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VOORWOORD
De maakbare stad; rondkijken in Den Haag is de titel van de derde uitgave van Haagse Sociale en Culturele Verkenningen. In deze reeks, een uitgave van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling van De
Haagse Hogeschool, krijgt de lezer een inkijk in een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven in Den Haag. Daarvoor hebben we als lectoraat met docenten en in veel gevallen ook studenten
onderzoek gedaan in de stad, in een wijk, een instelling of een praktijk. Voor u ligt een bundel waarin
wij de resultaten van tien projecten van onderzoek op hoofdlijnen weergeven en in perspectief plaatsen.
In alle praktijken die in deze bundel aan de orde komen, is spanning zichtbaar tussen de wereld van
beleid en doeleinden enerzijds en de wereld van alledag anderzijds. Met onze rapporten willen we deze
spanning meer precies in beeld brengen en zo ook meer inzicht geven in diverse Haagse werkelijkheden.
Een deel hiervan komt niet in beleidsnota’s en in het publieke debat aan de orde. Iedere stad heeft veel
geheimen; veel zaken blijven onder de oppervlakte.
In elke stad en in elke stedelijke praktijk is daarom ook ‘maakbaarheid’ een onvermijdelijk thema. Een
stad en een stedelijke praktijk laten zich niet eenvoudig maken, terwijl iedereen in de stad wel de resultaten van veel ’maken‘ uit het verleden kan zien. Het is dus niet een issue van ’wel‘ of ’niet‘. Beter kunnen
we gewoon rondkijken in Den Haag. U treft verhalen aan uit de Schilderswijk, Transvaal en de Binckhorst. Er zijn verhalen over wijkagenten en over Poolse migranten in Den Haag.
Deze bundel is de opvolger van Zeker in de stad? Wonen en leven in Den Haag (Haagse Sociale en Culturele
Verkenningen, nr. 2, 2008) en van Succesvol in Den Haag?! (Haagse Sociale en Culturele Verkenningen,
nr. 1, 2005). Wij hopen dat deze derde bundel ook zijn weg vindt in het onderwijs van De Haagse
Hogeschool en in de beleidspraktijk van gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven.
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Vele personen hebben aan deze bundel bijgedragen en zij allen wil ik bedanken. In de bijlage is opgenomen welke docent-onderzoekers aan een onderzoeksproject gewerkt hebben. Simone Pekelsma werkte
mee aan de slotbeschouwing en Marko Fehres was werkzaam als fotograaf en organisator. Youri van
Vliet, Mustafa Ozbek en Arie Verhoef verrichtten nuttig redactie- en opmaakwerk. Ineke van der Meule,
directeur van het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek heeft vasthoudend het tot stand komen van
deze uitgave gestimuleerd.
Inmiddels zijn bij het lectoraat nieuwe projecten gestart. De resultaten hiervan kunt u in een volgende
uitgave van deze reeks tegemoet zien.
Vincent Smit
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling
De Haagse Hogeschool
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DEEL I • INLEIDING

1. Den Haag is van alles
In de stedelijke agglomeratie Haaglanden is Den Haag de centrale stad, omgeven door Rijswijk, Zoetermeer, Voorburg-Leidschendam, Wassenaar en Westland. De agglomeratie telt ruim 1 miljoen mensen. Het gebied kent veel gedaanten: behalve centraalstedelijke gebieden treffen we hier ook naoorlogse
woonwijken, VINEX-wijken, suburbane en landelijke gebieden aan. Sommige mensen in de agglomeratie leven chique en zijn welvarend. Anderen verkeren in situaties van armoede, weer anderen kunnen
redelijk tot goed rondkomen. We zien oudere dames naast jonge junks, rollators en skates. Haaglanden
is bekend om het nationale regeringscentrum, maar ook om de glastuinbouw en de strandcultuur. Er zijn
dubbele voornamen die mogelijk duiden op een adellijke afkomst en er zijn ook Arabische voornamen.
De stad beperkt zich niet tot het grondgebied van Den Haag. De gehele regio is stad. Steden zijn van
oudsher plaatsen van vestiging en vertrek, van komen en gaan. In steden verwachten mensen vooruit te
komen en proberen ze te stijgen op de maatschappelijke ladder. Maar die sociale stijging lukt niet iedereen. In de gehele stedelijke regio zien we scherpe contrasten tussen arm en rijk. De ongelijke verdeling
van maatschappelijke goederen en de ruimtelijke neerslag hiervan zijn zichtbaar in de stad. Steden zijn
dus knooppunten van de maatschappelijke problematiek, maar – door de hoge dichtheid van mensen en
voorzieningen – ook van maatschappelijke vernieuwing.
Wereldwijd is er sprake van een trek naar de stad. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in de
stad. Er is een permanente in- en uitstroom van mensen, legaal of illegaal. De formele wereld van bestuur,
beleid, bedrijven en instituties leeft hier met en naast de informele wereld van het alledaagse. Juist dit
maakt de stad ook moeilijk grijpbaar voor planners, bestuurders en professionals.
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2. Opgaven in veelvoud
We kunnen de opgaven van de stad op veel manieren typeren. In het verband van deze bundel noemen
we de sociale, economische, fysieke en ecologische opgave1.
Sociale opgave
Tot de sociale opgave van de stad behoren vragen van samenleven tussen de inwonende burgers en de
andere gebruikers van de stad zoals pendelaars, toeristen, investeerders en bestuurders. Hoe leven individuen en groepen dagelijks samen in de stad? Ontmoeten zij elkaar? Is er sprake van wrijvingen?
Behalve deze horizontale sociale opgave is er ook een verticale sociale opgave. Denk aan emancipatie, sociale mobiliteit en rechtvaardigheid. Maakt de stad zijn emancipatiefunctie waar? Zijn er binnen de stad
barrières voor sociale stijging, zowel aan de institutionele en beleidskant als aan de kant van de burger?
Kan gesproken worden van een rechtvaardige stad (“just city”)? 2 Is de stad er voor iedereen?
Economische opgave
Op het vlak van de economie ligt er een grote opgave voor de stad. Hier vindt productie, innovatie,
kennis- en waardetoevoeging plaats. De stad staat in verbinding met internationale netwerken met hun
stroom van goederen, kennis en mensen. Steden proberen naarstig een goede plaats te realiseren of te
behouden in deze netwerken. In de steden zoeken mensen emplooi en bestaanszekerheid. Om die reden
is er sprake van een permanente druk om werk en bestaanszekerheid te organiseren. Tegelijkertijd voelen
steden de drang om innovatieve en hoogwaardige producten te leveren voor de internationale markten.
Daarmee komen in de stad de hoogwaardige en de laagwaardige economie bij elkaar, de formele en de
informele economie, de regionale en de wijkeconomie. Deze geheel verschillende verschijningsvormen
staan lang niet altijd in verbinding met elkaar. Ook in dit domein zijn scheidslijnen waarneembaar.

1
2

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft vanwege het adviesproject Toekomst Stad in 2012 essays
aan achttien experts gevraagd over diverse opgaven van de stad . Zie www.rli.nl onder Toekomst Stad. Zie ook: European Commission Regional Policy 2011, Cities of Tomorrow.
S. Fainstein, The just city. New York, 2010.
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Fysieke opgave
De fysieke opgave is elke dag zichtbaar. De stad is een verdichting van mensen en van de gebouwde omgeving. Daardoor is er binnen de stad permanent de noodzaak van aanpassing, vernieuwing van gebouwen (woningen, kantoren, winkels) en van voorzieningen (infrastructuur, pleinen, parken, waterwegen,
energie, riolering etc.). Gaat het om de fysieke vernieuwing, dan spelen direct de vragen mee voor wie
de vernieuwing bedoeld is en of en hoe deze vernieuwing past in het toekomstbeeld van de stad. Deze
vragen laten zien dat er niet alleen een technische agenda voorligt van ontwerp, realisatie en kosten.
Duurzaamheid
Ook ligt er voor de steden een grote opgave op het vlak van duurzaamheid. Dan hebben we het onder
meer over ecologie: vragen over klimaat en water (zeespiegelstijging, waterberging, hitte-eilanden), over
energie (CO2-neutraal functioneren, duurzaam bouwen), over hergebruik van afval en over mobiliteit.
Duurzaamheid is meer dan ecologie. Voor steden ligt er dan ook de noodzaak om de ecologische, economische en sociaal-culturele opgaven met elkaar te verbinden. In die verbinding gaat het niet alleen
om plekken, maar ook om stromen. Het gaat om het gebouw, maar ook het gebied, de wijk en ook om
de gehele regio. Verbinding van de verschillende opgaven betekent dus ook verbinding van de diverse
schaalniveaus.

3. Werken aan de opgaven in een andere tijd
Door te werken aan deze opgaven sleutelen mensen aan de economische, fysiek-ruimtelijke en sociale
structuur van de stad. Sinds jaar en dag is een veelheid van partijen actief om de stad en de wijken te versterken en om de woon- en leefsituatie van bewoners te verbeteren. In de loop van de tijd wisselen de beleidsarrangementen regelmatig van naam. Maar steeds gaat het erom stedelijke gebieden meer kwaliteit
te geven en/of de bewoners van deze gebieden meer perspectief te bieden op vooruitgang. Voortdurend
gaat het daarbij om vragen van maakbaarheid en sturing.
In Den Haag konden zich twee steden in één stad ontwikkelen3: een stad op het zand (het rijkere deel)
en een stad op het veen (het armere deel). De Laan van Meerdervoort werd gezien als de grens tussen het
ene en het andere Den Haag.
3

Een deel van dit betoog is ook gehouden in: “De Haagse Hogeschool is Haags, V. Smit, in: C.M.A. van der Meule
(red.), Onderzoekend op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst”. Den Haag, 2013.
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Zo’n eenvoudige weergave is vandaag achterhaald. Want zowel het welgestelde als het minder welgestelde Den Haag heeft gezelschap gekregen van broers en zussen van buiten: expats, diverse generaties
van Hindoestanen, Antillianen, Marokkanen, Turken, Polen en Bulgaren. Van ongeveer de helft van de
Haagse bevolking kan gezegd worden dat zij of hun ouders buiten Nederland zijn geboren. De grote
steden in Nederland groeien naar de situatie dat er geen meerderheid meer is van autochtonen tegenover
een minderheid van allochtonen.
Waren we in Den Haag al de tweedeling kwijtgeraakt tussen Hagenaar en Hagenees, nu raakt ook de
tweedeling tussen autochtoon en allochtoon in verval en komt het begrip superdiversiteit in zwang4. Dit
begrip geeft aan dat geen enkele groep in de stad de overhand heeft. Alle groepen in de stad moeten
daarom met elkaar een route vinden om iets van de stad en het leven daarin te maken. We moeten bezien
of de vaste en geijkte gewoonten en procedures nog passen in een stad van superdiversiteit. Een deel van
de gewoonten en procedures kan geruisloos doorschuiven naar de toekomst, maar andere zullen meer en
meer ter discussie gesteld worden.
Den Haag ervaart dus heel letterlijk de impact van de globalisering. In verband hiermee zien we de tendens dat diverse groepen in de stad en in de wijk de neiging hebben om de eigen kring op te zoeken of te
koesteren5. Naast het proces van globalisering en wellicht versterkt daardoor zoeken mensen het eigene
op lokaal niveau. Er is dan sprake van “glokalisering” 6.
Het mozaïek van de stad is niet altijd overzichtelijk en zeker niet altijd voorspelbaar. De geringe voorspelbaarheid geldt ook voor tal van andere zaken. De verzuiling en de vaste arrangementen van de verzorgingsstaat gaven eerder nog duidelijkheid over hoe mensen moesten en mochten leven. Nu halen mensen
de normen en codes op sociaal-cultureel terrein op in eigen kring – zowel etnisch als qua leefstijl – om
ze vervolgens daar ook toe te passen. Op sociaaleconomisch terrein ligt de zorg voor bestaans- en baanzekerheid niet meer zo duidelijk bij de overheid. Integendeel, deze laat regelmatig weten dat de burger
zelf zijn boontjes moet doppen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt ertoe, dat studenten van de
4
5
6

B. Prins (red.), Superdivers! Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving. Den Haag, 2013.
De VROM-raad noemt in het advies “Wonen in ruimte en tijd” (2009) als één van de trends het wonen met gelijkgestemden.
M. Hajer, De energieke samenleving. Den Haag, 2011.
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hogeschool niet rekenen op een vaste baan, maar beseffen dat zij moeten kunnen springen van de ene
naar de andere baan. Het wordt veel improviseren. We spreken dan over de improvisatiemaatschappij7.
De verdeling van de welvaart en de maatschappelijke goederen vindt vandaag de dag niet meer plaats op
basis van blauw bloed en herkomst, maar op basis van opleiding en de kansen om de opleiding te verzilveren met een dito maatschappelijke positie. Het bijpassend woord is “meritocratie”. Wanneer we Nederland als meritocratie omschrijven, betekent dit ook dat het thema van de sociale gelijkheid niet weg is,
maar een andere jas heeft aangetrokken. Wie niet slaagt in deze complexe samenleving en geen diploma’s
bemachtigt, staat op achterstand. Dit werkt in het latere leven door in de onderhandelingpositie op de
arbeidsmarkt (diploma’s), op de woningmarkt (hypotheek bij de bank) en in de bestedingsruimte (sociale
zekerheid, loon uit arbeid). Naarmate meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de burger zelf, groeit
ook het risico dat uitblijven van succes aan de burger zelf wordt geweten. Dan komt het “eigen-schuldverhaal” om de hoek kijken8. Onze maatschappij veronderstelt impliciet dat iedere burger gelijke kansen
krijgt. Wie deze niet pakt, heeft het ontbreken van succes aan zichzelf te wijten. De werkelijkheid is
anders. De maatschappij is complexer. De route naar succes ligt vol voetangels en klemmen9.
De wereld en de stad, gekenmerkt door superdiversiteit en glokalisering, door flexibilisering en meritocratie, stellen andere eisen aan overheid en bestuur.
De onoverzichtelijkheid en de meer vloeibare samenleving10 geven partijen op de markt, het maatschappelijk middenveld en de burger een gevoel van onzekerheid. Dit laatste is niet minder het geval bij de lokale
en nationale overheid. Het besef van een maakbare samenleving is afgenomen. Een nieuwe “maakbaarheid
2.0” is er nog niet11. Werd eerst veel van de markt verwacht (privatisering, deregulering), nu wordt de burger veel zelfregie toegedacht en toebedeeld12. Voor de maatschappelijke instellingen is de relatie tussen het
eigen vak en de vraag van de burger een prangend thema. Zij moeten die relatie gaan ontdekken in een tijd
van teruglopende middelen en onzekerheid over het voortbestaan van het eigen vak en de eigen organisatie.
7
8
9
10
11

H. Boutellier, De improvisatiemaataschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Den Haag, 2011.
P. Verhage, Identiteit, Amsterdam, 2012.
VROM-raad, Stad en stijging. Sociale stijging als leidraad van stedelijke vernieuwing. Den Haag, 2006.
Z. Bauman, Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid. 2011.
V. Smit, De stad heeft nieuwe maakbaarheid nodig. De stad is overal. In: G. Walraven en C.J. Pen, van de maakbare
naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten. Antwerpen, 2011.
12 www.socialevraagstukken.nl voor een overzicht van het debat.
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De economische crisis maakt duidelijk waar de zwakke plekken in de bestaande maatschappelijke arrangementen zitten: er zijn te hoge private schulden; er is geen duurzame omgang met de natuurlijke grondstoffen; de risico’s bij de financiering van investeringen zijn hoog; er is sprake van extrapolatie van groeidenken.
Wij staan dus voor de opgave een nieuwe manier te vinden waarop welvaart en welzijn zijn gebaseerd.

4. Drie permanente vragen
Een aantal vragen dringt zich voortdurend op. Deze hebben betrekking op (1) werken in onzekerheid (2)
werken op alle schaalniveaus en (3) werken met begrenzingen van maakbaarheid en sturing.
Onzekerheid
Bewoners, maatschappelijke instellingen en gemeenten kampen met onzekerheid over hun eigen rol, over
die van anderen en over de toekomst. Deskundigen spreken van een “vloeibare samenleving” (Bauman) en
een “improvisatiemaatschappij” (Boutellier). Jarenlang verschaften de zuilen zekerheid. Op materieel vlak
organiseerden arrangementen van de staat veel zekerheid. Met de globalisering heeft het Angelsaksische
model van marktwerking verder voet aan de grond gekregen. We kennen nu meer en meer gewicht toe aan
de rol van marktwerking en aan de eigen regie en keuze van het individu. Trefwoorden zijn: effectiviteit en
efficiency, meritocratie, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Inmiddels heeft de samenleving met
de kredietcrisis (2008) en de eurocrisis (2011) ervaring opgedaan met de risicovolle kanten van marktwerking. Ook is – mede door de economische crisis – duidelijk geworden dat niet iedereen in Nederland genoeg eigen sociaal kapitaal heeft om mee te gaan in de meritocratie. Zo kan de scheidslijn in de bevolking
groeien tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen kosmopolitisch en lokaal georiënteerde burgers13.
Schaalniveaus
Bij de vernieuwing van de stad is de kwestie van het relevante schaalniveau aan de orde: welke thema’s
vergen een laag en welke een hoog schaalniveau? Speelt een thema op individueel niveau, buurt-, wijk- of
stadsniveau of regionaal? In de laatste jaren wordt (niet voor het eerst) veel probleem- en oplossingsenergie aan het niveau van de wijk gekoppeld. Maar de wijk is wel vindplaats van maatschappelijke
problemen, maar lang niet altijd geschikt als oplossingskader. Zo kunnen we werkloosheid in de wijk niet
bestrijden met meer wijkeconomie, maar wel met een regionaal arbeidsmarktbeleid. De potentie van de
13 M. Bovens, de diplomademocratie. 2006.
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stedelijke regio kan in het internationale krachtenveld haar vruchten afwerpen voor de oplossing van vragen op wijkniveau, maar dan moet de verbinding wel gemaakt worden. Den Haag is een internationale
stad aan de bovenkant (expats), maar ook aan de onderkant (Bulgaren, Polen en anderen).
Maakbaarheid en sturing
Werken aan de vernieuwing van de stad is niet eenvoudiger geworden. Er zijn veel vragen van maakbaarheid en sturing. De rolopvatting en de taakinvulling van veel partijen staan ter discussie. De sterke sturing
van overheidswege is niet meer aanwezig. Grootschalige masterplannen van enkele jaren geleden blijven
hangen in de ontwerpfase, omdat de uitvoering ervan niet haalbaar blijkt te zijn. We verwachten tegenwoordig veel van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en van de civil society. We beproeven in de
maatschappij nieuwe vormen van burgerparticipatie en van welzijn-nieuwe-stijl. Intussen zitten maatschappelijke instellingen ingeklemd tussen staat en markt en tussen staat en burger. Woningcorporaties zijn wel
gebruteerd, maar niet geprivatiseerd. Zij zijn verwikkeld in de vraag wie of van wie en wat zij zijn. Sommige
hebben in hun drang tot ondernemerschap hoge risico’s genomen en komen bij economische tegenwind in
de problemen (bijvoorbeeld Vestia). Andere instellingen (zorg en onderwijs) fungeren als agentschappen
van de overheid met een mix van externe financiering (marktprikkels) en overheidssubsidies.

5. Het belang van de context
Stedelijke vraagstukken moeten we dus bezien in de context van onzekerheid en maakbaarheidsvragen.
Steeds moeten we hierbij het relevante schaalniveau (wijk – stad – regio - (inter)nationaal) in het oog
houden. De missie van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling is erop gericht gedragingen, keuzes en
praktijken van partijen in de stad op te sporen en te werken aan verbetering van de woon- en leefsituatie
in stad en wijk. De grote stad is een laboratorium van maatschappelijke verhoudingen en van maatschappelijke vernieuwing. Willen we kennis toevoegen, dan moeten we abstracte en algemene kennis van
grootstedelijke vraagstukken voorbij en meer precies gaan kijken wat in de stad gebeurt.
In de scope van het lectoraat starten we ons onderzoek bij voorkeur bij praktijken dichtbij: de buurt, de
wijk, de instelling, de professionals ter plekke. Van daaruit kunnen we inzichten uit deze wereld relateren
aan kennis en onderzoek op een hoger schaalniveau.
Deze start is ook om een andere reden van belang. Veel analyses en beleidsconcepten over kansen en
problemen lijden aan grofmazigheid. Bestuurders en instellingen lijken soms een desinteresse te hebben
voor precisie en een voorkeur voor afstandelijke observaties. Dit heeft als risico dat zij snel hun oordeel
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vormen over wat goed en niet goed gaat in de stad. Onderzoek kan helpen om krachten en zwakten, kansen en problemen in wijken, bij groepen en bij instellingen te zien en te begrijpen. Een wijk als de Schilderswijk staat al jaren te boek als de probleemwijk. Dit wil nog niet zeggen dat de ruim 30.000 inwoners
van deze wijk slachtoffer zijn, in een getto of een no-go-area wonen en kansloos zijn op de arbeids- en
woningmarkt. Er is veel kracht, veel potentie aanwezig in de Schilderswijk. Deze is het waard om gezocht
en ontsloten te worden.

6. De bundel van het lectoraat
In deze bundel informeren wij u op hoofdlijnen over de resultaten van het lectoraatsonderzoek sinds
de jaren 2010. In deel II besteden we in tien beknopte hoofdstukken aandacht aan situaties in diverse
Haagse wijken.
Er is veel aandacht voor de Schilderswijk. In deze wijk hebben studenten van de hogeschool onderzoek
gedaan naar de leefsituatie van jongeren. Zij spraken ruim tweehonderd jongeren van 14 tot 18 jaar oud.
Dit onderzoek maakte deel uit van het project “Jong spreekt jong” (hoofdstuk 1).
In de Schilderswijk bestaat een grote behoefte aan sport. In dat kader is in de wijk de Buurtsportvereniging (BSV) opgericht (hoofdstuk 2). Regelmatig is deze wijk onderwerp van debat over de eventuele
noodzaak van fysieke herstructurering van de woningvoorraad. Hier raken we het debat over wonen en
woonbeleid (hoofdstuk 3).
Ook de Haagse wijk Transvaal krijgt aandacht. In deze wijk loopt al geruime tijd een aanpak met fysieke
en sociale vernieuwing. De participatie van bewoners bij deze vernieuwing is altijd een punt van aandacht
geweest (hoofdstuk 4). Niet alle bewoners zijn aangesloten op de beleidswereld en op alle informatie die
daar omgaat. Daarom is er ook onderzoek geweest naar de zogeheten i-Shop in deze wijk: een initiatief
om met een laagdrempelige voorziening de burger te ondersteunen met informatie over instanties en hoe
hiermee om te gaan (hoofdstuk 5).
In het gebied Binckhorst, een groot bedrijventerrein, zijn lang grootschalige plannen tot vernieuwing
geweest. In een onderzoek is dit proces gevolgd en is nagegaan hoe de grootschalige top-downaanpak na
enkele jaren tot stilstand kwam (hoofdstuk 6).
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Vervolgens stellen we twee rapporten aan de orde met een meer regionale invalshoek. In wijken met
een grote maatschappelijke problematiek is werkloosheid een belangrijk vraagstuk. Een studie naar de
Haagse arbeidsmarkt benadert dit vraagstuk niet op wijk- maar op regionaal niveau (hoofdstuk 7). Op
dat regionale niveau richten we ons ook bij de vraag wat een voetbalclub als ADO Den Haag maatschappelijk kan betekenen. In het onderzoek naar de casus van een eigen ruimte voor supporters maken we
duidelijk hoe verschillende perspectieven en belangen van de betrokkenen een rol spelen (hoofdstuk 8).
Tot slot zijn er ook onderzoeken verricht waarbij de focus ligt op bepaalde groepen van bewoners of
professionals. Daarbij hebben we vooral gezocht naar relatief onbekende groepen. Over de Polen in Den
Haag was niet erg veel bekend. In hoofdstuk 9 komt aan de orde hoe het hen vergaat. Ook bleek weinig
bekend te zijn over het doen en laten van de wijkagent. En dat terwijl deze een spilfunctie in de wijk
vervult als het gaat om het creëren van veiligheid. In overleg met Politie Haaglanden hebben we in drie
gebieden in Den Haag uitvoerige gesprekken gevoerd met wijkagenten (hoofdstuk 10).
Hoe verschillend de situaties ook zijn, steeds zien we een drukte van belang met en tussen partijen die verschillende doelen beogen. Zij werken zo goed mogelijk met elkaar samen. Soms werken zij elkaar ook tegen.
Veel voorbeelden geven aan dat beleid op papier toch nog iets heel anders is dan een werkelijke situatie.
Een ander belang van deze rapportages ligt in de verduidelijking van de leefwereld van specifieke groepen. Daaruit doemt een heel ander beeld op dan dat waarin groepen geclassificeerd worden als hangjongeren (in de Schilderswijk), als pensionbewoners met een drankprobleem (Polen) of als wandelaars door
de wijk die graag een praatje houden (wijkagenten).
In elk van de onderliggende rapporten (zie de namen van de betrokkenen in het hoofdstuk) kunt u nadere informatie vinden over de bronnen, de methode en de resultaten. In deze uitgave hebben we gekozen
voor een weergave van de resultaten op hoofdlijnen. Aan alle rapporten hebben docent-onderzoekers en
(in veel gevallen) studenten van De Haagse Hogeschool enthousiast gewerkt. In de bijlage is een meer
uitgebreide verantwoording opgenomen.
In deel III volgt nog een slotbeschouwing, waarin we de resultaten bezien in de drie centrale begrippen
zoals we deze eerder in dit hoofdstuk hebben geduid: onzekerheid, schaalniveau en maakbaarheid.
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1. JONGEREN IN DE SCHILDERSWIJK
		Bron: Dick Lammers en Wouter Reith (2011), Jong spreekt jong. Het leven van jongeren in de Schilderswijk.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Een probleemwijk?
De Haagse Schilderswijk wordt vaak gepresenteerd als een probleemwijk. Tot op zekere hoogte is dit ook
zo. De wijk heeft te kampen met een breed scala aan sociaaleconomische, sociaal-culturele en fysieke problemen. Niettemin heeft de wijk ook altijd een springplankfunctie gehad voor haar bewoners en vormt
de wijk een broedplaats voor lokale ondernemers. De springplankfunctie dateert al van eind 19e eeuw. Zij
die het beter kregen, de zogenoemde sociale stijgers, trokken weg. Voor hen in de plaats kwamen nieuwe
groepen. Daarbij waren het steeds de financieel minder draagkrachtige huishoudens die zich in de wijk
vestigden. Zij wonen ook nu nog relatief dicht op elkaar. Met 12.000 woningen en 33.000 inwoners op
circa 147 hectare is de Schilderswijk met afstand zelfs de dichtstbevolkte wijk van de stad.
Wonen is de belangrijkste functie van de Schilderswijk. Als gevolg van de stadsvernieuwing in de 20e eeuw
is Schilderswijk getransformeerd van een wijk met gemengde functies naar een wijk met vooral een woonfunctie. Om de leefbaarheid te bevorderen, zijn destijds marginale bedrijven en bedrijven die milieuhinder
veroorzaakten, vertrokken of opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam minder bedrijfsruimte terug.
De Schilderswijk heeft een hoop te bieden, maar staat in de media en de publieke opinie vooral negatief bekend. De wijk komt relatief vaak in het nieuws. Meestal is er dan iets gebeurd waarbij jongeren
betrokken zijn geweest. In april 2012 vormde de Schilderswijk het toneel van een roofoverval op een
juwelierszaak, waarbij de eigenaar om het leven kwam. Twee jongens van 19 jaar oud (Ziya B. en Sandro
G.) bekenden hun betrokkenheid. Zij waren opgegroeid en gevormd in de wijk. Al snel wordt de wijk
dan neergezet als een criminele broedplaats, waarin jongeren een grote kans hebben zich te ontpoppen tot jeugddelinquenten. Niettemin schuilt er achter dit beeld ook een andere wereld: die van het
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dagelijkse leven. De individuele levens van de mensen in de wijk ontstijgen niet alleen het beeld van
de media en de publieke opinie, ze bevatten ook meer nuance en variatie dan de vele gemeentelijke
beleidsplannen en projecten doen vermoeden. Beleidsplannen worden gemaakt op basis van cijfers,
trends en politieke impulsen, vaak niet – of slechts gedeeltelijk - op basis van de persoonlijke ervaringen
en ideeën van lokale bewoners. Een bepaalde situatie wordt op basis hiervan tot een beleidsprobleem
geformatteerd. Alleen dit draagt al bij aan een continuering van het probleem. In dit verband kunnen
we spreken van “collateral damage” van de beleidsaanpak. Dit fenomeen is ook zichtbaar in veel jongeren- en jeugdbeleid: er is veel beleid voor jongeren, maar slechts een klein deel hiervan kwam tot stand
is in samenwerking met jongeren.
Om meer inzicht te krijgen in het dagelijks leven van jongeren in de Schilderswijk voerden zo’n 32 studenten van De Haagse Hogeschool het onderzoek “Jong spreekt jong” uit. Zij interviewden ruim tweehonderd jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar oud en verkregen zo een duidelijker beeld van wat er
nu daadwerkelijk in hun levens speelt.

