van individuen tegen inbreuk op 
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hun rechten door anderen. De staat heeft dus wel degelijk een zware 
rol wanneer binnen de samenleving macht op een verkeerde manier 
wordt uitgeoefend dan wel wordt ondersteund door geweld. Dit is een 
taak die vanzelfsprekend volgt uit de rol die we de staat toebedelen in 
het beschermen van onze fundamentele vrijheid.

Het vinden van de juiste balans tussen enerzijds loslaten, facilite-
ren en wegnemen van belemmeringen en anderzijds actief ingrijpen 
lijkt in theorie makkelijker dan het in de praktijk is. Vaak betreffen de 
initiatieven van mensen onderling terreinen waar de staat zich mede-
verantwoordelijk voor voelt: welzijn, zorg, energie enzovoort. Het is 
aan de politiek (en dus aan ons mensen) om te bepalen wanneer de 
staat de primaire verantwoordelijkheid moet dragen. Ook in dat geval 
is het echter mogelijk en wenselijk om de relaties tussen de staat en 
burgers vaak meer via het relatie principe vorm te geven.

Relaties in het politieke domein van staat en burger: 
besluitvorming
Het relatieprincipe krijgt weliswaar van nature het sterkst vorm binnen 
het maatschappelijke domein van mensen onderling, maar dat bete-
kent niet dat het alleen daar de menselijke maat en de verbondenheid 
kan bieden waar we naar op zoek zijn. Net als maatschappelijke ver-
banden volgens alle drie de ordeningsprincipes georganiseerd kunnen 
zijn – relatieprincipe, bureaucratieprincipe en marktprincipe – zo 
heeft ook de staat als actor de beschikking over al deze principes om 
vraagstukken in de samenleving op te lossen. De mens weer centraal 
stellen bij de inrichting van onze samenleving gaat dan ook niet alleen 
over meer ruimte laten aan initiatieven van mensen onderling, maar 
ook over het, waar mogelijk op kleine schaal, toepassen van het relatie-
principe naast de twee andere manieren van ordenen door de staat. Dit 
betekent ruimte voor overleg en samenwerking tussen staat en burger, 
naast of binnen vastomlijnde regelgeving of een systeem van prijsprik-
kels. Hier verkennen we hoe deze meer ‘horizontale’ samenwerking 
tussen staat en burger (Bekke 1997) vorm zou kunnen krijgen bij zowel 
de politieke besluitvorming als de uitvoering van beleid.

Om te beginnen met het betrekken van burgers bij besluit-
vorming. Zoals we eerder al stelden, vormt de politieke  participatie 
van burgers via democratische instituties een belangrijk kanaal van 
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maatschappelijke tegenmacht ten opzichte van de staat. Via met name 
 verkiezingen geeft de burger input voor beleidsvorming en laat hij 
weten of hij tevreden is met de output. De legitimiteit van het tradi-
tionele vertegenwoordigende democratiemodel komt echter steeds 
meer onder druk te staan (Manin 1997; Van Reybrouck 2013), vooral 
ook vanwege het gebrek aan invloed dat door de burger wordt ervaren. 
De burger is mondiger geworden en definieert democratie ook steeds 
meer als directe invloed op de eigen leefomgeving. De gang naar de 
stembus wordt als te passief beschouwd. Met alternatieve vormen van 
democratie wordt geprobeerd om de burger meer directe invloed te 
geven op besluitvorming. Deze methode staat bekend onder de term 
‘participatieve democratie’. Een welbekend voorbeeld hiervan is het 
referendum. In Nederland is hiermee geëxperimenteerd, maar van-
wege wisselende opkomsten maakt het tot op heden geen deel uit van 
het gevestigde democratische repertoire.

De laatste jaren ligt de nadruk bij deze participatieve democratie 
veel meer op het gesprek met (groepen) burgers om hiermee input 
en tevens draagvlak te vergaren voor besluitvorming. Dit wordt vaak 
deliberatieve democratie genoemd (Besette 1981). Neem als voorbeeld 
de gemeente Albrandswaard, waar een aantal jaren geleden samen 
met burgers een toekomstvisie werd opgesteld.10 De achterliggende 
gedachte was volgens Maret Rombout, wethouder Zorg en Welzijn 
in Albrandswaard, dat burgers zelf de nodige ervaring en expertise 
bezitten om met elkaar te beslissen wat het beste is voor de gemeente 
op de langere termijn: ‘Ik ben uiteindelijk ook maar iemand met 
werkervaring in de zorg, dus waarom zou ik, omdat ik wethouder 
ben, dingen beter weten dan die burgers die al die ervaring hebben op 
specifieke gebieden?’ Een ander mooi voorbeeld van hoe burgers wer-
den geconsulteerd in de beleidsvorming vond plaats in de gemeente 
Nijmegen.11 Op initiatief van wethouder Henk Beerten werd burgers 
online en offline gevraagd mee te denken over een nieuwe beleidsvisie 
op de cultuursector in Nijmegen. Een van de grote voordelen van het 
in een vroeg stadium betrekken van burgers bij de beleidsplannen was 
volgens Henk Beerten dat niet alleen het besluitvormingsproces veel 
sneller verliep – alle verschillende meningen werden al in het begin 
van het proces bij elkaar gebracht – maar vooral ook dat de uitvoering 
van beleid sneller ging: veel mensen uit de Nijmeegse cultuursector 
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waren zo betrokken bij de inhoud van de beleidsvisie dat ze niet eens 
meer wachtten op de formele besluitvorming bij de uitvoering ervan.

Deze kleinschalige vormen van burgerconsultatie hebben veel 
positieve kanten, vooral vanuit het perspectief van het vergroten 
van de invloed van burgers op hun directe leefomgeving. Maar deze 
vormen kunnen ook het wederzijds begrip tussen politici en bur-
gers vergroten en de verbondenheid stimuleren tussen de mensen 
die actief zijn in een sector of gemeente en worden betrokken bij de 
gezamenlijke besluitvorming. Wat Rob Jetten, D66-fractievoorzitter 
in Nijmegen, vooral opviel bij de totstandkoming van de beleidsvisie 
voor de cultuursector was dat burgers en vertegenwoordigers van 
cultuurinstellingen niet alleen maar hun eigen deelbelangen probeer-
den veilig te stellen, maar dat iedereen begon na te denken over een 
gemeenschappelijk belang.12 En dat was vooral een uitdaging voor de 
raadsleden zelf: ‘Ons wereldbeeld werd op de proef gesteld: wij denken 
dat we nodig zijn om keuzes te maken, maar dat kunnen mensen ook 
heel goed zelf.’

Aan deze vorm van deliberatieve democratie zijn echter ook risico’s 
verbonden. Omdat de invloed die individuele burgers hierbij kunnen 
uitoefenen op het beleid niet in formele procedures is vastgelegd, kan 
er een ‘democratisch niemandsland’ ontstaan. Politici of bestuurders 
kunnen zich verschuilen achter de inbreng van burgers – dit was niet 
ons plan, maar dat van jullie zelf! – terwijl burgers niemand vertegen-
woordigen behalve zichzelf en dus niet kunnen worden aangesproken 
op hun inbreng. Met andere woorden, het moet duidelijk zijn dat 
politici en bestuurders verantwoordelijk blijven voor het beleid. 
Verder moet ook voorkomen worden dat een kleine groep ‘vocalen’ een 
disproportioneel grote invloed krijgt op het beleid. De groep burgers 
die gevraagd wordt hun mening te geven moet dus divers zijn. Deze 
diversiteit is in algemene zin een belangrijk element van succes-
volle zelforganisatie (Van Gunsteren 2006) en het borgt op een heel 
praktische wijze checks and balances. Henk Beerten zegt hierover in 
verband met de bovengenoemde cultuurvisie in Nijmegen: ‘Doordat 
we het veld in zogeheten ketens hebben georganiseerd, waarbij ieder-
een inspraak heeft gekregen, hebben we ervoor gezorgd dat de raad 
van meer draagvlak is verzekerd én dus minder kwetsbaar is voor 
lobby.’ Bijzonder aandachtspunt is hierbij de ruimte voor afwijkende 
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 geluiden. Waar de overheid mensen uitnodigt hun visie te geven, luis-
tert ze al snel vooral naar de brave burger die altijd naar avonden komt 
en altijd constructief is, en minder naar de burger die altijd klaagt 
(Verhoeven & Ham 2010). Alleen door naar beiden te luisteren kunnen 
beleids makers echter het onbehagen over de politiek keren.

