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In Omwille van fatsoen onderzoekt Van der Zwaard de risico’s van 
‘ institutionele vernedering’ in de Nederlandse verzorgingsstaat. 
 Verwonderd door het gemak waarmee politiek en beleid opvattingen 
over een menswaardig bestaan institutionaliseren, stelt zij dat de Neder-
landse verzorgingsstaat in zijn streven om menselijke waardigheid voor 
iedereen te garanderen juist diezelfde waardigheid onder druk zet. Over 
deze stelling gaat Van der Zwaard met zowel klassieke als eigentijdse 
denkers in gesprek, daarbij geïnspireerd door filosoof Avishai Margalit 
en zijn verhaal over de fatsoenlijke samenleving. 

Van der Zwaard schetst in haar onderzoek een kritisch samenspel van 
mens, werk en taak in de Nederlandse verzorgingsstaat. Op grond daar-
van analyseert zij de decentralisaties van 2015 en de opvattingen over 
menswaardig bestaan die daarin een rol spelen. 

In de gemeente Utrecht observeert Van der Zwaard ontmoetingen tussen 
buurtteam medewerkers en inwoners. Daar krijgt de verzorgingsstaat 
gezicht en wordt duidelijk wat nodig is om mensen in hun waarde te 
laten. Buurtteammedewerkers nemen de ruimte om zich een beeld te 
vormen van de mensen die zij ontmoeten en ondersteunen. Dat lukt 
soms dankzij, maar vaker ondanks de opvattingen over menswaardig 
bestaan die zij van politiek en beleid meekrijgen.

Dit onderzoek biedt actuele en relevante inzichten voor allen die betrok-
ken zijn bij het streven naar menswaardige zorg.

Willemijn van der Zwaard (1990) studeerde sociaal-politieke geschie-
denis en Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij deed dit 
promotieonderzoek bij Tilburg University en de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur (NSOB) naast haar werk als senior adviseur bij de 
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). 
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“ Het idee is dat je mensen leert zelfredzamer 
te worden. Daar ben ik mee opgehouden.” 
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1 Inleiding

“Het uitgangspunt van het kabinet is dat de zelfredzaamheid van de burger 
maximaal dient te worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Goede ondersteuning en 
– nog belangrijker – goede gezondheid en actieve deelname aan de maatschappij 
zijn namelijk niet alleen een zaak van de overheid. Burgers zijn samen met hun 
netwerk in de eerste plaats zelf verantwoordelijk.”
(TK 33400 VII 59: 1-2)

“Burgers moeten meer zelf doen. Dat wordt de komende vier jaar het beleid in 
gemeenten, zo blijkt uit een analyse door deze krant van zestig coalitieakkoorden, 
waaronder die van de tien grootste steden.” (Vriesema, in: NRC, 10 juli 2014)

“De door het college aangeboden maatschappelijke ondersteuning levert een sub-
stantiële bijdrage aan het realiseren van een, naar het oordeel van de raad, aan-
vaardbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie conform het beleidsplan 
Wmo.” (Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2015 – Gmb 2015 
15486: 3)

“Maar uiteindelijk moet wel het doel zijn dat je onderzoekt wat iemand uitein-
delijk zelf zou kunnen doen of met hulp van een ander kan doen, zonder dat je 
continu die afhankelijkheid [van] een hulpverlener blijft handhaven.” (interview 
met buurt teamorganisatie Utrecht, voorjaar 2019, dit proefschrift)

Ik vraag [inwoner] hoe ze het vindt dat het buurtteam dingen voor haar regelt. 
Dat is wel een steun, zegt ze. Ik vraag waar dat in zit. [Inwoner] geeft aan dat het 
buurtteam dingen voor haar regelt, dat ze er vragen kan stellen en dat ze haar pro-
beren te helpen. “Hoewel ze het soms toch ook zelf weer regelt”, voegt ze toe. Ik zeg dat 
ik dat veel gehoord heb in het gesprek: al dat regelen. [Inwoner]: “Ik word er soms 
zo boos van. Het lijkt wel alsof ze niet een bord maar een bunker voor de kop hebben bij de 
gemeente.” Ze zegt dat ze dat niet persoonlijk bedoelt: “Maar het instituut gemeente”.
(observatie bij een buurtteam in Utrecht, voorjaar 2018, dit proefschrift)

“Burgers moeten meer zelf doen.” “De zelfredzaamheid van burgers dient maximaal 
te worden gefaciliteerd.” “Maatschappelijke ondersteuning levert een bijdrage aan een, 
naar oordeel van de raad, aanvaardbaar niveau van participatie.” Het zijn voorbeelden 
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van opvattingen over wat een menswaardig bestaan is. Het zijn echter ook voorbeel-
den van sturende beleidsprincipes in de huidige Nederlandse ver zorgingsstaat. Daar 
begint mijn verwondering: ik verbaas me over het gemak waarmee in de huidige 
Nederlandse verzorgingsstaat normen ten aanzien van een menswaardig bestaan aan 
beleid worden meegegeven. Opvattingen over wat ‘goed’ is voor mensen en hoe ‘goed’ 
leven eruit zou moeten zien krijgen een plaats in wet- en regelgeving. Dat kleurt niet 
alleen de papieren werkelijkheid, maar uiteindelijk ook de uitvoering van beleid en de 
ontmoeting tussen staat en burger in de praktijk, zoals de openingscitaten laten zien.

De decentralisaties van 2015 – waarop de citaten betrekking hebben – zijn hiervan 
meteen een voorbeeld bij uitstek. Deze decentralisaties behelsden een overdracht van 
zorgtaken van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten. Die zijn sinds 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor een aantal voorzieningen op het terrein van langdurige zorg, 
jeugdhulp en (arbeids)participatie. Zowel in het politieke debat over deze herinrichting 
van verzorgingsstaatinstituties als in de dagelijkse praktijk van zorg en hulp verlenen 
wordt sindsdien gesproken over ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘zelfredzaamheid’ en 
‘participatie’ alsof iedereen dan meteen begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Het lijkt 
ook alsof je er maar moeilijk tegen kunt zijn: wie wil er nou niet verantwoordelijk, 
participatief, zelfredzaam en krachtig zijn?!

In werkelijkheid zijn het echter normatieve uitspraken over wat een menswaardig 
bestaan is. De openingscitaten laten bovendien zien dat ze verre van vrijblijvend zijn. 
Stap voor stap gaat het beeld van de ‘zelfredzame, participerende mens’ deel uit maken 
van het dagelijks werk en de manier waarop verantwoordelijkheid verdeeld en gedra-
gen wordt. Het is alsof opvattingen over een menswaardig bestaan voorzien in een 
neutrale standaard waaraan ‘goed’ werk en ‘goed’ bestuur kunnen worden afgemeten. 
Diezelfde opvattingen kunnen echter mijlenver af staan van wat burgers als belang-
rijk, betekenisvol of behulpzaam ervaren. Het laatste citaat geeft daar blijk van – en 
ook van de boosheid die dat deze burger jegens ‘het instituut gemeente’ oplevert.

Normatieve opvattingen over een menswaardig bestaan in de verzorgingsstaat kun-
nen niet alleen botsen met persoonlijke opvattingen van burgers, ze kunnen gaande-
weg ook ‘verhuld’ raken (vgl. Van Montfort et al. 2013; RVS 2016). Dat wil zeggen dat 
hun normativiteit niet langer expliciet wordt gethematiseerd en daarom naar de ach-
tergrond verdwijnt. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de kinderopvangtoeslag affaire die 
Nederland nu al geruime tijd bezighoudt. De systematiek van toeslagen als aanvulling 
op het eigen inkomen is ooit bedacht om mensen in staat te stellen zelf verantwoor-
delijkheid te dragen voor een menswaardig bestaan. Die normativiteit is gaandeweg 
vervaagd en ingeruild voor het normatieve beeld van de frauderende burger (vgl. 
Valk, in: NRC, 5 maart 2021). Deze normatieve verschuiving heeft – zo blijkt nu – grote 
gevolgen gehad: de burger voor wie het systeem is bedoeld en die men voor ogen 
had tijdens het inrichten ervan, is echter nu degene wiens  waardigheid geschonden 
is (vgl. het rapport van de parlementaire commissie in: TK 2020-2021/35510, nr. 2). In 
de dynamiek van de uitvoering is de initiële normatieve grondslag van het toeslagen-
stelsel uit het zicht geraakt, met vernederende praktijken tot gevolg. Hoe kan dat?

Hier toont zich een verzorgingsstaat die een menswaardig bestaan voor iedereen wil 
garanderen, maar in dat streven zelf menselijke waardigheid onder druk lijkt te zet-
ten. Tot op zekere hoogte lijkt de Nederlandse verzorgingsstaat vooral een technische, 
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abstracte operatie geworden. Een grote hoeveelheid regels en procedures die steeds 
wordt bijgeschaafd en bijgesteld: (goed) bedoeld om mensen te helpen, maar zonder 
de nodige reflectie op de normativiteit die eraan ten grondslag ligt. De mens verdwijnt 
gaandeweg uit beeld, terwijl de overheid wel tot ver in diens persoonlijke leven door-
dringt. Dit spanningsveld wil ik in dit proefschrift onderzoeken. Dat doe ik aan de 
hand van de volgende onderzoeksvraag:

Hoe werken normen ten aanzien van een menswaardig bestaan door in de instituties van de 
Nederlandse verzorgingsstaat, in het bijzonder in de context van de decentralisaties sinds 2015?