Leven in veel werelden
De jongeren zien en beleven hun leefsituatie niet zo negatief als de media en de politiek wel suggereren.
Ja, er zijn problemen. Maar er is ook een sterke wil om iets van het leven te maken. Om vooruit te komen
en problemen om te zetten in kansen. Dit blijkt onder meer uit onderstaand citaat van een Marokkaanse
meisje (16 jaar oud):
“Ik wil later niet afhankelijk zijn van iemand, vooral niet van mijn man. Ik wil gaan en staan waar ik
wil en niet als mijn moeder leven. Niet dat ik dat niet accepteer hoor, maar in mijn moeders tijd was alles anders… Nu kan je studeren, je rijbewijs halen. Ik ben mijn ouders wel dankbaar dat zij dit allemaal
voor mij mogelijk gemaakt hebben.”
Jongeren in de Schilderswijk leven in veel werelden. We hebben het dan niet zozeer over de Nederlandse
wereld én de wereld van het land van herkomst van hun ouders. Het gaat om de wereld van school, van
thuis en familie en de wereld van de vrienden op straat. Het is voor jongeren een complexe opgave zich
tussen deze werelden te bewegen.
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Een groot aantal van hen groeit op in laagopgeleide gezinnen, veelal in een zogenoemde migratiecontext.
Dit betekent dat er verschillen zijn in normen en gebruiken. Zo kan conformiteit anders gewaardeerd
worden dan individuele autonomie, kan de opvoedingspraktijk meer op een autoritaire dan een onderhandelingsstijl gebaseerd zijn en kan de taakverdeling binnen het gezin tussen man en vrouw uiteenlopen.
Meisjes doen huishoudelijke taken
Vaak werkt alleen de vader of zijn allebei de ouders werkloos. Veel jongeren hebben een kleine bijbaan
en dragen bij aan het huishoudinkomen. Meisjes nemen over het algemeen tal van huishoudelijke taken
op zich zoals een Marokkaans-Tunesisch meisje van 15 jaar oud vertelt:
“Als oudste moet ik volgens mijn moeder veel helpen in de huishouding. Mijn broers doen niets. Hier
ben ik het niet mee eens. Mijn moeder vindt dat het zo hoort en steunt mij helemaal niet. Mijn vader
heeft geen werk, maar steekt nooit een hand uit. Hij is vaak boos op mij, omdat ik een grote mond heb.”
De thuissituatie
Over de thuissituatie klinken soms positieve, maar ook vaak negatieve geluiden:
“Ik vind dat er thuis een warme vriendelijke sfeer is. Als ik thuiskom, weet ik dat mijn ouders, broers en
zus op mij wachten en dat ik met open armen word ontvangen. Ook bij andere familieleden is dat zo.”
(Hindoestaanse jongen, 16 jaar oud)
“Mijn ouders hadden constant erge ruzie en mijn vader bedreigde ons soms.[ …] Wij hebben weinig
geld. Mijn twee oudste zussen hebben een baan en zijn nog thuis. Zij doen het huishouden en brengen
geld binnen.”
(Turks meisje, 14 jaar oud)
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Geen steun van ouders
Voor de jongeren kan de school door zowel de bijbaantjes als de huishoudelijke verplichtingen (in en
buiten het gezin) in het gedrang komen. Wanneer er genoeg tijd voor school overblijft, voelen jongeren
zich niet gemotiveerd of gesteund door de ouders. Deze weten door hun eigen beperkte opleidingsniveau
niet hoe zij hun kind als leerling kunnen begeleiden. Jongeren in de Schilderswijk zeggen vaak dergelijke
steun niet van hun ouders te krijgen:
“Ik vind het jammer dat mijn ouders geen opleiding hebben. Ze kunnen mij niet helpen en begeleiden.
Ze begrijpen niets van het onderwijssysteem”.
(Turkse jongen, 16 jaar oud)
“Ik word met huiswerk vaak geholpen door mijn oudere broer. Mijn ouders kunnen niet lezen of schrijven.”
(Marokkaanse jongen, 16 jaar oud).
“Mijn vader stimuleert mij. Alleen huiswerk maken is moeilijk. Ik krijg geen steun thuis, maar nu wel
op school. Ook ga ik nu in het buurthuis huiswerk maken.”
(Turkse jongen, 17 jaar oud)
Problemen op school
De helft van de geïnterviewde jongeren gaf aan, dat school voor hen belangrijk is, maar dat ze ook problemen ervoeren rondom school zoals groepsvorming, gedrag van docenten of een gebrek aan uitdaging.
“Ik merk dat er veel gepest wordt en dat er ook gediscrimineerd wordt, tussen leerlingen onderling en
door personeel. Er wordt veel gepest en geïntimideerd in groepen. Je doet dit om erbij te horen.”
(Hindoestaanse jongen, 17 jaar oud)
“Op school voel ik mij slecht behandeld door de docenten. Zij schreeuwen en commanderen de hele dag
door. Slecht gedrag van hen is niet bespreekbaar, te gek! Zij tonen geen respect, maar verwachten dat
wel van ons. Ik voel ook discriminatie. Het gaat op een stille, schijnheilige, sneaky manier. Ook ben ik
te laag beoordeeld. Ik kan veel meer dan vmbo-tl. Ik ken genoeg leerlingen die dat ook ervaren. Ik heb
hierdoor geen zin meer in school en blijf vaak weg.”
(Marokkaans meisje, 16 jaar oud)
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Steun bij vrienden
Veel jongeren zoeken steun bij vrienden, die voor hen een zeer belangrijke rol spelen. Bij vrienden kunnen zij persoonlijke problemen delen en bespreken. Huiselijk geweld, een autoritaire opvoeding, gebrek
aan steun van de ouders …, het zijn allemaal onderwerpen waarbij veel jongeren het idee hebben dat
alleen vrienden deze echt accepteren en begrijpen.
“Ik heb een paar goede vriendinnen met wie ik alles deel, bijvoorbeeld welke jongens ik leuk vind, waar
zij mee zitten, problemen thuis. We delen alles samen en komen vaak thuis eten bij elkaar.”
(Pakistaans meisje, 16 jaar oud)
“Ik heb vooral vriendinnen die Marokkaans zijn. Dat voelt vertrouwder. Zij zitten met dezelfde problemen. We praten over alles wat je maar kunt bedenken. Mooi dat je alles kunt delen. Met hen kan je
lachen en huilen.”
(Marokkaans meisje, 15 jaar oud)
“Met de jongens van mijn leeftijd kan ik over alles praten. Mijn vrienden zijn belangrijk, want ik kan
iets leren en veel kwijt. Ik ben geaccepteerd zoals ik ben en kan ook over mijn moeilijke thuissituatie
praten.”
(Marokkaanse jongen, 16 jaar oud)
Externe steunpilaren
Hulp van buitenaf – zoals van een maatschappelijk werker – stellen de jongeren vaak niet op prijs. Niet
alleen om persoonlijke redenen, maar ook omdat dit soort hulp een smet vormt op het aanzien van het
gezin en de familie. De familie moet het probleem zelf oplossen, zo is het idee, zonder inmenging van
vreemde instanties. Vrienden vervullen dus de rol van externe steunpilaar. Jongens treffen hun vrienden
doorgaans op straat of in een buurthuis, meisjes vooral thuis. Jongens hebben over het algemeen veel
meer bewegingsvrijheid dan meisjes, en worden in de wijk ook beter bediend. Ook het internet, sociale
media en de mobiele telefoon zijn belangrijk bij het onderhouden van contact met leeftijdgenoten.
Omgaan met een spagaat
Het leven van jongeren in de Schilderswijk wordt al met al gekenmerkt door de strijd om te voldoen
aan diverse, uiteenlopende verwachtingen. Op basis van hun cultuur en geloof hebben ouders vaak
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heel andere verwachtingen van hun kind dan bijvoorbeeld de school waar hij/zij naartoe gaat. Jongeren
moeten zich aan de ene kant conformeren aan de achtergrond en cultuur van de familie, terwijl de huidige samenleving juist van hen een individuele, autonome houding verwacht en vereist. Jongeren in de
Schilderswijk krijgen de opgave met deze spagaat om te gaan. Veel problemen die zij ondervinden, zijn
vanuit deze omstandigheid te verklaren.
“Mijn ouders hebben geen opleiding gehad, maar vinden school wel belangrijk, ik ook. Ik wil uiteindelijk de school wel afronden om niet altijd in armoede te leven. Ik zou graag juf willen zijn op een
kleuterschool en dan ook geld geven aan mijn ouders.”
(Somalisch meisje, 17 jaar oud)
Schaduwkanten van de wijk
De jongeren geven aan vertrouwd te zijn met de wijk waarin zij leven, maar zij zien ook de schaduwkanten ervan.
“De buurt waar ik woon, is gezellig en vertrouwd, maar slecht om te wonen. Er wonen veel jongens die
anderen gemakkelijk beïnvloeden om verkeerde dingen te doen. Vooral als je er gevoelig voor bent en
slecht in je vel zit.”
(Hindoestaanse jongen, 17 jaar oud)
“De buurt waar ik woon vind ik niet leuk. Vieze straten, erg druk en lawaaierig. Het is ook niet veilig
door criminaliteit, hangjongeren en geweld. De Schilderswijk is als je het zo bekijkt wel een probleemwijk, ja.”
(Turks meisje, 17 jaar oud)
“Later ga ik nooit in deze wijk wonen. Mijn kinderen moeten opgroeien in een gemengde schone en
fijne wijk waar zij veilig buiten kunnen spelen zonder angst te worden overreden of lastig te worden
gevallen.”
(Marokkaans meisje, 17 jaar oud)
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Conclusies
We zien dat de geïnterviewde jongeren ambitieus zijn en gedreven om iets in het leven te bereiken. Zij
hechten enerzijds aan het belang van onderwijs en voelen zich thuis in de wijk, ook al hebben ze kritiek
daarop. Anderzijds groeien zij op in moeilijke, risicovolle omstandigheden. Er is reden voor stress en
spanning vanwege de armoede en de spanningen thuis, door de kloof tussen verwachtingen en gewoonten thuis en die op school en door de drukte en verlokkingen op straat.
De jongeren moeten schipperen tussen verschillende werelden met verschillende verwachtingen en eisen.
Zij moeten een cultureel repertoire samenstellen vanuit een mix van culturele codes. Het probleem is niet
dat zij tussen twee culturen leven. Dit zou immers suggereren, dat er een statische Nederlandse en een
allochtone (Turkse, Marokkaanse) cultuur zou zijn, waar zij tussen zouden vallen. Het palet is veel groter
en dynamischer: er is geen dominante mainstream. Jongeren in de Schilderswijk moeten op zeer jonge
leeftijd zelf iets samenstellen wat niet direct voor hen klaarligt op de plank.
Daarnaast groeien velen van hen op in armoedige omstandigheden. Een huishouden moet inkomsten bij
elkaar sprokkelen. Het lage opleidingsniveau van de ouders is een drempel voor een soepele overgang
tussen thuis en school.
Kortom, er zijn veel andere wijken en veel andere sociaaleconomische omstandigheden in Nederland te
vinden, waarin opgroeien bepaald eenvoudiger is dan in de Schilderswijk.
Aandachtspunten
Enkele aandachtspunten dringen zich hierbij op:
• Jongeren hebben behoefte aan vertrouwenspersonen die hen helpen bij allerlei keuzes en afwegingen
in hun drukke en complexe leven. Die vertrouwenspersonen hoeven geen professionals te zijn, kunnen ook (andere) jongeren zijn. Maar voor de professionals ligt hier wel een organisatorische taak
weggelegd.
• Het probleem – opgroeien in moeilijke omstandigheden – doet zich niet specifiek bij enkele jongeren
voor, maar heeft een algemeen karakter. Daarom is het nodig om hen ook echt te bereiken. Het is te
weinig om af te wachten wie van hen in het buurthuis verschijnt. Het jeugd- en jongerenwerk zal zich
meer moeten richten op de scholen om daar de jongeren te vinden. Het zal buiten de eigen instelling
(“outreached”) moeten werken aan verbindingen tussen de verschillende werelden van de jongeren.
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• Het is interessant om te zien dat de geïnterviewde jongeren aan de ene kant heel erg hechten aan hun
zelfstandigheid en zelfbeschikking, maar aan de andere kant ook verwachten dat de gemeente voor
hen dingen oplost. Ze willen graag een schonere leefomgeving, meer positieve aandacht voor de wijk
en meer toezicht of inzet van de politie. In dit opzicht zien zij in slechts beperkte mate een rol voor
zichzelf weggelegd. Aandacht voor opvoedingsondersteuning en voor een vergroting van de betrokkenheid bij de wijk is dan ook niet misplaatst. Soms weten jongeren helemaal niet hoe zij zulke dingen
moeten aanpakken, zo blijkt uit onderstaand citaat.
“Ik ben wel in voor vrijwilligerswerk om de buurt leefbaar te houden, maar er wordt niets bekend gemaakt en er wordt ook niets aan jongeren gevraagd door de gemeente.”
(Marokkaanse jongen, 17 jaar oud)
Het rapport is besproken met tal van instanties die in de wijk werkzaam zijn. Er bleek bij hen een breed
gevoel van herkenning te zijn. Door de nadruk te leggen op de gehele leefsituatie komt een completer
beeld tevoorschijn. Veel instanties richten zich vanuit hun taakstelling slechts op één onderdeel van het
bestaan van jongeren.
De drie A’s
Cruciaal is het werken aan wat als “de drie A’s “ omschreven kan worden:
Aandacht: neem de jongeren serieus als jonge ambitieuze Hagenezen en overstijg daarmee de beperkte
optiek van jongeren alsof die slechts verstoorders zijn van de openbare orde.
Armoede: probeer in beeld te krijgen hoe de huishoudens waarin deze jongeren opgroeien klem zitten
door hun inkomenssituatie; zoek met hen naar verlichting van de druk.
Aansluiting: creëer bruggen en zachte overgangen tussen de werelden van thuis en school, thuis en straat,
straat en school.
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2. SPORTEN IN DE SCHILDERSWIJK
		Bron: Gijs Houdijk en Mike Ekelschot (2010), Sport in de Schilderswijk.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Naar de randen van de stad
Kinderen en jongeren in Nederland blijken graag te sporten, ook binnen etnische groepen. Desondanks
is het aantal kinderen en jongeren met overgewicht de laatste jaren gegroeid. Dat roept de vraag op hoe
het is gesteld met de sportfaciliteiten in de centraalstedelijke omgeving.
Veel reguliere sportverenigingen zijn inmiddels verhuisd naar de randen van Den Haag. Dan is het niet
zo verwonderlijk, dat zij jongeren uit de centraal gelegen wijken kwijtraken. Het gaat om jongeren die
daarvoor vanuit de veilige schoolomgeving wél deelnamen aan sportactiviteiten in de wijk. Ook blijkt
dat de sportverenigingen steeds moeilijker voldoende vrijwilligers op de been kunnen brengen voor de
organisatie en begeleiding van wedstrijden.
In de Schilderswijk zijn veel reguliere sportverenigingen vertrokken. Een buurt die in combinatie met
een school sportinitiatieven ontplooit, mag rekenen op veel belangstelling. Jongeren maken in ruime
mate gebruik van deze sportvoorzieningen. Maar wat ook bleek, was
• dat kinderen en jongeren zich nauwelijks aanmelden bij reguliere sportverenigingen;
• dat zij vaak al na de tweede klas van het voortgezet onderwijs stoppen met sporten vanwege het
gedwongen cursorische en tijdelijke karakter van de sportactiviteiten; zij haken voornamelijk af vanwege de tijd die ze eraan kwijt zijn en omdat zij de sfeer in de reguliere sportverenigingen als negatief
ervaren;
• dat de jongeren hun eigen wijk onverwacht positief waarderen; dit pleit er eveneens voor om sportactiviteiten meer structureel te organiseren in de eigen leefomgeving.
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De in 2009 opgerichte Buurtsportvereniging (BSV), die opereert vanuit het Stagehuis op het Teniersplantsoen, creëert hiertoe mogelijkheden.
Het lectoraat Grootstedelijk Ontwikkeling nam onderzoeksinterviews af en voerde vervolgens een actieonderzoek uit. De onderzoekers spraken eerst met de initiatiefnemers van de buurtsportvoorzieningen
en met de kinderen en jongeren op school. In hun actieonderzoek richtten zij zich daarna op de wijze
waarop de BSV inhoudelijk en organisatorisch het beste vorm kon krijgen. Dit onderzoek legde ook de
knelpunten bloot in relatie tot het overheidsbeleid, de bestaande sportstructuur en het verenigingskader.

Doel en uitgangspunten
In onderling overleg met tal van partijen kreeg het idee om vanuit het Stagehuis sportactiviteiten te ontwikkelen nader vorm. Deze activiteiten moesten als doel hebben:
• stimuleren van een actieve leefstijl;
• vergroten van de betrokkenheid op elkaar.
Het resultaat van dit overleg was het ontwerp van een nieuwe sportvereniging die zijn basis heeft in de
wijk, die drijft op de betrokkenheid van bewoners en die een zeer flexibel en gevarieerd aanbod kan
ontwikkelen. Het was het begin van de Buurtsportvereniging. Deskundigen ondersteunen de BSV als
het gaat om de organisatie en de begeleiding. De vereniging onderhoudt een relatie met de reguliere
sportverenigingen en -bonden. Indien gewenst kan zij deelnemen aan reguliere competities, zo nodig
in samenwerking met een reguliere sportvereniging. Teams van de BSV kunnen gebruikmaken van de
accommodaties van reguliere verenigingen. Maar ook niet-competatieve sportactiviteiten moeten binnen de vereniging een plek krijgen. De Buurtsportvereniging heeft de sociale functie, het organiserend
vermogen, de professionele begeleiding en de druk op daadwerkelijke deelname aan een sportvereniging.
Maar ook biedt zij de geborgenheid van de eigen wijk, de betrokkenheid van de wijkbewoners en de
variëteit aan wensen van de sporters.
De concrete uitgangspunten van de buurtsportvereniging zijn:
• Zij is een vereniging in, van, voor en door de buurt.
• Zij heeft een bestuur van direct betrokkenen, dat door externen wordt ondersteund en begeleid.
• Alle leden kunnen participeren en meedenken.
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•
•
•
•

Haar aanbod sluit aan bij de sportbehoefte van de deelnemers.
Haar aanbod heeft een permanent karakter vanuit afzonderlijke afdelingen per sport.
De vereniging ondersteunt en adviseert de bestaande sportinitiatieven.
Zij werkt samen met andere sportverenigingen om zo toegang te krijgen tot bondscompetities, om
talenten te kunnen verwijzen, om expertise en accommodaties te delen.

Goede start
In november 2009 is de buurtsportvereniging BSV Teniersplantsoen daadwerkelijk opgericht. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Stagehuis, de HALO, de docenten lichamelijke opvoeding
van de scholen uit de wijk, de buurtvaders en studenten. De vereniging biedt een structuur voor sportactiviteiten. Deze worden georganiseerd door de leden. Daarbij geven de sportbehoefte en de beschikbaarheid van bestaande accommodaties richting aan de groei. De vereniging legt contacten met bonden
en andere verenigingen om te kunnen participeren in reguliere competities, hetzij als zelfstandige vereniging, hetzij als apart team van een bestaande, reguliere vereniging. Zolang die mogelijkheden er nog
niet zijn, vinden uitsluitend interne wedstrijden of competities plaats. Het bestuur wil doorgroeien naar
bijvoorbeeld deelname aan de veldvoetbalcompetitie.
De toeloop van buurtbewoners is overweldigend. Door de centrale ligging van het Stagehuis in de wijk
en de contacten met alle organisaties en voorzieningen op wijkniveau blijken buurtbewoners geen drempel te ervaren en stappen zij zo naar binnen. Ook tonen zij een grote bereidheid om deel te nemen aan
sportactiviteiten. Cruciaal hierbij is dat de deelnemers zelf invloed kunnen uitoefenen op de sport die ze
gaan doen en het niveau waarop dit gebeurt. De BSV kan in principe aan alle wensen tegemoetkomen.
Door in te haken op de wensen van buurtbewoners en door anderen uit te nodigen om mee te doen, kan
de vereniging moeiteloos groepen vormen voor specifieke sportactiviteiten.
Meer moeite kostte het om de beschikbare accommodaties in de wijk (bijvoorbeeld de gymzalen op de
scholen) te mogen gebruiken buiten de schooltijden. Vaak waren scholen hiervoor in eerste instantie
huiverig. Het gebruik van de velden van de Sporttuin stuitte meer op subsidietechnische vragen, bijvoorbeeld de vraag hoe het juiste aantal deelnemers aan een activiteit geteld moet worden. Maar na die
aanvankelijke aarzeling is het toch mogelijk gebleken om zowel met de scholen als met de Sporttuin
samen te werken.
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Verenigingsmanager
Vanwege de noodzaak tot afstemming en samenwerking was de aanstelling van een verenigingsmanager
noodzakelijk. Toen het bestuur hiervoor een verzoek indiende bij de gemeente Den Haag, bleek zo’n
aanstelling niet te passen binnen de beleidskaders. Zou de gemeente al meegaan in de aanstelling van
een verenigingsmanager, dan moest de BSV zich verantwoorden binnen de kaders van het bestaande
beleid. Een lastige opgave voor een grensverleggende organisatie. De BSV heeft juist gekozen voor een
andere organisatievorm, omdat met het bestaande beleid onvoldoende bewoners van de Schilderswijk
worden bereikt.
De aanstelling van een verenigingsmanager bleek ook noodzakelijk voor de begeleiding van de stagiaires
van de HALO, die de sportactiviteiten organiseren en uitvoeren. Deze studenten doen hun werk gedurende hun jaarstage met groot enthousiasme, maar hebben soms de neiging het doel voorbij te schieten.
Soms zijn ze te bepalend als het gaat om de invulling van activiteiten. Soms zien ze belangrijke voorwaarden over het hoofd bij de organisatie. Soms slaan ze de plank mis in de begeleiding van de deelnemers.
En dat terwijl juist die persoonlijke begeleiding en de goede sfeer cruciaal zijn. Een goede sturing van de
stagiaires is essentieel voor een goed functioneren van de BSV. Die sturing moet komen van iemand die
enerzijds de uitgangspunten van de vereniging kan bewaken en anderzijds deskundig is op het gebied van
de begeleiding van sportactiviteiten.

Sportparticipatie stimuleren
Een ander lastig vraagstuk betreft de continuïteit: hoe houd je de buurtbewoners betrokken bij de sportactiviteiten? Zeker bij sporten in teamverband moet je op de deelnemers aankunnen. Vrijblijvendheid
is dan niet wenselijk. Dit kun je borgen door mensen te laten betalen voor een lidmaatschap. Maar
tegelijkertijd moet je rekening houden met de krappe beurs van de buurtbewoners. Jongeren zijn afhankelijk van de bereidheid van hun ouders om te betalen. Een optie is om de financiële drempel voor dat
lidmaatschap laag te houden en zelfs lager te maken naarmate de deelnemer meer sport. Dit laatste kan
vorm krijgen via bijvoorbeeld een soort statiegeldregeling: wie meer participeert, krijgt meer geld terug.
Hetzelfde principe kan worden ingezet om de betrokkenheid van ouders bij de organisatie en begeleiding van sport- of verenigingsactiviteiten te stimuleren.
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Veel sporten verbetert de gezondheid, vergroot de verbondenheid van mensen met elkaar en bevordert
de sociale en morele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij dat alles is de functie van sportverenigingen zeer waardevol. Het landelijke overheidsbeleid blijkt hierin te kort te schieten. Dat koppelt het
belang van sportparticipatie uitsluitend aan sportverenigingen die lid zijn van een sportbond en waarvan
deelnemers bij voorkeur sporten in cultureel gemengde groepen.
Sporten in etnisch homogene teams is niet slechter voor de sociale omgang en integratie met mensen uit
andere culturen dan sporten in teams met een gemengde etnische samenstelling. Daarnaast blijkt sporten
in verenigingsverband op zichzelf nog geen garantie voor een goede sociale en morele ontwikkeling. De
verenigingsstructuur kan geen goede begeleiding garanderen, terwijl de rol van de teambegeleider wel
van cruciaal belang is. Om binnen de verenigingsstructuur te kunnen profiteren van begeleiding, moeten
kinderen en jongeren wel eerst lid worden van een sportvereniging. En dat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat die toeloop naar reguliere sportverenigingen onvoldoende tot stand komt. Deze argumenten
pleiten voor de BSV, die nadrukkelijk het belang van de begeleiders onderstreept.
Jongeren vinden de sfeer tijdens hun sportbeoefening belangrijker naarmate ze ouder worden, zo blijkt
uit de onderzoeksresultaten. Deze sfeer omvat meer dan de beleving van een training of een wedstrijd.
Jongeren geven aan dat zij zich bij een sportvereniging herkend en gewaardeerd willen voelen. Niet om
hun prestaties, maar om wie ze zijn. Zij zijn het beu om steeds te knokken tegen vooroordelen, om anderen uit te leggen wat hun culturele achtergrond aan gebruiken of verboden met zich meebrengt. Ook dat
pleit voor de BSV waar culturele achtergronden geen onderwerp van gesprek zijn.

Perspectief
Het sportaanbod van de BSV is wel variabel, maar zeker niet vluchtig. Een deel van het structurele
aanbod wil het bestuur de komende jaren zelfs institutionaliseren. Hetzij door met sportbonden te overleggen hoe BSV-teams kunnen deelnemen aan competities. Hetzij door met sportverenigingen elders in
de stad overeen te komen dat BSV-teams in competities uitkomen onder de naam van de betreffende
vereniging. Dan wordt in feite de hardware van de reguliere vereniging gecombineerd met de software
van de begeleiding vanuit de BSV. Dan wordt een sportieve verbinding gelegd tussen het ene en het
andere Den Haag.
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3. SCHILDERSWIJK, WONEN EN ONTSPANNING
		Bron:Vincent Smit (2011), Ontspanning in de Schilderswijk. Bijdrage aan conferentie gemeente Den Haag over
de voortgang van de wijkaanpak in de Schilderswijk.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

De wijk is druk
Het is druk in de Haagse Schilderswijk. Ruim 33.000 mensen wonen in 12.000 woningen tegen de Haagse binnenstad. Velen van hen, zo’n 12.000 personen, zijn jong (tot 20 jaar oud).
Veel huishoudens hebben een laag tot zeer laag inkomen. Er wonen 95 nationaliteiten bijeen.
De oorspronkelijke Hagenees – de autochtone bevolking van decennia terug – is in de wijk nog in kleine
aantallen aanwezig (vooral ouderen). Het merendeel van de wijk bestaat uit nieuwe Hagenezen van
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst.
Sinds jaar en dag geldt de wijk als een aandachtswijk, probleemwijk, stadsvernieuwingswijk etc. Sinds
2007 kennen we de term “krachtwijk” en maakt de Schilderswijk met Transvaal, de Stationsbuurt en
Zuidwest het kwartet aan krachtwijken in Den Haag vol. Er is veel aandacht voor de bestrijding van
maatschappelijke achterstanden in de wijk. Om de bestaande kloof te dichten, is een integrale wijkaanpak ontwikkeld.
Bij de ontwikkeling van fase 2 van de Haagse wijkaanpak kwam de vraag aan de orde of fysieke maatregelen nodig waren om de wijk erbovenop te helpen. In de gemeentelijke Integratienota ”Verschillend
verleden, een toekomst” (2011) was de vraag een voornemen geworden, zo moge blijken uit de volgende
formulering:
“Crisis of geen crisis, we gaan ons hard maken voor een ingrijpende herstructurering van de Schilderswijk,
zodat er meer verscheidenheid in woningtypes komt en de bevolkingssamenstelling sociaaleconomisch veelzijdiger kan worden” (pagina 14).
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Wonen in de Schilderswijk
In de wijk staan 8.700 sociale huurwoningen. Deze zijn voor het merendeel (7.300 woningen) in bezit van
de corporatie Haag Wonen. Er zijn 2.100 koopwoningen en bijna 900 particuliere huurwoningen. Een
groot deel van het woningbestand is het resultaat van “Bouwen voor de buurt”, de (stadsvernieuwings)
nieuwbouw uit de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw. Conform het beleid van “Bouwen voor de buurt”
verrezen destijds nieuwe sociale huurwoningen op de plek van de gesloopte oude huurwoningen (krotten).
Haag Wonen is in de Schilderswijk de leidende vastgoedpartij.
Bijna 90 procent van de woningen zijn meergezinswoningen. Deze hebben vaak drie of vier kamers met
een oppervlakte van 50 tot 80 m2. Dat de wijk bepaald vol is, blijkt ook uit de hoge woningbezetting.
Deze is met 2,8 zo’n 0,7 hoger dan in Den Haag als geheel. Dit lijkt een marginaal verschil en rommelen
achter de komma. Maar het betekent wel heel concreet, dat er 8.500 minder mensen (25 procent) in de
wijk zouden wonen als de Schilderswijk de gemiddelde Haagse woningbezetting zou hebben.
In de Schilderswijk wonen veel gezinnen met kinderen (40 procent van de huishoudens), veel meer dan in
de andere krachtwijken van Den Haag of in de stad als geheel. De wijk telt 12.000 jongeren/kinderen. Van
de gezinnen met kinderen bestaat 25 procent uit tweeoudergezinnen, 15 procent uit eenoudergezinnen.
Vaak is al gewezen op de lage arbeidsparticipatie in de wijk en op het hoge aandeel huishoudens met een
laag inkomen (Actieplan Schilderswijk uit 2007, rapport Zeker in de stad uit 2008 etc.). Veel kinderen
groeien op in armoede. Doordat de wijk veel sociale huurwoningen heeft met een gematigde huur, zijn
voor veel huishoudens de woning en het wonen (betaalbaarheid) niet hun eerste zorg. De stadsvernieuwing van toen heeft het mogelijk gemaakt dat de huishoudens met een laag inkomen nu niet meer in
krotten hoeven te leven, maar in een onderhouden huurappartement met een gematigde huur.
Voor elke vrijgekomen huurwoning in de wijk melden zich zeer veel belangstellenden. Bij het verhuurproces mag de aanbiedingsgraad hoog zijn. Er zijn geen signalen dat de woningen uit de markt gaan
vallen. In het woningbestand zelf is de mutatie betrekkelijk laag (5 procent). Dit laatste kunnen we op
twee manieren interpreteren:
• als een bewijs van de geringe speelruimte van de inwoners op de (regionale) woningmarkt: ze willen
wel weg, maar ze kunnen dat niet;
• als een bewijs van tevredenheid met de woonsituatie.
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Uit cijfers blijkt een hoge verhuisgeneigdheid, vooral bij mensen die in krap bemeten huizen wonen.
Door de druk op de woningmarkt is de slaagkans echter beperkt.
De matige leefomgeving komt uit alle bronnen naar voren als de belangrijkste factor van ongenoegen:
de rommel op straat, de overlast, de vele inbraken, de onveiligheid, de hangjongeren. De woning en het
wonen worden in de rapportages van het wijkpanel niet genoemd. Wel maken die melding van illegale
kamerverhuur en woonfraude. Ook in dit opzicht is de druk op de wijk groot en is er veel onzichtbaar.
Elke grote stad kent een “ongekende stad”. Veel professionals en bestuurders beseffen dat nota’s met
statistische informatie maar een deel van de werkelijkheid laten zien.
Omdat er relatief weinig geld binnenkomt, zijn veel huishoudens meer gericht op rondkomen dan op
vooruitkomen. Bij jongeren zien we meer vooruitgangsperspectief. Hoewel er sprake is van schooluitval
en spijbelen, zitten jongeren toch op school en zetten zij via vmbo, mbo en hogere vormen van onderwijs
stappen in hun ontwikkeling. Jongeren uit deze wijk hebben ambities en willen vooruit. Tegelijk laten zij
zien dat zij opgroeien in risicovolle omstandigheden (drukte en spanning thuis, sociale controle, druk op
meisjes over familiezorg en de kloof tussen school en thuis).
In de wijk is een eilandencultuur. Veel groepen leven voor zichzelf. Vanwege de grote heterogeniteit
ontbreekt één uniforme Schilderswijkcultuur, een community met sociale cohesie en sociale controle. In
de wijk zijn wel buurten, groepen en individuen die gemeen hebben dat zij in dat deel van Den Haag
wonen dat bekend staat als de Schilderswijk.
Mede hierdoor is de term “eenzijdige wijk” in de gevoerde debatten beperkt bruikbaar. De wijk is dan
wel eenzijdig in sociaaleconomisch opzicht, maar niet in sociaal-cultureel opzicht. Het samenleven in
een heterogene wijk is voor veel mensen al heel ingewikkeld. Dat vergemakkelijk je niet door vanuit
sociaaleconomische motieven van buiten af nog wat heterogeniteit aan de wijk toe te voegen, zo dit al
mogelijk is. Wel kan in de wijk op termijn een meer gedifferentieerd inkomensniveau ontstaan door sociale stijging: door ruimte te bieden voor vooruitgang en door de sociale stijgers vervolgens te bewegen
in de wijk te blijven. Dan is sociaaleconomische variatie niet de resultante van iets wat beleidsmakers van
buitenaf hebben ingebracht.
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Het probleem in de wijk is dus niet zozeer de statistische eenzijdigheid. Er zijn vooral vragen over de
bevolkingsdruk, over talloze gezinnen met kinderen in (kleine) appartementen, over de snelle slijtage en
druk op de buitenruimte, over de rommelige uitstraling van de woningen en stedenbouwkundige kwesties, over de veiligheid en dagelijkse overlast, over ruimte voor jongeren.
Bij al deze thema’s is de wijk niet altijd het handigst schaalniveau. Elk thema kent zijn eigen schaalniveau
en een wijk van 12.000 woningen is bij veel thema’s zowel te groot als te klein. De kunst is dan om de
beleidsmatige focus op het wijkniveau zodanig vorm en inhoud te geven dat zowel naar hogere als naar
lagere schaalniveaus geschakeld kan worden. De Schilderswijk mag dan wel dicht bij de binnenstad liggen, in de praktijk zijn de verbindingen beperkt. Ook andersom komt de stad niet naar de wijk toe.
Deze observaties leiden tot de vraag of er meer volkshuisvestelijke instrumenten (fysieke herstructurering, woonruimteverdeling, verkoop van huurwoningen) kunnen worden ingezet om de problemen van
de wijk te verlichten. Hieronder verkennen we nader dit terrein.