Relaties in het politieke domein van staat en burger: uitvoering 
van beleid
Ook bij de uitvoering van beleid kan de staat meer gebruik maken van 
het relatieprincipe. Soms in plaats van, maar vaak ook naast de andere 
twee ordeningsprincipes van bureaucratie en markt. Over het algemeen 
maakt de staat in eerste instantie vooral gebruik van het bureaucratie-
principe. Dat is immers de meest voor de hand liggende manier 
voor de staat om rechtvaardigheid in de samenleving vorm te geven. 
Rechtvaardigheid is echter niet hetzelfde als gelijkheid (Frissen 2007). 
Soms kan juist ongelijkheid rechtvaardig zijn: moet iedereen bijvoor-
beeld echt precies hetzelfde WW-traject doorlopen? Uniformerende 
regels kunnen deze ongelijkheid (dat wil vaak zeggen: maatwerk) niet 
altijd leveren. Meer ruimte voor de mens en menselijk verschil betekent 
dan ook niet dat er meer gedetailleerde regels zouden moeten komen, 
maar dat bij de uitvoering ervan elementen van het relatieprincipe 
worden geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat er in overleg tussen amb-
tenaar en burgers wordt gekeken of andere oplossingen wellicht ook 
tot hetzelfde overkoepelende doel leiden. De ambtenaar kan de regels 
die er zijn flexibeler toepassen door de geest van de wet en de daaraan 
verbonden  behoorlijkheid even belangrijk te maken als de letter van de 
wet. Neem het voorbeeld van de Soepbus Utrecht, een initiatief waarbij 
van achteruit de auto (geen bus dus) brood en soep worden uitgedeeld 
aan dak- en thuislozen. Dit initiatief kan mede blijven bestaan omdat 
een inspecteur van de Voedsel en Warenautoriteit zich flexibel opstelde 
ten opzichte van de regels rondom hygiëne. ‘De inspecteur vertrouwde 
erop dat ik de hygiëne vanuit mijn kennis en achtergrond in de gaten 
hield’, zegt Yuen Groenenstein van de Soepbus.13 Of neem het voorbeeld 
van een belastingambtenaar die de kosten van het inhuren van een 
extra zorghulp voor een zieke ouder in het verpleegtehuis wel goed-
keurt na uitleg en toelichting van de burger die dit verzoek indient.14
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Deze flexibele toepassing van regels vereist dat de ambtenaren die 
direct contact met burgers hebben meer ruimte krijgen om hun taak 
uit te voeren op de manier die het beste past in de gegeven situatie. 
Denk aan de discretionaire bevoegdheid die de individuele politie-
man geniet. Deze kan afhankelijk van de situatie beslissen geen bon 
uit te schrijven, maar iemand toe te spreken. Interne verantwoor-
dingsprincipes moeten vanzelfsprekend blijven bestaan, maar het 
systeem zou vooral verantwoordelijkheid achteraf moeten vragen. 
Hierdoor heeft de ambtenaar handelingsruimte en wordt juist ver-
antwoordelijkheid bij hem of haar gelegd om zelf een afweging te 
maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. De ambtenaar 
moet deze ruimte natuurlijk wel krijgen vanuit politiek-bestuurlijke 
kaders; hier ligt dus in de eerste plaats ook een taak voor beleids-
makers. Veel hangt echter ook af van het inlevingsvermogen en de 
persoonlijke moraliteit van de ambtenaar.15 Wat dit betreft had Sazia 
Ishaq van Stichting MOI16 het erg getroffen. Een ambtenaar van het 
Amsterdamse Stadsdeel-Oost zag potentie in haar initiatief en heeft 
haar ondersteund waar hij kon. Hij hielp haar om haar weg te vinden 
in het ‘regeloerwoud’ en wees haar erop wanneer zij wel of niet aan-
sprakelijk was als er iets fout ging. Door zijn begeleiding kregen Sazia 
en haar zus de tijd en ruimte om deze stichting op te zetten en verder 
uit te bouwen.

De staat maakt niet alleen gebruik van het bureaucratieprincipe 
voor de oplossing van maatschappelijke problemen, maar de laatste 
decennia ook steeds vaker van het marktprincipe. We zeggen hier 
‘gebruikmaken’ omdat de markt, zoals in hoofdstuk 2 ook al werd 
benadrukt, alleen maar bestaat bij de gratie van de staat en van het 
bureaucratieprincipe. Vaak is de introductie van de marktlogica heel 
geschikt, vooral als het erom gaat efficiëntie te bewerkstelligen. Maar 
niet van alles is een markt te maken, vooral niet in sectoren waarin 
andere waarden dan de financiële waarde van belang zijn, zoals in 
de zorg en het onderwijs (Sandel 2012). In deze sectoren zou het wen-
selijk zijn dat de grootschalige ordeningsprincipes van markt en 
bureaucratie zouden worden aangevuld met ordening middels het 
relatieprincipe.

Marktwerking in de zorg is bijvoorbeeld op grote schaal nodig 
om de efficiëntie en daarmee de betaalbaarheid van het systeem 
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te verbeteren, maar dit sluit niet uit dat op relatief kleine schaal 
(de  wijkverpleegkundige) meer ruimte zou kunnen worden geboden 
om de individuele patiënt de zorg te verlenen die bij hem past. Of om 
mantelzorgers meer ruimte te geven. In de publicatie Zorg van mensen 
onderling (VMS 2012) wordt uitgelegd hoe dit concreet vorm zou kun-
nen krijgen via bijvoorbeeld ‘zorgregisseurs’.

De staat kan als laatste ook het relatieprincipe als zelfstandig 
ordeningsprincipe inzetten: dat wil zeggen de uitvoering van beleid 
overlaten aan menselijke relaties en maatschappelijke organisaties. 
De Nederlandse staat maakt al decennialang gebruik van maatschap-
pelijke organisaties voor de uitvoering van beleid (Tjeenk Willink 
2013). Dit ging echter over het algemeen vooral via het bureaucratie-
principe (zie hoofdstuk 2). Nieuw is nu dat het veel vaker ‘lichte’, 
nauwelijks geïnstitutionaliseerde initiatieven van mensen onderling 
betreft. Deze nieuwe samenwerking tussen staat en mensen onderling 
staat bekend onder vele termen, waarvan ‘de participatiesamenleving’ 
of de ‘doe- democratie’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken 2013)17 
vaak gebruikt worden.