Dit onderzoek richt zich dus op hoe normatieve opvattingen over een menswaardig 
bestaan in de verzorgingsstaat verankerd raken. Deze inhoudelijke focus had kunnen 
leiden tot een theoretisch proefschrift met een groot bestuurskundig verhaal over de 
motieven en rechtvaardigingen waarmee instituties worden ontworpen en hervormd. 
Ik had ook kunnen besluiten tot een empirische studie naar concrete verzorgings-
staatpraktijken en de percepties daarvan door burgers. Ik heb echter gekozen voor 
een combinatie van die twee én heb me daarbij laten inspireren door een normatief 
filosofisch concept dat zich als zodanig niet gemakkelijk leent voor een academisch 
onderzoek: ‘institutionele vernedering’. Dit vertrekpunt heeft geleid tot een reis langs 
verschillende abstractieniveaus en academische disciplines: een theoretisch gedeelte 
met een reflectie op de normatieve aard van verzorgingsstaatinstituties als zodanig, 
een discours- en beleidsanalyse van de decentralisaties van 2015, een etnografische 
studie naar de praktijk van gedecentraliseerde zorg en ondersteuning, en een afslui-
tende theoretische reflectie op de inzichten die het casusonderzoek naar de decentra-
lisaties van 2015 biedt. In deze inleiding licht ik elk van de elementen kort toe.

Het theoretische gedeelte van dit proefschrift begint bij het begrip van menselijke 
waardigheid in relatie tot verzorgingsstaatinstituties. De Israëlische filosoof Avishai 
Margalit laat in The Decent Society (1996) zien hoe menselijke waardigheid in ver-
zorgingsstaten zowel kan worden gerespecteerd als geschaad. Dat doet Margalit 
met behulp van het concept ‘institutionele vernedering’. Hij laat zien dat instituties 
ondanks goede bedoelingen (zoals: “Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn?”) mensen 
in hun waardigheid kunnen aantasten – en betoogt hoe ernstig dat is. Het betoog van 
Margalit biedt mij taal en inspiratie om te verwoorden wat er op het spel staat als de 
normativiteit van verzorgingsstaatinstituties onderbelicht blijft. Hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift staat daarom in het teken van zijn verhaal van fatsoen en vernedering.

Echter, Margalit beperkt zich tot een normatief oordeel over de kracht en zwaktes 
van verzorgingsstaatinstituties. Dat oordeel gaat bovendien niet op voor de Neder-
landse verzorgingsstaat. Margalits stelling is namelijk dat de bureaucratische grond-
slag van verzorgingsstaatinstituties in principe een waarborg tegen vernedering 
vormt, terwijl een historische schets van de verstatelijking van sociale voorzienin-
gen in Nederland sinds het midden van de negentiende eeuw juist laat zien dat ook 
het tegenover gestelde mogelijk is. Deze beknopte geschiedenis van de Nederlandse 
verzorgingsstaat – waarmee hoofdstuk 3 begint – roept weer nieuwe vragen op over 
de manier waarop instituties in een verzorgingsstaat menselijke waardigheid kun-
nen schaden of juist respecteren. Door de intrinsieke logica’s van een verzorgende 
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staat nader te bestuderen is het mogelijk om de risico’s van institutionele vernedering 
(zoals door Margalit verwoord) te concretiseren en te duiden. Daarover gaat de rest 
van hoofdstuk 3.

Op grond van de historische en theoretische reflecties formuleer ik in hoofdstuk 4 
een conceptueel kader van de normativiteit van instituties in de Nederlandse ver-
zorgingsstaat. Hierin staat een samenspel tussen mensbeeld, werkwijze en taakopvat-
ting centraal, dat steeds opnieuw in zijn historische (of actuele) context moet worden 
onderzocht en begrepen. Het samenspel begint bij ‘de mens’: bij de beelden en opvat-
tingen over een menswaardig bestaan die aan instituties ten grondslag liggen. Dan 
volgt ‘het werk’: het verloop van ontmoetingen tussen burgers enerzijds en hulp-
verleners die een overheidsinstitutie vertegenwoordigen anderzijds. Ten slotte komt 
‘de taak’ aan bod: de politieke en beleidsmatige opvattingen over het verdelen van 
taken en verantwoordelijkheden. Door mens, werk en taak in hun onderlinge samen-
spel te bestuderen komt de normativiteit van de institutionele praktijken in de Neder-
landse verzorgingsstaat in beeld – inclusief de risico’s van institutionele vernedering 
dan wel de mogelijkheden om menselijke waardigheid te respecteren.

Een belangrijke conclusie van hoofdstuk 2, 3 en 4 is daarnaast dat het samenspel van 
mens, werk en taak niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk moet worden 
onderzocht: aan de hand van een concrete institutionele hervorming. Dat doe ik in 
dit proefschrift voor de decentralisaties van 2015: een ingrijpende hervorming van de 
Nederlandse verzorgingsstaat, waaraan door politiek en beleid een aantal uitgespro-
ken normen ten aanzien van een menswaardig bestaan zijn meegegeven – zoals ik aan 
het begin van de inleiding al schetste. Onderzoek naar de decentralisaties slaagt er in 
mijn ogen tot nu toe nog niet in de normativiteit van deze hervorming te doorgronden. 
Met behulp van een gelaagde analyse van het samenspel van mens, werk en taak doe 
ik dat met dit proefschrift wel. De inhoudelijke afbakening en methodologische aan-
pak van dit casusonderzoek bespreek ik in hoofdstuk 5.

Het casusonderzoek begint met een discoursanalyse van de decentralisaties van 
2015 op landelijk niveau: het verhaal van de decentralisaties zoals dat in parlemen-
taire debatten heeft geklonken (hoofdstuk 6). Ik vervolg mijn casusonderzoek met een 
beleidsanalyse van de keuzes die een lokale overheid – in mijn onderzoek is dat de 
gemeente Utrecht – in het licht van dit verhaal van de decentralisaties heeft gemaakt 
(hoofdstuk 7). De landelijke discoursanalyse en de lokale beleidsanalyse geven samen 
inzicht in het samenspel van mens, werk en taak zoals de decentralisaties dat beogen – 
zowel landelijk als lokaal. Het verhaal van de decentralisaties bestaat daarom uit ver-
schillende normen ten aanzien van een menswaardig bestaan, normen ten aanzien 
van ‘goede’ zorg en ondersteuning die een bijdrage leveren aan dit menswaardig 
bestaan, en normen ten aanzien van het verdelen van taken en verantwoordelijk heden 
om ‘goede’ zorg en ondersteuning mogelijk te maken. Alle normen zijn met elkaar 
verweven en moeten in hun onderlinge samenspel worden begrepen, zoals de dis-
coursanalyse en beleidsanalyse ook laten zien.

Daarna presenteer ik in drie hoofdstukken mijn observaties tijdens etnografisch 
veldwerk bij een buurtteam in de gemeente Utrecht. Ik observeerde ontmoetingen 
tussen inwoners met een hulpvraag en buurtteammedewerkers (als vertegenwoor-
digers van de gedecentraliseerde praktijk van zorg en ondersteuning), maar ook 
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ontmoetingen tussen medewerkers onderling en tussen het buurtteam en externe 
partijen. In hoofdstuk 8 laat ik zien welke mensbeelden in die ontmoetingen aan de 
orde zijn en hoe die zich verhouden tot het mensbeeld in het verhaal van de decentra-
lisaties. In hoofdstuk 9 staan de werkwijzen centraal en analyseer ik hoe die passen bij 
de opvattingen over ‘goede’ zorg en ondersteuning uit het verhaal van de decentrali-
saties. Hoofdstuk 10 gaat over de uiteenlopende taakopvattingen die ik heb waargeno-
men en hoe die passen bij de aannames over het verdelen van verantwoordelijkheden 
die worden gedaan in het verhaal van de decentralisaties.

De observaties in de hoofdstukken 8, 9 en 10 nodigen niet alleen uit tot een ‘con-
frontatie’ met het politieke en beleidsmatige verhaal van de decentralisaties. Ze geven 
ook aanleiding tot een aantal afsluitende theoretische reflecties over de normativi-
teit van verzorgingsstaatinstituties als zodanig. Daar waar instituties naar hun aard 
risico lopen om burgers te vernederen, bieden de observaties ook perspectief op hoe 
(vertegenwoordigers van) instituties in de verzorgingsstaat proberen om mensen in 
hun waarde te laten en vernedering te voorkomen. Als de observaties één ding laten 
zien, is het dat het evenwicht tussen fatsoen en vernedering precair is. De theoretische 
reflecties hierover beginnen in de slotparagrafen van de hoofdstukken 8, 9 en 10 en 
worden voortgezet in een slotbeschouwing (hoofdstuk 11). Daarin beantwoord ik de 
centrale vraag van dit proefschrift over de manier waarop normen ten aanzien van een 
menswaardig bestaan doorwerken tot in de ontmoetingen tussen staat en burger. De 
slotbeschouwing over het samenspel van mens, werk en taak eindigt met een reflectie 
over de (lokale) overheid als hoedster van fatsoen in de Nederlandse verzorgingsstaat. 
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2 De fatsoenlijke samenleving

Er lijkt op dit moment sprake van een verzorgingsstaat die een menswaardig bestaan 
voor iedereen wil garanderen, maar in dat streven zelf menselijke waardigheid onder 
druk zet. Dit spanningsveld wil ik in dit proefschrift onderzoeken. Daarvoor combi-
neer ik een historische en filosofische verkenning van de normativiteit van de (Neder-
landse) verzorgingsstaat met een discoursanalyse over de decentralisaties van 2015 en 
een etnografisch onderzoek naar de Utrechtse praktijk van zorg en ondersteuning na 
die decentralisaties.