Beleidsopties in het wonen
Fysiek: herstructurering - meer differentiatie!
Op het vlak van de fysieke herstructurering zijn de mogelijkheden in de wijk beperkt. Fysieke herstructurering in de zin van sloop en nieuwbouw is een beleidsmiddel dat gemeentelijke overheden regelmatig in
probleemwijken toepassen. Zo’n herstructurering levert betere woningen op - vaak ook in andere prijsklassen of eigendomsvormen – en beïnvloedt de samenstelling van de bevolking: meer midden- en hogere
inkomensgroepen in de wijk, minder lagere inkomensgroepen. Naar dit beleidstype is veel onderzoek
gedaan. De resultaten zijn niet altijd eenduidig. Aan de ene kant wijzen onderzoekers op de verhoging
van de woonkwaliteit, de grotere differentiatie van het woningbestand in de wijk en de positieve impuls
voor de leefbaarheid en het imago. Aan de andere kant maken onderzoeken patronen zichtbaar van
verdringing van de zittende bewoners en de vorming van rijkere enclaves in de wijk, waarbij die nieuwe
bewoners zich niet aansluiten bij de zittende bewoners. De onderzoekers delen algemeen, dat een puur
fysieke aanpak niet geëigend is waar sociaaleconomische vraagstukken zich voordoen (armoede, multiprobleemgezinnen, bindingsproblemen). Dit is een les uit tal van praktijken van stedelijke vernieuwing
van de laatste tien jaar. Analyse en oplossingen moeten in elkaars verlengde liggen: zijn er geen zware
fysieke vraagstukken aan de orde, dan ook geen zware fysieke ingrepen.
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In de Schilderswijk beschermt de boekwaarde van de woningen hen als het ware voor de sloop. De stadsvernieuwing van de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft duizenden nieuwe woningen in de wijk opgeleverd. Er zijn geen signalen dat de woningen, inmiddels zo’n dertig jaar oud, in kwalitatieve zin gebreken
vertonen. Wel is de uitstraling (trespa-woningen) problematisch en zijn de entrees en trappenhuizen
rommelig. Door de intensieve bewoning zijn de tekenen van slijtage snel zichtbaar.
Geen bewijs voor buurteffect
Is dan de concentratie van zoveel goedkope huurwoningen op zichzelf al een probleem? De Schilderswijk is een voorbeeld van ruimtelijke concentratie van achterstand. Leidt dit feit tot bestendiging of
versterking van de achterstand? Hebben de bewoners van de Schilderswijk zelf belang bij verspreiding
en verdunning? Wordt hun positie sterker als zij meer gespreid over de regio zijn gehuisvest?
Voor het zogenoemde buurteffect (de buurt is een determinerende factor van achterstelling) is in
Nederland geen bewijs gevonden. Eerder is het geval: je woont in een buurt vol achterstanden, omdat
je een achterstand hebt inzake je opleiding en daardoor je arbeidsmarktpositie en je inkomen. De buurt
waarin je woont, biedt evenwel geen autonome verklaring hiervoor. De buurt is slechts de ruimtelijke
neerslag van dit verschijnsel.
Maar ook als we in Nederland geen bewijs voor het buurteffect vinden, moeten we bedacht zijn op het
belang van het schaalniveau. Gaat het om een concentratie van achterstand op een klein, laag schaalniveau (zeg een complex of buurt) of gaat het om een hoger, groter schaalniveau (zeg een grote wijk, een
stadsdeel)? In de Schilderswijk gaat het om een schaal van meer dan 30.000 mensen. Nu gaat het hier
lang niet allemaal om huishoudens met maatschappelijke achterstanden, maar de vraag is wel of deze
mensen voldoende mogelijkheden hebben (in het gebied zelf of – via goede verbindingen – daarbuiten)
om vooruit te komen: in onderwijs, in arbeid, in het wonen, in ontplooiing. Als dit niet of onvoldoende
het geval is, blijft (een deel van) de wijkbevolking verstoken van een vooruitgangsperspectief. In het belang van de wijkbewoners zelf én in het belang van de stad (alle stedelijke krachten mobiliseren, stedelijk
kapitaal benutten) moet de emancipatie bevorderd worden, in de wijk en erbuiten.
De wijk als springplank
Op basis hiervan kunnen we de wijk beschouwen als een (potentiële) springplank. Dit is een meer enthousiasmerend concept dan de wijk zien als een postcode van altijd durende bijstand en achterstand.
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Maar om zo’n enthousiasmerend concept kracht te geven en het meer te laten zijn dan een vrome wens,
moeten er in de wijk “sporten op de ladder” zijn. Die voorwaarde betekent voor het wonen dat mensen
een wooncarrière moeten kunnen maken in de wijk c.q. het gebied. Differentiatie is dan gewenst. Niet
om de differentiatie op zichzelf, maar als voorwaarde om vooruit te komen in het gebied. Er zal ruimte
gemaakt moeten worden voor andere (grotere, duurdere) woningen als dit volgt uit de vraagontwikkeling ter plaatse. Deze vraaggerichte vorm is bepaald anders dan de traditionele aanbodgerichte vorm van
differentiatie bij veel stedelijk vernieuwingsprojecten. In de laatste vorm wordt min of meer modelmatig
gesleuteld aan de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling.
In het debat over wonen in de Schilderswijk helpt het dus niet om te kijken wat met de voorraad van de
wijk zou moeten gebeuren vanuit een mengingsgedachte en vanuit een ideaaltypisch blauwdruk van een
gedifferentieerde voorraad (bijvoorbeeld in de richting van het stedelijk gemiddelde). Zo’n denkrichting
leidt al snel tot een harde, aanbodgerichte differentiatie, terwijl bij het perspectief van de springplank
een zachte, vraaggerichte differentiatie voor de hand ligt. Die vraaggerichte differentiatie leidt programmatisch in de Schilderswijk eerder tot meer woningen voor koopstarters, meer goedkope grote huurwoningen voor gezinnen en meer kluswoningen voor jongeren dan tot bijvoorbeeld dure appartementen
voor ouderen.
Woonruimteverdeling: instroom, passendheid, leefstijl?
In het debat klinkt ook de optie “het beperken van de instroom van kansarme huishoudens”. Die optie
brengt een ontwerp van woonruimteverdeling voor de Schilderswijk in beeld die kansarme huishoudens
(huishoudens met een laag inkomen) naar elders verwijst. In Rotterdam is enkele jaren ervaring opgedaan met de zogeheten Rotterdamwet. Voor vijf aangewezen gebieden geldt daar, dat mensen die van
buiten de regio daar willen komen wonen, moeten kunnen voorzien in hun eigen onderhoud. Ze moeten
dus werk hebben. De evaluatie van deze maatregel (door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van
de gemeente Rotterdam in 2007 en 2012) laat een meervoudige uitleg toe. Zowel voor- als tegenstanders
van deze maatregel zien in de gepresenteerde cijfers hun gelijk bevestigd.
Drie kanttekeningen zijn hier in elk geval op hun plaats:
• De inzet van woonruimteverdeling voor leefbaarheid werkt alleen op een heel laag schaalniveau.
Hoe groter het gebied, hoe minder nauwkeurig dit instrument is, hoe minder effect het heeft op de
leefbaarheid.
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• De koppeling tussen het hebben van werk en de bevordering van leefbaarheid is dubieus. Niet-werkenden worden dan als last gezien. En dat terwijl veel voorbeelden laten zien hoe werkende mensen
zich weinig gelegen laten liggen aan hun woonomgeving en hoe een deel van de niet-werkenden zich
wél inzet en tijd beschikbaar stelt. Het beeld is dus niet zwart-wit.
• De Rotterdamwet is niet de enige maatregel geweest. In 2011 stelde de 90-procentmaatregel dat
90 procent van de huurwoningen tot 652 euro moet worden toegewezen aan huishoudens met een
gezamenlijk inkomen tot 33.600 euro. Wat zou het opgetelde effect zijn van deze twee maatregelen?
Bij een combinatie ervan dreigt bij een onverkorte behoefte een uitdunning van kandidaten voor dit
gebied, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de inkomensladder. Hoeveel huishoudens
hebben werk, maar blijven toch onder de inkomensgrens van 33.600 euro?
Een generieke inzet van woonruimteverdeling om kansarmen te weren uit de Schilderswijk ten behoeve
van de leefbaarheid, is niet productief. Het is een te grofmazig instrument, dat
• niet vanzelfsprekend leidt tot een toename van de leefbaarheid;
• een zware drukt legt op de handhavingsarbeid, energie die doelmatiger direct op de bestrijding van
overlast gericht kan worden;
• de huisvestingsmogelijkheden voor de laagste inkomensgroep onder druk zet. Immers, de wijk heeft
een belangrijke regionale functie in de woningvoorziening voor huishoudens met een laag inkomen
of een inkomen uit een uitkering.
Wat is dan wel mogelijk bij de woonruimteverdeling?
Ontspannen toepassing van de 90-procentmaatregel
Ten eerste is het goed de relevante groep van kandidaten voor de wijk beter breder dan smaller te zien.
Waarom zouden huishoudens die dit willen en een inkomen hebben van 33.000 tot 43.000 euro, niet
in de Schilderswijk mogen wonen? Volgens de 90-procentmaatregel mogen de zittende huishoudens
wel in de wijk blijven (in huurwoningen onder de 652 euro), maar niet in de wijk een andere woning
betrekken (tot 652 euro). Deze regelgeving hindert dus de doorstroming in de wijk voor huishoudens
boven de inkomensgrens van 33.000 euro. Meer huurwoningen in de prijsklasse boven 650 euro zijn
niet snel te realiseren: nieuwbouw vergt een lange adem en de ruimte om bestaande huurwoningen te
liberaliseren, is in de Schilderswijk beperkt. Bovendien zijn de inkomensgroepen van 33.000 tot 43.000
euro lang niet altijd bereid en in staat een huurwoning boven de 650 euro te betalen. Daarnaast zijn ook
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de aanbieders kritisch: de institutionele beleggers (IVBN) hanteren als regel dat het inkomen ten minste
vier maal zo hoog moet zijn als de huur. Dit impliceert bij een huur van 650 euro een inkomen van 2.600
euro per maand, circa 43.000 euro per jaar.
Om deze redenen bevelen we voor de Schilderswijk een ontspannen toepassing van de 90-procentmaatregel aan. De corporaties en de gemeente kunnen gewoon aankondigen dat zij voor dit gebied een
inkomensgrens van 43.000 euro hanteren. Zo’n beleid past in specifiek beleid dat eerder (jaren ‘90 van
de vorige eeuw) is gevoerd. Toen ging het om “scheef toewijzen” omwille van de stijgingskansen in de
wijk. Natuurlijk kunnen de corporaties en gemeente ook proberen deze ruime toepassing in te passen
in de 10 procent ruimte die de 90-procentmaatregel biedt (toewijzen per corporatie of middelen over
stad of regio), maar die poging zal snel op grenzen stuiten.
Woonruimteverdeling naar complex
Ten tweede kan de corporatie de woonruimte specifieker verdelen naar complex. Dit is niet hetzelfde
als een woonruimteverdeling naar leefstijl voor de gehele wijk (de bekende kleuren geel, rood, blauw
en groen). Bij de woonruimteverdeling naar complex zoekt de corporatie als makelaar een goede match
tussen enerzijds de aspiraties en het gedrag van de woningzoekende en anderzijds de betreffende woning c.q. het complex. In deze toewijzingsvorm zoekt de corporatie binnen de erkende kaders van de
woonruimteverdeling naar passendheid op huishoudenniveau. Dit brengt wel meer werk met zich mee.
Het brengt ook de laatste schakel van het woonruimteverdelingsbeleid binnen de beleidspraktijk van
het beheer. De corporatie kan de nieuwe huurder duidelijk maken wat zij van hem als bewoner van een
bepaald complex verwacht. Beheer is immers ook een kwestie van erbovenop zitten.
Naast verkoop ook aankoop onderzoeken
Eigenwoningbezit in de wijk kan helpen om sociale stijgers vast te houden. Maar meer wigen woningbezit is geen panacee is voor alle vragen van leefbaarheid. Voorbeelden in en buiten Nederland laten zien
dat de verkoop van huurwoningen het verval in een wijk ook juist kan aanjagen, omdat de eigenaar geen
geld heeft voor onderhoud of last heeft van negatieve waardeontwikkeling bij een hoge hypotheekschuld.
Een massieve en losse verkoop van huurwoningen is niet aan te raden: er komen beheerkwesties, versnippering en marktbederf. Wel kunnen enkele complexen planmatig en stapsgewijs omgezet worden in
koopwoningen. Zo zouden complexen bestemd kunnen worden voor koopstarters.
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Naast verkoop is er ook de optie van aankoop
door gemeente of corporatie(s). Opvallend is
dat deze variant in veel debatten ontbreekt.
De gemeente of corporatie kan slecht onderhouden woningen in particulier bezit of
lege kantoor- of bedrijfspanden aankopen,
opknappen en weer in de verkoop zetten (al
dan niet koopgarant). Veel gegevens over het
particulier bezit en de toekomstwaarde lijken
er niet te zijn. Reden voor een analyse met als
thema: “de toekomst van het particulier bezit
in de Schilderswijk”.
Woningbeheer heeft een fysieke en een sociale agenda
De consequentie van een intensief bewoonde
wijk is dat ook het dagelijks beheer niet anders dan intensief kan zijn. Het is een logisch
gevolg van de hoge bevolkingsdruk op een
kleine ruimte. Slijtage zal door het intensief
gebruik eerder optreden, delen waar veel mensen zijn (trappenhuis, entree, verlichting) zijn
kwetsbaar. Direct optreden om verder verval
te voorkomen, regels stellen en handhaven inzake het gebruik: het zijn allemaal praktische
en logische zaken die niet elke dag het nieuws
halen, maar die de dagelijkse beleving van het
wonen sterk beïnvloeden.
Hierboven hebben we ook de woonruimteverdeling als een deel van beheer genoemd:
preciezer de kandidaat-bewoner afstemmen
op de vrijkomende woning.
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Daarnaast kunnen knellende woonsituaties geïnventariseerd worden. In hoeveel woningen in de wijk is
het aantal feitelijk aanwezige bewoners groter dan het aantal kamers? Lang niet al deze situaties leiden tot
een verhuiswens. Niettemin kunnen gesprekken gevoerd worden met deze bewoners over hun wensen en
hun perspectieven. Mogelijk zijn volwassen kinderen inwonend en kan bemiddeling de bevolkingsdruk
verlichten.
Woonomgeving vergt permanent onderhoud
Een woning of woonomgeving is niet vanzelf schoon, heel en veilig. De rommel op straat is een bron van
ergernis. Deze neem je niet weg door alleen vaker vuil op te halen of door ondergrondse containers te
plaatsen. Er zit ook een gedragskant aan. Investeren in toezicht en in betrokkenheid van bewoners bij
de woonomgeving is hier essentieel, hoe lastig ook. Samenleven in de grote stad en in een dergelijke wijk
gaat niet zonder wrijving. Daarom zal steeds professionele steun nodig zijn om bewonersinitiatieven en
betrokkenheid bij de woonomgeving te stimuleren.
Het ingenieursbureau Den Haag heeft geïnventariseerd hoeveel nodig is om de wijk te brengen op het
niveau van de Residentiekwaliteit. In die opgave is er nog een hele weg te gaan.
Stedenbouwkundige en planologische aanpassingen: meer lucht
De stadsvernieuwingsnieuwbouw heeft ook in stedenbouwkundige zin sporen nagelaten. Er zijn blinde
muren, dode hoeken en onhandig geplaatste bergingen. Een gerichte inspectie en aanpak hiervan kan
zorgen voor meer veiligheid en voor meer lucht in de wijk. Dat laatste bereik je ook door meer parken en
buitenruimte te creëren. In Transvaal is een groot wijkpark aangelegd na de sloop van woningen.

Conclusies
Bij de aanpak in de Schilderswijk zal regelmatig geschakeld moeten worden naar schaal. Om de wijk te
versterken is zowel de potentie van stad en de regio nodig (werkloosheidsbestrijding) als de overzichtelijkheid van de buurt en het complex (leefbaarheid, beheer). Met een alomvattende en strakke wijkaanpak kunnen gemeente en corporaties ernaast schieten.
Intussen is een zoektocht gaande naar een nieuwe coalitie met de burger. Deze is van belang omdat de
grenzen van overheidssturing meer en meer zichtbaar worden. Maar het gaat hierbij niet alleen om een
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verschuiving van de overheid naar de burger. Juist in dit type wijken is de kracht van professionals en
staande instituties belangrijk. De overheid en de instituties zijn niet als vanzelfsprekend de vijand van
de burger. Een goede infrastructuur van maatschappelijke organisaties is juist nodig om de burger op
te vangen en diens kracht te versterken. Immers, niet elke burger kan elke dag zelfredzaam zijn en alom
participeren. De wijk is zowel een opvangplaats als een lanceerplaats.
Een belangrijk thema is de drukte in de wijk. Deze drukte zet de leefbaarheid onder druk. Het parool
zou kunnen zijn: werken aan ontspanning in de woon- en leefsituatie. De bevolkingsdruk is belangrijker
dan de probleemstelling van een eenzijdige wijk. Want de wijk is niet eenzijdig, maar zo pluriform en
druk dat opgroeien en leven daar soms ingewikkeld en lastig kan zijn. Jongeren hebben kansen, maar
groeien ook op in een risicovolle omgeving. Daarom is ook voor hen ontspanning nodig.
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4. TRANSVAAL, EEN WIJK IN TRANSFORMATIE
		Bron: Meike de Jong (2011),Transvaal in transformatie.Vernieuwen van een wijk in beweging.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Transvaal vernieuwt
Transvaal is een oude stadswijk in Den Haag die ontwikkeld is tussen 1895 en 1930. De wijk was bestemd
voor de lagere middenklasse en de arbeiders die aan het begin van de twintigste eeuw naar de stad trokken voor werk. De wijk is in hoge dichtheid bebouwd met veel portieketagewoningen van woningcorporaties. Ruim een derde van de woningen is particulier bezit (2004).
De wijk heeft een zeer diverse bevolkingssamenstelling. In 2010 kende de wijk veel Turkse (29 procent),
Surinaamse (24 procent) en Marokkaanse (13 procent) huishoudens. Autochtone Nederlanders maken
voor 9 procent deel uit van de bevolking van de wijk. Had in 2008 50 procent van de huishoudens in Den
Haag een laag inkomen (tot 25.100 euro per jaar), in Transvaal was dit 67 procent.
De wijk wordt ook gekenmerkt door veel ondernemerschap, vooral kleine etnische ondernemingen aan
de Paul Krugerlaan. Met de Haagse Mart vormen deze een belangrijk onderdeel van de wijkeconomie.
In het oog springen ook het grote wijkpark en de Julianakerk.
Transvaal is niet bepaald een gemiddelde wijk. De rapporten en beschouwingen die de wijk als bijzonder
typeren, beslaan al snel enkele strekkende meters. Transvaal staat al geruime tijd op lijstjes van de rijksoverheid en de gemeente Den Haag als een wijk met een grote vernieuwingsopgave.
Inmiddels zijn zowel aan de kant van fysieke als aan de kant van de sociale vernieuwing veel inspanningen
verricht. Oude woningen zijn gesloopt, nieuwe gebouwd. Specifieke projecten hebben steeds het doel
gehad de sociale infrastructuur en daarmee de samenleving te versterken. Zo bezien zijn er vele vormen
van vernieuwing geweest. Dit roept de vraag op hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden.
Terwijl het dossier van beleidsnota’s en planvormen alleen maar is gegroeid, gaat iedere dag in de wijk
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het gewone leven door en zijn mensen bezig met vragen en oplossingen van alle dag. Dit geeft aan dat
er een spanning is tussen enerzijds de beleidswereld en de instituties en anderzijds de leefwereld van de
wijkbewoners.
Inmiddels speelt bij dit alles de economische crisis een grote rol. Door deze crisis liggen bescheidenheid en matiging van tempo’s en ambities meer en meer voor de hand. De investerende partijen zijn
veel terughoudender geworden bij het nemen van financiële risico’s; investeringen komen moeilijker
tot stand. En het gaat niet alleen om de investeringskracht van de aanbiedende partijen (de gemeente,
de woningcorporatie en de maatschappelijke instellingen), maar ook om de absorptiecapaciteit van de
vragende partij, de bewoners. Hoeveel vernieuwing kunnen bewoners (financieel) verdragen in onzekere
en krappe tijden?

Drie maal beleid
Op ten minste drie plaatsen zijn beleidsvoornemens over Transvaal te lezen: In het Wijkplan Transvaal
(2004), in de structuurvisie Lijn-11 zone (2006) en in het Wijkactieplan Transvaal (2007).
Wijkplan Transvaal
Het wijkplan Transvaal (2004) legt een sterk accent op investeren in het fysieke domein. Het plan kondigt
een omvangrijke sloop- en nieuwbouwoperatie aan: van de totale woningvoorraad van 6.700 woningen
worden er 3.040 sociale huurwoningen gesloopt en 1.660 woningen nieuw gebouwd. Dit wordt uitgevoerd in vier fasen in een periode van dertien jaar. Het gaat hierbij niet alleen om de verbetering van de
kwaliteit van het woningbezit, maar ook om een grotere differentiatie van het woningbestand (duurdere
huur, koop), waardoor huishoudens met een midden of hoger inkomen ook onderdak kunnen vinden in
Transvaal. De beleidsmakers willen huishoudens vasthouden die wooncarrière in de wijk willen maken
(de sociale stijgers) en mensen verwelkomen die zich van buiten Transvaal in de wijk willen vestigen.
Drie bijzonderheden vallen hierbij in het oog:
• Deze ambitie wordt geheel en al gerealiseerd via transformatie van het sociale woningbezit. De sloop
richt zich uitsluitend op sociale huurwoningen; het particuliere bezit wordt vrijgesteld van transformatiedoelstellingen.
• De kwaliteitsimpuls in het wonen is geheel gericht op de vraag (binnen en buiten de wijk) van de
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huishoudens met een middeninkomen. Knelpunten in het wonen die zich voordoen bij huishoudens
met een laag inkomen in de wijk, zijn niet in dit beleid geagendeerd. Deze moeten worden opgelost
via stedelijk woonbeleid van woonruimteverdeling.
• De niet-stijgende huishoudens hebben daarmee geen direct belang bij de fysieke vernieuwing van
de wijk.
Structuurvisie Lijn-11 zone
Twee jaar later verschijnt de structuurvisie Lijn-11 zone als onderdeel van de Structuurvisie Den Haag
2020. In deze visie wordt een ander accent gelegd dan in het wijkplan van 2004. Niet de differentiatie van het woningaanbod in de wijk ten behoeve van huishoudens met een wat beter inkomen staat
centraal, maar het versterken van het multiculturele karakter van de wijk. Deze ambitie, op wijkniveau
geformuleerd, wordt in deze visie verhoogd tot een stedelijke ambitie voor Transvaal als een toeristische
trekpleister.
Wijkactieplan Transvaal
In het wijkactieplan Transvaal (2007) domineert de gedachte dat de vernieuwing in deze wijk veel meer
beslaat dan alleen een fysiek ingrijpen in het (sociale) woningbestand. Er wordt ook geïnvesteerd in
onderwijs, economie, werk, welzijn en leefbaarheid. We lezen daarin over het Multicultureel Leisure
Center, multicultureel winkelen, festivals, werk en integratie, inburgering, achter de voordeur, brede
buurtschool plus, schoon, heel en veilig.
In het wijkactieplan Transvaal 2007 is bij het onderdeel Wonen wel de sloop van drieduizend woningen
genoemd, zij het terloops. Deze vernieuwing staat “op de rails” en kan gewoon worden voortgezet. In
dit wijkactieplan gaat het om een potentieel bruisende, multiculturele wijk met aandacht voor onderwijs,
werk, festivals en inburgering. De vijftien businesscases die later zijn gemaakt als uitwerking van het
wijkactieplan noemen nauwelijks de grootschalige vernieuwing van de woningvoorraad.

Complexiteit overal
In een wijk als Transvaal is er als vanzelf een hoge mate van diversiteit aan organisaties: formele en informele, kortlopende en langlopende, op etnische grondslag of op basis van een thema, op het niveau van
de straat of op het niveau van de wijk. Wie zich hierover informeert, komt in aanraking met buurtvaders,
contactindividuen, zelforganisaties, bewonersorganisaties, straatgroepen, buurtgroepen en wijkambassa-
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deurs. Al deze organisaties hanteren een eigen perspectief en kennen een eigen achterban. Sommige organisaties zitten dicht tegen het overleg met de gemeente en de woningcorporatie, politie en anderen aan.
Zij spreken de beleidstaal en zijn als het ware paraprofessionals. Andere meer informele organisaties zijn
minder lees- en internetgericht en formuleren een direct concreet belang dicht bij huis op de korte termijn.
Van een afstand bezien is dit een versnipperd beeld, maar de werkelijkheid is nu eenmaal er een van een
grote diversiteit met een groot aantal agenda’s en belangen. Onvermijdelijk zijn er spanningen tussen de
ene en de andere organisatie. Ook is de wederzijdse bekendheid niet altijd hoog: vele partijen weten niet
van elkaars bestaan, van elkaars taken of verantwoordelijkheden in de wijk.
Deze complexiteit en de diversiteit aan organisaties en projecten zetten een hypotheek op de duurzaamheid ervan. Vele initiatieven zijn kortlopend en niet of nog niet verankerd in het beleid. Het is buitengewoon lastig om vast te stellen of een project succesvol is geweest en meerwaarde heeft geproduceerd.
Ze zijn – als ze al gefinancierd zijn – met tijdelijke subsidie mogelijk gemaakt. Die financiering van de
projecten is een probleem. Zo bestond eerder wel het Fonds Burgerschap, maar structurele activiteiten
moesten steeds opnieuw worden aangevraagd. De bureaucratische drempel om tot een aanvraag te komen, bleek voor velen hoog te liggen. Ook opereren nogal wat projecten door beleidsdomeinen heen. We
zien dan dat de financiering dwingt tot het verkokeren van een project.

Verhouding tussen de vernieuwingen
Hoe verhoudt de fysieke vernieuwing zich tot de andere, sociale vernieuwing? Past de grootschalige
fysieke vernieuwing goed in het beleidsstreven inzake de “brede school plus”, de inburgering en het
multiculturele winkelen? Dit is niet zonder meer het geval.
De fysieke vernieuwing had als achtergrond om van Transvaal een wijk te maken met een gedifferentieerd woningbestand, met een bevolking die dichter bij het stedelijk, Haags gemiddelde zit. Meer doorsnee, meer gemiddeld, een samenleving in het klein binnen de wijk , met rijk en arm, oud en jong, blank
en zwart.
Bij het streven naar sociale vernieuwing staat veel meer het specifieke karakter van de wijk centraal. Daar
wordt juist veel minder naar een stedelijk gemiddelde gestreefd. Dan wordt uitdrukkelijk het bijzondere
karakter van de wijk als kracht gezien. Daar wordt juist gepoogd dit uit te bouwen tot een stedelijke
trekpleister als een nieuwe “branding” van de wijk.
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In de fysieke vernieuwing is de stedelijke middenklasse de referentie. Hier claimt de stad Transvaal als
de plek waar zij haar tekort aan woonmilieus voor de stedelijke middenklasse voor een deel kan oplossen. Dan komen stedelijke streefpercentages naar boven zoals 70 procent marktwoningen en 30 procent
sociale woningen. Deze verhouding is geïnspireerd vanuit stedelijke doelstellingen en niet vanuit de wijk.
Hier is de aanpak top-down, hier is het ingenieursdenken manifest, hier zijn planning, voortgang, tussendata en einddata te melden.
Maar wijkvernieuwing is óók investeren in mensen in de wijk. Niet zozeer om hen tot betere burgers op
te voeden die het samenleven in de wijk verbeteren, maar vooral om hen vooruit te zien komen in het
leven: door werk, scholing, wonen en vrije tijd. In dit perspectief staat de sociale stijging van mensen centraal. Van daaruit volgt uiteraard aandacht voor het samenleven in de wijk en ook voor fysieke aanpassingen van woningen en voorzieningen. Hier gaat het dus niet in de eerste plaats om een fysieke vernieuwing
van de woningvoorraad van de wijk, maar om een versterking van de positie van de mensen in de wijk.

Twee werelden
De wereld van het beleid is zichtbaar in de verschillende hierboven genoemde nota’s. Gemeente, woningcorporatie, andere investeerders formuleren hun ambitie voor de wijk. Transvaal wordt gezien als
een te ontwikkelen deel van de stad, waarin meer ruimte kan worden gemaakt voor de stedelijke vraag
van middeninkomensgroepen. Als een multiculturele toeristische trekpleister. Als een gebied waarin de
daarin wonende huishoudens zich kunnen ontwikkelen via onderwijs, toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Dit zijn – hoe verschillend de opties ook zijn – top-down ontwikkelde visies. Het schaalniveau is hoog,
de termijn is lang. Participatie van onderop wordt vooral gezien als benodigd draagvlak voor het plan.
De andere wereld is de dagelijkse leefwereld van bewoners, ondernemers, andere gebruikers van de
wijk. Hier is de agenda veel meer nabij geformuleerd en is de termijn overzichtelijk en kort. Hier zijn de
vragen ook meer integraal dan sectoraal. Deze wereld is meer informeel dan formeel, meer praktisch dan
doorgerekend.
In elke vernieuwing zal er geschakeld worden tussen deze twee werelden. Een plan uitvoeren dat uit de
beleids- of systeemwereld is ontsproten en geen verbinding heeft met de dagelijkse leefwereld, is al gauw een
illusie. Met alleen praktische probleemoplossingen van alle dag worden de structurele vragen niet aangepakt.
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Drie kwesties
De twee soorten van vernieuwing in één wijk roepen vragen op over de duurzaamheid hiervan op de
langere termijn. Zeker als door de crisis de investeringen onder druk staan (zowel fysiek als sociaal) is
een gescheiden aanpak niet vol te houden. We moeten dus kijken naar (1) de onderliggende visies: (2) de
doelmatigheid en effectiviteit en (3) wijze van de vernieuwing zelf.
1. De onderliggende visie
Een toekomstvisie op de wijk, gedragen door alle partijen uit beide werelden, is van belang. Maar het
is wel lastig om zover te komen als de diversiteit en de dynamiek in de bevolking zo groot zijn. Het
toekomstbeeld van de één komt niet automatisch overeen met dat van de ander. Door de verschillende
logica’s en schaalniveaus van de formele en de informele organisaties is het vanzelfsprekend, dat iedereen
een eigen agenda heeft. Passend bij de trend in het huidige debat worden oplossingen gezocht in een
meer organische aanpak van wijkvernieuwing. Genoemd worden: natuurlijke wijkvernieuwing (Beijers
en Khonraad, 2009) en de spontane stad (Urhahn Urban Design, 2010). De nadruk zou moeten liggen
op ”de weg ernaartoe”, in plaats van op het uiteindelijke doel. Door te werken met een einddoel zou er
te weinig ruimte zijn voor de agenda van bewoners en andere gebruikers in de wijk. Het idee van een organische aanpak is juist, dat alle relevante partijen een rol kunnen spelen in het ontwikkeltraject. Inzetten
op participatie dus en ruimte laten voor het spontane. Deze ideeën vragen echter veel van maatschappelijke instellingen en van bewoners. Met name bewoners denken vanuit een lager schaalniveau en op een
kortere termijn dan organisaties. Daarnaast spelen obstakels in de communicatie en informatievoorziening een belangrijke rol in Transvaal.
De partijen die betrokken zijn bij de transitie van Transvaal zetten in op meer samenwerking en vertrouwen tussen verschillende initiatieven. Zij zoeken contact met bewoners en hopen met initiatieven als
wijkambassadeurs verbinding te maken. Maar de verbinding is niet alleen een kwestie van methodiek,
maar ook van inhoud. Alleen met zaken als binding, inspiratie en waardering van het kleine komt de wijk
niet echt vooruit. Het mag zo zijn dat al die actieve kleinschalige instellingen vanuit hun eigen agenda
werken, het is ook nodig om gezamenlijke punten te formuleren. Een op hoofdlijnen gedeelde visie moet
ervoor zorgen, dat de partijen met de neuzen dezelfde kant opstaan. De visie moet hen wel de ruimte
laten om die in te vullen naar hun eigen achterban. De visie is het resultaat van een gemeenschappelijk
proces, waarin de kloof tussen het alledaagse en het geplande wordt overbrugd.
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2. De doelmatigheid en effectiviteit
Er gebeurt veel in Transvaal. Tal van partijen zetten hun beste beentje voor: buurtvaders, wijkambassadeurs, Haagse Hopjes, gemeente, corporatie en nog veel andere formele en informele organisaties. Met
allerlei initiatieven en activiteiten dragen zij bij aan verbeteringen in de wijk. Niet al deze initiatieven zijn
allemaal even zichtbaar. Ze worden ondernomen vanuit verschillende agenda’s, op basis van verschillende soorten logica. Dat leidt tot een complexe situatie in termen van sociale duurzaamheid: het borgen
en het inbedden van successen in lopende processen.
Het is niet meer dan logisch dat de meer formele organisaties in Transvaal zoeken naar meer doelmatigheid en efficiency. Een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft de opdracht te werken
aan een wijkmerk dat recht doet aan de ultieme diversiteit van de wijk. Daarnaast zijn er gezamenlijke
activiteiten gaande zoals de nieuwjaarsbijeenkomst en Terras Transvaal om de zichtbaarheid en de onderlinge samenwerking te vergroten. Op zoek gaan naar meer zichtbaarheid, vertrouwen en vitale samenwerkingsverbanden zal het continu veranderingsproces in de wijk en de onderlinge relaties tussen de vele
organisaties versterken.
Een gedeeltelijke overlap tussen initiatieven en projecten is haast vanzelfsprekend. Wanneer de nadruk
komt te liggen op de negatieve aspecten van wat “de projectencarrousel” wordt genoemd, wordt het ook
moeilijk om tevreden te zijn met kleine successen en om deze te borgen. Een positieve belichting van de
vele initiatieven en activiteiten draagt tevens bij aan de sfeer in de wijk. De betrokken partijen mogen dus
ook hun zegeningen tellen. En tegelijkertijd kunnen zij vanuit de bestaande mogelijkheden opnieuw en
creatief naar de gekozen doelstellingen kijken. Kunnen zij samen werken aan de gezamenlijke visie, aan
een gezamenlijke wijkagenda.
3. De wijze van de vernieuwing zelf
Uit het voorgaande blijkt, dat meer organisch of natuurlijk vernieuwen voordelen biedt. Maar de diversiteit en de snelle veranderingen in de bevolkingssamenstelling maken het wel heel lastig om vernieuwing
van onderop mogelijk te maken. De wijk is geen stilstaand water, er zit beweging in. De huidige bewoners
zijn niet per se de bewoners die ook over tien jaar in “het nieuwe Transvaal” leven.
Dit maakt het bepaald complex om de stelling te betrekken dat “de verantwoordelijkheid bij de bewoners gelegd kan worden”. Het is al een hele opgave om te werken aan verbetering van de wijk door meer
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organisch bottom-up werken, meer ruimte voor kleinschaligheid en een op hoofdlijnen gedeelde visie. Er
zal dus meer focus zijn op het proces, op het organische en op het kleinschalige, vanuit een gemeenschappelijke, inhoudelijke visie, waarbij alle relevante partijen hun eigen accenten kunnen leggen.