Zoals gezegd moet de staat terughoudend zijn bij het inzetten 
van de burger als beleidsinstrument. Hier zijn twee specifieke en 
aanvullende redenen voor. Het eerste bezwaar is dat het bij dit soort 
constructies niet eenvoudig te bepalen is wie verantwoordelijk is, 
de burger of de overheid. De burger is niet ‘in dienst’ van de over-
heid, in tegenstelling tot een ambtenaar, die op zijn prestaties kan 
worden aangesproken. Het tweede bezwaar is meer praktisch van 
aard. Deze burgerinitiatieven zijn niet vaak effectief als de overheid 
ze actief stimuleert en initieert. De pogingen om burgerbetrokken-
heid bewust en vanuit de overheid aantrekkelijker te maken lopen 
meestal op niets uit, zo leert de ervaring (WRR 2012: 11). Participeren 
kan inderdaad niet van bovenaf worden opgelegd, zoals D66-leider 
Alexander Pechtold het verwoordde in het Tweede Kamerdebat over de 
participatiesamen leving (NRC Handelsblad, 3 juli 2014).

Vooral niet doen dus. Te vaak komt deze vorm van burgerpartici-
patie erop neer dat de staat een plan heeft en daar vervolgens burgers 
bij zoekt die het kunnen uitvoeren. De initiatieven van mensen 
onderling verworden zo tot uitvoeringskantoren van de overheid. 
Onder bepaalde omstandigheden kan de staat wel de samenwerking 
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opzoeken met burgers en initiatieven van mensen onderling, en vaak 
ook  zoeken burgers zelf deze samenwerking op voor hulp en bijstand. 
Dit kan alleen als de staat en de burger gelijkwaardige partners zijn, 
met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Hierbij geldt dus ook 
dat deze samenwerking vorm moet krijgen via het relatieprincipe en 
niet via het bureaucratieprincipe. Hierbij geldt een aantal algemene 
leidraden:

1 Laat het eigenaarschap bij het initiatief liggen
Het allerbelangrijkste in de gelijkwaardige samenwerking tussen staat 
en burger is dat elke partij zijn eigen verantwoordelijk heden heeft en 
dat het ‘eigenaarschap’ van een initiatief altijd bij de mensen zelf moet 
blijven liggen. Op het moment dat dit eigenaar schap van een initiatief 
bij betrokkenen wordt weggenomen, bloedt het initiatief over het alge-
meen dood. Mensen moeten het gevoel houden dat het uitmaakt wat ze 
doen. Subsidie kan wel om te helpen een initiatief op te starten, maar 
hieraan mogen geen voorwaarden worden verbonden omtrent de vorm 
van de organisatie, laat staan met betrekking tot de uitkomsten.

2 Vraag burgers zelf wat ze willen
Ga via de samenwerking niet bepalen voor het initiatief waar de wel of 
geen behoefte aan hebben. Het heeft, zoals gezegd, weinig zin om een 
bepaald burgerinitiatief te stimuleren als mensen daar niet op zitten 
te wachten. Hier kwamen ze in Rotterdam-Zuid een tijdje geleden 
ook achter. Hier wilde de gemeente mensen meer eigen initiatieven 
laten ontplooien rondom energiebesparing. ‘Dit kwam echter pas 
na een dikke drie maanden van de grond, want de bewoners hadden 
meer behoefte aan het zelf regelen van het groen en de parkeerproble-
men in de wijk dan aan een slag maken met energiebesparing’, aldus 
Job Swens, als moderator betrokken bij dit project.18 Met andere woor-
den, vraag mensen zelf wat ze willen.19 En ondersteun hen op de manier 
die zij aangeven die ze nodig hebben: mensen bij elkaar brengen, een 
ruimte om te vergaderen, inzicht in hoe regels werken.

3 Wees geduldig
De initiatieven van mensen onderling zijn geen al jaren functio-
nerende ‘complete organisaties’.20 Het zijn lerende organisaties, waarbij 
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 mensen de ruimte moeten krijgen om fouten te maken en om dan weer 
opnieuw te beginnen. Het duurt soms ook even voordat een initiatief 
goed loopt. Het is voor bestuurders en ambtenaren goed om zich hier 
bewust van te zijn voordat ze een samenwerking aangaan.

4 Rol niet uit, houd het klein
Soms zijn politici en bestuurders zo enthousiast over een bepaald 
lokaal initiatief van mensen onderling dat ze dit initiatief graag zou-
den kopiëren en ‘uitrollen’ naar andere plaatsen of wijken. De ene 
wijk is de andere niet, en vaak werkt dit dan ook niet. Juist niet omdat 
initiatieven van mensen onderling zo afhankelijk zijn van de persoons-
kenmerken van de individuen die het trekken.

Ruimte voor menselijk verschil
Bij onze individualiserende samenleving past een staat die oog heeft 
voor menselijk verschil en voor de vrijheid van individuen om hun 
eigen leven naar eigen inzicht in te richten. Dit begint bij een staat die 
maatschappelijke tegenmacht waardeert, maar gaat vooral ook over 
oog voor de eigen dynamiek van menselijke interactie. De staat blijft 
de hoeder van de democratische rechtsstaat en de rechtvaardigheid: de 
staat moet de vrijheid van ieder individu borgen. De cruciale vraag is 
dus vooral: hoeveel verschil accepteren we? Dit is niet iets wat politici, 
bestuurders en ambtenaren op basis van hun discretionaire bevoegd-
heid alleen kunnen beslissen. Het is uiteindelijk een vraag die wij als 
burgers van de samenleving alleen zelf kunnen beantwoorden.
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Afsluiting

Van opgelegde naar 
oprechte participatie

De mens centraal, en niet het systeem. Dat klinkt heel eenvoudig, maar 
is best lastig in een complexe samenleving waarin de grote en onper-
soonlijke systemen van markt en staat de overhand hebben. Waarin 
ook de grote beleidsdoelen en grote politieke projecten vaak leidend 
zijn: de betaalbaarheid van het pensioenstelsel, de toegankelijkheid 
van de zorg, de hervorming van het ontslagrecht, de noodzaak van 
economische groei, het belang van de Europese Unie. Allemaal zaken 
die cruciaal zijn voor het ‘toekomstvast’ maken van onze samenleving. 
In alle technocratische complexiteit vergeten we echter soms waarom 
we eigenlijk ander beleid, duidelijke regels, een beter functionerende 
markt of meer Europese samenwerking nastreven (zie ook VMS 2014b). 
Om mensen, om individuen nu en later, de kansen en ruimte te geven 
om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Het gaat, om toch weer 
grote woorden te gebruiken, om zelfbeschikking, kansen gelijkheid, 
sociale rechtvaardigheid en toekomstvastheid. Bij deze overtuiging 
begint onze analyse van ‘de mens centraal’.

We hebben de staat, de markt en ook de samenleving om dit over-
koepelende doel te bereiken. Of in onze termen, we hebben het 
bureaucratieprincipe (regels), het marktprincipe (prijs) en het rela-
tieprincipe (dialoog en samenwerking) nodig. Eenieder kent zijn 
eigen sterktes en zwaktes. De markt is goed in het genereren van 
efficiëntie, maar is naar zijn aard niet in staat om rechtvaardige uit-
komsten te genereren, waar de staat dan wel weer goed in is. Beide 
zijn niet geschikt voor het genereren van sociale verbondenheid, 
waar het relatieprincipe dan weer sterk in is. In  historisch perspec-
tief zien we voortdurend een slingerbeweging om de zwaktes van 
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het ene ordeningsprincipe te corrigeren met de sterktes van een 
ander principe. In reactie op de dominantie van zowel het markt- als 
het bureaucratieprincipe in de twintigste eeuw komt nu weer het 
relatieprincipe op. Dit heeft volgens ons vooral te maken met het 
feit dat beide dominante principes de mens en menselijke interactie 
noodzakelijkerwijs uit hun systemen ‘drukken’, of – beter geformu-
leerd – beide systemen reduceren menselijke interactie tot ofwel een 
bureaucratisch handelen, ofwel een anonieme markttransactie. Deze 
‘ontmenselijking’ begint steeds meer te wringen in onze individua-
liserende samenleving en voedt volgens ons voor een belangrijk 
deel het maatschappelijk onbehagen dat lijkt te heersen over alles 
en iedereen. Want zijn we niet bovenal een homo sapiens, met al 
zijn grillen en grollen? Naast veiligheid en de bevrediging van onze 
materiële behoeften verlangen we ook naar liefde, sociale verbonden-
heid, zin geving, zelfverwerkelijking; naar dingen doen ook, samen 
met anderen. We geven in de individualiserende samen leving onze 
vrijheid vooral vorm in kleinschalige sociale verbanden van mensen 
onderling.