Maar eerst wil ik meer woorden geven aan wat er op het spel staat als de normati-
viteit van de verzorgingsstaat onderbelicht blijft en tegelijkertijd wel doordringt tot in 
ontmoetingen tussen staat en burger. De Israëlische filosoof Avishai Margalit biedt 
daarvoor inspiratie en taal. In zijn boek The Decent Society (1996) agendeert hij het 
begrip ‘institutionele vernedering’ om aan te geven wat er gebeurt als een staat de 
menselijke waardigheid van zijn burgers schaadt. Dat staat haaks op wat Margalit ‘een 
fatsoenlijke samenleving’ noemt: een samenleving die niet vernedert en waar institu-
ties mensen in hun waarde laten, zowel op papier als in de praktijk. Margalits verhaal 
over de fatsoenlijke samenleving biedt in mijn ogen een inspirerend startpunt voor 
het verkennen van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties. Hij laat namelijk 
zien hoe instituties ondanks goede bedoelingen mensen in hun waardigheid kunnen 
aantasten – en hoe ernstig dat kan zijn.

In dit hoofdstuk bespreek ik de kernbegrippen van Margalits beschouwing over de 
fatsoenlijke samenleving in de context van de verzorgingsstaat. Daarbij wordt dui-
delijk dat Margalit niet alleen de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties in alle 
scherpte agendeert, maar zelf ook uitgesproken normatief is. Hij doet uitspraken 
over wat, in welke omstandigheden, als vernederend geldt. Daarmee gaat Margalit 
in mijn ogen voorbij aan het feit dat de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties 
historisch veranderlijk is. In die zin is zijn oordeel over de kracht en zwaktes van ver-
zorgingsstaatinstituties eenzijdig en schiet nog tekort om de normatieve aard van de 
verzorgingsstaat te duiden. Desalniettemin onderstreept Margalits beschouwing over 
vernedering en waardigheid de urgentie om de normativiteit van de verzorgingsstaat 
in theorie en praktijk te onderzoeken.

In 2.1. beschrijf ik Margalits concept van ‘de fatsoenlijke samenleving’ en de politiek 
filosofische context waarin hij dit idee publiceerde. In 2.2. werk ik zijn kernbegrippen 
rond het concept ‘institutionele vernedering’ verder uit. In 2.3. laat ik zien welke aan-
names over de aard van instituties in de verzorgingsstaat Margalit doet vanuit zijn 
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verhaal over de fatsoenlijke samenleving. In 2.4. presenteer ik de begrippen die vanuit 
het gedachtegoed van Margalit relevant zijn voor dit proefschrift en waarom (niet). In 
2.5. vat ik mijn conclusies samen over de inspiratie die Margalit voor dit proefschrift 
biedt.

2.1 Een verhaal over fatsoen en vernedering

What I am offering here is not a theory but rather a story about the decent society – a story, whose 
heroes are concepts. It is not a medieval-style allegory in which Honor and Humiliation are person-
ified heroes, but a story in which the concepts remain concepts, and the picture obtained is that of a 
utopia through which to criticize reality. (Margalit 1996: 289)

De fatsoenlijke samenleving

Een fatsoenlijke samenleving is een samenleving die niet vernedert. Dat betekent voor 
Margalit dat de instituties in deze samenleving alle mensen, die onder het gezag van 
de samenleving vallen, niet schaden in hun zelfrespect. Positief geformuleerd: een 
fatsoenlijke samenleving is een samenleving waar instituties mensen in hun waarde 
laten. Dat geldt zowel voor de abstracte regels en wetten van de instituties als voor de 
manier waarop ze in de praktijk functioneren. Mensen in een fatsoenlijke samen leving 
mogen geen gegronde reden hebben om zich door instituties in hun waardigheid aan-
getast te voelen. Hebben ze die wel, dan is sprake van institutionele vernedering en 
dus van een onfatsoenlijke samenleving. Een fatsoenlijke samenleving zal er alles aan 
doen om institutionele vernedering uit te bannen. Ze probeert te voorkomen dat haar 
instituties mensen in situaties brengen waarin ze gegronde reden hebben zich ver-
nederd te voelen (Margalit 1996: ix-11).

De aanname dat instituties vernederend kunnen zijn valt meteen vanuit twee filoso-
fische richtingen te bekritiseren: vanuit anarchistische en stoïcijnse hoek.  Anarchisten, 
zo beschrijft Margalit, gaan er van uit dat instituties altijd vernederend zijn. Gezagheb-
bende, permanente instituties tasten de autonomie en de soevereiniteit van indivi-
duen aan. Dat gegeven op zich is al vernederend. Het heeft volgens de anarchisten 
dan ook geen enkele zin om onderscheid te maken tussen instituties die wel en insti-
tuties die niet vernederen. Margalit brengt hier tegenin dat sommige instituties nu 
eenmaal nodig zijn om het samenleven van mensen überhaupt mogelijk te maken. Die 
instituties zijn niet per definitie vernederend, omdat ze een menswaardig samenleven 
faciliteren (Margalit 1996: 12-22).

Stoïcijnen beweren in tegenstelling tot anarchisten dat instituties nooit vernederend 
zijn. Zelfrespect, het woord zegt het al, is iets van mensen zelf. Gedrag en opvattin-
gen van anderen – dus ook van de samenleving als geheel – hebben daar niets mee 
te maken. Het beschadigen van zelfrespect heeft volgens stoïcijnen daarom nooit een 
externe oorzaak. Hoe instituties zich ook gedragen, ze kunnen voor rationele, wel-
denkende mensen geen reden vormen zich vernederd te voelen. Immers, zo luidt 
het bekendste stoïcijnse voorbeeld, zelfs slaven zijn eigen baas over hun gedachten 
en daarmee in staat tot het hebben van zelfrespect, hoe onmenselijk ze ook wor-
den behandeld. Als tegenargument stelt Margalit dat het gevoel van vernedering 

14 Omwille van fatsoen

Content.indd   14Content.indd   14 19 Jul 2021   09:31:0819 Jul 2021   09:31:08



weliswaar persoonlijk is, maar dat het rechtvaardigen of ontkrachten van dat gevoel 
altijd in reactie op een situatie buiten jezelf plaatsvindt. In zoverre heeft zelfrespect – en 
dus ook vernedering – altijd ook sociale aspecten (Margalit 1996: 22-27).

Ondanks zijn tegenargumenten schuift Margalit de beide kritieken op zijn aan-
name, dat instituties vernederend kunnen zijn, niet zomaar terzijde. Hij stelt zichzelf 
tot doel om in zijn verhaal over de fatsoenlijke samenleving te zoeken naar een balans 
tussen het anarchistische en het stoïcijnse wereldbeeld. Bovendien spreekt Margalit 
de ambitie uit zich niet te makkelijk door één van beide uitersten te laten overtuigen 
(Margalit 1996: 27).

Het verhaal van de fatsoenlijke samenleving is een negatief verhaal, omdat het gaat 
over iets dat afwezig moet zijn. Margalit kiest voor een negatieve definitie (een samen-
leving die mensen niet vernedert) in plaats van een positieve definitie (een samen-
leving die menselijke waardigheid wel respecteert). Hij stelt dat het uitbannen van 
vernedering in moreel opzicht prioriteit hoort te krijgen boven het bevorderen van 
respect: het kwade verhelpen is belangrijker dan het goede stimuleren. Bovendien zijn 
negatieve handelingen – zoals vernedering – veel makkelijker te herkennen dan posi-
tieve handelingen – zoals respectvol gedrag. Net als dat ziekte makkelijker te identifi-
ceren is dan gezondheid (Margalit 1996: 4-5; Koenis & Mentzel 1999: 198-199).

In die zin moet Margalit worden bestempeld als een denker die prioriteit wil geven 
aan het voorkomen van negatieve waarden in plaats van het nastreven van positieve 
waarden. Net als bijvoorbeeld Richard Rorty, die stelt dat de belangrijkste politieke 
verantwoordelijkheid van mensen is om wreedheid jegens zichzelf en elkaar te ver-
mijden (Rorty 1989; Doorman & Pott 2008). Of zoals Philip Pettit, die stelt dat vrij-
heid begrepen moet worden als ‘non-dominantie’. Overigens stelt deze laatste denker 
ook dat zijn neo-republikeinse begrip van vrijheid in lijn is met de manier waarop 
 Margalit zelfrespect definieert (Pettit 1997). Margalit is dus niet de enige die zijn 
 analyse van de moderne samenleving richt op het voorkomen van negatieve waar-
den in plaats het nastreven van positieve waarden. Hij positioneert zijn eigen werk 
echter vooral expliciet als tegenhanger van het paradigma van rechtvaardigheid dat 
de  Westerse politieke filosofie op het moment van publicatie van The Decent Society 
nog sterk  beïnvloedt (Doorman& Pott 2008).

Een fatsoenlijke samenleving en een rechtvaardige samenleving

Margalit publiceert The Decent Society in 1996. Het paradigma van rechtvaardigheid 
van politiek filosoof John Rawls en de zijnen neemt in de Westerse politieke filoso-
fie dan een prominente plaats in (Doorman & Pott 2008). Een verbinding met Rawls’ 
 theorie van een rechtvaardige samenleving kan in Margalits verhaal over een fatsoen-
lijke samenleving daarom niet ontbreken.