Slot
Er is geen kant-en-klare aanpak is om tot wijkvernieuwing te komen. De huidige tendens in het debat
over wijkvernieuwing is die van organische, natuurlijke wijkvernieuwing, waarbij niet een vooraf gedefinieerd einddoel centraal staat, maar ”de weg ernaartoe”. Daarbij hoort noodzakelijkerwijs een betere afstemming tussen enerzijds de geplande wereld van plannen en beleid en anderzijds de alledaagse wereld.
Gezien de vele verschillende partijen met verschillende belangen, agenda’s en logica’s is het niet vreemd
dat er spanningen heersen tussen formele en meer informele organisaties en bewoners. Onderzoek, dialoog en overleg op een laag schaalniveau kunnen een bijdrage leveren aan een nieuwe wijkaanpak waarbij
• eenzijdig top-downdenken verlaten wordt;
• bewoners een meer actieve en meer bepalende rol toebedeeld krijgen;
• een meer organische werkwijze ontwikkeld wordt.
Dit is in principe een nieuwe vorm van maakbaarheid die vanuit een gezamenlijke inhoudelijke visie inspeelt op de dynamiek en diversiteit in de bevolkingssamenstelling. Drukte aan overleggen en initiatieven
zullen onvermijdelijk blijven in een wijk als Transvaal.
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Bron: Anja Berkelaar (2012), De Ontkokeraar in informatieland? De i-Shop in Transvaal Den Haag bezien.
Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Brug tussen beleidswereld en leefwereld
De Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning – heeft de intentie de burgers te stimuleren tot zelfredzaamheid. Deze wet kent de functie Informatie en Advies. Hieruit is een nieuwe loot aan de welzijnsboom gegroeid: de i-Shops (informatieshops) in de wijken van Den Haag. Dit zijn laagdrempelige informatiebalies waar bewoners met vragen terecht kunnen en waar professionals hun vragen beantwoorden
of hen doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties. De gedachte hierbij is dat burgers geen last
mogen hebben van verkokering in het beleid, van de situatie dat voor elk thema een apart beleidsregime
bestaat. De i-Shops zijn als het ware de brug tussen de beleidswereld en de leefwereld.
De vraag is nu of en in hoeverre de i-Shops een ontkokeringsinstrument zijn voor het Haagse Wmo-beleid
inzake informatie en advies? Tussen 2008 en 2011 is veldonderzoek verricht in de i-Shop in de Haagse
wijk Transvaal, ondergebracht in de Julianakerk. Het is de eerste en de grootste i-Shop in Den Haag en
verwerkt in 2008 40 procent van alle i-Shopvragen in de stad. Het onderzoek is zowel kwantitatief als
kwalitatief van aard. Het kwantitatieve onderzoek betreft een statistische analyse van het volledige databestand 2008 van de i-Shop Transvaal in 2009. Voor het kwalitatieve deel zijn diverse partijen bevraagd.

De metafoor “verkokering”
Meer dan veertig jaar al is de overheid op zoek naar samenhang en ontkokering. Het veld, de kokers en
de problemen zijn dermate complex, dat mocht een bepaalde koker overstegen zijn, er snel weer een
nieuwe koker opduikt. Als de vraag van de burger binnen een reguliere koker wordt ingepast, is er het
risico op aanboddenken: het aanbod bepaalt dan hoe de vraag wordt aangepakt. In zo’n geval is er geen
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maatwerk voor de burger en geen integrale aanpak van een multiprobleem. Bij een institutionele logica14
zijn de agenda en de werkwijze van de betreffende instelling leidend. Zijn er specifieke moeilijkheden,
dan schiet de organisatie al snel in een verticale reflex, waarbij de verantwoordelijkheid niet op een laag
niveau wordt genomen en juist de problemen naar een hoger echelon worden doorgeschoven om daar
te worden opgelost.
Anderzijds is het ook zo dat regelmatig alles wat niet goed gaat, geweten wordt aan verkokering. Bij een
aanpak om tot ontkokering te komen, kan men doorschieten in de complete herinrichting van de sector
of de organisatie. Dan komt al gauw de vorm op de eerste plaats en is er minder aandacht voor de inhoud
van de problemen. Ontkokering wordt in die situatie een grenzeloos ideaal, de panacee voor de grootstedelijke problemen en hét middel om alle welzijnsbeleidsproblemen op te lossen.

Het ontstaan van i-Shops
Sinds 1 januari 2007 is de Wmo van kracht, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeenten
voeren de Wmo uit. Den Haag heeft 44 wijken en 8 stadsdeelkantoren. Deze schaal alleen al vraagt om
gemeentelijke spreiding van het informatiebeleid. Een van de prestatievelden in deze wet is “informatie
en advies”. In de aanloop op de nieuwe wet Wmo bieden de vier Haagse welzijnsorganisaties – Zebra,
Voor, Mooi en Scheveningen – in december 2005 het plan i-Shops aan de gemeente aan. Hiermee willen
zij invulling geven aan de informatie- en adviesfunctie op wijkniveau. Als de leidraad dient de gedachte:
de burger moet álle vragen kunnen stellen.
“Het maakt niet uit waar de burger informatie en advies ontvangt, mits de informatie maar in orde is”.
De twee grote Haagse gemeentelijke diensten - OCW en SZW - zijn bij de uitvoering van het Wmo-informatie- en adviesbeleid betrokken. Zij opteren voor een “weetwinkel in de wijk”. De strenge spelregel
is dat de burger zich tot ieder loket kan wenden en dat de informatie geen onjuistheden mag bevatten.
Bij de komst van de i-Shop zoekt de gemeente ook afstemming met particuliere initiatieven in welzijnsland. Als eerste wordt de i-Shop Julianakerk in oktober 2006 geopend. In de i-Shops werken professionals, stagiaires en vrijwilligers. Vervolgens wordt in 2008 de “Den Haag OpMaatbalie” (DHOM) in het
14 WRR, Bewijzen van goede dienstverlening (2004).
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leven geroepen. De vier welzijnsorganisaties treden in gezamenlijkheid op met een gemeenschappelijk
pr-beleid en één i-Shopfolder voor alle vestigingen.
Bij de i-Shops gaat 80 tot 85 procent van de informatie- en adviesvragen van burgers direct of indirect over geld. Het maakt niet uit dat bij DHOM hetzelfde type vragen binnenkomt als bij de i-Shops.
DHOM beantwoordt de gestelde vragen en kan ook verwijzen naar de i-Shop. Door via meerdere loketten de burger te bereiken, staat de gemeente zo dicht mogelijk bij de burger. Zo heeft de i-Shop een soort
VVV-functie in de buurt: men kan er immers met elk willekeurig onderwerp terecht.
In 2008 hadden de Haagse i-shops ruim 14.000 cliëntcontacten. Het aantal locaties was in 2011 zestien.
De locatiekeuze wordt ingegeven door bereikbaarheid en betaalbaarheid. Daarom is de i-Shop vaak gevestigd in bestaande panden, waardoor de gemeente kan meeliften in bestaande locaties.
Functies van de i-Shop
De vijf functies van de i-Shop zijn:
1. informatie- en advies, wegwijzerfunctie, dienstverlening en bemiddeling;
2. contact- en stimuleringspunt voor burgerinitiatieven, ontmoeting- en contactpunt voor wijkbewoners;
3. vraag- en aanbodpunt voor vrijwilligers, een punt waar wijkbewoners en -organisaties kennis kunnen
nemen van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers;
4. onderhouden van wijknetwerken, bevorderen van actieve communicatie tussen diverse voorzieningen en werkers in buurt/wijk;
5. permanent klantenonderzoek, waarbij de vraag van de klant richtinggevend is voor de vormgeving
van het loket.
De i-Shops organiseren de backofficefunctie, waardoor mensen zo adequaat en snel mogelijk doorverwezen en bemiddeld worden naar de juiste instanties, instellingen en dienstverleners. Daar waar mogelijk
maakt de medewerker van de i-Shop voor de klant afspraken met instanties. Daarmee vervult de i-Shop
een frontofficefunctie, zichtbaar voor de klant. Belangrijk is dus dat de i-Shop weet wie de volgende in
het traject is. Dat vraagt van medewerkers de competentie om de vraag van de klant goed te kunnen
duiden en om de vraag achter de vraag te ontdekken.
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i-Shop en DHOM-loket
Den Haag OpMaat [DHOM] begint in mei 2008 in de stadsdelen Centrum en Scheveningen als hét loket
waarbij de burger terecht kan voor alle voorzieningen: inburgering, sociaaljuridische hulp, financiële hulp
en “geld op maat”. Deze voormalige advies- & informatiebalie van de dienst SZW regelt bijvoorbeeld:
hulp bij schulden, invullen van formulieren, huur- en zorgtoeslag, vergoeding van bijzondere kosten, de
Ooievaarspas, de taxibuspas, een rolstoelaanvraag, een woningaanpassing etc. DHOM kijkt actief naar de
klant en onderzoekt of hij of zij recht heeft op meer en andere voorzieningen. Op het gebied van informeren
van de burger hebben DHOM en de i-Shop precies dezelfde functie: beide instanties staan de burger met
raad bij. DHOM voegt ook de daad bij het woord. DHOM heeft in principe meer een eerstelijnsfunctie.
De i-Shop werkt in het grijze gebied tussen nulde lijn en eerste lijn, als een professional die mensen wegwijs
maakt. DHOM werkt samen met andere hulpverleningsorganisaties en coördineert en monitort indien
nodig de hulp die de diverse instanties leveren. Ook gaat DHOM op huisbezoek om de thuissituatie te
onderzoeken en te zien of de bewoners hun rechten op voorzieningen actief benutten. Mensen die zijn vastgelopen in de bureaucratie krijgen een case manager toegewezen. Voor DHOM zijn dit de vaste klanten.
Achter het loket zitten advies- en informatiemedewerkers met een sociaaljuridische achtergrond. Voor 2010
meldt DHOM 178.956 contacten; face to face gaat het om een totaal van 62.393 contacten.
DHOM heeft inhoudelijk een ander takenpakket dan de i-Shop. Zij is immers een uitvoeringsorgaan van
regelingen, beslist over geld en draagt ook verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De DHOM-hulp is
dan ook praktischer van aard dan de hulp die de i-Shop verleent. Want de i-Shop voert geen regelingen
uit, maar voert informatiebeleid uit, informeert en verwijst inhoudelijk door. De i-Shop geeft derhalve
meer onzichtbare dienstverlening en handelt in kennis, woorden, informatie en advies. Een ander verschil tussen DHOM en de i-Shop is dat DHOM een klantvolgsysteem heeft, dat haar inzicht geeft in de
hoeveelheid veelkomers en shoppers. In de praktijk blijkt dat er vaste klanten zijn, die bij ieder formulier
vragen hebben.

De i-Shop Transvaal nader omschreven
In het onderzoek staat de i-Shop Transvaal in de Julianakerk centraal die in 2008 bijna 40 procent van
alle i-Shopvragen in Den Haag verwerkt. De oude kerk is omgebouwd tot een grote, toegankelijke ruimte, waarin diverse hulpverlenende instanties zijn gehuisvest. De i-Shop is doordeweeks open van 9 tot 17
uur en werkt met een combinatie van mbo-professionals, stagiaires en vrijwilligers. In totaal werkt men
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in 2008 in de Julianakerk met een inzet van 109,5 uur per week. De i-Shop en DHOM hebben een gezamenlijk basisopleidingstraject. Medewerkers die (nog) niet voldoen aan de mbo-vereisten moeten door
de eigen werkgever tot het juiste niveau geschoold worden. In totaal worden er in 2008 14.295 cliëntcontacten voor alle i-Shops in Den Haag geteld. De i-Shop Transvaal heeft in dat jaar 5.296 klanten. Dat
grote getal onderstreept de primaire functie van de i-Shop: centralisatie van de vraag- en adviesfunctie in
de wijk met betrekking tot regelgeving en voorzieningen.
De cijfers bevestigen de functie van de i-Shop tussen de nulde en eerste lijn:
• 64 procent van de contacten gaat over de uitleg van zaken en brieven.
• 55 procent van de contacten bestaat uit kortdurende gesprekken.
• 77 procent van de vragen handelen de baliemedewerkers zelfstandig af.
• 23 procent van de vragen verwijzen zij door, waarvan 2 procent een “warme verwijzing” betreft (specifiek naar een instelling of persoon).
De wijkbewoner heeft lang niet altijd een apart, verkokerd probleem, maar komt aanzetten met een breder verhaal. Dit kan variëren van overlast door hondenpoep tot en met de uitkeringsproblematiek. Aan
een probleem zitten vaak verschillende kanten. Daarom kunnen meerdere professionals bijdragen aan de
oplossing ervan. Het is een feit dat burgers wel eens het spoor kwijt raken in de wirwar van regels of dat
zij de formulierenstroom niet begrijpen.

De klanten: het zijn goede mensen, de i-Shopmensen
Klanten ervaren de i-Shop als laagdrempelig. Zij kunnen zonder afspraak naar binnen in de Julianakerk.
De contacten zijn anoniem, medewerkers noteren alleen de postcode. Veel mensen brengen regelmatig
een bezoek aan de i-Shop. De medewerkers herkennen mensen als klanten. Stel dat 60 tot 70 procent van
de 5.300 formulieren van de i-Shop van een vaste groep bezoekers komt (een niet onredelijke schatting),
dan is het bereik in Transvaal zo’n 1.500 tot 2.000 mensen. Dit impliceert ook veel “repeatbusiness” bij
de i-Shop, oftewel een doelgroep van vaste klanten.
Mensen geven aan dat ze goed geholpen worden. De doelgroep heeft moeite met de officiële ambtstaal in
brieven. Men gaat naar de i-Shop, omdat die open is en men niet (lang) behoeft te wachten. Hun vragen
worden goed en zorgvuldig afgehandeld. De klanten waarmee gesproken is, geven een tevreden indruk
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over de service die de i-Shop verleent. Men vindt het allemaal oké: ‘Lieve, goede mensen die echt helpen’.
Een mevrouw heeft er moeite mee dat ze in de i-Shop in het Nederlands moet praten. De i-Shop opereert
als de buurtsecretaresse, een frontoffice voor vragen over de permanente formulierenstroom van instanties. De i-Shop behandelt zaken die de vragers niet kunnen of willen begrijpen: over alle internetprocedures in deze ICT-maatschappij die van de burger leesvaardigheid verwachten, over het maken en boeken
van afspraken en – een enkele keer – over eventuele mazen in de wet of het ambtelijke systeem. Zonder
de i-Shop Julianakerk zouden de buren en de kinderen het weer drukker krijgen, geven de bezoekers
aan. Of ze zouden aangewezen zijn op de balies van andere hulpinstanties en dan langer moeten wachten.
Zonder i-Shop zouden de mensen opnieuw proberen een weg te vinden in het beleidsveld om antwoord
te krijgen op de eigen hulpvragen.

De managers: de i-Shop functioneert naar tevredenheid
De managers verwachten dat er als spin off van de i-Shopbalie een zekere sociale cohesie in de wijk ontstaat. De insteek van de i-Shopregistratie is zicht te krijgen op het type vragen, niet op specifieke thema’s
of op type klanten. Anonimiteit wordt gewaarborgd. Registratie van ”dubbele klanten” – zij die zowel
bij de i-Shop als bij DHOM komen – is niet mogelijk. De managers achten dit ook niet wenselijk. Dat
wellicht een groot deel van de vragen in Transvaal van vaste klanten komt die regelmatig bij de i-Shop
langskomen, is geen managementissue. Het frontoffice doet het werk! De i-Shop is er juist voor om zaken
decentraal op het juiste niveau af te handelen, zonder daarmee de backoffice te belasten.
Een gezicht voor de klant, geen empowerment
De managers ervaren het percentage doorverwijzingen – 23 procent waarvan 2 procent ”warm” – wel als
laag. Eigenlijk kent de frontoffice het percentage niet van klanten die het traject afmaken in de backoffice. Ook weten de medewerkers niet hoeveel mensen uit bijvoorbeeld het schuldhulpverleningstraject
komen. Dat maakt het werk van de i-Shop wel tot een druppel op een gloeiende plaat. Medewerkers
leggen als het ware niet meer dan een spoor van broodkruimels naar een punt in het backofficesysteem.
In feite zijn zij meer bezig om een gezicht te zijn voor de klant: door vertrouwen te geven, hulp te bieden,
mensen te helpen die niet in staat zijn om iets zelf op te lossen. Het zijn baliemedewerkers die vragen
afhandelen, geen vrijwilligers of hulpverleners die met de klant mee kunnen gaan naar afspraken. De
i-Shop onderhoudt in die zin de netwerken en matcht de hulpvraag met de juiste persoon in het circuit.
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En dan is er nog de intentie van een warme verwijzing: een medewerker verwijst de burger door naar
iemand die hij of zij kent in het systeem. Het zijn directe verwijzingen naar een mens in de bureaucratie,
met wie ook gelijk een afspraak wordt gemaakt. Dit voorkomt dat mensen afspraken vergeten, onvoorbereid naar een gesprek gaan of niet de juiste papieren bij zich hebben. In 2008 is er slechts in 2 procent
van de gevallen sprake van een warme verwijzing. Vooralsnog is dit dus niet veel meer dan een nobel
streven. De i-Shopbaliemedewerker zit duidelijk op ”tell”-niveau: duidelijke instructies geven aan de
burger over het systeem en de weg in het systeem. Er is geen insteek van empowerment door de vragen
te analyseren en vervolgens een opvoedende dienstverlening richting de zelfredzaamheid van de klanten
te ontwikkelen.

De i-Shop baliemedewerkers: het is soms lastig werken in de praktijk!
De medewerkers van de i-Shop zien de onderkant van de maatschappij: allerlei combinaties van ziektebeelden, verslavingen, taalachterstanden, mensen die in de problemen zitten en/of armoede kennen. Het
is de maatschappelijke klasse die het geld via de uitkering verdient. De medewerkers moeten van goede
huize komen voor deze functie en veel geduld hebben, willen zij al deze mensen serieus en professioneel
te woord staan. Klanten hebben emotionele opvliegers, zijn soms agressief of proberen van alles uit om
geld te verwerven. Er is een spanningsveld tussen enerzijds geholpen willen worden, maar anderzijds
onbegrip tonen of allerlei emoties botvieren op de eerste de beste dienstverlener. Tussen de regels en zinnen door, met de brief in de hand, probeert de i- Shopmedewerker op basis van soms een enkel woord te
begrijpen wat de vraag van de bezoeker nu werkelijk is. Dit vraagt om tolken in meerdere talen. Zeker de
mensen met incasso- of betalingsproblemen doen alles wat mogelijk is om onder de gestelde ambtelijke
druk van betalen uit te komen. Zij worden dan ook boos op de i-Shopmedewerkers als die het beeld
bevestigen van “u moet wel betalen”. In de buurt staat de i-Shop erom bekend, dat de baliemedewerker
de brief goed leest en goede oplossingen geeft.
Soms probeert de klant de zorg uit te buiten. Dit valt niet altijd in goede aarde. Klanten zijn ook gewoon
shoppers en laten geen argument onbenut in hun pogingen het eigenbelang te dienen. Dit betekent onderhandelen of marchanderen, emoties in de strijd gooien. De baliemedewerkers ervaren aan den lijve
dat een gedeelte van de clientèle uit is op eigen gewin. Mensen gebruiken nu eenmaal smoesjes om hun
doel te bereiken. Tegelijkertijd bestaan er nuances. Soms is het ook voor klanten een soort tasten in een
duistere wereld, omdat zij de taal niet begrijpen.
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Conclusies
Wegwijzer in welzijnsland
De i-Shop is sterk in de informatie en adviesfunctie, fungeert als een wegwijzer in welzijnsland, is dienstverlenend en bemiddelt. De i-Shop geeft een effectieve, menselijke en warme dienstverlening, is een
gezicht in de wijk. De medewerker moet in staat zijn om de klanten te lezen, met hun multiculturele
achtergrond. In feite is de dienstverlening van de i-Shop soms niet meer dan een druppel op de gloeiende
plaat van multiproblemen van een bekende doelgroep. Praktische problemen zoals de inschaling van de
baliemedewerkers en het efficiënter zoeken door baliemedewerkers zijn op te lossen.
Belemmerende anonimiteit
De andere functies van de i-Shop – wijkspin, de vrijwilligersbank en het startpunt van wijkinitiatieven –
alsmede het permanente klantenonderzoek komen in de praktijk niet goed uit de verf. De oorzaak hiervan is de keuze voor de anonimiteit in de dienstverlening om maar zo min mogelijk klanten af te schrikken. Deze anonimiteit heeft zeker een drempelverlagende werking en een democratische waarde. Juist
vanwege die anonimiteit zijn de andere toegeschreven functies in de praktijk eenvoudig niet te realiseren.
Hoe zou een i-Shopmedewerker vanuit de positie van dienstverlener met anonieme klanten bijvoorbeeld
kunnen gaan werken aan specifieke wijkstimulansen? Of aan een match met een vrijwilliger? Dit zou direct de anonimiteit doorbreken. De i-Shop kan de klanten herkennen, maar gezien de eigen doelstelling
en functie niet echt kennen.
Het probleem van de taal
Een terugkerend probleem is de taal. Het systeem genereert taal op papier. De laaggeletterde doelgroep
begrijpt die taal niet. De klant beweegt zich naar de plek waar de minste weerstand is. Hij of zij is gewend
om te regelen, te vragen, te duiken wanneer het effect van een maatregel duidelijk wordt. Het niet kunnen of willen begrijpen is lastig: wanneer is het echt? Wanneer wordt het gespeeld? Het onderzoek laat
zien dat mensen die niet goed (Nederlands) kunnen lezen een probleem hebben met deze administratieve bureaucratische ICT-maatschappij.
Daar staat tegenover dat ook de klant een eigen verantwoordelijkheid heeft. Een cursus “Administratie”
voor analfabeten of mensen met een uitkering of een cursus “Omgaan met geld en krapte” kan zeker op
zijn plaats zijn. Niet alle problemen worden door de overheid opgelost. Wel is een onafhankelijke infor-
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matie- en adviesvoorziening van belang, die voor een iedereen toegankelijk is. Zo’n voorziening moet het
schrikbeeld voorkomen van een “bananenrepubliek” waarin bepaalde figuren al dan niet met corruptie
de informatiestroom beheersen.
Interoperabiliteit
Het gaat al met al niet zo zeer om ontkokeren, maar om interoperabiliteit in welzijnsland. Interoperabiliteit betekent in het algemeen dat partijen of systemen in staat zijn tot onderlinge uitwisseling en/of
communicatie. De systemen kunnen met elkaar praten en zijn in zekere zin compatibel. Voorbeelden
van interoperabiliteit in de maatschappij zijn de huisarts en de specialisten in het ziekenhuis die over dezelfde informatie beschikken. Of de politie, brandweer en ambulances die tegelijkertijd worden ingezet
bij een ramp. Om interoperabiliteit te bereiken, zijn standaarden, protocollen en procedures bijzonder
belangrijk. Dit is een pleidooi voor normale professionele logica, waarbij een ieder het werk naar eer en
geweten doet en de klant niet aan zijn lot wordt overgelaten. Top-down en bottom-up moeten op elkaar
ingespeeld zijn en doen wat ze moeten doen. Je zou kunnen zeggen dat ze “achtjes” lopen in samenwerkende systemen.
Logischerwijs is voor de i-Shop dan de rol weggelegd om effectief en efficiënt met de bestaande kennis
van het veld en de burgers om te gaan en de klanten daarmee van dienst te zijn. Het is utopisch om te
streven naar volledige ontkokering. Pareto stelde dat 80 procent van de economie beheerst wordt door
20 procent van de mensen en dat 80 procent van de uitkomsten veroorzaakt wordt door 20 procent
van de oorzaken. Door deze 80/20-verhouding als uitgangspunt te nemen, kan de efficiëntie van de
probleemaanpak verhoogd worden. Juist voor een selecte groep – 20 procent – moet men samenwerken
tussen de kokers en interoperabel zijn. Het merendeel (80 procent) kan via de kokers worden afgedaan.
Beleidsmatig is het dan de kunst om de selectie van die 20 procent zware gevallen aan de frontoffice te
doen, waarna met diverse disciplines geïntegreerd samengewerkt wordt. De i-Shop heeft dan een doorkoppelfunctie.
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6. BINCKHORST, EEN BEDRIJVENTERREIN
IN TRANSFORMATIE
		Bron: Louis Kanneworff (2011), De ‘organische’ transformatie van bedrijventerrein de Binckhorst.Tussenstad op
weg naar een duurzame Haagse stadswijk.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Einde van een planvorm
In de stedelijke ontwikkeling is lange tijd een grote plaats voor masterplannen: grootschalige omvangrijke plannen, waarbij investeringen van overheid en private partijen het mogelijk maken om een gebied
opnieuw te ontwikkelen. Vaak zijn de plannen groot en ingrijpend (masterplannen) en bedoeld om de
concurrentiepositie van de stad ten opzichte van andere steden te versterken.
Vanaf 2007 wordt Nederland getroffen door de financiële crisis. Daarin past niet meer een planvorm met
veel optimisme en groeidenken. Financiers van grote herstructureringsprojecten tellen hun knopen en
trekken zich terug uit de stedelijke groeimachine. Nationale, regionale en lokale overheden moeten bezuinigen om de begrotingen sluitend te maken. Menig project wordt gefaseerd, opgesplitst of afgeslankt.
In Den Haag vormt de planontwikkeling voor het 150 hectare grote bedrijventerrein de Binckhorst een
goede illustratie van deze ontwikkeling. We gaan daarvoor terug naar het begin van de vorige eeuw.

Strategisch reservegebied
In 1906 neemt Den Haag de veenpolder Binckhorst over van de gemeente Voorburg. Het doel is om
daar de tweede Gemeentelijke Gasfabriek te bouwen. Maar de verdere ontwikkeling van het lege gebied
verloopt geheel anders dan voorzien in het structuurplan van Berlage uit 1906. Zo komt er geen oostwestverbinding naar Voorburg. Ook blijven er twee stations ( Holland Spoor en Staatsspoor) in Den
Haag. Tegen de zin van de gemeente komt er wel een begraafplaats in het gebied. In de jaren dertig wordt
een begin gemaakt met de aanleg van de Binckhorsthavens.
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Ook van het structuurplan Groot Den Haag (Dudok, 1949) wordt veel niet uitgevoerd. De grenscorrecties met Rijswijk en Voorburg blijven uit, Ook de geplande Rotterdamse Baan, de interlokale ontsluitingsweg naar Rotterdam, wordt niet gerealiseerd. De invloed van de Nederlandse Spoorwegen op de
Binckhorst blijft groot. De bouw van het nieuwe Centraal Station ( vh Staatsspoor) zorgt op de Binckhorst voor een extra spoorboog, opstelsporen en een groot goederen emplacement
Na de oorlog wordt het gebied een knooppunt van industrie en werkgelegenheid. Vanaf de jaren 70
gevolgd door een snelle industriële neergang. De Binckhorst wordt een geïsoleerd en versnipperd gebied
met een onbestemd en een zeer divers karakter. Het gebied wordt speelbal van onvoorziene ontwikkelingen zoals een forse kantoorontwikkeling. Het fungeert als overloop en opvang van stedelijke functies
die elders in de stad minder welkom zijn. Er komen autosloperijen, een huisvuiloverslagstation, een
asielzoekerscentrum en een nachtopvang van het Leger des Heils. Het gebied krijgt alle kenmerken van
een belangrijke strategische reserve voor Den Haag, een “tussenstad”. In de directe nabijheid van de
binnenstad beschikt Den Haag over een functionele rommelzolder.

Nieuw perspectief
In 2002 wordt na een lang proces het grondgebied van Den Haag uitgebreid met nieuwbouwlocaties
in de randgemeenten. Deze ‘grenscorrectie’ zet ook de aanleg van de Rotterdamse baan weer op de
agenda. Vanuit Haags perspectief verandert de Binckhorst van een perifere economische locatie, maar
een centraal gelegen strategische locatie. Zo ontstaat er stapsgewijs een nieuw perspectief voor de
Binckhorst. Gesproken wordt van “een hoogwaardig, stedelijk gebied met een menging van functies,
als logische voortzetting van de huidige Centrumontwikkeling”. En naast een meer economische kijk
ontstaat er ook een stedenbouwkundige kijk op het gebied. In de Gebiedsvisie Binckhorst (2003)
wordt gesproken van “bedrijvigheid maar ook andere functies”. En: “Binckhorst is zo omvangrijk dat
deelgebieden met een eigen sfeer en functionele invulling kunnen worden gerealiseerd, zodat de verschillende functies, waaronder wonen, elkaar niet hinderen.” Wonen wordt meer en meer een serieuze
optie. De Structuurvisie Den Haag 2020 (2005) wordt het nieuwe kader voor de transformatie van de
Binckhorst. In de Structuurvisie groeit Den Haag door naar 505.000 inwoners. Om die groei te realiseren zijn nieuwe bouwlocaties en tienduizenden woningen nodig. Bedrijventerrein de Binckhorst wordt
aangewezen als de belangrijkste binnenstedelijke bouwlocatie, met minimaal 5000 nieuwe woningen.
Woningbouw wordt het nieuwe ontwikkelingsmodel voor de Binckhorst.