Ook de staat haakt in op deze slingerbeweging richting ‘meer samen-
leving’ en vraagt van de burger om zelf meer verantwoordelijkheid 
te nemen voor zijn eigen leven, maar ook voor dat van anderen. Deze 
oproep is voor een belangrijk deel ingegeven door bezuinigingen 
en dus de noodzaak om bepaalde publieke taken niet meer door de 
staat te laten uitvoeren. Dit maakt veel mensen achterdochtig, hoe 
vaak politici of bestuurders ook zeggen dat ze ook vertrouwen op de 
eigen kracht van mensen. De burger blijft achter met het gevoel dat 
hij zijn eigen boontjes moet gaan doppen, en dat voelt op zijn minst 
niet prettig. In plaats van de samenwerkingsenergie die in Nederland 
gaande is te stimuleren, voedt de oproep aan de burger om meer zelf 
te doen vooral het maatschappelijk onbehagen. Op het eerste gezicht 
is er maar weinig mis met een oproep van politici en bestuurders aan 
burgers om meer zelf te doen. De staat kan niet alle problemen in de 
samenleving oplossen, en mensen zelf zijn vaak creatiever en vin-
dingrijker in het vinden van oplossingen dan de staat of markt kan 
zijn. De oproep is echter zeer eenzijdig en mist het cruciale punt: er is 
vooral een andere inrichting van de samenleving nodig, een andere 
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manier van organiseren van menselijke interactie, waarbij de mens 
meer centraal moet komen te staan. Concreet gaan er een paar zaken 
mis bij het huidige beroep op ‘burgerkracht’.

Het gaat om te beginnen mis bij de neiging van politici en bestuur-
ders om de burger in te zetten als beleidsinstrument. Dat wil zeggen: 
de burger wordt verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van 
bepaalde publieke taken, waarbij de staat wel een bepaalde uitkomst 
voor ogen heeft. Het is vooral deze hiërarchische, top-down gestuurde 
en dus opgelegde ‘participatie’ die veel mensen in het verkeerde 
keelgat schiet. Daar voelen we weinig voor. Door alle commotie 
die het begrip participatiesamenleving opriep, haastte minister- 
president Rutte zich tijdens het Tweede Kamerdebat over dit thema 
eind juni 2014 om te zeggen dat de overheid ‘burgers niet [oproept] 
om te participeren’. Het zou alleen gaan om een ‘feitelijke constate-
ring’ over wat er al gaande was in de samenleving (NRC Handelsblad, 
26 juni 2014). De dagelijkse politieke praktijk is anders: initiatieven 
van mensen onderling worden ‘ingekapseld’ door de staat, al was het 
maar omdat veel van deze initiatieven zelf om overheidssteun (bij-
voorbeeld in de vorm van subsidie) vragen en deze alleen maar onder 
bepaalde vastgelegde voorwaarden verkrijgen. De ‘menselijke’ logica 
achter vele initiatieven van mensen onderling sluit echter niet goed 
aan bij deze bureaucratische logica.

Wat nodig is, is allereerst de onderkenning dat de burger geen 
verlengde van de ambtenaar is. Het zou qua ‘framing’ wellicht helpen 
om niet altijd te spreken van ‘de burger’. Een burger heeft rechten en 
plichten binnen de staat, en het is verleidelijk voor de staat om vanuit 
die hoedanigheid van de verantwoordelijke burger te vragen om dit of 
dat te doen. De burger is echter in eerste instantie mens, een individu 
dat in het private en maatschappelijke domein vorm geeft aan zijn 
leven, samen met anderen. Dit betekent ook dat er een helder onder-
scheid nodig is waar ‘het statelijke’ en dus de verantwoordelijkheid 
van de staat begint en waar die ophoudt. Dit vraagt derhalve om een 
herziening van wat we als publieke taak beschouwen. Ondanks de 
noodzaak om te bezuinigen blijkt het niet eenvoudig voor politici en 
bestuurders om te beslissen wat nu de kerntaken van de staat zijn.

En hier begint het tweede probleem bij de oproep aan de bur-
ger om meer zelf te doen: politici en bestuurders lijken daarvan de 
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 consequenties (nog) niet te willen accepteren. Want als mensen 
(onderling) verantwoordelijk worden voor een bepaalde kwestie, 
moet de staat dat ook volledig accepteren, ook al staat de uitkomst 
ervan politici of bestuurders niet aan. Vertrouwen op de eigen kracht 
van mensen onderling leidt er onherroepelijk toe dat mensen in hun 
eigen specifieke verbanden tot verschillende uitkomsten komen. 
Ongelijke uitkomsten dus. Zo kan een groepje bewoners in de ene 
buurt er goed in slagen om de buurt schoon te houden, maar een 
andere buurt wellicht niet. Hoeveel verschil accepteren we? En als 
we de verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen, accepteren we 
dan dat er ook wel eens dingen fout kunnen gaan? De essentie van 
het bureau cratische systeem is om rechtvaardigheid te borgen. In 
de twintigste eeuw is rechtvaardigheid vooral gelijk komen te staan 
met gelijkheid. Dit leidt er ook nu nog toe dat ongelijke uitkomsten 
(door mensen onderling) weer recht worden gebreid door politici en 
bestuurders, die daarvoor weer regels en procedures bedenken. Echt 
ruimte geven aan de initiatieven van mensen onderling omvat ook de 
onderkenning van de mogelijkheid van rechtvaardige ongelijkheid.

Dat we hier nog niet zijn, blijkt ook uit het feit dat er weinig 
politieke en maatschappelijke aandacht is rondom initiatieven van 
mensen onderling die de overheid vaak niet welgevallig zijn. Het hui-
dige enthousiasme voor initiatieven van mensen onderling is vooral 
gericht op initiatieven die een ‘positieve’ bijdrage leveren aan de 
samenleving. Maar de kracht van mensen onderling geldt net zo goed 
als buurtbewoners zich met succes tegen de komst van een asielzoe-
kerscentrum keren. Als de overheid echt wil vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen, moet zij zich neutraal opstellen ten opzichte van 
initiatieven als deze. En geen onderscheid maken tussen de ‘brave’ en 
de ‘stoute’ burger.