Begin jaren zeventig publiceert politiek filosoof John Rawls A Theory of Justice. In dit 
werk staan de principes van sociale rechtvaardigheid centraal. Het is een theorie over 
de aard van instituties in een samenleving: over het maatschappelijke contract tussen 
mensen, geformaliseerd in publieke systemen van regels en afspraken (Rawls 1972: 
54-56). Volgens Rawls zorgen instituties in een samenleving voor een verdeling van 
zogenaamde primaire sociale goederen (primary goods). Dat zijn waarden en goederen 
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die voor ieder mens belangrijk zijn en de basis van diens zelfrespect vormen. Denk 
aan vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je talenten te ontwikkelen en een aantal 
sociale voorwaarden voor zelfrespect (waaronder een bestaansminimum). De kern-
vraag voor Rawls is wanneer de verdeling van primaire goederen als rechtvaardig 
beoordeeld kan worden. Die vraag moet beantwoord worden met inachtneming van 
de maximinregel, die ernaar streeft om de minima te maximaliseren en dus te zorgen 
dat de minst bedeelden bij het verdelen van schaarse goederen bepalend zijn (Door-
man & Pott 2008:212-214). Het antwoord van Rawls luidt dat een gelijke verdeling van 
schaarse goederen de norm is, tenzij een ongelijke verdeling dient om de minima te 
maximaliseren – en daarmee dus ook in het belang van de gehele samenleving is. In 
zijn woorden:

‘All social values – liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self- 
respect – are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these 
values is to everyone’s advantage.’ (Rawls 1972: 62)

Al op de eerste pagina’s van The Decent Society neemt Margalit stelling ten aanzien 
van de theorie van Rawls. Namelijk: elke rechtvaardige samenleving moet op papier 
ook een fatsoenlijke zijn, terwijl het omgekeerde niet waar is (Margalit 1996: 3). Het 
eerste gedeelte van de stelling van Margalit lijkt vanzelfsprekend. Beide samenlevin-
gen nemen het zelfrespect van hun leden als uitgangspunt en streven er naar dat niet 
te schaden. Waarom dan toch het voorzichtige ‘op papier’? In het slothoofdstuk van 
The Decent Society verklaart Margalit zijn voorzichtigheid aan de hand van de manier 
waarop in een rechtvaardige samenleving de herverdeling van schaarse goederen 
plaatsvindt. Op papier is die herverdeling uiteraard rechtvaardig, anders zou geen 
sprake zijn van een rechtvaardige samenleving. De herverdeling is op papier ook fat-
soenlijk. Immers, een rechtvaardige verdeling van primaire goederen (individuele 
vrijheid, een bestaansminimum) leidt ertoe dat iedereen gelijke kansen op een mens-
waardig bestaan bezit en dus geen gegronde reden heeft om zich in zijn of haar zelf-
respect geschaad te zien. Margalit vraagt zich wel af of de herverdeling in de praktijk 
ook fatsoenlijk is. Op welke manier worden de mensen die meer ondersteuning nodig 
hebben dan anderen bejegend? Het antwoord op deze vraag heeft Margalit niet. Voor 
hem is de manier waarop instituties in de praktijk uitwerken echter een wezenlijk 
onderdeel van hoe een samenleving functioneert. Daarom stelt hij: een rechtvaardige 
samenleving is op papier een fatsoenlijke samenleving, maar het blijft onduidelijk of 
dit in de praktijk ook altijd het geval is (Margalit 1996: 279-281; Koenis & Mentzel 1999; 
Van den Brink 1999).

De stelling van Margalit over de rechtvaardige en de fatsoenlijke samenleving 
bevat nog een tweede gedeelte: een fatsoenlijke samenleving hoeft geen rechtvaar-
dige samenleving te zijn. Voor Margalit is een fatsoenlijke samenleving een zelf-
standig ideaal. Om dit ideaal te bereiken zijn deels dezelfde, maar deels ook andere 
strategieën nodig dan voor het bereiken van een rechtvaardige samenleving. Om 
zijn metafoor te gebruiken: een fatsoenlijke samenleving is niet alleen de laatste stop 
voor de bergtop der rechtvaardigheid, maar vormt ook een eigen bergtop. Het is een 
nastrevenswaardiger en misschien ook wel realistischer ideaal dan het ideaal van de 
rechtvaardige samenleving. Om nog even bij de metafoor te blijven: een fatsoenlijke 
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samenleving mag dan wel de op-één-na hoogste bergtop zijn, de berg is wel beter te 
beklimmen (Margalit 1996: 281-2841). In zijn recensie van het boek doet politiek filosoof 
Jonathan Allen dit overigens af als valse bescheidenheid. Hij stelt dat de fatsoenlijke 
samen leving wel degelijk een eigenstandig en ambitieus ideaal is op grond waarvan 
bestaande instituties bekritiseerd zouden kunnen worden:

‘…even on a minimalist interpretation, this ideal seems very rigorous, and stands as a 
 criticism of most existing social arrangements, even those that involve quite well-developed 
welfare provisions.’ (Allen 1998: 466).

De vraagtekens die Margalit plaatst bij de rechtvaardigheidstheorie van Rawls zijn 
te plaatsen in de bredere academische context van kritiek op het egalitarisme. Wat 
Margalit deelt met denkers als Harry Frankfurt, Joseph Raz en Michael Walzer is de 
opvatting dat gelijkheid niet per definitie rechtvaardig is en ongelijkheid niet per defi-
nitie onrechtvaardig. Ze bekritiseren Rawls en de zijnen om hun geloof in gelijkheid 
en ongelijkheid als eigenstandige morele waarden (Krebs 1999; Krebs 2000). Frankfurt, 
bijvoorbeeld, definieert (on)gelijkheid als een eigenschap van relaties tussen mensen 
of objecten. Daarmee is volgens hem nog geen uitspraak gedaan over hoe goed of hoe 
slecht beide mensen of objecten op zich zijn, maar enkel over hun onderlinge verhou-
ding. Het gaat erom mensen te respecteren om wie ze zijn, in plaats van om wie ze 
zijn in relatie tot anderen. Gelijke behandeling is daarom niet per definitie goed en 
ongelijke behandeling niet per definitie slecht (Frankfurt 1997).

In een postscript bij The Decent Society sluit Margalit zich openlijk bij deze niet- 
egalitaristische benadering aan.2 Een fatsoenlijke samenleving kan ongelijkheid in 
haar instituties tolereren, zolang deze geen betekenis heeft voor de waardigheid van 
de mensen die ervan afhankelijk zijn (Margalit 1997). Dat is een breuk met het para-
digma van Rawls, dat ongelijke behandeling van mensen door instituties in principe 
als onrechtvaardig beschouwt, tenzij die in het algemeen belang is: “Injustice, then, is 
simply inequalities that are not to the benefit of all.” (Rawls 1972: 62). Het verschil is dat 
voor Margalit de betekenis van ongelijke behandeling voor het individu niet onder-
geschikt kan worden gemaakt aan een collectief of algemeen belang: als ook maar één 
mens gegronde reden heeft om zich door instituties in zijn waardigheid aangetast te 
voelen, ongeacht of de rest van de samenleving daar baat bij heeft, dan straalt dit af 
op de samenleving als geheel en verliest die samenleving het predicaat ‘fatsoenlijk’.

Tussen utopie en werkelijkheid

Het werk van Margalit breekt dus met het Rawlsiaanse paradigma van rechtvaardig-
heid. Die breuk is niet alleen inhoudelijk, zoals hierboven uiteengezet, maar wordt 

1 Zie ook zijn eigen typering als ‘een filosoof van de second best opinion’ in: F. Mulder (2011), ‘Ik ben 
niet bang voor de politieke islam. Interview.’. Vrij Nederland 6 augustus 2011, 52-55.

2 In kritiek op de egalitaristische rechtvaardigheidstheorie van Rawls ontstaan diverse andere 
niet-egalitaristische theorieën over sociale rechtvaardigheid. Toonaangevend zijn in elk geval de 
humanistische rechtvaardigheidstheorie van filosofe Martha Nussbaum (Krebs 2000: 31; Nussbaum 
1992) en ook de capaciteitentheorie van econoom en filosoof Amartya Sen (Sen 1995a, Sen 1995b).

2  De fatsoenlijke samenleving  17

Content.indd   17Content.indd   17 19 Jul 2021   09:31:0819 Jul 2021   09:31:08



ook gezien als een breuk in stijl en focus (Ryan 1996; Ignatieff 1997; Landesman 1997; 
Koenis & Mentzel 1999; Patten 2001; Deckers 2002). Margalit wil op basis van het idee 
van een fatsoenlijke samenleving kijken naar concrete instituties en hun werkwijzen 
(Margalit 1996: 275-277). Zijn recensenten zien dat als een poging om een werk van 
praktisch politiek nut te schrijven (Leadbeater 1996; De Gaay Fortman 1998; Olchanski 
1998). Zij beschouwen The Decent Society als een werk waarin Margalit zoekt naar 
politieke handvatten voor concrete maatschappelijke vraagstukken. Door de theore-
tische stijl van Rawls los te laten komen andere politieke en ethische vragen in beeld, 
zoals de morele principes van politiek handelen of het functioneren van alledaagse 
instituties (Ignatieff 1997; Landesman 1997; De Gaay Fortman 1998; Neuhäuser 2013). 
Het praktische, toepasbare gehalte van zijn politieke filosofie is ook de reden waarom 
Margalit in 2001 de Spinozalens ontvangt (Van Gunsteren 2001).

Een concreet voorbeeld van een toepassing van het werk van Margalit is een artikel 
van politiek filosoof Christian Neuhäuser over de omgang met armoede. Op grond 
van het verhaal van fatsoen en vernedering van Margalit betoogt hij waarom het 
armoede vraagstuk in Duitsland vanuit ethisch politiek perspectief niet onbeantwoord 
mag blijven, ook al is die in een mondiaal armoedeperspectief misschien maar heel 
relatief (Neuhäuser 2010). Een recent Nederlands voorbeeld van de toepassing van het 
werk van Margalit is het model van ‘de waardigheidscirkel’. Hiermee wordt vanuit 
verschillende betekenissen van menselijke waardigheid (waaronder Margalits beteke-
nis van waardigheid als ‘de afwezigheid van vernedering’) een analyse gemaakt van 
de zorgpraktijk en het gezondheidsbeleid in de gemeente Utrecht (Schmidt et al 2018).

Margalit schrijft naar eigen zeggen een verhaal, geen theorie (Margalit 1996: 286). 
De stijl van The Decent Society is zeer verhalend: de tekst springt van casus naar casus. 
De aanwezige theoretische componenten zijn ingebed in verhalen, ervaringen en 
gedachte- experimenten van Margalit zelf (Ryan 1996). Dat levert Margalit behalve 
complimenten (Van den Brink 1999; Krebs 1999) ook meer terughoudende reacties op. 
Hoe overtuigend is een moreel betoog dat slechts zo fragmentarisch en weinig syste-
matisch theoretisch onderbouwd is? (Honneth 1997a: 319-321; Lukes 1997; Zubke 1998; 
Murmann 1999).