72

6. BINCKHORST, EEN BEDRIJVENTERREIN IN TRANSFORMATIE

Omdat het bepaald een omvangrijk gebied is (130 hectare, 100 eigenaren), kan de uitvoering van de gebiedsvisie niet alleen een zaak van de gemeente zijn. Samenwerking met partijen die willen investeren is
noodzakelijk. Er komt een publiek-private samenwerking tot stand met de gebiedsonderneming Nieuw
Binckhorst. In deze onderneming participeren de gemeente (50 procent), BPF Bouwinvest (25 procent)
en de Rabo Vastgoedgroep (25 procent). Deze gebiedsonderneming geeft Bureau OMA van Rem Koolhaas de opdracht een inspirerende visie voor de nieuwe Binckhorst te ontwerpen.

Masterplan Nieuw Binckhorst
In 2006 komt het Masterplan Nieuw Binckhorst naar buiten. Het plan wordt gepresenteerd als
“de grootste binnenstedelijke herstructurering van Nederland”. NieuwBinckhorst wordt gekenmerkt
door “een stoere uitstraling, een ondernemend karakter en hoogstedelijke kwaliteit.” Het programma
omvat in hoofdlijnen 7.000 woningen (5.000 woningen tot het jaar 2020), 200.000 m2 kantoor, 65.000 m2
bedrijfsruimten.alsmede een park van 16 hectare met waterberging en parkeergarage. Om deze radicale
transformatie mogelijk te maken moet een groot deel van de bestaande bedrijvigheid verplaatst worden
naar buiten de stad. Nieuw Binckhorst moet een “Singapore aan de Trekvliet” worden, met spectaculaire
hoogbouw tot 140 meter hoog en een mondiale uitstraling.
Wat de woningbouw betreft valt op dat 70 procent van het programma – 5.000 woningen – in het middeldure en dure segment is geprogrammeerd. Dit aandeel spoort met het aandeel aan middeldure en
dure woningen in de VINEX-locaties. Maar ook met een hoog aandeel aan dure woningen kan het gehele
project niet worden gerealiseerd zonder rijkssubsidie. Door het Masterplan Nieuw Binckhorst aan te
wijzen als nationaal sleutelproject denkt Den Haag aanvullende gelden te verwerven.
Nog voordat er één woning gebouwd is, wordt het project al gelanceerd als voorbeeld voor andere herstructureringsopgaven in Nederland vanwege het integrale karakter en de verevening en risicoverdeling
tussen de private en publieke partners. Het voorgestelde project is bij uitstek een voorbeeld van een “extreme makeover“ van een groot binnenstedelijk gebied. Het plan kent kwetsbare elementen. Zo moeten
meteen in de eerste jaren al 500 woningen per jaar gebouwd worden om snel het perspectief op een echte
woonwijk van de grond te krijgen. Bovendien is in het plan geen ruimte opgenomen voor alternatieve
ontwikkelingen. Het is zoals dit heet een gesloten model.
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De ingebouwde kwetsbaarheden komen snel aan het licht. Het project krijgt te maken met een reeks
onvoorziene omstandigheden: het bestemmingsplan Nieuw Binckhorst moet in delen worden opgeknipt
(fasering), het geplande Trekvliettracé blijkt onhaalbaar, de NS voelt niets voor een station in de Binckhorst en BPF Bouwinvest trekt zich terug uit de samenwerking vanwege de kredietcrisis.

Gebiedsaanpak Binckhorst
Eind 2009 wordt duidelijk dat een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de Binckhorst moet worden opgesteld, met een veel meer gefaseerde aanpak en met verschillende partners per deelgebied. In dit kader
krijgen Urhahn Urban Design en Floris van Alkemade van OMA de opdracht de nieuwe aanpak te vertalen in een integraal ontwikkelingsplan (IOP). Hierin zijn de contouren zichtbaar van een andere aanpak.
Het Integraal Ontwikkelingsplan Binckhorst legt de nadruk op het schakelen tussen de langere en de
kortere termijn, in combinatie met het behoud en hergebruik van karakteristieke industriële plannen. De
plannen voor de Binckhorst veranderen van een groot masterplan tot een stapsgewijze, meer bescheiden
gebiedsontwikkeling. Wel blijft het eindbeeld van een hoogstedelijke gemengde woonwijk met 7.000
woningen en een stadspark overeind.
Maar ook deze plannen blijken nog steeds te ambitieus. In 2010 moet de gemeente vanwege de aanhoudende crisis keuzes maken in het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en besluit zij de
komende jaren geen prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de Binckhorst. Daarmee neemt de gemeente Den Haag definitief afscheid van het Masterplan Nieuw Binckhorst en ook van het integraal
ontwikkelingsplan. Na die tijd werkt de gemeente met de Gebiedsaanpak Binckhorst, vastgesteld in
december 2011. Volgens deze aanpak zal de verandering van de Binckhorst meer geleidelijk plaatsvinden, verspreid over een langere termijn. Een verandering van een bedrijventerrein naar een gemengd
woon- en werkgebied.
De gemeente kijkt naar een andere ontwikkelingsstrategie die meer uitgaat van de bestaande kwaliteiten van het gebied. Zij blijft zich alleen inzetten voor een infrastructuurproject, de aanleg van de Rotterdamse baan. Initiatieven voor andere zaken moeten nu uit de markt komen. Vanuit een totaal ander
perspectief wordt gekeken naar de bestaande gebouwde omgeving in het gebied. Eerder werden veel
bedrijven wegbestemd of gezien als eenheden die je kon verplaatsen. Nu zijn het opeens partners voor
een gebiedsontwikkeling-nieuwe-stijl. Dit is bepaald wennen aan beide kanten.
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“Tabula rasa-aanpak”
Het eerst verkruimelen en daarna oplossen van het majeure masterplan heeft veel te maken met
de economische crisis vanaf 2008. De belangrijkste financiële kurk van het plan bestond uit
een groot aantal middeldure en dure woningen en uit rijkssubsidie. Maar vooral aan de bovenkant van de woningmarkt is sprake geweest van een forse waardedaling en van vraaguitval. Daardoor kunnen de betrokken partijen niet langer anticiperen op de waardestijging in de toekomst zoals dat gebeurde in het traditionele verdienmodel voorafgaand aan de crisis. Daarnaast zijn de
rijkssubsidies beëindigd en moesten tekorten binnen de partijen en het gebied worden opgevangen.
Daarmee is voor private partijen de grondslag van de publiek-private samenwerking weggevallen.
Ook hebben we gezien dat het model erg kwetsbaar was door de grootschaligheid en de fasering. Juist
bij een lange tijdsspanne en een omvangrijk gebied is het aantal onzekerheden groot. Deze onzekerheden
zijn bestreden met planningsoptimisme en met het ontbreken van terugvalopties. Het type planvorm is
sterk top-down gericht geweest en heeft geen rekening gehouden met de bestaande kwaliteiten van het
gebied. Zo is in deze “tabula rasa-aanpak” geen onderzoek gedaan naar de bestaande kwaliteiten van de
Binckhorst zelf. Men moest immers met een “schone lei” beginnen. Niettemin hebben binnenstedelijke
locaties altijd specifieke kwaliteiten binnen een eigen historische context. Door de “tabula rasa-aanpak”
moest alle heil van boven komen en is de potentie ter plekke genegeerd.
De gemeente is zich zeker wel bewust van het grote verschil tussen het oorspronkelijke masterplan voor
de Binckhorst en de huidige gebiedsaanpak. “De gebiedsaanpak wijkt sterk af van de manier waarop
grote binnenstedelijke ontwikkelingen sinds begin jaren ‘90 [van de vorige eeuw] vorm kregen.” Maar
volgens de toelichting wordt deze draai positief geframed: “Hiermee vervult de gemeente Den Haag een
voortrekkersrol door de veranderende context met betrekking tot stedelijke ontwikkeling in Nederland
te vertalen naar een toekomstbestendige gebiedsaanpak voor de Binckhorst.” En ook: “De gebiedsaanpak is bedoeld om in een economische onzekere tijd vertrouwen te wekken en richting te geven aan de
ontwikkelingen in de Binckhorst. De nadruk ligt op de voorzienbare termijn en er worden geen nieuwe
keuzes voor de lange termijn vastgelegd. Dit biedt de mogelijkheid om de aanpak periodiek tegen het
licht te houden en te actualiseren.”
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Hoe verder?
Na het vastlopen van het top-down gericht masterplan is er alle reden om meer bottom-up, op een organische wijze aan gebiedsontwikkeling te doen. Het is belangrijk vast te stellen dat op het gebied van de
infrastructuur nog een zware overheidsrol resteert: het initiatief nemen voor en de regie nemen over de
ontwikkeling van de Rotterdamsebaan. De gemeente ziet deze ingreep ook als hefboom voor investeringen later. Maar daarmee is en blijft nog veel onduidelijk. Wat is organische gebiedsontwikkeling meer dan
een afwachtende houding van de gemeente? Wordt na een periode van intensieve plannenmakerij die niet
tot uitvoering is gekomen, gekozen voor afzijdigheid en laissez faire? Zijn er mogelijkheden om tijdelijke
bestemmingen te ontwikkelen in overleg met partners in het gebied en daarbuiten? Wat is het perspectief
van de vele leegstaande kantoren in het gebied: kansen voor herbestemming, voor afwaardering en sloop?
Inmiddels klinken er meer geluiden, dat masterplanning tegenwoordig niet meer mogelijk en zelfs ook
niet wenselijk is. De nadruk ligt nu meer op het beter benutten van het bestaande , spontaniteit en flexibiliteit. Het besef dat je toeval niet kunt uitsluiten, is gegroeid. Met welke planning ook, steeds zal het
anders lopen dan op de tekentafel is bedacht, omdat het aantal onzekerheden groot is. De Structuurvisie
ging er van uit dat voor het realiseren van 500.000 inwoners vele duizenden nieuwe woningen nodig waren. De afgelopen jaren is gebleken dat de nieuwbouw drastisch is ingezakt maar het doel toch gehaald
is. De stedelijke werkelijkheid is minder voorspelbaar geworden. Het wordt dus meer zaak om toeval te
incorporeren dan het uit te sluiten of weg te organiseren. Dit lijkt gemakkelijker dan het is. Partijen aan
tafel doen aan een project, een investering mee, als ze garanties en zekerheden hebben, omdat onverwachte gebeurtenissen hun organisatie, hun bedrijfsvoering en hun missie kunnen treffen.
Als organische gebiedsontwikkeling in de praktijk betekent dat de partijen, inclusief de gemeente, niets
doen en afwachten, is er sprake van stilstand. “De gemeente Den Haag beseft dat tijdelijk (ruimte)gebruik kan bijdragen aan gebiedsontwikkeling, maar de praktijk blijft weerbarstig. Aan de ene kant roept
ze initiatiefnemers op om met voorstellen te komen en aan de andere kant wordt de waarde die bestaande
initiatiefnemers kunnen bijdragen soms niet herkend“ (Lindemann & Schutten, 2012, p. 100). Met het
stimuleren van initiatieven kunnen partijen zich aanbieden die kunnen uitgroeien tot potentiële ontwikkelpartners. Dan kan blijken dat – ook op tijdelijke basis – veel ruimte in het gebied benut kan worden
voor opgaven van het gebied zelf of van de stad. Het gaat dus om meer dan alleen om een infrastructuuringreep als de Rotterdamsebaan.
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Uit de eerste evaluatie van de nieuwe Gebiedsaanpak Binckhorst (januari 2014) blijkt dat er de afgelopen
twee jaar sprake is geweest van 22 concrete plannen. Het merendeel van de plannen betreft transformatie
van bestaand vastgoed. Een 9 tal plannen is niet tot realisatie gekomen, voornamelijk vanwege financiële
redenen. Geconstateerd wordt dat er geen aanleiding is de Gebiedsaanpak aan te passen. “ De eerste
woningbouwinitiatieven zijn er, wat nodig is om uiteindelijk te komen tot een gemengd woon- werkgebied. Er is ook voldoende initiatief voor economische functies in de Binckhorst. De Binckhorst blijft een
interessant werkgebied en heeft economische betekenis voor de stad”. Hoe de menging van werken en
wonen op de Binckhorst er uit zal gaan zien blijft onzeker. Bestaande bedrijven hebben hun milieucirkels
waardoor het “toevoegen van woningen op de Binckhorst een uitdaging is en blijft”.
Dit mag gezegd: “een uitdaging”. Stedelijke ontwikkeling is nooit af.
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7. DE HAAGSE ARBEIDSMARKT EN MISMATCHES
		Bron:Wim Vreeburg (2010), Meedoen in Den Haag, werkt het? Zeven mismatches op de Haagse arbeidsmarkt
in een periode van noodzaak en nood.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Werkloos of niet-werkend werkzoekend
Waar vraag en aanbod is, is sprake van een markt. Niet alleen van goederen, maar ook van arbeid. Werkgevers vragen arbeid; werknemers en werkzoekenden bieden arbeid aan. Voor iedere burger levert werk
zelf verdiend geld op en binding met de samenleving. Inzicht in wie (niet) werken, in match en mismatch
en in effectief arbeidsmarktbeleid is daarom van belang. Dat begint met inzicht in te hanteren termen.
Complexe markt
De arbeidsmarkt is op te splitsen in vele delen, afhankelijk van beroep, opleiding, regio, bedrijfstak, functie en ervaring. Een voorbeeld: voetballers van ADO kunnen terecht bij andere Nederlandse clubs en een
enkeling in een internationale competitie. Omgekeerd zal ADO voetballers van elders in Nederland en
het buitenland aantrekken. Het gaat dan om een specifieke arbeidsmarkt. De gevraagde en aangeboden
kwaliteiten zijn op elk deel bepalend voor de koppeling, de uiteindelijke match.
Niet alle arbeid is betaald. Onbetaalde arbeid zoals vrijwilligerswerk en doe-het-zelven telt niet mee in
de statistieken van inkomens en werkgelegenheid. Werkloosheid heeft daardoor betrekking op mensen
die tot de beroepsbevolking worden gerekend. Werk levert naast zelf verdiend inkomen ook binding met
de samenleving op. De arbeidsmarkt is een complexe markt, zeer heterogeen, met structurele tekortkomingen rond kwalificaties, met economische afwegingen en sociale en ethische vraagstukken. De markt
alleen is niet in staat een optimale afstemming – matching - tot stand te brengen. Om drie redenen heeft
de overheid hier een rol:
1. Economisch: de overheid zorgt voor de levering van economische prestaties en een goede concurrentiepositie. Dit is vooral cruciaal voor een kenniseconomie.
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2. Sociaal: arbeid doet ertoe voor het individu; werk is een zinvolle bron van inkomen en leidt tot inspiratie en voldoening.
3. Ethisch: een goede bewaking en handhaving van het uitkeringsproces is noodzakelijk vanwege de
solidariteit die we allemaal zo wenselijk vinden bij het incasseren van premieopbrengsten.
UWV of CBS
Degenen die op een bepaald moment geen baan hebben, duidt het UWV aan als niet-werkende werkzoekenden (NWW). Het UWV bepaalt deze NWW op basis van zijn administraties. Alleen mensen die
geregistreerd staan, worden meegeteld. Het gaat om mensen tussen 15 en 64 jaar oud die minimaal 12
uur per week willen werken en geen werk meer hebben. Het UWV telt aan het einde van de maand de
aantallen, zonder daarop correctie toe te passen.
Het CBS spreekt van werkloze beroepsbevolking (WBB) en bepaalt de hoogte van de werkloosheid op
basis van enquêtes. Het CBS telt daarin de mensen mee die actief zoeken. Onder werklozen verstaat het
CBS mensen die tussen 15 en 64 jaar oud zijn, minimaal 12 uur per week willen werken, actief zoeken en
direct beschikbaar zijn. De omvang van deze groep meet het CBS via maandelijkse enquêtes, dus op basis
van een steekproef. Dat geeft per maand een bepaalde spreiding. Daarom geeft het CBS het voortschrijdend gemiddelde over telkens drie maanden, met daarbij een seizoenscorrectie.
Deze begrippen overlappen elkaar slechts gedeeltelijk. Er zijn verschillen in definitie, in meting, in periode en in correctie. Daardoor hebben we te maken met twee verschillende populaties die voor verschillende analyses geschikt zijn. Niet alle CBS-werklozen staan geregistreerd bij het UWV.
De CBS-cijfers van werkloosheid (WBB) lopen vanwege het voortschrijdend gemiddelde twee maanden
achter. De cijfers van het UWV zijn weer vervuild, doordat werkzoekenden zich vaak niet uitschrijven.
Voor het macro-economische beleid is “werkloosheid” (CBS-WBB) de meest geschikte indicator. Voor
het regionale arbeidsmarktbeleid is dit de “niet werkende werkzoekenden” van het UWV.

De actoren en hun respons
Als de vraag naar arbeid van gekwalificeerde banen niet samenvalt met het aanbod van de geschoolde
beroepsbevolking, leidt dit tot een onvolledige match. Dit kan een stijging van zowel het aantal vacatures
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als de werkloosheid opleveren. Aan de diverse Haagse actoren - Kamer van Koophandel, UWV, Mondriaan, gemeente, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden, bedrijven en de hogeschool - is de
vraag naar mismatches voorgelegd. Hieronder geven we hun respons weer.
Laaggeschoold versus hooggekwalificeerd
Volgens deze actoren is er sprake van een mismatch, omdat Den Haag aan de ene kant een relatief groot
aanbod heeft van laaggeschoold personeel, terwijl er structureel meer vraag is naar hooggekwalificeerd
personeel. Vraag en aanbod weten elkaar niet voldoende te vinden.
“Een mismatch op de Haagse arbeidsmarkt zit in de eerste plaats in het grote aantal mensen aan de
onderkant van het arbeidsaanbod, voor wie onvoldoende laaggeschoold werk voorhanden is. Dit leidt
tot een pool van ongeschoolden, voor wie re-integratie nodig is, en de vraag waar voor hen het werk
gevonden kan worden. Voor plaatsing van laaggeschoolden maakt het veel uit of zij zich de basisregels
van omgang hebben eigen gemaakt: op tijd, verzorgd, beleefd, dienstwillig zijn.”
Niveau beroepsopleidingen versus de vraag
Daarnaast sluiten de niveaus van de beroepsopleidingen niet altijd aan op de vraag. Wanneer bijvoorbeeld een verkeerde opleidingskeuze leidt tot schooluitval, maakt dit de kwalitatieve discrepantie erger.
“Een tweede mismatch is, dat de vraag van de bovenkant moeilijk beantwoord kan worden.”
Formeel versus informeel
Werk kan ook informeel zijn. Bijvoorbeeld bij ontduiking van belastingen, overtreding van regels over
sociale uitkeringen en bij illegaal werk. Hiervoor gevoelige sectoren zijn: de huishoudelijke hulp, de
schoonmaak, de kinderopvang, het timmerwerk, het loodgieterswerk, de kapper en de administratieve
hulp. In een krappe arbeidsmarkt zit informele arbeid formele arbeid niet in de weg. Aan de andere kant
kan door formalisering juist in deze sectoren extra laaggeschoold werk worden gevonden.
“Een andere mismatch op de Haagse arbeidsmarkt is te zien in de taalachterstanden in combinatie met
de grote voorkeur voor administratieve beroepen.”

81

DE MAAKBARE STAD

Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak een combinatie van de kenmerken: ze
zijn laag opgeleid, hebben een laag taalniveau, zijn al wat ouder en langdurig werkloos. Omdat voor
laaggeschoold werk relatief weinig vacatures zijn, hebben laaggeschoolde mensen meer moeite om werk
te vinden dan hoog opgeleide mensen. Verdringing, doordat hoger opgeleiden tijdens de crisis werk op
lager niveau accepteren, versterken dit probleem alleen maar. Taal speelt een belangrijke rol in alle fasen
van een sollicitatie: het opstellen van de brief, het voeren van het gesprek en de uiteindelijke keuze.
Breed arbeidsmarktbeleid
De ontwikkelingen in het arbeidsmarktbeleid van de laatste 25 jaar zijn te typeren als een ontwikkeling
van vraag- naar aanbodstimulering, van centraal naar decentraal beleid, van vangnet naar participatie
en individuele verantwoordelijkheid. Aanbodstimulering, decentraal beleid en activering geven aan, dat
arbeidsmarktbeleid breed moet zijn en op geschikt decentraal niveau. “Breed” houdt hier in dat het
arbeidsmarktbeleid afgestemd moet zijn op het economische beleid, het sociale beleid en het onderwijsbeleid. Omdat de arbeidsmarkt niet ophoudt bij de gemeentegrens, is een regionale focus van belang.
De onderkant van de arbeidsmarkt zoekt niet echt werk buiten de stadsregio, de bovenkant wel. Om te
komen tot een breed arbeidsmarktbeleid, is het zogenoemde stimulusmodel nuttig.

Figuur: Breed arbeidsmarktbeleid
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De componenten
Hieronder geven we de componenten die van belang zijn in een breed arbeidsmarktbeleid.
1. Reserves
Dit zijn degenen die om uiteenlopende redenen niet economisch actief zijn, maar voor wie inzet op de arbeidsmarkt wel denkbaar is. Acties richting de arbeidsmarkt zijn zowel gericht op bekende reserves zoals
de niet-werkende werkzoekenden als op stille reserves zoals herintreders, schoolverlaters en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten.
2. Onderwijs
Bij deze component gaat het om acties die erop gericht zijn de instroom te verbeteren, het onderwijsrendement te verhogen en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te versterken.
3. Werkenden
Als het gaat om de werkenden zijn de acties gericht op het behouden en verbeteren van de inzetbaarheid
van de werknemers. Dit kan door hen scholing te bieden, door een goed personeelsbeleid en door goede
voorwaarden te creëren voor de combinatie van werk en zorg.
4. Bedrijfsvoering
Bij deze component gaat het om acties die zijn gericht op ondernemerschap, de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de vergroting van de toegevoegde waarde in bedrijven en organisaties. Dit kan
door ondernemersvaardigheden te verbeteren en door activiteiten en bedrijfsprocessen te optimaliseren
zowel binnen als tussen de bedrijven.
In de verzorgingsstaat is het afgelopen decennium een ontwikkeling gaande naar een participatiemaatschappij. Dat laatste is het woord van 2013 geworden. We gaan van een situatie waarin de overheid bepaalt welke voorzieningen worden getroffen naar een situatie waarin de centrale overheid steeds meer de
burgers faciliteert bij het kiezen van hun eigen posities. Daarbij krijgt de gemeente steeds meer de rol van
regisseur om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, kan participeren. De gemeente moet ervoor
zorgen dat de burger via onderwijs is voorbereid op participatie, dat hij die participatie vol kan blijven
houden door inzetbaarheid en zelfstandigheid. Heeft de burger even of al een langere tijd geen toegang
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tot de arbeidsmarkt, dan zijn re-integratie of gesubsidieerd werk de aangewezen wegen om opnieuw te
gaan participeren in de maatschappij.
Wat zijn – onderweg naar een participatiemaatschappij – voor mensen de belemmeringen om zich op
betaalde arbeid te richten? Uit een studie van het SCP (Hof, 2010) komen als redenen om dit (nog) niet
te doen naar voren: gezondheidsklachten, zorg voor jonge kinderen en tevreden zijn met het huidige
inkomen. Een gedachte die tevens heerst, is dat werk niet tot inkomensverbetering leidt. De conclusie uit
de studie is dat betaalde arbeid geen garantie biedt voor uitstroom uit de armoede. Maar als men uit de
armoede komt, is dit nagenoeg altijd te danken aan hogere inkomsten uit arbeid.
De vier genoemde componenten zijn van belang bij het onderzoek naar en het voorkomen van mismatches op de arbeidsmarkt:
• Voor de bekende en stille reserves is het zaak om na te gaan hoe re-integratie in de praktijk gestalte
krijgt.
• Voor de component “onderwijs” is het zaak om de instroom, doorstroom en uitstroom van vmbo en
mbo te onderzoeken.
• Voor werkenden is essentieel hoe groot hun inzetbaarheid is en welke mogelijkheden zij hebben op
het vlak van leren en werken.
• Voor de component “bedrijfsvoering” is van belang hoe geschikt bedrijven zijn als leerwerkbedrijf en
hoe zelfstandig zzp’ers zijn.

De mismatches
1. Aanbod - oud en laagopgeleid
Aan de aanbodkant van de Haagse arbeidsmarkt is een omvangrijke groep van veelal laagopgeleide mensen van oudere leeftijd die vaak problemen hebben met de Nederlandse taal. Zo’n 20 procent van de
Haagse beroepsbevolking is niet of laaggekwalificeerd. Het gaat dan om zo’n 46.000 mensen. Aan deze
groep moet laagwaardig werk geboden kunnen worden. Werkgevers oordelen snel op wat zij niet kunnen. Maar het is belangrijk om dit om te draaien, om elke individuele werkzoekende duidelijk te maken
wat zij wel kunnen.
Ook is nog weinig bekend over de wijze waarop in een regionale economie hooggeschoold en laaggeschoold werk elkaar aanvullen. Ten slotte is er aandacht nodig voor verdere integratie tussen de econo-
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mieën van Den Haag en van de rest van Haaglanden, in het bijzonder die van het Westland. Dit kan de
samenhang tussen het economisch beleid en het arbeidsmarktbeleid versterken. Ook kan de wijkeconomie zorgen voor levendigheid in wijken en het bieden van perspectieven voor nieuwe Hagenaars.
2. Vraag - hooggekwalificeerd
Aan de vraagkant betreffen de vacatures in Den Haag vooral hooggekwalificeerde functies. Deze onbalans zal de komende tien jaar en waarschijnlijk langer blijven bestaan. Niet alleen de internationale bedrijven en het openbaar bestuur maar ook mkb-bedrijven vragen steeds hogere kwalificaties. De Haagse
economie is steeds meer te beschouwen als een kenniseconomie, waarin het gevraagde kwaliteitsniveau
van arbeid hoog ligt. Daarom is een sterke inzet op scholing van belang. In Den Haag en Haaglanden
wordt met allerlei initiatieven geprobeerd om te komen tot meer afstemming tussen de diverse spelers
die betrokken zijn bij het arbeidsmarktbeleid. Een voorbeeld daarvan is het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden.
3. Arbeidsgehandicapten
Daarnaast is er een groep van arbeidsgehandicapten. Indien geïndiceerd kunnen zij meedoen via gesubsidieerde arbeid. Op dit moment zetten reguliere bedrijven hen onvoldoende in, al dan niet op detacheringsbasis. Voor deze groep is een vorm van detachering met arbeidssubsidie wenselijk. Werkgevers in de
regio kunnen hun medewerking daaraan in een convenant vastleggen. In het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen kunnen zij hen direct plaatsen of indirect via contracten over in te huren
diensten. Daarnaast biedt mogelijk “job carving” uitkomst voor toekomstig personeel uit de groep arbeidsgehandicapten. Deze vorm van arbeidsinzet vindt plaats door bepaalde werkzaamheden en taken
zodanig af te zonderen, dat daarmee een functie op maat gecreëerd kan worden voor een werknemer
uit de Sociale Werkvoorziening. Juist voor plaatsing bij bedrijven is de samenwerking van de Sociale
Werkvoorzieningsbedrijven met de uitzendbureaus van belang. Op die manier kan aan alle Hagenaars
en Haaglanders perspectief geboden worden.
4. De “nuggers”: niet-uitkeringsgerechtigden
Een vierde groep betreft de nieuwe “nuggers”, voor wie de kans groot is dat zij bij ongewijzigd beleid
op den duur deel gaan uitmaken van de eerstgenoemde groep van ouderen en laaggeschoolden. Het
zijn (vaak allochtone) jongens uit aandachtswijken die voortijdig de school verlaten hebben. Voor hen
werkt een sociaal vangnet op dit moment onvoldoende. Een deel van hen meldt zich niet (meer) op de
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arbeidsmarkt en is dus onbenut arbeidspotentieel. Onbekend is nog wie zij zijn en wat zij doen. Brengen
zij hun dag thuis zittend op de bank door? Maken zij op informele wijze deel uit van de maatschappij?
Een registratiesysteem bij voortijdig schoolverlaten zou deze groep in beeld kunnen brengen.
5. Doorstroming in het onderwijs
De doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo is belangrijk om nagenoeg iedereen een startkwalificatie te bieden. In dit kader is het wenselijk om meer te experimenteren met nieuwe opleidingsconcepten zoals een Beroepsopleidende leerweg (BOL). Dit heet dan “BOL in de wijk” en “BOL op de
werkvloer”. Dit om de toename van nieuwe nuggers tegen te gaan. Daarnaast is versterking nodig van
de betrokkenheid van ouders op middelbare scholen en moeten de leerlingen van het vmbo zich beter
oriënteren op de praktijk van de arbeidsmarkt om tot een goede keuze voor het mbo te komen. Een belangrijke groep vmbo-jongeren heeft nog geen beroepsbeeld en is onbekend met opleidingsconcepten
bij het roc die voor hen meer geschikt zijn. Verder is er een tekort aan geschikte stageplaatsen. Binnen
het vmbo zijn docenten onbekend met het beroepenveld waarvoor hun leerlingen vanaf het mbo kunnen kiezen. Door de recessie voelen bedrijven minder de noodzaak om meer leerwerkplekken voor het
mbo te genereren. Dat kan op langere termijn tot lastige aanpassingen leiden.
6. Zzp‘ers
Er is een groeiende groep van zelfstandigen zonder personeel, de zzp‘ers. Deze groep is zeer heterogeen:
van hoogopgeleid tot laagopgeleid. Een deel van hen werkt als zelfstandige zonder een adequate scholing. Een deel van hen is in staat om zelfstandig opdrachten en werk binnen te halen (al dan niet via een
bemiddelingsbedrijf). Een deel is te zwak om in economisch lastige perioden aan de slag te komen. Ook
zien we dat een deel via het UWV een zelfstandige is geworden. Met het gericht scholen en coachen van
laaggeschoolde zelfstandigen in wijken als Transvaal is winst te behalen. Dit levert twee voordelen op.
De zelfstandige staat steviger in zijn schoenen als ondernemer. Bovendien kan hij dan geaccrediteerd als
leerwerkbedrijf over stagiairs beschikken. Dit laatste kan weer een impuls voor de wijk betekenen.
7. Iedereen blijvend aan de bak
Voor de lange termijn is de voorspelling dat arbeid schaars wordt en dat iedereen nodig is voor de
arbeidsmarkt. In dit geval zijn de eerste bronnen voor nieuwe arbeidskrachten dus te vinden bij de
schoolverlaters, de nuggers en de al dan niet tijdelijke kennismigranten. Maar een stijgende participatie
is niet zeker en ook niet genoeg. Het is niet zeker, want bedrijven raken ingesteld op minder
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arbeidsdeelname. Wanneer minder mensen zich aanbieden, past de vraag naar arbeid zich na enige
tijd neerwaarts aan. Een stijgende participatie alleen is ook niet genoeg. Deze moet worden aangevuld
met mobiliteit en inzetbaarheid. Door middel van afspraken en convenanten kunnen werkgevers,
werknemers en de gemeente deelname aan arbeid aantrekkelijk maken. Zo kunnen zij ook voor iedere
organisatie mobiliteit van personeel mogelijk maken. Dan komt er meer ruimte voor nieuwe instroom en
voor doorstroming. Hierbij is wel speciale aandacht nodig voor coaching van personeel naar het niveau
van de startkwalificatie of naar doorstroming of uitstroom bij vooral kleine mkb-bedrijven. Het idee
dat je een baan voor het leven hebt, is daarbij niet meer realistisch. Het begrip “baanzekerheid” wordt
ingewisseld voor “werkzekerheid”. Daarvoor is doorgroei in ontwikkeling en scholing nodig. Mogelijk
kunnen een Regionaal Doorstroomplein en Regionale Opleidingsfondsen deels gefinancierd worden uit
regionale cao’s.
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8. HET MULTIFUNCTIONELE CENTRUM VAN
ADO DEN HAAG
		Bron: Mike Ekelschot (2010), Naast het stadion. Het Multifunctionele Centrum van ADO als knooppunt van
binding, perspectief en gedragsregulering.
		 Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Maatschappelijke betekenis
Binding tussen mensen in een bepaalde stad of buurt kan op verschillende manieren tot stand komen.
Dit kan door een winkel die iedereen bezoekt, door een evenement, een bekend park of door actieve of
passieve sportbeoefening. Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven, zo wordt wel gezegd. Den
Haag is geen Den Haag zonder ADO. Jarenlang maakte ADO deel uit van de stad Den Haag én de wijken, vooral de wijken gelegen rond het Zuiderpark. Deze innige relatie is in de afgelopen decennia onder
druk komen te staan. Er zijn nu veel meer vrijetijdsbestedingen dan voetbal. De stedelijke bevolking
veranderde door immigratie en door de trek van Hagenaars en Hagenezen naar de randgemeenten. ADO
heeft in de Schilderswijk concurrentie van Galatasaray uit Istanbul.
De band tussen de stedelijke wijken en de club veranderde ook door de verhuizing van ADO in 2007
naar een nieuw stadion in Leidschenveen. Het nieuwe stadion – tegenwoordig officieel het Kyocerastadion, genoemd naar de sponsor van de club – ligt op zo’n negen kilometer afstand van het voormalige
stadion in het Zuiderpark.
Maar ook na de verhuizing blijft de maatschappelijke betekenis staan. Die kan onder andere worden
bepaald door te onderzoeken hoe wordt omgegaan met de supportersgroepen. ADO Den Haag had voor
de verhuizing in het oude stadion hiervoor het Publieksbureau. Na de verhuizing werd na enkele jaren
het Multifunctionele Centrum naast het nieuwe stadion gerealiseerd.
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Voorbeelden
In de afgelopen jaren hebben diverse buitenlandse en Nederlandse voetbalclubs sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd voor zowel supporters als voor omliggende wijken.
Groot-Brittannië
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkelen Britse profclubs activiteiten om daarmee de gemeenschappen te versterken waaruit zij afkomstig zijn. Zij ondersteunen lokale organisaties als scholen,
ziekenhuizen en welzijnsinstellingen. Met actief burgerschap – “Corporate Citizinship” – wordt geprobeerd een tegenwicht te bieden tegen jeugdcriminaliteit, racisme en antisociaal gedrag. Deze succesvolle
activiteiten zijn ondergebracht in een aparte stichting. Ook bestaat het Kickz-programma, gecoördineerd
en gesubsidieerd door de Football Foundation, een re-integratieprogramma voor potentiële probleemjongeren.
Duitsland en België
Duitsland en België kennen projecten van fancoaching. Daarmee wordt geprobeerd hooliganisme te
bestrijden en een positieve supporterscultuur te bevorderen. Maatschappelijk werkers en vrijwilligers
voeren deze projecten uit. Ze hebben vooral een sociaal karakter en vinden plaats in de eigen omgeving
van de supporters.
Nederland – ADO Den Haag
In Nederland organiseerde in 2008 de stichting Meer dan Voetbal de conferentie ”Scoren in de wijk:
voetbal als vliegwiel voor wijkaanpak”. Tijdens deze bijeenkomst werd een convenant getekend door vijf
voetbalclubs (Vitesse, NAC, N.E.C., FC Utrecht en FC Twente), hun gemeenten en woningcorporaties
en door de toenmalig minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. In dat convenant legden zij de
inspanningsverplichting vast om in de directe omgeving van de betreffende clubs samen met de lokale
partners sociaal-maatschappelijke initiatieven te ontplooien ten behoeve van de bewoners. Ook ADO
Den Haag wil met het Multifunctionele Centrum van betekenis zijn voor de wijken die om het stadion
heen liggen. ADO heeft in Nederland eerder een voortrekkersrol gehad in de ontwikkeling van sociaalmaatschappelijke activiteiten. In 1996 startte de club met het project De Held. Dat levert een bijdrage
aan de bestrijding van pestgedrag , racisme en zinloos geweld. Diverse voetbalclubs hebben dit project
gekopieerd. Niettemin heeft ADO voor haar inspanningen weinig krediet gekregen. Dit had te maken
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met de toenmalige instabiele bestuurlijke situatie van de club, de financiële problemen en het slechte
imago van de Haagse supporters.