Deze eerste twee punten gaan vooral over waar het misgaat bij de 
benadering van de overheid van initiatieven van mensen onderling 
in de samenleving. Maar zoals in dit boek vaak is benadrukt, gaat ‘de 
mens centraal’ om veel meer dan dit: het gaat om een andere manier 
van organiseren, via het relatieprincipe. Waar het dan ook ten derde 
fout gaat, is dat er nauwelijks wordt nagedacht over hoe we onze 
samen leving anders, en met ruimte voor dit relatieprincipe, kunnen 
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inrichten. De politiek en het bestuur hebben het over ‘loslaten’ waar 
het kan en ‘ondersteunen’ waar het moet. Dit is belangrijk, maar 
heeft geen effect als de rest van de systemen waarbinnen ‘de burger’ 
opereert niet is ingericht op menselijke interactie, maar vooral wordt 
gedomineerd door de bureaucratische of marktlogica. Het vreemde 
is dat we deze politieke herinrichtingsdiscussie wel voeren als het 
gaat om bijvoorbeeld iets ‘overlaten’ aan marktpartijen. Als we een 
terrein – bijvoorbeeld de energiesector – aan de markt willen over-
laten, maakt de staat dit ook mogelijk door de bewuste invoering 
van meer marktwerking, dat wil zeggen het marktprincipe: concur-
rentie, betwistbaarheid, openheid. Als we meer ‘aan mensen willen 
overlaten’, moeten we bekijken waar het relatieprincipe – dialoog, 
vertrouwen, wederkerigheid, menselijke interactie – moet worden 
geïntroduceerd en waar dus ook markt- en bureaucratische logica 
moeten wijken. Dit is overigens alleen mogelijk op kleine schaal. We 
kunnen bijvoorbeeld niet de gehele zorgsector aan het relatieprincipe 
overlaten.

Dan een laatste punt waar het misgaat in het huidige vertoog over 
‘de burger centraal’. Terwijl op sommige terreinen de burger meer 
verantwoordelijkheden zou moeten nemen, is de beweging op andere 
terreinen vooral weg van de mens centraal. Zo zou de burger weer 
meer moeten worden geactiveerd tijdens bijvoorbeeld werkloosheid. 
Achteroverzitten is er niet meer bij. Maar tegelijkertijd krijgt de ‘uit-
keringstrekker’ helemaal niet het gevoel dat zijn persoonlijke inbreng 
zo belangrijk is bij bijvoorbeeld de aanvraag van een WW-uitkering. 
Bij het digitale loket is alle persoonlijke interactie verdwenen. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de zorg. We moeten meer voor ons-
zelf en voor elkaar zorgen, maar ondertussen krijgen mensen door 
bijvoorbeeld de macht van de verzekeraar niet het gevoel dat ze er zelf 
echt toe doen. Met andere woorden, als de overheid de mens centra-
ler wil stellen, moet ze dat ook met overtuiging doen op meerdere 
 terreinen.

Meer ‘samenleving’ vraagt dus om meer dan alleen maar de verant-
woordelijkheden bij de burger neerleggen. Het gaat om een andere 
inrichting van onze maatschappij, economie, democratie, bestuur 
en politiek, waarbij de mens en de menselijke maat weer centraal 
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staan. Het is dit bredere perspectief dat niet alleen de initiatieven 
van mensen onderling in de samenleving faciliteert en ondersteunt, 
maar dat ook een gedeeltelijk antwoord vormt op het  maatschappelijk 
 onbehagen dat heerst. De belangrijkste kritiek op, en weerstand 
tegen, meer vertrouwen op de eigen kracht van mensen is dat niet 
iedereen deze eigen kracht heeft om voor zichzelf en voor anderen 
te zorgen. Vertrouwen op de eigen kracht van mensen lijkt daarmee 
heel elitair: alleen voor de mensen die zichzelf wel redden. Het is onze 
humanistische overtuiging dat heel veel mensen wel veel kunnen. En 
dagelijks ook veel voor zichzelf en voor anderen voor elkaar boksen. 
Termen als ‘verantwoordelijkheid’ of ‘ontplooiing’ of ‘samenwerken’ 
passen hier gewoonweg vaak niet bij. Ik ‘neem niet mijn verantwoor-
delijkheid’ als ik een keertje de buren help met boodschappen doen of 
als ik een buurtbarbecue organiseer. Samenwerken is dus uitdrukke-
lijk niet iets voor alleen de happy few, wat wel eens wordt beweerd in 
het debat over burgerkracht; de neiging om samen te werken, samen 
te leven, verbindingen aan te gaan, is volgens ons een menselijke nei-
ging en geldt dus voor (bijna) iedereen.

Mensen moeten echter wel, om het maar met een heel foute maar 
vaak gebruikte term te zeggen, ‘in hun kracht worden gezet’. Een 
onpersoonlijke en grootschalige staat op afstand van de mens helpt 
hier zeker niet bij. Met de mens centraal, en niet het systeem, krij-
gen mensen weer meer het gevoel dat het wat uitmaakt wat je vindt 
of doet, dat je als mens gewaardeerd en gerespecteerd wordt. En dit 
vormt de basis voor het vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Dit doet overigens niets af aan het feit dat niet iedereen een buurt-
initiatief kan opzetten om de leefbaarheid in de wijk te vergroten 
of een lokale energiecoöperatie in het leven kan roepen. Dat is niet 
realistisch en ook niet nodig. Hiermee komen we tot de kern van hoe 
initiatieven van mensen onderling via het relatieprincipe werken. 
Gelijkwaardigheid tussen mensen is niet hetzelfde als gelijkheid. Niet 
iedereen hoeft hetzelfde te doen. Zoals een deelnemer aan een gesprek 
over dit thema in Gouda stelde: ‘Mensen nemen wat ze nodig hebben, 
en geven wat ze kunnen.’ Er zijn voortrekkers nodig, mensen die het 
initiatief nemen. En er zijn volgers nodig. Er zijn mensen die de admi-
nistratie doen, en er zijn mensen die andere mensen enthousiasmeren 
onder het genot van een kopje thee. Ieder heeft zijn eigen rol; de eigen 
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kracht van mensen is niet voor iedereen hetzelfde in dezelfde mate. 
In dialoog en persoonlijke contacten wordt vanzelf duidelijk wat voor 
iedereen van waarde is, waar mensen wel of niet goed in zijn en wat ze 
wel of niet kunnen bijdragen. Dit vraagt ook om nieuwe vormen van 
leiderschap. Niet op basis van regels, maar op basis van verdienste en 
ervaring, en het feit dat mensen iemand ook een leider vinden. Van de 
mensen die dit kunnen – die de eigen kracht hebben om voortrekker 
te zijn – wordt gevraagd dit ook te doen. Dit is noblesse oblige in de indi-
vidualiserende samenleving.

Met de analyse in dit boek hebben we dan ook een paar misverstan-
den proberen recht te zetten over wat individualisering nu eigenlijk 
inhoudt. Individualisering is niet ieder voor zich, maar gaat om 
de toegenomen vrijheden en autonomie van individuen. In  sociaal 
opzicht leidt deze toegenomen vrijheid er volgens ons juist toe 
dat sociale relaties belangrijker worden,  persoonlijker en directer. 
Individuele vrijheid is dan ook niet lekker doen waar je zin in hebt, 
maar je er juist van bewust zijn wat je rol als individu in de wereld is 
en hoe je je verhoudt tot anderen. Zoals Herman Wijffels het een paar 
jaar geleden eens stelde: we  missen soms nog de volgende logische 
stap in de individualisering, waarbij de mens die leeft als onder-
deel van een gemeenschap plaatsmaakt voor een mens die leeft met 
verantwoordelijkheid voor het geheel (de Volkskrant, 2 juni 2007). 
De samenleving verandert voortdurend, en instituties moeten mee 
veranderen. Ook onze politieke overtuigingen moeten mee veran-
deren. Want als we de mens weer echt centraal willen stellen, roept 
dit zeer fundamentele vragen op die de grondslagen raken van onze 
samenleving. Vragen over wat we rechtvaardig vinden, over hoeveel 
ongelijkheid en pech we accepteren. Vragen over of we ‘ongewenste’ 
uitkomsten kunnen respecteren. Over dit soort vragen gaat het 
maar nauwelijks in alle opwinding en enthousiasme over de ‘sociale 
doe-het-zelfburger’. Dit is een dialoog die we als mensen zelf moeten 
aanzwengelen. De 21ste eeuw is immers onze eeuw.