Los van de kritiek oogst Margalit ook bewondering voor zijn uitdagende idee van 
een fatsoenlijke samenleving (zie o.a. Wolfe 1996; Landesman 1997; Olchanski 1998). 
Omdat Margalit weinig aandacht besteedt aan een inbedding van zijn verhaal in een 
academische, theoretische context blijft zijn denken fris en onafhankelijk (Van den 
Brink 1999). Het loslaten van al te abstracte ethische argumenten biedt ruimte voor 
een experimenteel en vrij denken, dat meer verkennend dan concluderend uitpakt 
– precies zoals Margalit met zijn boek voor ogen heeft (Quinton 1997). Kortom: het 
verhaal van de fatsoenlijke samenleving heeft het karakter van een verhaal dat aan het 
denken zet – ‘…and the picture obtained is that of a utopia through which to criticize reality’ 
(Margalit 1996: 289) – en dit verhaal vormt de inspiratie voor het conceptuele kader 
van dit proefschrift.
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2.2 Institutionele vernedering als concept

Een fatsoenlijke samenleving is een samenleving die de mensen die onder het gezag 
van die samenleving vallen niet vernedert. Deze stelling van Margalit roept volgens 
hemzelf tenminste twee vragen op. Allereerst: welke eigenschappen delen mensen, 
op grond waarvan ze het allemaal verdienen niet te worden vernederd? Ten tweede: 
welk gedrag geldt onder welke omstandigheden als ‘institutionele vernedering’ en 
waarom? In deze paragraaf werk ik de antwoorden die Margalit op beide vragen geeft 
stap voor stap uit. Dit is een eerste stap richting een conceptueel kader dat aansluit 
bij de verwondering waar dit proefschrift mee begon en van waaruit ik straks mijn 
casusonderzoek vormgeef.

Wat alle mensen verbindt

Margalit presenteert in The Decent Society drie redeneringen, die elk op hun eigen 
manier rechtvaardigen waarom alle mensen niet vernederd mogen worden: een posi-
tieve rechtvaardiging, een sceptische rechtvaardiging en een negatieve rechtvaardi-
ging.3

De positieve rechtvaardiging voor het uitbannen van vernedering gaat uit van een 
intrinsieke waarde die alle mensen delen. Dat is een eigenschap waarover alle mensen 
beschikken en die hen in hun mens-zijn uniek maakt. Voor Margalit is deze eigen-
schap de radicale vrijheid om op elk gewenst moment in een mensenleven van koers 
te kunnen veranderen:

‘The capacity is that of reevaluating one’s life at any given moment, as well as the ability to 
change one’s life from this moment on.’ (Margalit 1996: 70)4

Het respecteren van mensen betekent dan dat niemand als mens wordt opgegeven, 
hoe kwaad of slecht diegene zijn leven tot nu toe ook geleid heeft. De positieve recht-
vaardiging is toekomstgericht en non-deterministisch (Margalit 1996: 57-75).

Margalit presenteert ook een sceptische rechtvaardiging. Die ontkent het bestaan 
van een universele menselijke eigenschap als radicale vrijheid, op grond waarvan 

3 In een later artikel onderscheidt Margalit nog een vierde rechtvaardiging voor het respecteren, en 
dus niet vernederen, van alle mensen: de humanistische rechtvaardiging. Deze vernedering draait 
om het menselijk lichaam, waarin we altijd iets van elkaar zullen herkennen. In zijn woorden: ‘Het 
vermogen van ieder mens om op grond van de beschikking over een menselijk lichaam een beroep te 
doen op de menselijke iconische betrekking, is de rechtvaardiging van een respect voor alle mensen, 
ongeacht of ze zich als heiligen of als beesten gedragen. In tegenstelling tot de religieuze voorstelling 
verdienen mensen geen respect door iconen van God te zijn, maar door iconen te zijn van elkaar. Dat 
is de kern van de humanistische rechtvaardiging.’ (Margalit 2008: 569)

4 De positieve rechtvaardiging doet sterk denken aan het begrip ‘nataliteit’ zoals door Hannah Arendt 
beschreven (zie ook Thumfart 2004). In The Human Condition betoogt Arendt dat elk mens in staat 
is om iets te beginnen, om de simpele, maar onverwoestbare ontologische reden dat elk mens ooit 
zelf als ‘iets nieuws’ geboren is. In haar woorden: ‘The miracle that saves the world, the realm of human 
affairs, from its normal ‘natural’ ruin is ultimately the fact of natality (….) [it is] the birth of new men and the 
beginning, the action they are capable of by virtue of being born.’ (Arendt 1998 [1958]: 247). 

2  De fatsoenlijke samenleving  19

Content.indd   19Content.indd   19 19 Jul 2021   09:31:0819 Jul 2021   09:31:08



alle mensen het verdienen niet vernederd te worden. In plaats daarvan, zo schetst 
Margalit, is menselijke waardigheid voor sceptici een kwestie van gewoonte. Mensen 
delen de overtuiging dat mensen respect verdienen en spreken af daarnaar te zullen 
handelen. Dat is geen intrinsieke waarde, maar een pragmatische afspraak die de rea-
liteit steeds opnieuw bevestigt. Margalit brengt hier tegenin dat sceptici op een basaal 
niveau weliswaar respect voor menselijke waardigheid verlangen, maar zich niet 
bezighouden met mensen of instituties die in de praktijk vernederend handelen. De 
sceptische rechtvaardiging is voor hem daarom niet toereikend (Margalit 1996: 76-84).

Margalit lijkt voorkeur te hebben voor de negatieve rechtvaardiging, hoewel hij die 
voorkeur niet met zoveel woorden uitspreekt. Die negatieve rechtvaardiging draait 
niet om respect, maar enkel om vernedering. Hier is het uitgangspunt dat elke vorm 
van wreedheid jegens mensen of dieren verkeerd is en dus verhinderd en uitgeban-
nen moet worden. Vernedering, zo stelt Margalit, is de grootste mentale wreedheid 
die mensen kan worden aangedaan. Een streven naar een samenleving zonder ver-
nedering is daarom altijd en inherent goed, dat behoeft geen verdere rechtvaardi-
ging (Margalit 1996: 84-88). Hier wordt nogmaals duidelijk dat Margalit kan worden 
bestempeld als denker die het voorkomen van negatieve waarden verkiest boven het 
nastreven van positieve waarden – zoals ook Richard Rorty (de belangrijkste politieke 
verantwoordelijkheid is het vermijden van wreedheid) en Philip Pettit (met zijn begrip 
van vrijheid als non-dominantie) dat doen (zie ook paragraaf 2.1.).

Vanuit ethische hoek kreeg Margalit kritiek op zijn – zij het onuitgesproken – voor-
keur voor de negatieve rechtvaardiging. Voor ethici is de positieve rechtvaardiging 
namelijk de enige serieuze poging om respect voor alle mensen te rechtvaardigen. De 
sceptische en de negatieve rechtvaardiging zijn om verschillende redenen te simpel. 
De negatieve rechtvaardiging onttrekt zich gewoonweg aan de plicht om een recht-
vaardiging te zijn en telt daarom niet serieus mee (Landesman 1997). De sceptische 
rechtvaardiging loopt niet alleen het risico om in de praktijk ontoereikend te zijn, 
maar is van zichzelf al te relatief om serieus te nemen: wat als mensen besluiten dat 
ze elkaar niet langer willen respecteren, zijn we dan simpelweg overgeleverd aan ver-
nedering (Landesman 1997)?

Lof voor de drie rechtvaardigingen die Margalit presenteert komt van de al eerder 
genoemde politiek filosoof Jonathan Allen. Hij beargumenteert dat juist de combi-
natie van drie perspectieven belangrijk is. Die stelt Margalit in staat om het morele 
belang van het uitbannen van vernedering voor een menselijke gemeenschap aan te 
tonen (sceptische en negatieve rechtvaardiging) en vertrouwen uit te spreken in het 
feit dat het universele menselijke fundament van wederzijds respect zich wel laat aan-
tasten door vernedering, maar niet definitief verwoesten. Volgens de positieve recht-
vaardiging is elk mens immers altijd nog in staat om opnieuw te beginnen (Allen 1998: 
455-459).

Wanneer is sprake van vernedering?

Als eenmaal is vastgesteld waarom mensen niet vernederd mogen worden, volgt 
de vraag: welk gedrag geldt onder welke omstandigheden dan als vernederend en 
waarom? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig om kort stil te staan bij de 
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verschillende begrippen die Margalit naast ‘vernedering’ hanteert: menselijke waar-
digheid en zelfrespect.

Menselijke waardigheid is voor Margalit de positieve tegenhanger van vernede-
ring. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘eer’ is dit een concept dat aan alle mensen in 
gelijke mate kan worden toegekend, zonder dat het daarmee leeg of betekenisloos 
wordt. Dus: als iedereen een eervolle onderscheiding krijgt, kan net zo goed niemand 
die krijgen. Daarentegen is het voor iedereen van betekenis wanneer elk mens op 
grond van waardigheid recht heeft op lichamelijke integriteit. De innerlijke beleving 
van menselijke waardigheid noemt Margalit zelfrespect. Zelfrespect is voor hem 
een wezenskenmerk van mensen. Het is niet iets wat pas ontstaat door het leveren 
van noemenswaardige prestaties (dat noemt hij zelfwaardering). Mensen hebben en 
ervaren zelfrespect puur en alleen op grond van het feit dat ze mens zijn. Menselijke 
waardigheid is de uiterlijke verschijning van zelfrespect. Het zijn handelingen en 
levensomstandigheden die getuigen van zelfrespect. Denk aan het hebben van con-
trole over de basale behoeften van het menselijk bestaan (Margalit 1996: 41-53).