Binding, perspectief en gedragsregulering
Er zijn diverse redenen voor ADO Den Haag om zich bezig te houden met maatschappelijke activiteiten.
De club is immers ook afhankelijk van de goodwill van de wijk en de stad. Het is belangrijk om iets
terug te doen voor de mensen die er wonen. Daarnaast vormen dergelijke activiteiten een uitgelezen
manier om meer mensen te bereiken en aan te trekken. Ze helpen om het imago van ADO te verbeteren.
Het doel van de maatschappelijke activiteiten binnen het Multifunctionele Centrum van ADO is
daarom om een knooppunt te vormen van binding, perspectief en gedragsregulering. Onder binding
kan gerekend worden: het kennen en gekend worden, het ervaren van respect en vertrouwen en de
gezamenlijke beleving en de gedeelde band met de club. Onder perspectief kan de persoonlijke winst
beschouwd worden alsmede de verbetering van maatschappelijke kansen. Bij gedragsregulering gaat het
om bijsturing van gedrag, inclusief inperking en bestraffing. De combinatie van deze elementen wordt
gezien als een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een rustige voetbalclub die een positieve
bijdrage kan leveren aan de omgeving.
Het maken en beheren van een voorziening voor supportersgroepen (eerst het Publieksbureau, later
het Multifunctionele Centrum) gaat niet vanzelf. Er zijn altijd vragen over de activiteiten in dit centrum,
ook over de verhouding van deze activiteiten met ADO zelf, met de omliggende wijken en met de stad.
Daarbij beïnvloeden de alledaagse dynamiek van de wijk en de wisselwerking tussen allerlei partijen de
uitvoering van allerlei plannen. De verhouding tussen binding, perspectief en gedragsregulering wisselt
met de tijd.

Publieksbureau
Tussen 2002 en 2007 hadden ADO Den Haag, Stichting MOOI, Politie Haaglanden, Fanclub ADO
Den Haag en de Raad voor de Kinderbescherming samen een voorziening in het stadion onder de naam
Publieksbureau. Dit bureau was opgezet om overlastgevend gedrag en het daaruit voortvloeiende slechte
imago van supporters en de club onder controle te krijgen. De diverse medewerkers van het bureau richtten zich hierbij vooral op de relatie tussen beheersing van gedrag en verbinding met de club. Zij deden
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dit vanuit een filosofie van communicatie en relatie met supporters. Zij zetten allerlei publieksacties, initiatieven en projecten op die het gedrag van bezoekers en supporters positief moesten beïnvloeden. Een
sfeercommissie zorgde voor grote vlaggen en een spandoek voor het vak Midden Noord. Ook werd een
confettikanon geactiveerd. Het bureau verkocht kaartjes voor uitwedstrijden en was dagelijks toegankelijk als ontmoetingsplek voor supporters.
Over het algemeen werden al deze activiteiten als succesvol gezien. Niettemin raakte het bureau in de
problemen. Dit had vooral te maken met de financiering ervan door de Bestuursdienst van de gemeente
Den Haag. Die had als focus orde en veiligheid. De politie verwachtte dan ook een harde aanpak. Maar het
Publieksbureau zelf richtte de focus op de binding van en met de supporters. Medewerkers benaderden
gedragsregulering op een positieve manier. Dit verschil van mening hinderde het Publieksbureau,
terwijl positieve ervaringen werden opgedaan in de relatie met de harde kern van de supporters en de
supportersoverlast werd teruggedrongen.
De expliciete aandacht voor gedragsregulering van supportersgroepen was op dat moment uniek in
Nederland, maar bleek tevens de achilleshiel te zijn voor het Publieksbureau. Juist door een hoge prioriteit
te leggen bij gedragsregulering had elk incident automatisch een negatief effect op het bureau. Incidenten
zijn onvermijdelijk. Critici konden elk incident benoemen als een falen van het Publieksbureau, zeker
omdat de politie een van de partners was. Daarbij kwam dat de organisatie van de werkzaamheden
informeel en oncontroleerbaar was. Kritiek kon daardoor moeilijk weersproken worden.
In 2007 trok de politie zich terug en beëindigde de gemeente de subsidie. Toen ADO Den Haag daarna
naar de nieuwe locatie in het Forepark verhuisde, kreeg het Publieksbureau geen plek in het nieuwe
stadion.
Pas later, in de winter 2009-2010, is buiten het stadion een portocabin geplaatst, waarin het publieksbeleid
gestalte zou moeten krijgen. Wellicht symbolisch was dat dit publieksbeleid pas vorm kreeg in een
houten onderkomen, terwijl daarnaast het grote en nieuwe stadion er al een paar jaar stond. De Stichting
MOOI en ADO Den Haag runnen nu het Multifunctionele Centrum met de ambitie het buurthuis
voor de regio te kunnen zijn. Met het begrip “centrum” werd ook afscheid genomen van de oude term
“publieksbureau” die inmiddels een negatieve connotatie had gekregen.
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Het Multifunctionele Centrum
De financiering van het Multifunctionele Centrum (MFC) is anders dan die van het Publieksbureau.
Aan de basis daarvan staat niet langer de gemeentelijke Bestuursdienst, maar de dienst Onderwijs,
Cultuur en Welzijn (OCW). Dit komt het functioneren en het voorbestaan van het centrum ten goede,
omdat er nu meer aandacht kan worden besteed aan andere wegen naar gedragsregulering dan straf
en repressie. Het binden van supporters komt in de werkzaamheden van de supportersbegeleiders
centraal te staan. Het reguleren van hun gedrag is het positieve effect hiervan. In de organisatievorm
is de supporterscoördinator de duidelijke eindverantwoordelijke en bewaker van het veiligheidsaspect.
Niet langer komt een politiefunctionaris in een ingewikkelde dubbelrol terecht.
Voor het zekerstellen van een succesvolle toekomst is het echter wel geboden dat het centrum nadenkt
over de aard van alle activiteiten en de behoeften vanuit de directe omgeving. De dagelijkse werkelijkheid
zoals die zich afspeelt in de nabijgelegen VINEX-wijken Ypenburg en Leidschenveen zal een belangrijke
invloed hebben op het (toekomstig) functioneren van het centrum. In de eerste jaren hebben bewoners
van deze wijken zich zorgen gemaakt over de mogelijke overlast die het ADO-stadion en het centrum
zouden kunnen geven. Ondanks het feit dat het aantal klachten van bewoners is afgenomen, is nog
steeds een aantal naastgelegen bedrijven bezorgd over de aantrekkingskracht van het Multifunctionele
Centrum op groepen jongeren die na een bezoek langs het bedrijventerrein trekken. Vertegenwoordigers
van het stadsdeel vinden dan ook de behoefte die jongeren uit de directe omgeving zouden hebben
aan dit centrum discutabel. De neiging bestaat om op basis van deze negatief gekleurde beleving aan
te dringen op gedragsregulering, terwijl in het verleden is gebleken dat daardoor de binding niet wordt
bevorderd. Ook lokale jongerenwerkers hebben bezwaren geuit tegen de functie van het MFC als lokaal
buurthuis, omdat groepen jongeren in Ypenburg en Leidschenveen elkaar niet kunnen verdragen. De
jongerenwerkers vroegen zich daarom af of het wel verstandig is om activiteiten met betrekking tot ADO
direct te koppelen aan de wijken. Mocht dit wel gedaan worden, dan adviseerden zij het MFC om de
jongerengroepen uit beide wijken in ieder geval strikt gescheiden te houden. Anders zou het centrum
wel eens een kristallisatiepunt van conflict tussen deze groepen kunnen worden. En dat zou in de directe
woonomgeving tot overlast leiden.
Het Multifunctionele Centrum functioneert met andere woorden in een omgeving waar verschillende
partijen diverse behoeften, wensen en angsten hebben. Het centrum kan wel allerlei plannen hebben,

93

DE MAAKBARE STAD

maar als deze niet worden ondersteund door de alledaagse werkelijkheid van zowel de gebruikers als de
omwonenden, heeft het weinig kans van slagen. Er zullen dus maatregelen moeten worden genomen om
aansluiting bij het leven in de omliggende wijken te garanderen. Hierbij is een aantal dingen van groot
belang: een structurele samenwerking met lokale instanties, een goede afstemming met het stadsdeel
Leidschenveen-Ypenburg en een goede informatievoorziening naar en samenwerking met bewoners.
Vooral dat laatste lijkt in dit geval essentieel. De organisaties, bedrijven en mensen in de beide wijken
willen voortdurend op de hoogte gehouden worden van de plannen en de activiteiten in en buiten het
stadion, in plaats van ze in een later stadium te moeten horen van de pers.

Continuïteit
De vraag is wie dit proces moet begeleiden en monitoren. Is dat de gemeente of ADO? Beiden zijn
kwetsbare managers, omdat de continuïteit van zowel de gemeente als de voetbalclub niet gegarandeerd
is. ADO zou bijvoorbeeld in sportieve of financiële problemen kunnen komen.
Om deze reden pleit de Stichting Meer dan Voetbal in dit geval voor de organisatievorm van een aparte
stichting die de activiteiten organiseert en uitvoert met eigen, onafhankelijke werknemers en partners.
Het idee daarachter is dat op die manier de activiteiten structureler geborgd zijn en niet afhankelijk zijn
gesteld van de sportieve resultaten. Een gemiste penalty zou anders het einde van de activiteiten kunnen
betekenen.
Onafhankelijkheid van politieke verschuivingen of nieuwe regelingen binnen de gemeente is echter
moeilijker te realiseren. In elk geval is een constante en goede communicatie tussen de diverse partners
en de gemeente op zijn plaats. Daarbij zou steeds gezocht moeten worden naar een structurele borging
en een vermindering van de afhankelijkheid van allerlei tijdelijke projectgelden.

Binding versterken
Supporter zijn van ADO kan in het Multifunctionele Centrum worden beleefd en met concrete activiteiten worden ingevuld. Dit biedt in principe de kans om tegenstellingen tussen rivaliserende jongerengroepen te overbruggen en een gemeenschappelijke noemer te vinden. Zo kan het bevorderen van binding
een manier zijn om zwaardere maatregelen van gedragsregulering te kunnen vermijden. Essentieel voor
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het centrum is dan ook dat het een samenbindend effect heeft op de supporters en de aangrenzende
wijken. Binding kan ook het concept zijn voor alle activiteiten. Zonder zo’n concept ontstaat al snel
wildgroei van activiteiten. Het risico hiervan is dat de betrokkenheid van ADO Den Haag afneemt. Met
een beperkt aantal thema’s (bijvoorbeeld jeugdondersteuning, leren en arbeid, bewegen en sport) heeft
het centrum een gezicht. De maatschappelijke meerwaarde van ADO kan tot uiting komen door het
centrum niet alleen te richten op specifieke groepen van jongeren en door te investeren in de relatie met
de omliggende wijken.

Conclusie
Op basis van het voorgaande zijn er voor het Multifunctionele Centrum vijf aandachtspunten van betekenis voor de toekomst:
• een evenwichtige mix tussen de dimensies gedragsregulering, binding en perspectief;
• een open toelatingsbeleid, waardoor het centrum niet het domein is van een kleine, specifieke groep;
• afstemming met activiteiten en behoeften in aangrenzende wijken;
• invulling van de betekenis voor de regio;
• verankering van het centrum waardoor de continuïteit geborgd is.
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Bron: Karijn Nijhoff (2013),Vele stemmen, een ander geluid. Poolse migranten in Den Haag.
Den Haag, De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

De levens achter de statistieken
In de afgelopen drie jaar zijn door De Haagse Hogeschool verschillende onderzoeken gedaan naar de
Polen in Den Haag. Die onderzoeken zijn verzameld in de bundel Vele stemmen, een ander geluid. De
onderzoekers hebben gekeken naar de levens achter de statistieken en de verhalen van de migranten
gehoord. Daarnaast hebben zij met verschillende maatschappelijke instanties gesproken die in meer of
mindere mate met Poolse clientèle te maken hebben.
De verhalen geven een indruk van de migratiegeschiedenis en het belang van toeval daarin. Voor veel
respondenten was de migratie een ongepland verhaal, waarbij weinig langetermijnkeuzes zijn gemaakt.
Dit maakt het moeilijk om ze te typeren of in een (bestuurlijk) kader te plaatsen.
Er zijn overeenkomsten met arbeidsmigratie uit het verleden. Maar deze overeenkomsten zijn oppervlakkig; de verschillen zijn belangrijker. Nijhoff zegt hierover in de genoemde bundel: “Het opleidingsniveau
van de groep is hoger, de arbeidsmarktpositie gevarieerder, de arbeidsparticipatie van vrouwen is groter,
maar ook het economische en wettelijke kader van de EU speelt een rol die in het verleden niet bestond.”

Toeval
Opvallend genoeg komt in de migratieverhalen regelmatig de toevalsfactor terug. Nederland was bij geen
van de Poolse migranten het land van hun dromen. Zij zijn min of meer toevallig hier beland. Voor de een
was Engeland net een stapje te ver; voor de ander speelde een rol dat hier al familie of vrienden zaten.
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Ook de beslissing om te migreren lijkt niet vastomlijnd: niemand geeft aan doelbewust Polen voor een
lange termijn te hebben willen verlaten. Iedereen wilde tijdelijk geld verdienen. Dat is een gemeenschappelijk kenmerk in alle verhalen. Daarnaast spelen persoonlijke factoren een grote rol: ongeluk, scheiding,
problemen op school en met ouders, problemen met een ex-vrouw. De respondenten bleken vroege
migranten te zijn. Die kwamen in een tijd dat er nog niet veel (nieuwe) Polen in Nederland waren. Toch
kenden de meesten hier al mensen. Dit was een van de belangrijkste oorzaken dat ze uiteindelijk in Den
Haag terecht kwamen.
De Nederlandse overheid en de gemeente Den Haag willen graag een beeld krijgen van de ideeën en
plannen van de Poolse bewoners, maar dit is door de grote invloed van de toevalsfactor lastig. De keuzes
zijn niet zo concreet als beleidsmedewerkers of onderzoekers graag zouden willen hebben.
Een interessante factor hierbij is de houding van de Poolse migrant jegens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als hij nog niet zeker weet hoelang hij gaat blijven, als zijn plannen niet concreet worden
(bijvoorbeeld omdat hij alleen via uitzendwerk aan de slag kan), heeft hij geen belang bij een inschrijving
in de GBA. Pas als hij een eigen bedrijf start of een kind op komst is, wordt voor hem registratie bij het
GBA relevant. De registratielogica van de Nederlandse overheid valt niet als vanzelf samen met de logica
van de respondenten.

Gastarbeid en binding
In veel onderzoek naar Poolse migratie wordt gekeken naar eerdere arbeidsmigrantenstromen om te
voorspellen wat de toekomst van de Poolse populatie is. Er zijn echter diverse factoren die de arbeidsmigratie uit Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen een eigen karakter geven.
Uitzendbureaus
Natuurlijk zijn er overeenkomsten met de migratie uit het verleden: de specifieke aard van het werk, de
problemen bij de huisvesting en het gebrek aan contact met de instanties. Ook bij eerdere gastarbeidersmigratie werd voor specifieke beroepen invulling gezocht. Toentertijd ging dat via de regering en de
bedrijven zelf, vandaag is een grote rol weggelegd voor de uitzendbureaus. Aan de controle kleven veel
gebreken. Veel uitzendbureaus richten zich op het werven van arbeidsmigranten. De wantoestanden
waarover de pers regelmatig bericht, zijn niet bij alle uitzendbureaus te vinden. Er zijn grote verschillen
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tussen uitzendbureaus. De organisatie van de gastarbeid via de uitzendbureaus zou wel opnieuw bekeken kunnen worden, omdat hiermee wellicht ook een (deel)oplossing gevonden kan worden voor een
tweede probleem dat ook in het verleden speelde, de huisvesting.
Huisvesting
Waar eerdere migrantgroepen in barakken werden ondergebracht, wonen zij nu in Polenhotels. Hierin
zijn (net als in het verleden) groepen Poolse arbeiders samen gehuisvest, waarbij het contact met de
omringende gemeenschap niet wordt gestimuleerd. De opvang van tijdelijke migranten zou structureel
verankerd moeten worden. De bedrijven die deze specifieke arbeid nodig hebben, hebben die ook structureel nodig en kunnen dus (ten dele) aan vaste voorzieningen denken. De bedrijven kunnen een deel van
de winst die zij maken met de inzet van Poolse arbeiders weer investeren in de opvang van die mensen.
Worden bijvoorbeeld maatregelen getroffen voor arbeiders die door het werk arbeidsongeschikt raken?
Wat gebeurt er met arbeiders die geen werk meer hebben? Het gaat ook om een eerlijke verdeling van
de lusten en de lasten.

Oriëntatie en integratie
Een aspect waarmee integratie gemeten wordt, is het aantal contacten met Nederlanders (geboren in
Nederland). Uit die metingen zou dan het beeld naar voren komen, dat Polen over het algemeen slecht
geïntegreerd zijn. Maar kijken we naar integratie als geheel – het deelnemen aan de maatschappij – dan
blijkt dit een vertekend beeld. Zo nemen de gesproken respondenten volledig deel aan de samenleving:
zij betalen belasting, sturen hun kinderen naar school of zijn leerlingen op school. Zij volgen en ontduiken regels net als iedereen.
Dat ze daarbij een selecte groep van vrienden hebben, is alleen een probleem indien de groep geïsoleerd
zou leven. Maar de respondenten geven geen blijk van isolatie. Natuurlijk kan dit beeld niet zo maar
gegeneraliseerd worden, omdat er met een select aantal respondenten gesproken is. Maar het geeft wel
een nuance weer in het debat over Polen in Nederland of Polen in Den Haag: lang niet alle Polen
geven problemen. De problemen lijken veeleer te komen van “migranten met een vakantiesyndroom”:
migranten die tijdelijk naar Nederland komen en veel heen en weer pendelen. Voor deze groep lijken
gesprekken over inburgering of taalonderwijs onnodig. Deze Polen willen hier op korte termijn geld
verdienen en in het weekend ontspannen. Veelal gaat het hier om jonge mensen die heen en weer
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pendelen voor seizoensarbeid. Voor deze groep zijn de voorzieningen matig georganiseerd. Hier zouden
de lessen uit het verleden toegepast moeten worden op huisvesting en arbeidsvoorwaarden.
De respondenten wonen en werken in Nederland en zijn op Nederland georiënteerd. Maar die oriëntatie lijkt fluïde: als ze morgen verhuizen naar een ander land, zijn ze direct op dat land georiënteerd.
Daarnaast zijn ze allemaal nog sterk op Polen gericht: met bezoeken, met familie, met ideeën over de
toekomst. De vriendschappen met Nederlanders zijn beperkt, maar de respondenten zitten allemaal wel
diep in de Nederlandse samenleving. De vrouwen kunnen (bijna) allemaal Nederlands op een niveau
waarmee ze een hogere opleiding zouden kunnen volgen. De mannen spreken veel minder onze taal. Niet
omdat ze dit niet willen, maar veelal omdat hen de tijd ontbreekt. Ze werken hard en betalen belastingen.
De bindingen zijn hybride: de respondenten zijn ook zeer verbonden aan Polen, maar verblijven daar
niet vaak. Dit door omstandigheden, door eigen keuze, maar ook door nieuwe communicatiemiddelen
als Skype en Facebook waarmee zij in contact blijven met familie en vrienden in Polen. Met de nieuwe
communicatiemogelijkheden is migratie een veel minder rigide breuk met de banden in het land van
herkomst dan in het verleden.
Bij vriendschappen is een soort tegengestelde integratie te zien: hoe langer de respondenten in Nederland wonen, hoe meer hun vriendenkring Pools is geworden. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Men heeft minder tijd om vriendschappen te onderhouden en zal daarmee misschien selectiever zijn in
vriendschappen. Tijd en levensfase spelen een belangrijke rol. Daarnaast zou het kunnen zijn dat er meer
discriminatie en minder toegankelijkheid is: de respondenten vertellen dat ze de Nederlandse samenleving hebben zien veranderen.

Contacten met instanties
De migranten leven een zelfstandig bestaan, waarbij ze weinig vragen van de ontvangende samenleving.
De zorg wordt gebruikt als zij die nodig hebben, bijvoorbeeld bij een zwangerschap. Maar verder komen zij weinig in aanraking met de Nederlandse instanties. Daar hebben zij in het algemeen ook geen
zin in. De Nederlandse manier van hulpverlening is misschien ook niet geschikt voor de groep: in Polen
bemoeien hulpverleners zich niet in dezelfde mate als in Nederland met het privéleven van anderen. De
instanties weten dan ook weinig van de Poolse bewoners. Bij het MCH Westeinde is dit problematisch:
omdat er weinig kennis is, omdat er taalproblemen zijn en omdat er geen nazorg is, kunnen de mede-
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werkers van het MCH niet de optimale medische zorg geven. De zorg die het MCH Westeinde verleent,
wordt niet gedekt door bestaande regelingen als de persoon onverzekerd is.
Het gebrek aan contact met de instanties heeft een tweede nadeel: hierdoor is ook deze weg naar contact
met Nederlanders afgesloten. De migranten ontmoeten vooral Polen. Problemen worden zoveel mogelijk
opgelost in de eigen omgeving, in de eigen kring. Dit heeft dan wel een tijdsvoordeel: ze hoeven niet te
zoeken naar de juiste instantie met de juiste formulieren.
Via een aantal initiatieven worden deze mensen bereikt en geholpen. Maar de brug naar de omringende
samenleving lijkt te ontbreken. Voor de respondenten is dit geen ramp, al vinden sommigen het wel jammer. Daarbij is het voor hen frustrerend dat er negatief op hen gereageerd wordt: zij voelen zich aangesproken op gedrag dat zij niet vertonen.
Complexiteit
De complexiteit van het Nederlandse systeem bemoeilijkt de contacten van de Polen met de instanties.
Met de regelmaat van de klok organiseren wij in Nederland voorzieningen weer op een andere manier.
De Vrolijke Moederclub wordt niet meer gefinancierd en het spreekuur op het buurtcentrum is wegens
bezuinigingen stopgezet. Ook is er geen opvang meer bij de Kessler-stichting; deze wordt nu via het
Leger des Heils geregeld. Daarnaast organiseert IDHEM (SDHME) per week twee spreekuren voor
daklozen bij de Julianakerk. Voor deze groep dak- en thuisloze EU-migranten is begin 2012 een nieuw
initiatief gestart: project Perspectywa. Er zijn niet alleen verschillende initiatieven, ze zijn ook niet altijd
bij dezelfde instanties ingebed. Het overzicht is voor de migranten moeilijk te vinden.
Het gebrek aan contact met instanties is niet alleen geconstateerd bij Polen in Den Haag. Ook het Expertisecentrum Veiligheid van Hogeschool Avans rapporteert dit voor de provincie Noord-Brabant. In Den
Haag zijn er wel meer mogelijkheden dan alleen de reguliere instanties. Organisaties als IDHEM en de
MPVV helpen de nieuwkomers. Daarnaast volgen veel Polen, vooral vrouwen, cursussen. De taallessen
van de inburgeringscursus vervullen een belangrijke rol. Tijdens de onderzoeksperiode waren deze lessen nog vrij toegankelijk. Dit is een groot voordeel in vergelijking met het verleden. Toen waren er geen
taalcursussen voor de migranten met als gevolg de huidige taalachterstanden die in de tweede generatie
doorlopen. De Poolse ouders en toekomstige ouders vinden het zelf heel belangrijk om Nederlands te
leren. Hierbij speelt tijdgebrek een belemmerende rol, maar als de taalcursussen geld gaan kosten, wordt
ook nog een financiële drempel ingebouwd die deelnemers zal afschrikken.
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Arbeidsmarkt
Ook bij het zoeken en vinden van werk speelt toeval een (grote) rol. De migranten hebben geen carrièreplannen. Ze vertrekken uit Polen, vinden hier werk en proberen zo een eigen plek op de arbeidsmarkt
te verwerven. In het proces voldoen zij stapsgewijs aan Nederlandse regels. Ook bij arbeidsmarktparticipatie blijkt dat de migranten zich niet bij de gemeente inschrijven, zolang dat geen zichtbare voordelen
voor hen met zich meebrengt.
De mannen werken hard en veel. De respondenten spreken over een promotietraject op de arbeidsmarkt:
van de kassen naar de bouw en daarna van de bouw naar een eigen bedrijf. Niet voor iedereen is dat eigen
bedrijf een ideaal. De keus om voor zichzelf te beginnen, wordt ook wel uit noodzaak of door toeval
gemaakt. Bijvoorbeeld om zo de wettelijke beperkingen uit het verleden te omzeilen. De onderzoekers
hebben alleen in het stadsdeel Segbroek met Poolse migranten gesproken. Daardoor zijn de Polen
die in de kassen of via de uitzendbureaus werken nauwelijks gehoord. Een aantal van de migranten in
Segbroek heeft in het verleden dit soort werk wel gedaan, als een start. Zij hebben zich hier met succes
uitgewerkt. Hun verhalen hierover schetsen een beeld van hard werken, weinig geld verdienen en slecht
behandeld worden: een beeld dat al eerder naar buiten is gekomen, bijvoorbeeld in het programma
“3 Doc: Klaas gaat illegaal” (8 september 2010). Hoewel zij nu een andere positie op de arbeidsmarkt
hebben en al langere tijd in Nederland wonen en werken, blijft de tijdelijkheid ervan van belang, vooral
bij vertrouwenskwesties. Zij blijven op hun hoede; hun lonen worden te laat of niet betaald.
Vaak stoppen de vrouwen tijdens de zwangerschap met werken. Na de geboorte van het kind keren zij
niet terug naar dezelfde banen. In deze nieuwe levensfase blijkt ook dat zij zich beperkt voelen in hun
kansen. Dit is een van de redenen dat de vrouwen de taal willen leren en diploma’s erkend willen zien.
Na een bepaalde leeftijd zijn de los-vast baantjes niet meer zo interessant. Bij hun zoektocht naar passend
werk komen veel van de vrouwen in het vrijwilligerswerk terecht. De aansluiting van de Poolse diploma’s
op het Nederlandse diplomeringssysteem is omslachtig. De diploma’s worden niet direct erkend. Het
human capital dat bij de Poolse migranten aanwezig is, wordt niet optimaal benut.
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Conclusies
De Poolse respondenten, zo blijkt, werken hard werken en hebben weinig vrije tijd. Dit verklaart voor
een deel dat niet iedereen een taalcursus volgt. Daarnaast geeft dit een verklaring voor het gebrek aan
Nederlandse vrienden. Immers, nieuwe vriendschappen opbouwen is tijdrovend, zeker in een andere
taal. Deze factor verklaart ook, dat men geen contact heeft met instanties en problemen zelf wil oplossen,
ook al omdat dat minder tijd in beslag neemt. De geïnterviewde vrouwen volgen taalcursussen; zij werken niet zoveel uren als de mannen met wie gesproken is. Pas na de zwangerschap en later, als het kind
naar school gaat, is er ruimte voor scholing en opleiding. Voor de meeste mannen ontbreekt die ruimte,
niet alleen omdat ze weinig tijd hebben, maar ook omdat de uren van de taalcursussen te weinig flexibel
kunnen worden ingedeeld.
De migranten die denken te blijven of die al langere tijd in Nederland verblijven, vinden hun weg en
weten hun plichten. Ze hebben een toegevoegde waarde voor de samenleving, waarbij ze niet altijd de
waardering krijgen die ze verdienen. Bijna alle geïnterviewden hebben last van de vooroordelen en stereotypen die over Polen bestaan (alcoholisten, drugsgebruikers, overlastgevers), maar herkennen zich
daar niet in. Omdat men weinig vrije tijd heeft, zijn deze migranten vrij onzichtbaar: ze zorgen niet voor
overlast, drinken thuis met vrienden of familie en leven een leven als ieder ander met werk en gezin.
De groeiende negatieve reacties in de Nederlandse samenleving maakt hun leven minder prettig. Dit zou
op een gegeven moment doorslaggevend kunnen zijn bij de twijfel over terugkeren, blijven of doorgaan
naar een derde land. De binding van de Poolse respondenten met Den Haag is groot, maar niet ultiem.
De ontvangende samenleving is niet alleen een passieve omgeving waar mensen zich in begeven, maar
heeft ook actief een rol in de opvang en begeleiding van de nieuwkomers.