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   115 24-10-2014   12:00:24



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   116 24-10-2014   12:00:24



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

117

Noten

Inleiding
1 Of zie ook het ‘Nieuw Nederland’ van Jelle Brandt Corstius van 

de Correspondent, die met hulp van leden allerlei hoopvolle initiatie ven van 
mensen onderling in Nederland in kaart brengt en bezoekt. Bekijk de kaart 
op: https://decorrespondent.nl/nieuw-nederland.

2 Zowel het maatschappelijk onbehagen als de opkomst van initiatie ven van 
mensen onderling is geen typisch Nederlands fenomeen. Ook in andere 
Europese landen zijn gelijksoortige trends waar te nemen (zie bijv. hoofd-
stuk 5 ‘Blik over de grens: leren van andere landen’ uit het rapport Loslaten 
in vertrouwen, Rob 2012). 

3 www.bnr.nl/nieuws/politiek/gemeenteraadsverkiezingen- 2014/210286-
1403/uitslag-wijst-op-tweedeling-samenleving.

4 www.fnv.nl/nieuwsberichten/fnv-wordt-nieuwe-herkenbare- 
vakbeweging-dichtbij-mensen/.

5 A. Brouwer (2001). ‘Hedendaags cultuurpessimisme: het grote onbehagen’. 
De Groene Amsterdammer, 26 mei 2001.

6 De big society-gedachte in Groot-Brittannië, gebaseerd op de ideeën van 
de Britse politiek filosoof Phillip Blond, heeft inderdaad deze strekking 
(Blond 2010): het gaat weer om de gemeenschap en het collectief.

7 Waarbij overigens anderen helpen of de samenleving helpen nog steeds 
het belangrijkst is, zie hoofdstuk 3.

8 Door het woord participatiesamenleving is het woord participatie een 
beetje bevlekt geraakt en roept het nu vooral de connotatie op van ‘u moet 
participeren’. Participatie betekent echter gewoon deelname aan de 
samen leving en dat doen bijna alle mensen van nature, zij het allemaal op 
verschillende manieren.

9 Overigens is het niet zo dat de staat of marktpartijen zich alleen van deze 
ordeningsprincipes kunnen bedienen (zie verder hoofdstuk 2). Een staat 
kan zich bedienen van alle drie de ordeningsprincipes. Marktpartijen 
zijn ook vaak bureaucratisch en via het relatieprincipe georganiseerd. En 
ook maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld vakbonden kunnen 
bureaucratisch georganiseerd zijn. 

10 Interview Tine de Moor. Utrecht: 9 september 2012.
11 Bij deze organisatievormen is over het algemeen ook het element van 

vertrouwen zeer cruciaal, en dus is ook het relatieprincipe aan het werk. 
In het algemeen geldt dat in de praktijk veelal mengvormen tussen orde-
ningsprincipes bestaan. 

12 Interview met Jurgen van der Heijden van CALorie, een duurzame lokale 
energiecoöperatie in Castricum. Amsterdam: 10 oktober 2012. 

13 Interview met Feye van Olden, projectleider van Makkie, een lokale munt-
eenheid in de Indische Buurt in Amsterdam. Amsterdam: 3 oktober 2012. 
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Zie ook het artikel ‘Het gelijk van de bakfietsburger’ van Menno van der 
Veld en Jan Willem Duyvendak in De Groene Amsterdammer (16 juli 2014). 

14 Overigens is het ordenen van marktrelaties via het relatieprincipe niet 
alleen maar ‘positief’. Ook prijsafspraken tussen concurrenten zouden 
hier onder kunnen vallen. 

15 De Van Mierlo Stichting (VMS) is immers het wetenschappelijk bureau van 
D66 voor sociaal-liberaal gedachtegoed. Het inzicht geven in maatschap-
pelijke verbondenheid vanuit een houding van individualisme raakt aan 
de essentie van sociaal-liberalisme.

Hoofdstuk 1
1 De kop van deze paragraaf was ook de titel van de Groenlezing 2014 van het 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.
2 Met dank aan Ad van Vugt, bestuurslid van de Van Mierlo Stichting en 

ondernemer, voor deze term. 
3 Ons geluk is verder ook voor een groot gedeelte afhankelijk van ons gestel. 

Neurowetenschappers vertellen ons dat de fysiologische processen in ons 
brein, de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde hormonen en andere 
stoffen, enzovoort, enzovoort van grote invloed zijn op hoe we ons voelen. 
Modern genetisch onderzoek suggereert dat dit voor wel 50% bepalend 
is. Zijn hiermee sommigen voorbestemd om gelukkig te zijn en anderen 
minder of niet? Niet helemaal. Dat wil zeggen, we krijgen allemaal een 
genetisch bepaald ‘set-point’ mee. Maar dit is slechts een soort vast punt 
waaromheen ons geluksgevoel sterk kan fluctueren met de keuzes die we 
maken en door omgevingsfactoren die van invloed zijn. Van de 50% die 
niet genetisch gepredestineerd is, wordt ongeveer 10% bepaald door onze 
omgeving en blijft er dus 40% over die we met onze individuele, inten-
tionele acties kunnen sturen. 

4 Martin Seligman stelde bijvoorbeeld: ‘As a professor, I don’t like this, but the 
cerebral virtues – curiosity, love of learning – are less strongly tied to happi-
ness than interpersonal virtues like kindness, gratitude and capacity for love’, 
 geciteerd in Wallis (2005).

5 Volgens bioloog Frans de Waal (2009) hebben maar enkele diersoorten 
naast de mens het daarvoor cruciale vermogen tot empathie ontwikkeld.

6 Neurowetenschappers hebben aangetoond dat sociale uitsluiting delen 
van het brein doet oplichten die ook actief zijn als we rouwen (bijv. Leary 
1990; Eisenberger et al. 2003). Pedagogen, psychologen en psychiaters 
(bijv. MacDonald & Leary 2005) benadrukken ook allemaal de menselijke 
behoefte aan emotionele gehechtheid en sociale verbondenheid om de 
individuele potentie volledig te ontwikkelen.

7 Zie Nieuwsbericht (30 september 2013). www.rivm.nl/Documenten_
en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Bijna_ 
veertig_procent_van_de_volwassen_Nederlanders_voelt_zich_eenzaam?

8 Nederland heeft in internationaal vergelijkend perspectief sowieso een 
sterke non-profitsector, gemeten naar onder meer werkgelegenheid, finan-
ciële zelfstandigheid en impact (Salamon et al. in SCP 2008b: 67). 
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9 CBS (2013). ‘Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk’, 
artikel op de website van het CBS: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/ 
 gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-19dec-geluk-
contact-art.htm.

10 Zoals Bas Heijne het mooi formuleerde in zijn column (1 juni 2014, NRC 
Handelsblad): ‘Naarmate alles meer op elkaar ging lijken, ging men zich 
juist steeds sterker van elkaar onderscheiden – mensen klampten zich 
vast aan “overtuigingen”. Links of rechts, vooruit strevend of conservatief, 
mensen dragen hun identiteit voor zich uit als een porseleinen servies op 
een dienblad. Wie er tegenaan stoot, heeft een groot probleem.’

11 Zie de volgende websites voor meer informatie: www.facebook.com/ 
NatuurlijkNieuwsgierig; www.slimmakkinga.nl; www.buuv.nu; www.
makkie.cc; www.stichtingmoi.nl; www.soepbusutrecht.nl. 

12 Zie ook Thomas More-lezing: www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/ 
terugblik/terugblik-2009/terugblik-2009/lezing_frank_furedi_0/.