De definities van menselijke waardigheid en zelfrespect komen terug in Margalits 
definitie van vernedering. Die luidt als volgt: een mens heeft een gegronde reden om 
zich vernederd te voelen wanneer hij in zijn menselijke waardigheid is aangetast. Dat 
‘aantasten’ gebeurt volgens Margalit op drie manieren, namelijk wanneer
1) je niet als mens, maar als beest, machine of object behandeld wordt;
2) acties van anderen leiden tot verlies van basale controle over je leven;
3) je als mens wordt uitgesloten van de menselijke gemeenschap.

De mate van vernedering kan daarbij variëren van goedbedoeld medelijden tot mas-
sieve geweldplegingen (Olchanski 1998: 94).

Een voorbeeld van mensen die als beesten worden behandeld zien we regelmatig 
op televisie. In landen waar hongersnood heerst verdelen hulpdiensten rijst en brood 
door het voedsel vanaf karren naar mensen toe te werpen. Margalit erkent de huma-
nitaire intenties van de hulpverleners, maar vindt dat mensen die zo te eten krijgen 
gegronde redenen hebben om zich in hun menselijke waardigheid aangetast te voelen. 
Mensen die door toedoen van anderen de controle over hun eigen leven verlie
zen ziet Margalit terug in verzorgingsstaten, wanneer mensen als voorwaarde voor 
het ontvangen van bijstand of schuldhulpverlening belangrijke beslissingen over de 
inrichting van hun leven uit handen genomen wordt (zoals de zeggenschap over hoe 
ze hun inkomen besteden). Ook hier geldt dat de intenties niet per se vernederend 
hoeven zijn, maar dat de institutionele praktijk dat wat Margalit betreft mogelijk wel 
is. Het uitsluiten van mensen van de menselijke gemeenschap, tot slot, gebeurt vol-
gens Margalit door mensen als inferieure wezens te behandelen. Een voorbeeld van 
een dergelijke ‘afwijzing’ door de menselijke gemeenschap is de omgang met groepen 
in een samenleving waarop een stigma rust. Het bestaan van stigma’s over geslacht, 
leeftijd, geaardheid of huidskleur is in een fatsoenlijke samenleving niet acceptabel. 
Stigma’s erkennen weliswaar het bestaan van de groepen die het betreft, maar doen 
dat door tot uitdrukking te brengen hoe deze groepen afwijken van ‘normale’ mensen. 
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Hier is sprake van vernedering door mensen het lidmaatschap van de ‘normale’ men-
selijke gemeenschap te ontzeggen (Margalit 1996: 89-112, 144).

Voor Margalit zijn de strafrechtelijke instituties van een samenleving de lakmoes-
proef voor haar fatsoen. Het gaat dan niet alleen om strafprocedures maar ook om 
strafpraktijken, zoals gevangenschap en gedwongen psychiatrische behandelingen. 
Criminelen dienen in een fatsoenlijke samenleving met een basaal respect bejegend 
te worden. Zij hebben immers als mensen in principe de mogelijkheid hun daden te 
berouwen en opnieuw te beginnen (Margalit 1996: 262-270). Die mogelijkheid mag je 
hen niet ontzeggen door hen in hun zelfrespect aan te tasten, tenminste, niet in een 
fatsoenlijke samenleving:

‘The question is how to transform the idea of the disgrace inherent in punishment into 
a concept involving only the loss of social honor without personal humiliation as well.’ 
( Margalit 1996: 269)

Oftewel: de opgave is om niet straffen binnen de straf. Vernedering betreft hier nog 
altijd het schaden van de waardigheid van een individu, maar uiteindelijk gebruikt 
Margalit de term om de aard van een samenleving als geheel te beoordelen. Dat 
behoeft uitleg.

Fatsoen en vernedering als sociale begrippen

Margalit betoogt dat ons begrip van fatsoen en vernedering sociaal van aard is. 
Het draait wat hem betreft om sociale interactie, om ontmoetingen, om handelen in 
de publieke ruimte. Al aan het begin van The Decent Society verwerpt Margalit het 
 stoïcijnse argument, dat zelfrespect enkel en alleen iets van mensen zelf is en daarom 
niet door externe factoren kan worden geschaad. Zijn stelling is: ook al ben jij degene 
die beoordeelt of sprake is van een gegronde reden om je vernederd te voelen, dan 
nog kun je dat alleen doen in interactie met een gemeenschap. Hoewel het ervaren van 
vernedering een individueel gevoel is en blijft, geldt het pas als vernedering als dat 
gevoel gerechtvaardigd kan worden op grond van heersende sociale normen ten aan-
zien van menselijke waardigheid. Een individueel gevoel vereist hier een collectieve 
opvatting (Margalit 1996: 115-129; 149; Stoecker 2003).5

Op deze redenering komt kritiek, omdat onduidelijk blijft hoe de gemeenschap 
precies belangrijk is voor het hebben van zelfrespect. Critici (o.a. Labuschagne 1999; 
Audard 2000; Markus 2001) wijzen het werk van Margalit niet af, maar doen wel sug-
gesties om te rade te gaan bij auteurs die het sociale karakter van een begrip als respect 
al verder hebben uitgewerkt: Axel Honneth (Kampf um Anerkennung 1992) en Charles 

5 Dat geldt ook voor de positieve tegenhanger van vernedering: erkenning van je eigen waardigheid 
als mens vergt dat je door een ander in die waardigheid erkend wordt en zelf andere mensen in hun 
waardigheid kunt erkennen (Margalit 2001c). Politicoloog Alexander Thumfart verwoordt dit prin-
cipe mooi in zijn artikel over het werk van Margalit: ‘Die Würde des Menschen ist also nicht  unweigerlich 
kontextuell, situativ und historisch, sondern findet auch immer in relativ konkreten gesellschaftlichen Bezü-
gen statt, ist eingelassen in Traditionen, Sitten und Gebräuche spezieller Gruppen, denen dieser Mensch als 
 Mitglied angehört.’ (Thumfart 2004: 451-452).
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Taylor (Politics of Recognition 1992). Honneth stelt dat zelfrespect bestaat bij gratie van 
erkenning daarvan door anderen. Hij werkt die stellingname op drie manieren uit. 
Allereerst is er de erkenning door naasten. Door de emotionele erkenning van naasten 
krijgt een mens het zelfvertrouwen dat hij nodig heeft om de publieke ruimte te betre-
den. Een tweede vorm van erkenning is rationeel en politiek: via het recht ziet een 
mens zijn bestaan als legitiem lid van een gemeenschap bevestigd. Erkenning krijgt 
op een derde manier vorm door sociale interactie, waaruit een mens opmaakt dat hij 
om zijn persoonlijke vaardigheden en eigenschappen gewaardeerd wordt (Honneth 
1992).

Ook Charles Taylor werkt het sociale karakter van zelfrespect met behulp van het 
begrip ‘erkenning’ uit. Zijn focus ligt op het publieke domein, waar een balans moet 
worden gevonden tussen de verschillende persoonlijke identiteiten van burgers en de 
culturele identiteit van de gemeenschap als geheel. Taylor maakt onderscheid tussen 
politiek van erkenning op grond van gelijkheid (politics of universalism) en op grond 
van verschil (politics of difference). Hij past deze twee vormen van politiek toe op de 
vraag hoe een multiculturele samenleving de culturele identiteiten van minderheden 
erkent en hoe tweederangs burgerschap voorkomen kan worden. Het antwoord luidt 
dat liberale grondrechten van elk individu weliswaar onmisbaar zijn, maar niet star 
en uniform moeten worden toegepast. Immers, ook de overtuiging dat liberale grond-
rechten ‘juist’ zijn is een culturele en dus niet-neutrale grondhouding. Een multi-
culturele samenleving moet verschil durven maken door minderheden meer rechten 
toe te kennen dan de meerderheid en hen op die manier ook in hun culturele identiteit 
te erkennen (Taylor 1994).6

Honneth en Taylor geven weliswaar meer invulling aan hoe de gemeenschap een 
rol speelt bij het respecteren van menselijke waardigheid van individuen, maar gaan 
net als Margalit voorbij aan de vraag of dit überhaupt van een gemeenschap verwacht 
kan worden. Filosofe Amelie Oksenberg Rorty vraagt zich in reactie op The Decent 
Society dan ook af of een gemeenschap het ooit eens kan worden over begrippen als 
fatsoen en vernedering. Volgens haar is dat met het oog op de economische en cultu-
rele scheidslijnen in moderne samenlevingen een enorme opgave:

6 Op een vergelijkbare manier pleiten Avishai Margalit en Moshe Halbertal voor het recht op ‘cul-
tuur’: het recht van mensen om zich te identificeren met een publieke ‘way of life’ naar keuze. Als 
het minderheden betreft, zo beargumenteren de auteurs, dient de liberale staat zijn neutraliteit los 
te laten en hun culturen te erkennen en zelfs te ondersteunen. Politiek en beleid van de staat zijn als 
zodanig immers al een erkenning van de cultuur van de meerderheid (Margalit & Halbertal 1994). 
Het komt hen op kritiek van Amelie Oksenberg Rorty te staan. Een staat die zijn neutraliteit loslaat 
door culturen van minderheden te ondersteunen kan niet anders dan die minderheid ook te defini-
eren. Daarmee gaat het wezenskenmerk van minderheden – namelijk dat ze zich niet identificeren 
met de culturele definities van de meerderheid zoals vertegenwoordigd door de staat – juist verloren 
(Rorty 1995). Filosofen Sjaak Koenis en Maarten Mentzel bekritiseren het werk van Taylor op grond 
van hetzelfde type argument: een politiek van erkenning leidt gemakkelijk tot essentialisering van 
groepsidentiteiten, terwijl de moderne samenleving juist als kenmerk heeft dat mensen tot heel veel 
verschillende groepen behoren en de moderne rechtsstaat die verschillen juist erkent. Zij geven de 
voorkeur aan de basisredenering van Margalit in The Decent Society dat het uitbannen van vernede-
ring (negatieve politiek) voor een moderne samenleving een lichtere en meer passende eis is dan het 
erkennen van identiteiten (positieve politiek) (Koenis & Mentzel 1999). 
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‘…as economic divisions became sharper and more significantly marked, the basic con-
ditions of health, education, and even access to basic legal protections are increasingly 
class-bound. Different economic groups’ experiences of public institutions and social 
arrangements diverge dramatically (…) It may even be difficult to find or construct a con-
sensus on what decency requires.’ (Rorty 1997: 119-120).