103

DE MAAKBARE STAD

104

10. DE WIJKAGENTEN IN STADSDEEL LAAK

10. DE WIJKAGENTEN IN STADSDEEL LAAK
		Bron: Karlijn Schoonenberg (2013), “De wijkagent verbindt.” In: Applied Research Today, periodiek van het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek, nummer 3.
		 De Haagse Hogeschool, lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Verbinden als doelstelling
De wijkagent wordt nogal eens gezien als het visitekaartje van de politie naar de burger. Hij beweegt zich
tussen de burgers en tussen een groot aantal partners in de wijk. Intern heeft hij te maken met verschillende politieafdelingen zoals de recherche en de surveillancedienst. Met al deze partijen wil hij verbinding maken én in verbinding blijven. In dit onderzoek wordt de wijkagent in het Haagse stadsdeel Laak
gevolgd in zijn dagelijkse werkpraktijk.
Verbinden als doelstelling bij het werk van de wijkagent is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij de
Nationale Politie is voor de wijkagent een belangrijke rol weggelegd. Het vergt nog de nodige aandacht
om deze ambitie waar te maken. Een belangrijke probleemstelling van het onderzoek was dan ook de
volgende vraag: in hoeverre slaagt de wijkagent erin verbinding te maken én in verbinding te blijven met
de diverse partijen (burgers, externe en interne partners) ten behoeve van de wijkveiligheid?

De wijkagent in historisch perspectief
In reactie op de maatschappelijke onrust en frustratie over de bureaucratische en afstandelijke manier
van werken van de politie worden begin jaren ’70 van de vorige eeuw bij veel gemeentelijke politiekorpsen wijkagenten aangesteld. Zij worden gezien als de primair verantwoordelijken voor de contacten met
burgers in de wijk. Daarnaast moeten ze zich richten op de aanpak van overlast, conflicten en andere
(sociale) problemen in de wijk (Terpstra, 2008). Vanwege het softe karakter staat de functie van wijkagent
laag genoteerd in de rangorde van de politie (Van den Brink, 2010, p.95). Intern telt de wijkagent nog
niet echt mee.
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Het rapport Politie in Verandering (1977) benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is dat de politie en burger dichtbij elkaar komen te staan. Dit gedachtegoed vindt zijn vertaling in de komst van de wijkteams.
Deze wijkteams kennen een brede basispolitietaak met als werkveld een specifiek wijkgebonden gebied.
De functie van wijkagent komt hiermee in sommige gevallen op de tocht te staan, omdat in deze nieuwe
structuur minder tijd is voor individueel contact met de burger. En tijd voor de burger vormt juist de
kern van het wijkagentschap.
In de loop van de jaren ’90 van de vorige eeuw is de conclusie dan ook dat de wijkteams voor burgers
te weinig zichtbaar zijn. Peter van Os zegt hierover in Empathie en Handhaving (2008): “… de burgers
misten het herkenbare gezicht van de wijkagent. Niet de politieman in de surveillancewagen, maar iemand die te voet of met de fiets over straat ging. Iemand die communiceerde, die praatte, die aanbelde
bij mensen thuis wanneer dat nodig was.” Vanuit het Referentiekader Gebiedsgebonden Politie wordt
in die jaren opnieuw vorm gegeven aan de functie van wijkagent. De nadruk ligt op kennen en gekend
worden, nabijheid, beschikbaarheid, aanwezigheid, bereikbaarheid en (persoonlijke) bekendheid (uit:
Politie in ontwikkeling, 2005).
Het opnieuw vorm geven aan de dynamische functie van wijkagent heeft effect. Het contact van de wijkagent met de burger staat weer centraal. Hij is het visitekaartje van de politie naar de burger toe. Intern
heeft hij een sterke informatiepositie als de ogen en oren van de wijk. Extern wordt de wijkagent door
onder andere woningbouwverenigingen, jeugdzorg en gemeente regelmatig gevraagd om aan de overlegtafel plaats te nemen. De wijkagent verbindt ”buiten” met ”binnen”. In de praktijk echter valt het maken
én behouden van die verbinding niet altijd mee.

Methode
Context van het onderzoek
De resultaten zoals in dit artikel gepresenteerd, zijn een tussenpublicatie van lopend onderzoek. In dat
onderzoek met als werktitel ”De kracht van de wijkagent in Haaglanden” wordt gekeken hoe de wijkagent
in Haaglanden invulling geeft aan zijn functie in een veranderlijke territoriale en sectorale omgeving. Om
recht te doen aan de invloed die het werkgebied heeft op de functie van een wijkagent, zijn drie verschillende bureaus geselecteerd binnen de regio Haaglanden. Uitgangspunt daarbij was het onderzoek naar de
diversiteit op de variabelen ”aard van de veiligheidsproblematiek” en ”sociaaleconomische status”.
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Het onderzoek wordt uitgevoerd in de centraalstedelijke wijk Laak, de VINEX-wijk Ypenburg-Leidschenveen en de regionale wijk Leidschendam-Voorburg. Het onderzoek is praktijkgericht en kwalitatief
van aard. Voor deze bijdrage maken we uitsluitend gebruik van de resultaten die zijn verkregen bij bureau Laak in Den Haag.
Kernwaarden Nationale Politie als kader
De Nationale Politie kent vier kernwaarden die naar binnen en naar buiten toe gelden. Deze vier kernwaarden zijn: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend (Ontwerpplan Nationale Politie, 2012). In
de analyse van de resultaten fungeren deze kernwaarden als kader. De kernwaarde ”verbindend” staat
centraal. De wijkagent in Laak heeft een spilfunctie door in contact met de burger en met externe en
interne partijen invulling te geven aan de wijkveiligheid.
Achtereenvolgens zal worden ingezoomd op de relatie tussen de wijkagent en de burger, de wijkagent en
de externe partners in de wijk en ten slotte op de wijkagent en de interne partners.

De wijkagent en de burger
Handhaven van de openbare orde en hulpverlenen aan hen die dat behoeven is een kerntaak van de
politieorganisatie en dus ook die van de wijkagent (naar artikel 3 Politiewet). Voor de wijkagent in Laak
staat de burger centraal. De essentie van zijn werk is de straat opgaan en in contact treden met de burger,
zo blijkt ook uit onderstaande interviewfragmenten:
“Buiten, zichtbaar aanwezig op straat zijn, is ook wat ik het allerliefste doe. Je bent de regisseur van de
wijk (…) Je probeert mensen in te zetten op bepaalde problemen en het veiligheidsgevoel weer terug te
geven aan de mensen” .
“Kijk, als je in het blauw zit dan is dat meer pleisters plakken. Je gaat naar een melding, helpt even waar
dat kan. En weer door. Je bent een soort EHBO. En als wijkagent leer je de mensen kennen” .
“Als de bewoners een 8 geven voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, dan ben ik tevreden. Dat
je je auto kan parkeren, dat er geen inbraken zijn etc. En ze kennen je. Daar doe je het toch voor als
wijkagent”
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Een andere, heel directe manier van contact maken met de burger is door hulp te verlenen. Binnen de
politieorganisatie wordt gediscussieerd over de vraag waar voor de wijkagent de grenzen liggen van deze
hulpverleningsfunctie. Een interviewfragment:
“80 procent is hulpverlening. Dat pakken we op, ondanks dat het geen politietaak is. Er zijn ook wijkagenten die dat niet doen. Die zeggen: ‘Dat is niet voor de politie’. Ja, leuk verhaal, maar daarmee is het
probleem niet opgelost. Moet ik dan zeggen: ‘Ga maar naar Harry, de voeten de groeten?!’ Binnen mijn
grenzen vind ik dat ik het moet oplossen.”
Het is overigens de meldende burger die in beeld is. Met de burger die zich niet meldt, wordt weinig of
geen contact gemaakt. Sommige wijkagenten geven aan dat ze hier te weinig tijd voor hebben en vinden
het jammer dat ze niet kunnen investeren in deze groep burgers. De meeste wijkagenten staan hier echter
vrij pragmatisch in, zoals onderstaand citaat laat zien:
“Maar draai ‘m eens om. Wil jij je wijkagent kennen? Ik hoef ‘m niet te kennen. Dus dat er dan geen
contact is, is ook niet zo erg”.
Ten slotte is er nog een groep burgers die met de wijkagent in contact komt, omdat ze de openbare orde
verstoren. Denk aan bijvoorbeeld hangjongeren. Dit contact kent weer een eigen karakter, omdat de
wijkagent hier zélf het initiatief neemt naar de burger toe en de burger in deze hier niet op zit te wachten.
Handhaving staat in dit contact centraal.
De wijkagent in Laak maakt nadrukkelijk verbinding met de burger. Hij of zij heeft de meldende burger
en de burger die vanwege handhavingsproblematiek om aandacht vraagt in het algemeen goed in beeld.
De burger die zich niet meldt en geen problemen veroorzaakt, blijft buiten beeld.
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De wijkagent en externe partners in de wijk
Iedere wijkagent in Laak heeft met externe partners te maken. De intensiteit en frequentie van het
contact tussen de wijkagent en de externe partners verschillen per werkgebied. Vanwege zijn informatiepositie is de wijkagent een graag geziene partner aan de overlegtafel. In Laak heeft de wijkagent te
maken met
• bestuurlijke partners: de gemeente Den Haag, Veiligheidshuis Den Haag, woningbouwvereniging
Vestia etc.;
• sociale partners: jeugdzorg, jongerenwerkorganisatie Mooi etc.;
• commerciële partners: de megastores, kleinere winkeliers, horecapartners etc.;
• onderwijsinstellingen: De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en verschillende basisscholen.
Allemaal willen ze iets van de wijkagent. Iedere partner heeft zijn eigen belang en zijn eigen vraag. Onderstaande interviewfragmenten bevestigen het hierboven geschetste beeld:
“We hebben heel veel overleg: commissies, uitvoeringsoverleg, casuïstiekoverleg, Veiligheidshuis, Sociale
Dienst/UWV. Dan hebben we nog ons eigen spreekuur. (…) Oh ja, straatcoaches en gezinscoaches. Als
de politie er niet is, dan valt het stil. Dat is wel jammer”.
“Kijk, wij als politie, en ik ben wel benieuwd, hoor, hoe partners daar over denken, staan bekend als dat
we doen wat ons gevraagd wordt. We staan bekend als betrouwbare partners. Maar dat is wel prettig,
lijkt me. (…) Eigenlijk manage je een probleem in een bepaald gebied. Maar ik heb ook de mogelijkheid om met de gemeente aan tafel te zitten. Of met school. Dus hoe kunnen we een probleem aan de
voorkant benaderen?”.
De verbinding tussen wijkagent en externe partners in de wijk wordt relatief gemakkelijk gemaakt. Dit
contact komt meestal voort uit structurele overleggen of incidentele (hulp)vragen naar aanleiding van een
veiligheidsprobleem in de wijk. De spanning in de relatie tussen wijkagent en externe partners in de wijk
zit in het behouden van de verbinding.
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Frustraties over inzet van externe partners
Gebrek aan inzet bij de externe partners is een algemeen punt van frustratie bij de wijkagenten in Laak.
In bijna ieder interview komt ter sprake dat de partners in de wijk het zo vaak laten afweten. Een paar
citaten:
“Wij schakelen bijvoorbeeld Parnassia in of de jeugdzorg. Dat komt altijd van ons. Omdat die anderen
bureauambtenaren zijn. En er moet heel wat gebeuren, voordat ze daarachter vandaan komen. Dat
telefoontje van net: een gezin waar het helemaal niet goed gaat, ik heb die zorgmelding al een hele tijd
geleden gedaan. Bellen ze weer. Dan denk ik, zucht, ga handelen!”.
“Met jeugdoverlast heb ik bijvoorbeeld het idee dat ik er alleen voorsta. Mijn ervaring met jongerenwerk. Er is meer dan die vier muren - haal ze wat meer naar binnen! (…) We hebben met elkaar afgesproken: van strafbare feiten doe je aangifte. Maar uiteindelijk doen ze dat niet. Ik hoor dingen altijd
achteraf. Het is altijd eenrichtingsverkeer” .
“Nee, met de gemeente loopt het contact ook niet altijd zo fijn. Ik heb af en toe ook het idee dat ze er
helemaal geen zin in hebben. Een logge structuur. Ik verwacht gewoon antwoord. En dat ze het doen! Ik
word er echt moe van. En moet me soms inhouden om niet te gaan schuimbekken”
Verschillende organisatiestructuren een struikelblok
Een ander struikelblok in de relatie tussen de wijkagent en de externe partners is het feit dat de politie
een 24-uurs organisatie is en vrijwel alle andere organisaties dat niet zijn. Door de unieke bereikbaarheidspositie heeft de politie namelijk óók een unieke informatiepositie. Om die reden wordt de wijkagent
vaak naar voren geschoven in het netwerkoverleg. Wanneer de overige externe partners met minder of
geen informatie komen, is de wijkagent teleurgesteld:
“… zo ben je de rommel van een ander aan het opruimen, omdat je nu eenmaal een 24-uurs organisatie
bent” (interview 9).
Het kan ook zijn dat er wel degelijk informatie bij de externe partners ligt, maar dat die de informatie niet
willen delen. Met als resultaat dat de wijkagent denkt dat hij de enige is die z’n werk doet:
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“Het Veiligheidshuis. Liggen er 25 dossiers. De wijkagent is de enige die iets weet. (…) De wijkagenten
zijn wel de mensen met informatie. De overlegstructuren waar we in zitten en naar toe gaan, daar komt
de informatie voor 90 procent van de wijkagent. De rest van de ketenpartners daar heb je echt geen zak
aan. (…) En nu zijn wij 24 uur per dag op straat, dus is het logisch dat we wat meer informatie hebben.
Maar ook die andere partners weten dingen. Maar die zeggen dan: ‘Ja, we mogen het niet delen’. Ja, als
ik sec ga kijken wat ik mag delen, dan mag ik ook niet alles delen. Maar we hebben wel allemaal één
belang en dat is dat die jongere niet afglijdt in het criminele wereldje” .
Stroperig netwerk
De traagheid van het netwerk belemmert besluitvormingsprocessen en daarmee het behoud van een
goede verbinding tussen de wijkagent en de externe partners in de wijk. Met verschillende partners
werken aan een veiligheidsprobleem blijkt in de praktijk moeilijker dan gedacht. Zie onderstaand citaat:
“Maar dat netwerken is lastig. Het is stroperig hoor dat netwerk, bijzonder stroperig. Je kan als wijkagent niemand aansturen in zo’n vergadering. Je spreekt dingen met elkaar af, maar dan zou de gemeente
veel meer als regiehouder van een veiligheidsvraagstuk moeten optreden. Meld je resultaten maar. Als
iemand met niks komt, dan kan er misschien één keer een goede reden zijn, maar een tweede keer zou
je dat te horen moeten krijgen. En dat gebeurt dus niet” .
Het kan ook anders
Enkele relaties met externe partners in de wijk zijn wél goed. Dat komt meestal door de natuurlijke chemie
tussen bepaalde mensen. Ook de context speelt hierin een belangrijke rol. Sommige wijkagenten hebben
wel ideeën over hoe ze de relaties met externe partners in de wijk meer zouden kunnen bestendigen:
“Bij mij is een partner pas waardevol als ik een persoonlijk contact heb met diegene. Als die partner met mij
meekijkt naar het probleem. Als het echt een samenwerking gaat worden. Als ik een samenwerking heb die
alleen bestaat uit het werk bij de ander neerleggen, dan weet ik bijna zeker dat het niet of half gebeurt” .
Samenvattend kunnen we stellen dat de verbinding tussen de wijkagent en de externe partners in de wijk
relatief makkelijk tot stand komt. Het behouden van deze relatie is niet eenvoudig. Frustraties over de
inzet, de verschillende organisatieculturen en de stroperigheid van het netwerk zijn zaken die een constructieve samenwerking tussen de wijkagent en de externe partners in de wijk in de weg lijken te staan.
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De wijkagent en de interne partners
In de huidige organisatiestructuur aan bureau Laak werkt de wijkagent binnen het team Wijkzorg. De
teamchef Wijkzorg vertegenwoordigt de wijkagenten in het zogeheten Operationeel Management Team
(OMT) en in het Tactisch Management Team (TMT). Op de werkvloer werkt de wijkagent samen met de
surveillanceteams van het team Handhaving (meestal de ploeg of blauw genoemd) en de recherche. Ook
de afdelingen MSO (Medewerker Serviceorganisatie) en info zijn belangrijke interne partners, omdat via
hen informatie van buiten naar binnen komt.
De functie van wijkagent is een solitaire functie. Meestal gaat hij alleen op pad; soms wordt in koppels gewerkt. Dit levert een groot gevoel van vrijheid op, dat de wijkagent als prettig ervaart. Vanwege de grote
eigen regelruimte is het belangrijk om het contact met interne partners als de ploeg, de recherche en info
goed te onderhouden. Je werkt tenslotte met elkaar aan hetzelfde doel: een veilige en leefbare wijk.
“De relatie met de ploeg wisselt nogal. Sommige relaties zijn goed, andere niet. Niet iedereen koppelt
even goed terug. De recherche is echt een eiland. Het zou gewoon fijn zijn als er dingen spelen in je eigen
wijk, dat je daarvan op de hoogte bent. We komen elkaar ook niet echt tegen. We zouden eigenlijk meer
aan elkaar moeten denken” .
“In de top 5: Bel De Wijkagent! Hoe vaak er wel niet deuren zijn ingeramd, terwijl ik de sleutel heb.
Waarom bel je niet even? Ik wil niet geloven dat ze dat niet weten. Iedereen in dit korps weet, dat de
wijkagent sleutels heeft van toegangsdeuren. En nog steeds wordt die deur open geboemd. Er wordt
gewoon niet nagedacht” .
“Contact met de ploeg is redelijk goed, minder goed met de recherche. Ik vind dat nog steeds heel erg
moeilijk. Met sommige mensen is er wel net genoeg contact voor een redelijke werkrelatie. Maar ik kan
er eigenlijk niks mee. Ik ben een slimme jongen, maar van deze relatie snap ik niet zoveel” .
“Buiten willen de mensen dat je zichtbaar bent. Hier ook. Maar je bent gewoon veel bezig. Afspraken
nakomen, terugkomen, tikken. (…) Maar we moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. Buiten, maar ook
binnen” .
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Vooral de relatie met de recherche lijkt moeizaam te zijn. De hoge werkdruk speelt hierbij een rol. De
recherche heeft, net als de wijkagent, vaak te weinig tijd. Aan terugkoppelen van informatie wordt niet
altijd gedacht. Wanneer bepaalde informatie daadwerkelijk gevoelig ligt, is het in het belang van de
wijkagent zelf om niet te nauw betrokken te zijn. Maar daar waar wijkagent en recherche elkaar zouden
kunnen helpen met interessante informatie, gebeurt dit vaak niet. Ieder blijft op z’n eigen eiland zitten,
met z’n eigen cultuur. Uitzonderingen vormen de wijkagenten die eerder zelf bij de recherche hebben
gezeten, maar die zijn dan ook bekend met beide culturen.
Het contact met de ploeg is wisselend. De één omschrijft het als goed, de ander niet. Dit lijkt vooral te
liggen aan de (persoonlijke) relaties tussen collega’s onderling. En ben je bereid iets voor elkaar te doen?
Af en toe een dienst in het weekend meedraaien of een aangifte opnemen bijvoorbeeld. Contact maken
met de ploeg gebeurt nu veel op vrijwillige basis.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de wijkagent in Laak niet met alle interne partners even goed contact heeft. Vooral het contact met de recherche verdient de aandacht. De wijkagent en de recherche lijken
zich op verschillende eilanden te bevinden, met ieder z’n eigen cultuur. Hoge werkdruk en gevoeligheid
van bepaalde informatie staan de verbinding in de weg. Het contact met de ploeg is sterk afhankelijk van
persoonlijke contacten.
Hoe kan de verbinding tussen wijkagent en interne partners tot stand worden gebracht, dan wel worden
geoptimaliseerd? Het team Wijkzorg Laak is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie, waarbij het
versterken van de interne relaties nadrukkelijk punt van aandacht is.

Conclusies
De wijkagent in Laak maakt nadrukkelijk verbinding met de burger. Hij heeft de meldende burger als
belangrijkste partner. Ook de burger die vanwege handhavingsproblematiek om aandacht vraagt, heeft
de wijkagent in beeld. De burger die zich niet meldt en geen problemen veroorzaakt, blijft vooralsnog
buiten beeld.
De wijkagent in Laak werkt samen met veel externe partners. Zij weten hem goed te vinden. Hij wordt
vanwege zijn informatiepositie geregeld uitgenodigd voor verschillende overleggen. Het behoud van
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de verbinding met de externe partners in de wijk gaat niet vanzelf. Problematisch is de lagere inzet van
externe partners en het verschil in organisatiestructuren (24-uursorganisatie versus een “van 9 tot 5”-organisatie). Daarnaast wordt het netwerk als stroperig ervaren en gezien als factor voor vertraging in de
besluitvorming.
Niet met alle interne partners (info, ploeg, recherche) heeft de wijkagent een goed contact. Met name de
verbinding tussen wijkagent en recherche komt moeilijk tot stand. Hier spelen cultuurverschillen tussen
de afdelingen, een hoge werkdruk en de gevoeligheid van informatie een belangrijke rol. Het contact met
de ploeg is afhankelijk van persoonlijke relaties.

Reflectie
In deze reflectie behandelen we vier vraagstukken die voortkomen uit de analyse van de resultaten. Als
kader voor deze reflectie verwijzen we naar de vier kernwaarden van de Nationale Politie: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend (Ontwerpplan Nationale Politie, 2012).
Taakopvatting wijkzorg: smal of breed?
De moderne burger is veeleisend. Hij wil het liefst maximale vrijheid én maximale veiligheid (naar:
Boutellier, 2002). Dit vraagt een grote inzet van de wijkagent. Een brede taakopvatting lijkt in deze context het meest passend: van handhaven tot zorgen. Om die maximale veiligheid te waarborgen, moeten
de handen uit de mouwen. De wijkagent kan dit niet alleen; partners zullen zich ook moeten inzetten
en conformeren aan een brede taakopvatting. Dit alles roept nogal wat vragen op: zou de burger zich
in economisch zware tijden niet zelfstandiger kunnen of zelfs moeten opstellen? En wordt een brede
taakopvatting wel door alle wijkagenten gedragen? Partners komen nu al moeizaam tot handelen, is het
haalbaar om te verwachten dat zij een brede taakopvatting zullen ondersteunen? Is er een alternatief?
Het vraagt enige moed om deze vragen hardop te stellen.
Delen van informatie
In de dagelijkse werkpraktijk van de wijkagent conflicteert de kernwaarde “integriteit” nogal eens met
“betrouwbaar” en “verbindend optreden”. Privacywetgeving, protocollen en meldingsplicht zijn leidend
als het gaat om delen van informatie. Maar om de verbinding met de burgers en de (externe) partners te
behouden, is het goed om hier flexibel mee om te gaan. De wijkagent moet zich hierin op zijn professio-
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nele ruimte kunnen (blijven) beroepen. Het is lastig om vast te stellen waar de grenzen van professionele
ruimte liggen als het gaat om delen van informatie. Maar veel wijkagenten geven aan dat dit op basis van
ervaring, gezond verstand en een beetje fingerspitzengefühl prima gaat.
Moeizame (interne) relatie wijkagent en recherche
Veilig en lekker leven in de wijk is het uitgangspunt van zowel de wijkagent als de meeste burgers. De
wijkagent besteedt veel tijd aan het oplossen van problemen in de leefbaarheidssfeer, zodat de rust in
de wijk gehandhaafd blijft. Kennen en gekend worden is hierbij een belangrijke principe voor de wijkagent. De recherche heeft als doel om zoveel mogelijk zaken op te lossen. De werkdruk is hoog, want er
moeten targets worden gehaald. Waar een vertrouwelijke relatie met de burger en een gebiedsperspectief
de werkpraktijk van de wijkagent kenmerken, zijn dit voor de recherche ondergeschikte doelen. De
wijkagent en de recherche hebben verschillende targets. De doelen “rust in de wijk” versus “scoren op
targets” botsen nogal eens. Om de interne relatie tussen wijkagent en recherche te verbeteren, is het goed
om deze verschillende doelen te erkennen en vervolgens in te zoomen op datgene waar beiden elkaar
kunnen aanvullen. Namelijk: het delen van informatie die relevant is voor de eigen werkpraktijk.
Verschillende (werk)culturen vormen obstakel in samenwerking met partners
De problemen die zich voordoen bij de samenwerking tussen de wijkagent en de externe- en interne
partners zijn gedeeltelijk terug te brengen op (werk)cultuurverschillen. De externe partners waarmee de
wijkagent samenwerkt, werken voornamelijk in een vergadercultuur. De werkcultuur van de wijkagent is
een cultuur van ”doen”. Dit maakt dat ze elkaar lang niet altijd even goed begrijpen. Het zou zinvol zijn
om eens meer in detail naar deze cultuurverschillen te kijken. Intern is het een moeizaam proces om de
verschillende afdelingen met elkaar te verbinden. Bij het bovenstaande punt ”moeizame (interne) relatie
wijkagent en recherche” wordt een beschrijving gegeven van verschillende doelen van de afdelingen.
Deze verschillende doelen creëren ook verschillende (werk)culturen. Wanneer er meer oog is voor deze
verschillen in werkcultuur, wordt het wellicht makkelijker om verbindend te werken.
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DEEL III • SLOTBESCHOUWING

In deze slotbeschouwing kijken we terug op de resultaten uit deel II en brengen we deze in verband met
de centrale begrippen zoals we deze in deel I hebben geduid. Verderop zullen we het perspectief van
onzekerheid, schaal en maakbaarheid gebruiken om de resultaten te duiden.
Eerst volgt een nadere duiding van algemene ontwikkelingen die in en rond de stad in het algemeen en
dus ook rond Den Haag spelen: de stad is trefpunt van globalisering, plek om vooruit te komen en evengoed de plek van zelfredzaamheid.

De stad als plaats van globalisering
In de stad komen mensen, gebouwen en stromen samen. In toenemende mate komen hier ook de internationale stromen van goederen, kapitaal en mensen bijeen. De stad is meer deel van de wereld geworden. Dat geldt zeker ook voor Den Haag. De stad maakt deel uit van een internationaal stedelijk netwerk
en veel ontwikkelingen buiten Den Haag hebben betekenis voor de stad zelf. Niet alles wat in de stad
gebeurt, kan door stedelijk beleid worden aangepakt: de komst van Polen naar Den Haag is uitvloeisel
van Europese ontwikkelingen en is niet stuurbaar met een gemeentelijke beleidsnota.
Globalisering heeft ons gedwongen meer en meer flexibel te zijn 15. Deze noodzakelijke flexibiliteit kan
een bron van creativiteit zijn, maar ook een bron van onzekerheid, angst en isolement. Velen leven in
een onzekere tijd. Niemand weet of zijn baan of die van zijn kinderen behouden blijft. De werkloosheid
loopt op en meer mensen komen thuis te zitten. Oude en vertrouwde ankers in de samenleving – het gezin, de kerk, de werkgever etc. – zijn sterk veranderd. Ze bieden niet langer de vaste kaders waarbinnen
het leven zich afspeelt. De grote welvaartstijging is zeker mogelijk gemaakt door de globalisering maar
daarmee zijn veel mensen niet evenredig gelukkiger geworden.
De psycholoog Paul Verhaeghe stelt in zijn studie Identiteit, dat we als mens niet gelukkiger zijn geworden.
15 De Grauwe, De onvoltooide globalisering, 2007, p. 63.
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De huidige cultuur en samenleving worden – zo stelt hij - beheerst door de neoliberale idealen van competitie en succes. Dit leidt tot een identiteitscrisis. Als er een dwang is tot succes en geluk kunnen mensen
gedesoriënteerd en vertwijfeld raken en hun zelfbesef verliezen.
Consumptie is meer centraal komen te staan in de maatschappij. Mensen worden aangespoord om te
investeren in zichzelf als “brand”. Persoonlijke (consumptie)keuzes spelen dan een belangrijke rol in
de formatie van de identiteit. Tegelijkertijd versterken deze keuzes bestaande identiteiten ook nog eens.
Mensen komen elkaar minder tegen in verticale verbanden, zoals ten tijde van de klassieke verzuiling,
maar bewegen zich juist meer binnen horizontale verbanden van het opleidingsniveau” 16
Ook voor de stad staan consumptie en identiteit meer en meer centraal. Vanouds is de stad een belangrijk centrum voor handel en vermaak geweest. Nu zien we meer dat de hele stedelijke ervaring wordt
gepresenteerd als een consumeerbaar product. Hierbij valt te denken aan een historische binnenstad, een
multiculturele wijk met allerlei restaurants of een dure buurt met boetiekjes die haute couture verkopen.
Deze delen zijn onderwerp en etalage van gemeentelijk beleid geworden.
De vraag is wat dit met de stad en met haar bewoners doet. Wat betekent het voor een stad als marketing
en brandingtechnieken haar op een creatieve manier in de markt moeten zetten? Is stedelijke ontwikkeling vrijwel hetzelfde gaan betekenen als economische groei 17. Worden publieke uitgaven alleen besteed
aan beleid en projecten die de concurrentiekracht van de stad versterken? Innovatie, toerisme en beleving zijn booming business geworden. Steden concurreren met elkaar in de strijd om mensen, bedrijven
en investeringen. De stad gedraagt zich als een competitief individu in een constante race om het beste,
het aantrekkelijkste, het slimste of het meest innovatieve 18. Wordt de stad door al deze inspanningen
aantrekkelijker om in te wonen? Biedt zij zo meer kansen voor haar inwoners om vooruit te komen?