13 De ‘structuur’ van dit netwerk, zo stelt Boutellier (2011), bestaat uit 
verbonden knooppunten – het ‘nodale universum’, waarvan iedere 
internet gebruiker intuïtief de betekenis kent

14 Het is overigens zeker niet zo dat individuen altijd in dezelfde categorise-
ring vallen. Zoals gezegd, de meeste mensen roeien maar met de riemen 
die ze hebben en zullen zich soms behaaglijk en prettig voelen bij alle 
mogelijkheden die de samenleving biedt, en op andere momenten niet. 

15 Er is sprake van een ‘gelaagde’ vrijheid: vanuit de bestaande basis richten 
we onze aandacht nu op het verder ontwikkelen van onze vrijheid, zodat ze 
ons in staat stelt ons geluk naar eigen inzicht na te streven.

Hoofdstuk 2
1 Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen’, afdeling Renkum, 23 mei 2012. 
2 Mede mogelijk gemaakt overigens door de burger zelf, die voor de oplos-

sing van veel problemen naar de overheid kijkt (Kruiter 2010).
3 Interview Sazia Ishaq. Amsterdam: 11 februari 2013. Juist deze onoverzich-

telijkheid was voor Sazia een reden om Stichting MOI op te richten, een 
organisatie die mensen in moeilijkheden een handje helpt om hun weg te 
vinden in de Nederlandse bureaucratie en samenleving.

4 Nationale ombudsman (2013), Mijn onbegrijpelijke overheid. Verslag van de 
ombudsman over 2012. 

5 Zie een artikel over deze kinderboerderij op: www.binnenlandsbestuur.
nl/bestuur-en-organisatie/achtergrond/achtergrond/de- boeven-van-de-
kinderboerderij.9064905.lynkx.

6 De introductie van meer ‘markt’ op bepaalde terreinen heeft de materiële 
keuzevrijheid van individuen sterk vergroot en is ook belangrijk geweest 
voor de economische groei die Nederland de laatste decennia heeft door-
gemaakt. De basis van economische groei ligt overigens niet zozeer in ‘de 
markt’ an sich als wel in de creativiteit, dynamiek en kostenefficiency die 
concurrentie en betwistbaarheid (het marktprincipe) met zich meebren-
gen (VMS 2014a).
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7 T. Bartelet (2014), ‘De strijd om de klant’, Kennisplatform Energie, www.
energieplus.nl/dossier-financiering/blogs-energie/de-strijd-om-de-
klant.377850.lynkx.

8 ‘Hun afgenomen aantrekkelijkheid heeft waarschijnlijk eerder te maken 
met kenmerken van hun organisatiestructuur en met de beschikbaarheid 
van een steeds breder scala aan alternatieve mogelijkheden voor burgers 
om vorm te geven aan hun interesses en affiniteiten (SCP 2005a: 57).

9 Zie dit artikel in de Volkskrant: www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/
archief/article/detail/328807/2009/04/09/lsquo-Verhouding-tussen-staat-
markt-en-burger-hangt-uit-het-lood-rsquo.dhtml.

10 Interview met Kirsten van Wieringen. Haarlem: 19 maart 2013. 

Hoofdstuk 3
1 Deze sterke organisatiekracht van het Nederlandse maatschappelijke 

domein wordt vaak historisch verklaard door een al vroeg en sterk ontwik-
kelde ‘burgerij’ en de afwezigheid van duidelijke feodale structuren (zie 
ook Becker 1999). 

2 Adriaanse en Zijderveld (1981: 78) noemden dit maatschappelijke domein 
ooit ook wel eens het ‘maatschappelijk tussenveld’, als het gehele domein 
van menselijke interacties tussen de private en politieke sfeer, maar wel 
buiten de economische sfeer (zie daarvoor hoofdstuk 4). In de internatio-
nale literatuur is het begrip ‘civil  society’ veel gangbaarder. 

3 Deze gedachte werd breed gedeeld onder de deelnemers van groeps-
gesprekken met D66’ers en andere geïnteresseerden in Renkum, Vught en 
Gouda (2012). 

4 Zie https://decorrespondent.nl/707/Help-Jelle-Brandt-Corstius-
toekomstig-Nederland-in-kaart-brengen/18120410-7494f13a.

5 Interview met Paul Hendriksen, woordvoerder van Transition Towns 
Deventer. Deventer: 20 augustus 2013. 

6 Interview Sazia Ishaq, oprichtster van MOI. Amsterdam: 11 februari 2013.
7 Gebaseerd op de persoonlijke ervaring van coauteur van dit boek, André 

Meiresonne. 
8 Mantelzorg vormt overigens niet per definitie een maatschappelijke rela-

tie tussen mensen. Mantelzorg vindt veelal plaats in de private sfeer. Maar 
omdat zorg over het algemeen als een maatschappelijk vraagstuk wordt 
gezien, valt mantelzorg vaak wel in deze categorie. 

9 Interview Kirsten van Wieringen, ‘koppelaarster’ bij Stichting BUUV. 
Haarlem: 19 maart 2013. 

10 Hilhorst en Van der Lans delen de Broodfondsen in bij sterke relaties tus-
sen betrokkenen in plaats van zwakke relaties. De meeste betrokkenen bij 
de Broodfondsen kennen elkaar over het algemeen echter niet persoonlijk. 

11 Interview Michiel Bodt. Utrecht: 12 februari 2013. 
12 Interview Mark Sanders van OPC De Krakeling. Utrecht: 12 oktober 2012. 
13 Interview Talma Joachimsthal van In de Ruimte. Utrecht: 15 februari 2013.
14 Geen enkel maatschappelijk verband wordt overigens door één principe 

geordend. Er is meestal sprake van een mengvorm. Grote en bureaucrati-
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sche organisaties zoals de vakbond FNV of Natuurmonumenten kunnen 
op kleine schaal wel gebruikmaken van het relatieprincipe.

15 Interview Jurgen van der Heijden van CALorie. Amsterdam: 10 oktober 
2012. 

16 Concept ‘Overeenkomst nieuwe vakbeweging’ (2012), p. 1.
17 http://doen66.nl/.
18 Als begrip met deze toegedichte implicaties duikt het in de politieke 

theorie al op in de zeventiende eeuw en vandaag de dag wordt het door 
politicologen over de hele wereld gebruikt. De liberaal filosoof John Locke 
(1632-1704) wordt beschouwd als de grondlegger van het idee dat er zoiets 
als een civil society bestaat buiten de staat; de staat is in zijn ogen te allen 
tijde verantwoording schuldig aan die samenleving. Politiek denkers als 
Alexis de Tocqueville, maar ook Montesquieu, benadrukten ook deze rol 
van de maatschappij als ‘tegenmacht’ en controleur van de staat.

19 Robert Putnam heeft veel heeft geschreven over het belang van vertrou-
wen en ‘sociaal kapitaal’ voor een samenleving, dat tot stand komt door 
‘networks of civic engagement throughout societies’ (Putman 1993). 
Vooral kleine clubs (kegelclubs, buurtverenigingen) worden door Putnam 
beschouwd als cruciaal voor de opbouw van vertrouwen in de samen-
leving, omdat daar de persoonlijke contacten het meest direct en intensief 
zijn.

20 Interview Mark Boudewijn, SLIM. Makkinga: 17 februari 2013. 
21 Interview Paul Hendriksen, Transition Towns Deventer. Deventer: 20 augus-

tus 2013. 

Hoofdstuk 4
1 Maar zie ook een vergelijkbaar argument dat Peter Katzenstein (1985) 

al maakte in de jaren tachtig; P. Katzenstein (1985). Small states in World 
Markets. Industrial Policy in Europe. Ithaca: Cornell University Press. 