Axel Honneth vraagt zich in zijn recensie hetzelfde af, maar dan met betrekking tot 
het gebruik van normatieve begrippen als zodanig. Net als Margalit is hij van mening 
dat de politieke filosofie behoefte heeft aan normatieve begrippen als erkenning 
en vernedering, maar hij stelt ook dat juist de normativiteit ervan voor problemen 
zorgt: hoe is het mogelijk morele samenlevingsprincipes af te leiden uit normatieve 
begrippen als ‘fatsoen’ en ‘vernedering’ die zich niet of nauwelijks laten definiëren? 
(Honneth 1997b). Met andere woorden: zelfs als men instemt met Margalits betoog 
dat fatsoen en vernedering sociale begrippen zijn is het noodzakelijk om specifieker 
te zijn over de manier waarop een gemeenschap dan tot gedeelde normen komt. Daar 
komt het institutionele aspect van vernedering in beeld.

Wanneer is sprake van institutionele vernedering?

Margalits stelling luidt als volgt: instituties zijn vernederend wanneer ze zogenaamde 
‘legitieme identificatiegroepen’ in de samenleving systematisch afwijzen.7 Een legi-
tieme identificatiegroep is een groep op basis van bijvoorbeeld religie, etniciteit of 
sociale klasse. Het (gevoelde) lidmaatschap van een of meerdere van dit soort groepen 
maakt het voor mensen mogelijk om zelfrespect te uiten en dus om in hun menselijke 
waardigheid bevestigd te worden (Margalit 1996: 135-141). Daarmee is nog niet gezegd 
dat de belangen van de groep ook altijd één op één overeenkomen met die van de indi-
viduele leden. Maar de aanwezigheid van dit soort groepen in een samenleving maakt 
het voor individuen mogelijk om in het publieke domein hun stem te laten horen – het 
maakt mensen politieke, publieke wezens (Margalit & Raz 1990).

Wanneer instituties mensen hun lidmaatschap van één of meerdere legitieme iden-
tificatiegroepen ontzeggen of de groep in zijn geheel afwijzen dan is sprake van insti
tutionele vernedering. In de woorden van Margalit:

‘A decent society is one that does not use its institutions to reject those in orbit from belong-
ing to legitimate encompassing groups. That is, it does not reject the groups, and it does not 
reject anyone who belongs to them owing to this fact.’ (Margalit 1996: 137).

‘Afwijzen’ betekent hier verbieden, beperken of negeren (Margalit 1996: 143). Vanuit 
deze definitie van institutionele vernedering legt Margalit een aantal instituties langs 
de lat van een fatsoenlijke samenleving. Daaronder de verzorgingsstaat en de bureau-
cratie als zodanig, maar ook meer specifieke regelingen rond privacy en werkloos-
heid. Hij laat zien hoe deze instituties mensen het lidmaatschap van een legitieme 

7 Margalit gebruikt de term ‘legitimate encompassing groups’. De vertaling ‘legitieme identificatie-
groepen’ is ontleend aan de Nederlandse uitgave van The Decent Society (Margalit 2001a: 127-131). 
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identificatiegroep kunnen ontzeggen of een legitieme identificatiegroep als zodanig 
kunnen afwijzen. De volgende paragraaf gaat hier nader op in.

Eerst is echter aandacht nodig voor het institutiebegrip dat Margalit hanteert. Het 
begrip ‘instituties’ verwijst in het boek naar verbanden van heel uiteenlopende 
omvang. De enige omvang waar Margalit zich expliciet over uitspreekt is die van de 
natiestaat. Dat is naar zijn mening de ideale schaalgrootte waarop een fatsoenlijke 
samenleving tot stand kan komen. Twee korte, weinig uitgewerkte argumenten moe-
ten die uitspraak onderbouwen. Ten eerste stelt Margalit dat het voor een natiestaat 
mogelijk is om een omvangrijk onderwijsstelsel op te tuigen en te onderhouden. Op 
kleinere schaal is dat lastig. In het onderwijs leren kinderen de vaardigheden die ze 
nodig hebben om in hun volwassen leven controle over hun eigen leven te kunnen 
nemen. Oftewel: onderwijs is een voorwaarde voor een menswaardig bestaan op 
grond van zelfrespect. Een natiestaat die onderwijs hoog in het vaandel heeft staan 
maakt het mogelijk voor de mensen die onder zijn gezag vallen om niet vernederd te 
worden. Een tweede argument is dat de natiestaat in de huidige wereld de eenheid 
is die over het geweldsmonopolie beschikt. Dat is van belang voor zijn verhaal over 
fatsoen en vernedering, omdat de staat door zijn geweldsmonopolie zelf de grootste 
potentiële dreiging tot institutionele vernedering is (Margalit 1996: 4; zie ook Joerden 
2013). Immers, het met geweld afwijzen van (lidmaatschap van) legitieme identificatie-
groepen bedreigt menselijke waardigheid in de meest letterlijke zin van het woord: 
het leven van mensen komt op het spel te staan.

Voor Margalit is er een fundamenteel verschil tussen vernedering door mensen en 
vernedering door instituties. Hij benoemt dat verschil aan de hand van het onder-
scheid tussen een fatsoenlijke en een beschaafde samenleving. Zoals gezegd is een 
fatsoenlijke samenleving een samenleving waarin de instituties niet vernederen. Een 
beschaafde samenleving is een samenleving waarvan de leden elkaar niet vernederen. 
Het onderscheid wordt gemakkelijk troebel, erkent Margalit. Immers, de uiteindelijke 
werking van instituties is vaak een interactie tussen mensen: een ontmoeting tussen 
‘leden’ van de samenleving. Als daar vernedering plaatsvindt, is een samenleving dan 
niet langer fatsoenlijk of niet langer beschaafd? Margalit beantwoordt deze vraag indi-
rect door te stellen dat de beschaafde samenleving een micro-ethisch concept is over 
de relaties tussen individuen, terwijl de fatsoenlijke samenleving een macro-ethisch 
concept is dat betrekking heeft op de samenleving als geheel (Margalit 1996: 1-2). Bij 
individuele vernedering staat de persoon die vernedert centraal, terwijl bij institutionele 
vernedering de aard van de handeling voorop staat. In het geval van vernedering door 
een persoon die een institutie vertegenwoordigt (zoals een gevangenisbewaker) is 
sprake van institutionele vernedering: de aard van de handeling is doorslaggevend, 
niet de subjectieve intenties van degene die vernedert (Margalit 1996: 128-129).

 Margalits onderscheid tussen een fatsoenlijke samenleving en een beschaafde 
samenleving – en dus tussen vernedering door mensen onderling en vernedering 
door instituties – roept vervolgvragen op. Bijvoorbeeld: wanneer we aannemen dat 
in een fatsoenlijke samenleving mensen niet vernederd worden, wat moet de staat 
dan doen om dat te garanderen (Krebs 1999)? Welke handelingen van mensen moe-
ten in een fatsoenlijke samenleving door de staat verboden worden (Birnbacher 2013; 
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Hörnle 2013)? Welke private vormen van vernedering verdienen toch een publieke 
reprimande (Ripstein 1997)? Over welke burger- en mensenrechten moeten mensen 
beschikken om hun zelfrespect beschermd te zien (Honneth 1997a: 312; Schaber 2013)?

 Institutionele vernedering is volgens Margalit een macro-ethisch concept. Maar 
al deze vragen maken duidelijk dat het concept uiteindelijk ook betrekking heeft op 
het handelen van instituties in de praktijk: op de werkwijzen van organisaties en het 
gedrag van individuen die een institutie vertegenwoordigen, zoals de gevangenis en 
de gevangenisbewaker 0f de gemeente en de ambtenaar achter een bijstandsloket. 
Sommige recensenten vinden dat Margalit te weinig aandacht besteedt aan de wereld 
tussen het niveau van abstracte instituties enerzijds en het niveau van individueel 
gedrag anderzijds. Rechtsfilosoof Bart Labuschagne stelt bijvoorbeeld:

‘(…) het mesoniveau ontbreekt in zijn analyses, en dat is jammer. Zijn methode van contras-
tering lijkt wat grof te zijn voor de subtiele details van de werkelijkheid, maar het is in elk 
geval duidelijk waar Margalit naartoe wil.’ (Labuschagne 1999: 69).

Nu was het doel van The Decent Society inderdaad niet om tot in detail wetten en regels 
dan wel specifieke handelingsvoorschriften uit te werken. Margalit wilde met de fat-
soenlijke samenleving een beeld neerzetten van een samenleving waarin geen mens 
in zijn waardigheid aangetast wordt. Het bijbehorende institutiebegrip blijft algemeen 
en abstract. Tegelijkertijd spreken uit het verhaal van de fatsoenlijke samenleving wel 
opvattingen over het optreden van individuen en organisaties die een institutie ver-
tegenwoordigen. Dus is het wel mogelijk om institutionele vernedering te voorkomen 
zonder de institutionele praktijk tot in het kleinste detail te willen sturen? Politicoloog 
Alan Wolfe verwoordt dit mooi in zijn recensie van The Decent Society:

‘How, in a liberal democratic society, can someone other than the self conclude that humil-
iation does not exist, if the self whose respect is under attack claims it does? (…) [W]hen a 
good liberal gets involved in concepts as subjectively slippery as humiliation, he might find 
himself engaged in micromanaging the intricacies of everyday life in ways that run counter 
to all his proper caution.’ (Wolfe 1996: 36).