De stad als plaats om vooruit te komen
Talent en inzet zijn bepalender geworden dan vroeger voor de maatschappelijke positie van mensen 19.
In deel I is al kort ingegaan op de meritocratie. Succes in het onderwijs is een belangrijke voorspeller
16 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Nieuwe ronden, nieuwe kansen, 2011, p. 44.
17 S. Fainstein, The just city, 2010.
18 Zie het (te verschijnen) advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), de toekomst van de stad.
Den Haag, april 2014.
19 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011, p. 43.
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voor succes in het leven geworden. Een meritocratische samenleving leidt niet automatisch tot een eerlijke verdeling van posities. Het kan evengoed maatschappelijke uitsluiting en ongelijkheid met zich mee
brengen. Verhaeghe meent dat de neoliberale meritocratie, gebaseerd op diploma’s en het hebben van
geld, leidt tot een nieuwe, statische klassenmaatschappij. Daarin bewaakt de top niet alleen de eigen privileges, maar breidt die ook uit. Hierdoor verdwijnt de middenklasse en ontstaat er een kleine topgroep
boven op een grote onderklasse. “De topgroep kijkt neer op de onderlaag, want in de redenering van de
toplaag is het de schuld van de onderlaag als die laatste in de goot ligt” 20.
De huidige samenleving legt sterk de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor zijn
of haar welslagen. Iedereen zou op eigen kracht een goede positie moeten kunnen verwerven. Lukt dit
niet, dan wordt dat gezien als je eigen schuld, en heb je waarschijnlijk ergens een cruciaal keuzemoment
gemist 21. Een dergelijke zienswijze kan een behoorlijke druk leggen op mensen en leiden tot gevoelens
van onmacht en onbehagen. Hoor ik er nog wel bij?
Velen willen stijgen op de sociaaleconomische ladder, maar kan iedereen wel omhoog? Naast sociale
stijging is er als tegenhanger ook sociale daling. Er zijn aanwijzingen (RMO, 2011) dat dit verschijnsel
zich inmiddels ook voordoet. Velen hebben het idee dat zij ruime mogelijkheden hebben voor stijging. Ze
hebben positieve verwachtingen over mobiliteit en een breed geloof in de openheid van de samenleving.
Toch kan de samenleving aan deze verwachtingen niet volledig beantwoorden.
Waarmaken van potentieel
We zouden sociale stijging ook simpeler kunnen verwoorden als ”het waarmaken van potentieel”.
In 2006 bepleitte de VROM-Raad in het advies Stad en Stijging om de ambities van bewoners als vertrekpunt voor stedelijke vernieuwing te nemen. Stedelijke ontwikkeling is volgens deze raad te veel gericht
op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de sociale cohesie, terwijl de aspiraties en ambities van
de huidige en toekomstige bewoners essentieel zijn. In veel praktijken van stedelijke vernieuwing van de
laatste jaren is er meer aandacht voor vastgoed dan voor wat mensen dagelijks bezighoudt. De ambitie
om sociale stijging in enge zin te bewerkstelligen, is wellicht in sommige gevallen te ambitieus. Voor veel
mensen gaat het wellicht eerst meer om meedoen en rondkomen en pas later - of helemaal niet - om vooruitkomen 22 Daarnaast wordt vooruitkomen tegenwoordig vaak gezien als een hogere maatschappelijke
20 P. Verhaege, 2012, p. 142.
21 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011, p. 47.
22 R. Engbersen en V. Lub, Passende ambities. 2013.
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positie bereiken dan de ouders. Volgens deze interpretatie gaat sociale stijging dus vooral om onderwijs
en werk. Sociale stijging kan echter ook plaatsvinden op het gebied van wonen, gezondheid, mobiliteit,
cultuur of sport. Het gaat niet alleen om scholing, maar vooral om matchmaking. We moeten “zorgen
voor de match tussen wat je bent en wat je zijn kan, en voor de match tussen wat je zijn kan en wat de
samenleving van je vraagt.” 23 Dit betekent dat niet iedereen op hetzelfde succesniveau hoeft te komen,
maar dat het bestaande potentieel van mensen en de verbindingen tussen hen optimaal worden benut.
De stad is niet de plaats voor een eenheidsworst van even succesvolle mensen. Zij is evenmin gebaat bij
gigantische verschillen tussen vaardigheden, inkomsten en leefomstandigheden onder de inwoners. Hier
is de spanning tussen gelijkheid en verschil.
Bredere blik nodig
Het realiseren van een prettige woon- en leefomgeving voor iedereen is op zich al een grote uitdaging.
De fixatie op creativiteit, kennis en een hoge opleiding als noodzakelijke ingrediënten voor het succes
van de stedelijke economie kan ook juist gezien worden als een van de oorzaken van de groeiende kloof
tussen hoog- en laagopgeleiden. Reijndorp stelt daarover: “Zouden we in plaats van ons zorgen te maken
over een stad met een wat lager percentage hoogopgeleiden ons niet de vraag kunnen stellen of een stad
met een laag aandeel lageropgeleiden niet bijzonder kwetsbaar is?” 24 We zullen dus breder moeten kijken
dan alleen een fixatie op stijging in de zin van onderwijs- en arbeidsniveau. We zullen ons ook moeten
richten op de context waarbinnen mensen de kans krijgen om hun levensdoelen in brede zin te realiseren.

De stad als plaats van zelfredzaamheid
Begrippen als “zelfredzaamheid”, “eigen verantwoordelijkheid” en “zelfsturing” zijn vandaag de dag
erg populair. Maar ook al wordt hierop in het maatschappelijk debat veel nadruk gelegd , dit garandeert
nog niet het effect daarvan. Volgens Ossewaarde wordt eigen verantwoordelijkheid vooral verwacht
van het “burgerlijk individu” en wordt weinig aandacht besteed aan “de burger”. Het burgerlijk
individu is “iemand die keuzes maakt en kansen pakt. Hij heeft een concurrentiepositie ten opzichte
van andere individuen….. Het individu ziet de samenleving als consumptiegoed, en hij participeert in
de samenleving – bijvoorbeeld door betaald of onbetaald werk, stemmen of studeren – om bepaalde
23 K. Mulder, Niet iedereen hoeft omhoog, 2010.
24 A. Reijndorp, De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’; de veerkracht van de stad, 2012, p 22.
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private belangen of subjectgebonden waarden te verwezenlijken” 25 Een burger daarentegen is “een
politiek persoon die zijn publieke leven organiseert om deugden te verwerven. De arena of het forum
biedt hem de mogelijkheid zijn politieke en morele ambities te realiseren” 26.
Eigen verantwoordelijkheid
Het overheidsbeleid is in toenemende mate gericht op de eigen verantwoordelijkheid van het individu.
Hij of zij moet zelf zorgen voor onderwijs, werk, inkomen en opvoeding van de kinderen. Wanneer dit
niet lukt, volgen directe of indirecte sancties. Om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling, is het
noodzakelijk dat burgers serieus genomen worden en dat naar hen geluisterd wordt. Hoeveel ook vandaag van burgers verwacht wordt, vaak worden zij gezien als “calculerende, luie consumenten” 27 .
Het vormgeven van de samenleving gebeurt niet zozeer en zeker niet alleen op het Binnenhof of op
het stadhuis. Eigen initiatieven van burgers hebben een directe invloed op onze leefomgeving. De
vorming van het publieke domein door concreet handelen van burgers wordt ook wel de doe-democratie
genoemd. Actief burgerschap wordt als een oplossing gezien voor diverse maatschappelijke vraagstukken
zoals gebrek aan sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen, consumentistisch en asociaal
gedrag, sociale uitsluiting en de kloof tussen burgers en bestuur 28 . De overheid hoopt op een groeiend
oplossend vermogen van de burgers en op een grotere betrokkenheid en activiteit bij het organiseren van
het dagelijks leven.
Zelforganisatie en de rol van de overheid
De vraag is wat de rol van de overheid zelf zou moeten zijn om een dergelijke wens of ambitie waar te
maken. Moet de overheid zich terugtrekken om zelforganisatie van burgers te bevorderen? De overheid
zou de kaders kunnen stellen waarbinnen initiatieven ontplooid mogen worden. De daadwerkelijke uitvoering van deze initiatieven kan zij bij de burger zelf laten liggen.
Maar zelforganisatie is een ongelijkmatig proces. Zelforganisatie biedt veel kansen voor mensen die over
sterke netwerken en sociaal kapitaal beschikken, maar is vaak niet bereikbaar voor burgers die deze
25
26
27
28

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, R. Ossewaarde, 2006, p. 26.
RRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, R. Ossewaarde, 2006, p. 27.
Boutellier, De improvisatiemaatschappij, 2011, p.83.
Van de Wijdeven & Hendriks, Burgerschap in de doe-democratie, 2010.
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contacten en vaardigheden niet hebben. Waar sociale problemen bestaan, is de capaciteit tot zelforganisatie juist vaak zwak ontwikkeld. Hierdoor wordt de kloof groter tussen mensen die tot zelforganisatie
in staat zijn en mensen die dat niet zijn 29. Er is een grote kans dat burgers die oplossingen nodig hebben
verder geïsoleerd raken, omdat zij niet mee kunnen komen op het gebied van zelforganisatie. In dergelijke gevallen zou de overheid kunnen ingrijpen en zich specifiek kunnen richten op de zelforganisatie
van zwakkere groepen. Maar als zelforganisatie van bovenaf wordt georganiseerd, kunnen de positieve
aspecten ervan – zoals spontaniteit en selectie – juist verdwijnen. Wordt zelforganisatie een opdracht van
de overheid?
Balans tussen loslaten en reguleren
Het vrijgeven van allerlei beleidsterreinen aan burgers lijkt juist tot angst en meer overheidsregels te
leiden. En de wens naar meer burgerparticipatie en -initiatieven levert een grotere overheidsbemoeienis
op om private initiatieven in goede banen te leiden. Overheidstaken worden dan opgevuld door striktere
voorschriften te stellen aan private arrangementen en de bereikte resultaten nauwkeurig te evalueren 30.
In de praktijk is deze aanpak niet onproblematisch. Uiteraard is het belangrijk dat de overheid regels
stelt. Maar in het geval van burgerinitiatieven levert dit ook wel wrijving op. De balans tussen loslaten en
reguleren is niet gemakkelijk te vinden.
Zelfs als deze balans gevonden zou worden, is zelforganisatie misschien niet direct een wondermiddel.
We noemden al het risico dat de kloof groter zal worden tussen enerzijds mensen met sterke netwerken
en anderzijds de zwakkere bevolkingsgroepen. Daarnaast krijgen private en burgerinitiatieven ook te
maken met allerlei uiteenlopende belangen en opgaven, net als de overheid. Veel problemen en kwesties verdwijnen niet met de private uitvoering van publieke diensten 31. Het gaat dan om problemen en
kwesties, waarvoor bijvoorbeeld de lokale overheid of gemeenteraad zich traditioneel geplaatst zag. Het
proces waarin ze worden opgelost, krijgt enkel een andere vorm. De overheid zal dus nieuwe manieren
moeten vinden om hiermee effectief om te gaan.

29 Uitermark, ‘De zelforganiserende stad’, in: Toekomst van de stad, RLI Essays, 2012, p. 6
30 Sociaal en Cultureel Planbureau, Een beroep op de burger, 2012, p. 18.
31 Van der Steen en Twist (2008), doe-het-zelfdemocratie
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Driemaal kijken
De stad is de plek waar veel samenkomt: globalisering, de wil om vooruit te komen, zelfredzaamheid. In
de studies die we eerder in deze bundel besproken hebben, zien we hoe de Haagse werkelijkheid worstelt
met drie fundamentele zaken: hoe om te gaan met onzekerheid, hoe het meest relevante schaalniveau te
kiezen, hoe om te gaan met de grenzen van de maakbaarheid.
Onzekerheid
Uit de voorgaande rapportages komen veel signalen van onzekerheid naar voren. Signalen bij de burgers
(individueel en collectief), bij maatschappelijke instellingen en bij de overheid.
• Bij de (individuele) burgers zien we dat vaste en zekere routes niet altijd bestaan: deze moeten dan
ter plekke worden uitgevonden. We zien dit bij jongeren, bij migranten en bij burgers die met tal van
instanties te maken hebben. We zien hoe jongeren in de Schilderswijk een weg zoeken tussen en in
vele werelden. Het zijn de werelden van thuis, de straat en de school. Het zijn werelden die wel in
één bestaan figureren, maar die niet harmonieus in elkaar overlopen. Een strak uitgestippelde route
bestaat niet. Deze wordt gaandeweg uitgevonden.
In Transvaal zagen we hoe bewoners gebruikmaken van een laagdrempelige informatiebalie (“iShop”) om de weg te vinden in het bureaucratische doolhof van instanties en voorzieningen.
Migranten van buiten Nederland blijken niet altijd op voorhand te weten waar hun migratie eindigt.
Zo zagen we Polen min of meer per toeval in Nederland terechtkomen. Door dat toevalskarakter
weten zij nog minder of en hoe zij een plek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Dit gaat allemaal
via via en al werkend.
Een rechte weg op de arbeidsmarkt is lang niet altijd aanwezig, want er zijn veel mismatches tussen
vraag en aanbod. Een werkzoekende met goede papieren is nog niet verzekerd van baan die bij zijn
opleiding past. De barrières op de arbeidsmarkt maken het vinden en houden van een baan tot een
topsport.
• We zien onzekerheid ook bij collectieven van burgers. Transvaal kent een veelheid van bewonersorganisaties. Dat maakt het bepaald onoverzichtelijk wie wat doet in deze wijk. Het is ook niet gemakkelijk voorspelbaar waarin de inspanningen van de collectieven zullen resulteren. In veel gevallen
verlopen zaken niet via de weg van formele procedures en efficiency, maar via de informele route
van bekenden en van dienst en wederdienst. Het “zekere” model van doelen stellen, middelen inzet-
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ten en output noteren werkt in zo’n context niet. Dit was ook zichtbaar in de Schilderswijk, waar
de Buurtsportvereniging iets wilde uitvinden wat nog niet bestaat. In deze wijk willen veel jongeren
sporten, maar veel verenigingen zijn verhuisd naar de randen van de stad en het traditionele kader
van sportverenigingen ontbreekt.
• Bij professionals zien we hoe wijkagenten balanceren tussen de verwachtingen van bewoners, andere
professionals en de eigen collega’s binnen de politie. In dat complexe veld is het niet altijd duidelijk
wanneer zijn of haar werk succesvol is, omdat de verwachtingen van de verschillende partijen
niet eenduidig, zelfs uiteenlopend zijn. Veiligheid is ook niet iets wat je als enkele professional
kunt maken. Dat professionals werken aan hybride producten, bleek ook bij de invulling van
het Multifunctionele Centrum van ADO Den Haag. Steeds is gezocht naar een balans tussen
verschillende perspectieven: jongeren binden aan de club, perspectief realiseren voor de toekomst,
reguleren van risicodragend gedrag.
• We zien ook dat in het (stedelijk) beleid zekerheden zijn verkruimeld. Het grote masterplan voor de
gebiedsontwikkeling in de Binckhorst is in enkele jaren verschrompeld en de fase van “organische
gebiedsontwikkeling” is nog zo pril, dat niet te zeggen is of het een periode van stilstand is dan wel
een geheel nieuwe fase inluidt. Ook in het woonbeleid ten aanzien van de Schilderswijk blijkt het
traditionele herstructureringsconcept niet langer adequaat. Het vraagstuk in deze wijk ligt niet in
de opbouw van de woningvoorraad (veel sociale huurwoningen), maar in een ingewikkelde mix van
armoede, leefbaarheid, veiligheid en hoge bevolkingsdruk. Deze complexiteit maakt een sectorale en
eenduidige beleidsaanpak zo ongeveer onmogelijk. Dan is het niet eenvoudig te formuleren wat er
wel kan en moet gebeuren. Dit maakt het voor activistische bestuurders moeilijk om – liefst binnen
hun bestuurlijke termijn – met doelen en resultaten te komen.
Daarmee is bij burgers (individueel en collectief), bij professionals en bij beleidsmakers onzekerheid
een gegeven geworden. Voor niet elke partij is deze ontwikkeling vroeg geland in het denken. Lange
tijd is het masterplan Binckhorst met een hoge mate van zekerheid uitgedragen, het voorstel voor een
“intensieve fysieke herstructurering” van de Schilderswijk werd in 2011 nog geruisloos door de Haagse
gemeenteraad aangenomen, terwijl toen al de onhaalbaarheid dan wel de onwenselijkheid van grootschalig fysiek ingrijpen in een wijk met woningen van dertig jaar oud bekend was. Bij deze twee voorbeelden
is er als het ware een “harde landing” te onderkennen in de overgang van oude zekerheden naar nieuwe
onzekerheden.
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Schaalniveau
Een tweede fenomeen dat duidelijk wordt uit de verkenning is het belang van de ruimtelijke schaal.
Vraagstukken doen zich voor in diverse gedaanten. Steeds is aan de orde hoe deze “gelezen” worden. Is
de wijk het probleem? Is het geen stedelijk, maar een regionaal vraagstuk? Of is het een vraagstuk van
groepen of van individuen? Hier raakt het sociale aan het fysiek-ruimtelijke domein.
In het voorgaande zagen we in dit opzicht een grote variëteit voorbijkomen.
• Nabijheid is in het dagelijks leven van groot belang. Als burgers ondersteuning nodig hebben in het
omgaan met instanties, blijkt een nabijgelegen i-Shop in een behoefte te voorzien. Vragen van dit
genre kunnen niet voor iedereen digitaal en footloose worden opgelost.
• En met alle schaalvergroting blijft onverminderd een behoefte bestaan om in de wijk te sporten.
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•

•
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•

We zagen dat veel sportverenigingen naar de randen van de stad zijn verhuisd, dat in wijken als de
Schilderswijk gewerkt is aan een alternatief in de vorm van een Buurtsportvereniging. Hier creëert de
schaalvergroting een nieuwe vraag op lager schaalniveau.
Daarnaast zien we dat de wijk voor tal van thema’s wel een belangrijk podium is. Groepen van jongeren groeien op met ambities en met problemen in de werelden van thuis, straat en school en de wijk.
De ruimtelijke omgeving maakt het hen niet gemakkelijker om op te groeien (Schilderswijk).
Voor tal van professionals is het kader van de wijk een richtinggevend kader. Voor de wijkagent is de
wijk zijn werkterrein. Hij is gericht op de veiligheidsbevordering op zijn “eigen” terrein.
Het hanteren van de wijk als richtinggevend kader zien we ook in de wijkaanpak. Met het voornemen
om via fysieke herstructurering van de Schilderswijk een meer gedifferentieerde woningvoorraad tot
stand te brengen, wil de gemeente de wijk in zijn woningvoorraadkenmerken meer naar het stedelijk
gemiddelde krijgen. Maar we zagen juist dat er geheel andere thema’s spelen dan de kenmerken van
de woningvoorraad en dat deze lang niet zo wijkgebonden zijn: overbezetting en bevolkingsdruk,
jongeren, leefbaarheid en veiligheid.
Dit raakt ook het vraagstuk van profilering van woonmilieus. Mogen of moeten de wijken en woonmilieus elk een eigen profiel hebben, ook als dit betekent dat ze (in bevolking, woningvoorraad en inkomensniveau) sterk afwijken van het stedelijke gemiddelde? Een wijk die gemiddeld is, is daardoor
nog geen goede wijk. Elke wijk heeft een specifieke functie op het hogere schaalniveau van de regio
of het stedelijk netwerk. In Transvaal, zo zagen we, liepen er twee ambities tegelijkertijd. Aan de ene
kant zagen we de nadruk op profilering (etnisch ondernemerschap) en een sociaal programma voor
de aanwezige bewoners. Aan de andere kant zagen we het streven om met fysieke herstructurering
in de wijk meer differentiatie naar middeldure woningen te brengen. Bij dit laatste is de blik al gauw
gevestigd op nieuwkomers van buiten.
Ook in Binckhorst zagen we de bijzondere verhouding tussen gebied-stad-regio. Het masterplan
Binckhorst ambieerde een “total make-over” van het gebied. De specifieke kwaliteiten en kenmerken
van het gebied werden genegeerd en niet onderzocht. Het plan formuleerde een hoogstedelijke ambitie van werken, wonen en voorzieningen. Voor die ambitie werd dit gebied uitgezocht. Het ging schuren door de grootschaligheid, door het wegvallen van investeerders ten gevolge van de economische
crisis en door het gebrek aan dragers van dit plan in het gebied zelf. Omdat het verdienmodel sterk
leunde op dure en middeldure woningbouw en omdat de woningmarkt in crisis geraakte, verzwakte
meer en meer het fundament. Nu is “organische gebiedsontwikkeling” van onderop het parool. Voor
de specifieke kwaliteiten van het gebied komt meer ruimte. Hoe het nu verder gaat, is niet erg helder.
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• Schaalvergroting zagen we ook bij de verhuizing van ADO Den Haag: hierdoor was de club minder
gebonden aan de direct omliggende Haagse wijken en profileerde hij zich meer als een regionale
voetbalorganisatie door de ligging nabij het verkeersknooppunt Prins Clausplein. Maar ook dan is de
verhouding tussen het stadion en de omliggende wijken (Leidschenveen/Ypenburg) van betekenis –
zie de vraag hoe het Multifunctionele Centrum ingevuld moet worden. Ook een regionale vestiging
kan niet met de rug naar de eigen omgeving gaan staan.
• Ten slotte zien we het belang van het hogere schaalniveau ook op de arbeidsmarkt. De Haagse arbeidsmarkt is niet alleen Haags: er is een omvangrijke binnenlandse pendel en een aanzienlijke instroom van buitenlandse arbeidskrachten (vooral uit Oost-Europa). De regelgeving van de Europese
Unie (vrij verkeer van arbeidskrachten) beïnvloedt het gedrag van aanbieders en vragers op de regionale arbeidsmarkt. Zo komt de globalisering op loopafstand van de Haagse bewoners. Hoge en lage
schaalniveaus zijn met elkaar verstrengeld.
Grenzen aan de maakbaarheid
Het derde punt dat in alle bijdragen naar voren komt, is de sturingsvraag. Daarbij gaat het niet altijd over
de overheid die met beleid iets wil bereiken of maken. Sturing kan ook gaan over doelen die een organisatie wil bereiken en die soms wel, soms niet worden gerealiseerd. In alle bijdragen zien we de taaiheid
en de weerstand die in de complexe samenleving liggen opgesloten om eenvoudige doelen rechtstreeks
te bereiken. De maakbare samenleving laat zich niet eenvoudig vormen. Sommige problemen zijn “ontembaar”. Hieronder geven we aan waar de grenzen van de maakbaarheid zitten voor de diverse aspecten
die in deze bundel aan de orde zijn gekomen.
• Oplossing van een probleem. De jongerenproblematiek in de Schilderswijk laat zich niet in een eenvoudig beleidsconcept vangen. Onderwijs, veiligheid, voorzieningen, ondersteuning, empowerment
en repressie: al die zaken zijn aan de orde. De maakbaarheid van een probleemoplossing wordt vaak
al bepaald door de definitie van het probleem. Is het een probleem van openbare orde en overlast?
Of van kansen versus frustraties door tal van belemmeringen in het onderwijs, in het thuismilieu, in
het overheidsbeleid? We zagen dat ook heel concreet bij het Multifunctionele Centrum van ADO
Den Haag.
• Arbeidsmarktbeleid. In het arbeidsmarktbeleid en het beleid rond de sociale zekerheid zijn toegangscriteria opgenomen die drempels opwerpen. Zo worden in- en uitsluiting georganiseerd. In het rapport over de arbeidsmarkt zagen we een categorie van mensen die geen werk, geen opleiding en geen
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•

•

•

•

•

inkomen hebben: de niet-uitkeringsgerechtigden, afgekort tot NUG. Om de toegang tot arrangementen van de sociale zekerheid te beheersen, wordt in het beleid een groep gecreëerd van uitgeslotenen.
Zij worden niet geregistreerd omdat ze “van niemand” zijn. Zo blijft deze categorie “onder de radar”
van de stad.
Fysieke herstructurering. Het maakbaarheidsvraagstuk hebben we ook heel concreet gezien in de
Binckhorst en in de ambities van de fysieke herstructurering in de Schilderswijk. De weerbarstige
sociale en economische werkelijkheid dwong de partijen ertoe de ambities af te zwakken. Er ontstaat
dan een situatie van stilstand. De betrokkenen vragen zich af hoe het verder gaat. Vaak wordt dan
van bestuurlijke zijde erkend dat er stagnatie optreedt en dat het “een jaartje later” wordt. Het plan
zelf staat niet ter discussie, maar voor de uitvoering wordt noodgedwongen meer tijd uitgetrokken.
Zowel in Binckhorst als in de Schilderswijk wordt pas later duidelijker dat het top-down gerichte,
fysiek-ruimtelijke plan niet past bij de mogelijkheden en kansen van het gebied. Hierdoor heeft het
plan geen dragers in het gebied zelf en sterft het een langzame dood.
Stroomlijnen heterogene wijk. In Transvaal zagen we een hoeveelheid aan initiatieven en projecten die
passen bij een wijk met een zeer heterogene bevolkingsopbouw. Elke poging om dit te stroomlijnen,
is tot mislukken gedoemd. Zo blijkt het ook niet realistisch om een project een toets op te leggen die
de efficiency en de output en de outcome moet meten. Daarvoor is de werkelijkheid te hybride en te
glibberig. Er blijft dan niet veel anders over dan te accepteren dat een heterogene wijk niet met een
eenduidig concept of project kan worden aangepakt. Wel kan al werkend en met een veelheid van
initiatieven voortgang gemaakt worden in de leefbaarheid en de perspectieven voor de bewoners.
Wijkverbetering. De kleinschalige en laagdrempelige i-Shops blijken betekenisvol te zijn, maar eveneens bescheiden in de reikwijdte en het grote verhaal van wijkverbetering. De maakbaarheid van de
leefbaarheid en wijkverbetering kent haar grenzen ook bij de Buurtsportvereniging in de Schilderswijk. Wat bereikt wordt, is basaal en gebonden aan de specifieke context. Het is improviseren en
ontwikkelen.
Migratiestromen. Bij de migratie van de Polen blijkt toeval een grote rol te spelen. Zij hebben contacten, geen vooropgezet plan met doelen, middelen en ambities. Afhankelijk van de situatie en de
context of van een toevallige ontmoeting besluiten zij door te reizen, terug te reizen of te blijven.
Veiligheid. Ook de veiligheid in de wijk kan niet zo maar gemaakt worden. De wijkagenten werken in
de praktijk meer reactief op wat in de wijk gebeurt, dan proactief aan iets wat – zeker voor de wijkagenten zelf – altijd vager en onduidelijker zal zijn dan een concreet knelpunt van vandaag. Een wijk
waar niets gebeurt, is pas echt moeilijk voor een wijkagent.
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Ten slotte
In een tijd met veel kennis en opgebouwde welvaart kan veel tot stand worden gebracht. Maar daarbij
hebben we ook meer en meer te maken met begrenzingen. Bij de beschikbaarheid van meer kennis
en informatie doemt het probleem op van informatiestress en overload. Bovendien weten we van veel
zaken in de stad betrekkelijk weinig, omdat kennisverzameling en monitoring vaak gekoppeld is aan
instituties en aan beleidsinstrumenten. En waar deze instituties en beleidsinstrumenten gespecialiseerd
en verkokerd zijn, is dat met de kennis ook het geval. Zo is het leven van Poolse migranten, van nietuitkeringsgerechtigden, van jongeren in de Schilderswijk niet te vinden in de grote databestanden. Meer
beleid, meer instanties, meer instrumenten en projecten maken de stad er niet overzichtelijker op, terwijl
deze veelvoud ook beschouwd kan worden als een reactie op de heterogene stad met een variëteit aan
leefstijlen, behoeften, kansen en problemen.
Complexiteit is een gegeven.
Dit zien we ook bij de permanente aandacht in de stad voor het beheersen dan wel matigen van de ongelijkheid. Den Haag is van oudsher een verdeelde stad. Een stad van “zand” en “veen”, van Hagenaars en
Hagenezen. De toegenomen welvaart die sinds de Tweede Wereldoorlog over stad en land is gespoeld,
heeft deze ongelijkheid niet verkleind of weggewerkt. De scheidslijnen lopen niet langer tussen de zuilen,
tussen de notabelen en het volk, maar tussen een meer fijnzinnig systeem van hoog- en laagopgeleiden.
De meritocratie brengt de belofte dat verdiensten – en niet de herkomst van iemand – bepalend zijn voor
maatschappelijk succes. Toch kan niet worden gesteld, dat de meritocratie een stimulus is voor (meer)
egalitaire verhoudingen. Er zijn in de stad en in de wijk, met geheel verschillende sociaalruimtelijke
milieus, zo veel verschillen in stimuli en knelpunten om tot verdiensten en succes te komen, dat sociale
ongelijkheid zich niet laat afschaffen. Daarbij komt dat de stad nooit stilstaat en meebeweegt in een
stroom van in- en uitgaande migratie. Deze is op landelijk niveau al niet eenvoudig stuurbaar, laat staan
op stedelijk niveau. Al zou een stad in staat zijn de kansarmoede van haar inwoners te beperken, altijd
zullen van buiten nieuwe groepen zich melden om hun heil te zoeken in de stad.
Ongelijkheid en migratie zijn een gegeven.
Elk van de vier grote opgaven van de stad – in het sociale, het fysiek-ruimtelijke, het economische en
het ecologische domein – is ingewikkeld en vraagt om nieuwe verhoudingen en nieuwe concepten. Dit
betekent dat we afscheid moeten nemen van het top-down denken, dat we een nieuwe verhouding moe-
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ten creëren tussen hoog en laag schaalniveau. Niet altijd kunnen belangen van het hoogste schaalniveau
voorschrijven wat op laag schaalniveau moet gebeuren. Meer ruimte geven aan het benutten en ontwikkelen van de eigen kwaliteiten van een wijk of een gebied betekent in feite ook een meer ontspannen kijk
op stedelijke verschillen.
Verschillen zijn een gegeven.
In de context van gegevenheden van complexiteit, migratie, ongelijkheid en verschil zullen partijen dus
hun weg willen en moeten vinden. Daarbij kunnen verbindingen tussen partijen, tussen sectoren en tussen bevolkingsgroepen nieuwe oplossingen in het zicht brengen. De stad is nooit af.
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VERANTWOORDING

In de reeks Haagse Sociale en Culturele Verkenningen wordt onderzoekswerk van het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling bijeen gebracht. In 2005 verscheen de eerste uitgave: Succesvol in Den Haag?!.
Deze uitgave was een weerslag van één onderzoek van de gehele kenniskring van docenten en lector tezamen. In de tweede uitgave (Zeker in de stad? Wonen en leven in Den Haag, 2008) zijn in zeven afzonderlijke hoofdstukken onderzoeksverslagen van diverse docent-onderzoekers gepubliceerd. Deze projecten
zijn in het perspectief van de onzekere stad geplaatst.
Voor de derde reeks is gekozen voor het afzonderlijk publiceren van de verschillende rapportages. Dit heeft het voordeel dat een rapport dat klaar is, niet op andere hoeft te wachten. Het
rapport kan ook dichtbij de relevante stakeholders worden gebracht en met hen kan een meeting worden georganiseerd om het rapport te bespreken. Dit is in veel gevallen ook gebeurd.
Elk project in deze derde reeks is in een volledig rapport verslagen. Dit heeft als nadeel dat de onderlinge
samenhang tussen de projecten mogelijk uit beeld geraakt bij een veelheid aan thema’s. Ook is gebleken
is dat deze aanpak erg veel tijd kost: elk rapport heeft zijn eigen dynamiek. Het bijeen brengen van de
resultaten van alle projecten in een bundel liep ook hierdoor vertraging op. Wel is nu mogelijk om in
de bundel uitsluitend in te gaan op de hoofdlijnen van de rapporten. Voor details en nadere toelichting
wordt de lezer verwezen naar de afzonderlijke publicaties.
Om deze reden wordt in deel II van deze publicatie in kort bestek ingegaan op de resultaten van de projecten. Beoogd is om in een relatief compacte bundel van onderzoeksverslagen in te gaan op vragen van
onzekerheid, schaal en maakbaarheid.
In deel I is ook gebruik gemaakt van de bijdrage “De Haagse Hogeschool is Haags”, Vincent Smit in:
C.M.A. van der Meule (red.), Onderzoekend op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst. Den Haag, 2014, p. 231-239.
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In deel II zijn de tien projecten als bron gebruikt. Dit betekent dat soms de resultaten zodanig beschreven zijn dat er aansluiting is bij de algemene vraagstelling van de bundel. Het kan ook betekenen dat
enkele tekstpassages uit het betreffende rapport is overgenomen. Bij aanvang van elk hoofdstuk van deel
II is vermeld om welk project het gaat en wie de auteurs zijn. Het betreft achtereenvolgens Dick Lammers, Wouter Reith, Gijs Houdijk, Mike Ekelschot, Vincent Smit, Meike de Jong, Anja Berkelaar, Louis
Kanneworff, Wim Vreeburg, Karijn Nijhoff en Karlijn Schoonenberg.
Deel III is de slotbeschouwing. Hierbij is gebruik gemaakt van een literatuurstudie van Simone Pekelsma.
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van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen van De
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Deze bundel van verschillende onderzoeken richt zich
op de dagelijkse woon- en leefomgeving in Den Haag. In
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lage arbeidspar ticipatie, grote druk op de voorzieningen,
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