2 Maslov creëerde een schematische weergave waarin hij de  universele 
behoeften van de mens hiërarchisch rangschikte. Volgens hem zal een 
mens pas naar bevrediging van een ‘hogere’ behoefte streven als aan zijn 
‘lagere’, in de eerste plaats fysieke behoeften is voldaan.

3 Zie interview met Frans van Houten in Management Team (24 maart 2014): 
www.mt.nl/479/86501/dossier-mt500/hoe-uitvinder- philips-zichzelf-
opnieuw-uitvindt.html.

4 Leiders zijn hierbij de initiatiefnemers, gangmakers, zingevers en mensen 
die hun nek uitsteken (Boonstra 2014: 10), maar die kunnen op elk ‘niveau’ 
op de werkvloer komen bovendrijven. Niet iedereen hoeft binnen een 
bedrijf de initiatiefnemer te zijn.

5 Interview Talma Joachimsthal. Utrecht: 15 februari 2013. 

Hoofdstuk 5
1 Op de vraag hoe dit alles uiteindelijk concreet vorm gaat krijgen op 

verschillende terreinen gaan we niet in dit hoofdstuk in. We schetsen 
alleen de contouren. We staan aan het begin van een politiek- bestuurlijke 
 verandering, die nog niet tot volle wasdom is gekomen en vorm moet 
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krijgen in de concrete beslissingen van (niet zelden lokale) politici en 
bestuurders. 

2 Interview met Paul Hendriksen van Transition Towns Deventer. Deventer: 
20 augustus 2013. 

3 In Nederland wordt zelden over de ‘staat’, maar veel vaker over ‘overheid’ 
gesproken (Tjeenk Willink 2013). Wij prefereren het woord staat omdat het 
woord overheid suggereert dat ‘de staat’ in een hiërarchische bovenschik-
king staat ten opzichte van het individu, dat er dus ook onderdanen zijn. 
De staat is uiteraard het hoogste soevereine orgaan, maar bestaat alleen 
maar bij de gratie van het ‘contract’ met de samenleving. 

4 Door het woord participatiesamenleving is het woord participatie een 
beetje bevlekt geraakt en roept het nu vooral de connotatie op van ‘u moet 
participeren’. Participatie betekent echter gewoon deelname aan de 
samen leving en dat doen bijna alle mensen van nature, zij het allemaal op 
verschillende manieren. 

5 Wat niet betekent dat politici niet het aanspreekpunt kunnen vormen 
waar mensen met hun klachten en problemen terechtkunnen. Dit heeft 
een belangrijke signaleringsfunctie voor wellicht grotere  problemen. 
Politici kunnen echter niet elk individueel probleem oplossen. 

6 Interview Jurgen van der Heijden. Amsterdam: 10 oktober 2012. 
7 Interview Paul Hendriksen, Transition Towns Deventer. Deventer: 20 augus-

tus 2013. 
8 www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/achtergrond/ 

achtergrond/de-boeven-van-de-kinderboerderij.9064905.lynkx. 
9 Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling’, D66-afdeling 

Renkum. Renkum: 23 mei 2012. 
10 Interview Maret Rombout. Den Haag: 15 maart 2013. 
11 Interviews met Henk Beerten en Bart Vaessen. Skype: 1 oktober 2012 en 

7 februari 2013. 
12 Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling & de rol van bestuur 

en politiek’, D66-raadsleden en wethouders. Den Haag: 23 juni 2012. 
13 Interview met Yuen Groenenstein van de Soepbus. Utrecht: 14 februari 

2014. 
14 Persoonlijke ervaring van Ad van Vugt, bestuurslid van de Van Mierlo 

Stichting en ondernemer in Heiloo. 
15 Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling & de rol van bestuur 

en politiek’, D66-raadsleden en wethouders. Den Haag: 23 juni 2012. 
16 Interview Sazia Ishaq. Amsterdam: 11 februari 2013. 
17 De doe-democratie: kabinetsnota ter stimulering van een vitale  samenleving. 

Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken (2013). 
18 Gesprek met Job Swens, door Ivo Thonon. Rotterdam: 7 juli 2014. 
19 Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling & de rol van bestuur 

en politiek’, D66-raadsleden en wethouders. Den Haag: 23 juni 2012. 
20 Interview Kirsten van Wieringen van Stichting BUUV. Haarlem: 19 maart 

2013. 
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Lijst met interviews en 
groepsgesprekken

Interviews ‘Initiatieven van mensen onderling’
Stichting BUUV, Kirsten van Wieringen. Haarlem: 19 maart 2013.
In de Ruimte (IDR), Talma Joachimsthal. Utrecht: 15 februari 2013.
Cultuurvisie gemeente Nijmegen, Henk Beerten en Bart Vaessen. Skype: 

1 oktober 2012 en 7 februari 2013.
Eigen Veerdienst Terschelling (EVT), Arjen Haantje. Harlingen: 

17 februari 2013.
Glamour Manifest, Saskia Beer. Amsterdam: 8 april 2013.
CALorie, Jurgen van der Heijden. Amsterdam: 10 oktober 2012.
Makkie, Feye van Olden. Amsterdam: 3 oktober 2012.
Stichting MOI, Sazia Ishaq. Amsterdam: 11 februari 2013.
Stichting Move, Michiel Bodt. Utrecht: 12 februari 2013.
Netwerkpleegzorg, Ger en Ria Koene. Zoetermeer: 27 maart 2013.
Ouderparticipatiecrèche ‘De Krakeling’, Mark Sanders. Utrecht: 

11 september 2012.
Stichting Lokaal Ideaal Makkinga (SLIM), Mark Boudewijn. Makkinga: 

17 februari 2013.
Soepbus Utrecht, Wan Ho en Yuen Groenenstein. Utrecht:  

14 februari 2014.
Toekomstvisie Albrandswaard, Maret Rombout. Den Haag: 15 maart 

2013.
Transition Towns Deventer, Paul Hendriksen. Deventer: 20 augustus 

2013.

Gesprekken en toekomstverkenningen
Opzoomerbijeenkomst ‘De eigen kracht van mensen onderling: een 

individualistisch perspectief op samen’, met: Hans Boutellier, 
Menno Hurenkamp, Jorrit de Jong, Albert Jan Kruiter, Paul Frissen, 
Wim van Dinten, Nico de Boer en Ad van Vugt. Utrecht: 18 oktober 
2013.

Van_opgelegde_naar_oprechte_participatie.indd   123 24-10-2014   12:00:25



niet verspreiden - alleen voor eigen gebruik

124

Toekomstverkenning ‘Nederland in 2050 (1): trends en 
ontwikkelingen?’, trendwatchers & hedendaagse denkers, met: 
Rene Gude, Sabeth de Boer, Jiska Engelbert, Roland van der Vorst, 
Frank Meester, Harm Edens en Olga Plokhooij. Den Haag: 10 maart 
2011.

Toekomstverkenning ‘Nederland in 2050 (2): naar een 
ontplooiingsmaatschappij?’, trendwatchers, met: Martijn Aslander, 
Martijn Lampert, Roland van der Vorst en Harm Edens. Utrecht: 
15 juni 2011.

Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling & de rol van 
bestuur en politiek’, met D66-raadsleden en wethouders in 
Den Haag: 23 juni 2012.

Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling’, met D66-leden in 
Renkum: 23 mei 2012.

Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling’, met D66-leden in 
Gouda: 21 maart 2012.

Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling’, met D66-leden in 
Vught: 18 april 2012.

Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling’, Route66, 
Den Haag: 15 maart 2012.

Gesprek over ‘de eigen kracht van mensen onderling in historisch 
perspectief ’, Tine de Moor, Utrecht: 9 september 2012.
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