Wolfe’s constatering houdt in mijn ogen verband met de verwondering waarmee dit 
proefschrift begon: het lijkt alsof de verzorgingsstaat in zijn streven om menselijke 
waardigheid voor alle burgers te garanderen juist diezelfde menselijke waardigheid 
onder druk zet. Hoe komt dat? Dat wordt duidelijk als we kijken naar een aantal 
 specifieke instituties dat Margalit in The Decent Society bespreekt.

2.3 Institutionele vernedering en de verzorgingsstaat

We are interested in finding out whether the competition between the philanthropist and the bureau-
crat, between the charity society and the welfare society, really ends in a tie, or whether the welfare 
society either ameliorates or worsens the humiliation of the needy inherent in the charity society. 
(Margalit 1996: 236).
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De paradox van de verzorgingsstaat

Een van de instituties, waarvoor Margalit het concept ‘institutionele vernedering’ con-
creet uitwerkt, is de verzorgingsstaat.8 Hij richt zich daarbij primair op de instituties 
die bijstand verzorgen aan mensen die anders in armoede zouden leven. Naar zijn 
mening geeft beleid op het gebied van armoede een beeld van hoe een samenleving 
denkt over de minimale voorwaarden voor een menswaardig bestaan. Daarom biedt 
het een belangrijke indicatie voor de mate waarin een samenleving als ‘fatsoenlijk’ 
gezien kan worden (Margalit 1996: 222-231).

De verzorgingsstaat, zo beargumenteert Margalit, bant medelijden met de mede-
mens uit als motief en rechtvaardiging voor bijstand. Liefdadigheid behoort daarmee 
tot het verleden. Dat is in de ogen van Margalit een goede zaak, omdat medelijden 
voor hem een scheve verhouding tussen gever en ontvanger impliceert. Namelijk: ‘wat 
jou overkomt, zal mij nooit overkomen en daarom zal ik je bijstaan’. Het geven van 
bijstand op grond van medelijden maakt dat de gever – de filantroop – superieur is 
aan de ontvanger. Dat suggereert dat de ontvanger zich dankbaar en nederig dient op 
te stellen jegens de gever. Daarmee verliest de ontvanger volgens Margalit de controle 
over een belangrijk aspect van zijn leven, namelijk het voorzien in het eigen levens-
onderhoud, en wordt zodoende in zijn zelfrespect geschaad. Met andere woorden: met 
het ontvangen van bijstand op grond van medelijden wordt een mens in zijn waardig-
heid vernederd. Een samenleving die haar armen op deze manier bejegent is volgens 
Margalit dus geen fatsoenlijke samenleving (Margalit 1996: 231-235).

Liefdadigheid als norm voor sociale interacties verhoudt zich volgens Margalit ook 
nog om een andere reden moeilijk tot het ideaal van de fatsoenlijke samenleving. Lief-
dadigheid als leidend principe in een samenleving betekent namelijk dat geven niet 
langer vrijblijvend is. Er is een plicht om te geven, stelt Margalit. En de vraag is, of 
het mogelijk is te ‘geven’ op een manier die puur uit generositeit bestaat (zoals bij 
het geven van bloed)? Dat is volgens Margalit heel moeilijk, omdat de ontvanger zich 
ongeacht de motieven van de gever bijna altijd dankbaar zal voelen. Voor Margalit is 
dankbaarheid een emotie die mensen in een inferieure positie zet, zeker als ze weten 
dat ze de gift nooit zullen kunnen retourneren. Bovendien betreft het nog altijd gif-
ten in plaats van rechten of aanspraken. De plicht om te geven en het recht om te 
krijgen zijn in een liefdadigheidsmaatschappij dus losgekoppeld. Dat is anders in de 
verzorgingsstaat, waar de plicht om sociale premies af te dragen is gekoppeld aan het 
recht op bijstand (Margalit 1996: 239-246). Margalit maakt dan ook de volgende ideaal-
typische vergelijking tussen beide samenlevingen:

‘The charity society at its best is based on the principle of benevolence, the welfare society 
on the principle of entitlement. I claim that a society which assists the needy on the basis of 
being entitled to the assistance is less humiliating in principle – whatever the application 
might be – than a society based on benevolence.’ (Margalit 1996: 240).

8 De uitwerking van Margalit gaat eigenlijk over de verzorgingsmaatschappij. Echter, zoals Margalit 
zelf ook aangeeft spreken we vaak van verzorgingsstaat: de meest voorkomende vorm van een ver-
zorgingsmaatschappij, waarin de staat de verzorgende diensten levert (Margalit 1996: 225).
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De verzorgingsstaat maakt bij Margalit dus in principe meer kans om een fatsoenlijke 
samenleving te zijn dan een liefdadigheidsmaatschappij. Maar pakt het in werkelijk-
heid ook zo uit? Een veelgehoorde klacht is dat de verzorgingsstaat in de praktijk 
ook vernederend is geworden. De bureaucratie die verzorgingsstaten kenmerkt heeft 
volgens Margalit vernederende elementen – daar kom ik later op terug. Belangrijker 
is Margalits algehele oordeel over de verzorgingsstaat als een paternalistische staat, 
die afhankelijke burgers creëert en waar het wantrouwen jegens de ontvangers van 
bijstand allesbehalve verdwenen is. Het is een staat die zich het recht toe-eigent om 
beslissingen te nemen over wat goed is voor mensen, in plaats van die beslissingen bij 
mensen zelf te leggen. Zolang mensen niet afhankelijk zijn van bijstand is dat volgens 
Margalit geen probleem. Maar zodra mensen wel ondersteuning nodig hebben maakt 
de verzorgingsstaat hen tot tweederangsburgers en neemt hen belangrijke persoon-
lijke beslissingen uit handen (Margalit 1996: 235-240; Grunberg 2011). Het beeld dat 
aldus van de verzorgingsstaat ontstaat schetst Margalit als paradox:

‘We are faced with two conflicting claims: on one view, the welfare society is a necessary 
condition for a decent society because only the welfare society has the power to eradicate 
the institutional humiliation that disqualifies a society from being a decent one. On the 
opposing view, the welfare society is itself debasing, and its humiliation is institutional, so 
that cannot be a decent society.’ (Margalit 1996: 224-225).

Het is een paradox die door recensenten van The Decent Society wordt herkend. 
Enerzijds maakt de verzorgingsstaat goede kans zijn burgers bijstand te verlenen op 
een manier die fatsoenlijk is. Sociale rechten in een verzorgingsstaat kunnen burgers 
verheffen uit een positie waarin bijstand een gunst is waarvoor ze dankbaarheid die-
nen te tonen. Anderzijds is paternalistisch optreden door instituties in verzorgings-
staten een veelvoorkomend probleem, dat serieuze aandacht behoeft (Leadbeater 1996; 
Ignatieff 1997; Wain 2004).Ook politicoloog Alan Wolfe beargumenteert in zijn recen-
sie van The Decent Society dat sociale rechten nooit volledig los kunnen komen van het 
liefdadigheidsprincipe van geven en ontvangen. Ook in een verzorgingsstaat bestaat 
er bij hen die geven (lees: belasting betalen) de behoefte aan een vorm van dankbaar-
heid. Wolfe betoogt dat als de erkenning van de relatie tussen gever en ontvanger 
uitblijft, het draagvlak voor de verzorgingsstaat uiteindelijk zal afbrokkelen. In ter-
men van fatsoen en vernedering: ‘Margalit’s welfare state, in trying to abolish the humilia-
tion involved in receiving a gift, simultaneously abolishes the decency involved in giving one.’ 
(Wolfe 1996: 36).

Bureaucratie en privacy

Margalit bespreekt in The Decent Society een aantal andere instituties dat van belang 
is voor zijn schets van institutionele vernedering in de verzorgingsstaat. Om te begin-
nen de bureaucratie. Wie zijn bureaucraten? Dat zijn alle mensen in publieke functies, 
om wie mensen die iets nodig hebben niet heen kunnen. Dit in tegenstelling tot de 
markt, waar mensen in principe wel altijd een alternatief hebben.

Bureaucraten doen het bij Margalit maar zelden goed. De bureaucraat die al te strikt 
de regels volgt, duwt mensen in een kunstmatige mal waarin ze vaak niet passen. Hij 
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behandelt ze als nummer of als aanvraagformulier. Voor Margalit staat dit op één lijn 
met het behandelen van mensen als machines, objecten of dieren en dus met institu-
tionele vernedering. Juist datgene waar bureaucratie sinds Weber om geroemd wordt 
– het onpersoonlijke en daarom niet-willekeurige – kan in termen van een fatsoenlijke 
samenleving als inhumaan en dus vernederend beschouwd worden. Het omgekeerde 
is echter ook problematisch: bureaucraten die een al te groot beroep doen op hun dis-
cretionaire bevoegdheden en daarmee hun institutionele relatie met mensen persoon-
lijk maken. Als iemand dan krijgt waar hij voor gekomen is, lijkt dankbaarheid ineens 
op zijn plaats. In een verzorgingsstaat is het gebruik van discretionaire bevoegdheden 
vernederend, als mensen bureaucraten dankbaar moeten zijn voor iets waar ze fei-
telijk gewoon recht op hebben (Margalit 1996: 212-221). Institutionele vernedering in 
de verzorgingsstaat betekent dan dat de norm van liefdadigheid door bureaucraten 
wordt toegepast op de situatie van sociale rechten:

‘In the case of a welfare society based on rights, recipients and assistance are humiliated 
when officials act as if they are giving out of benevolence what the recipients are entitled to 
by right. The welfare society humiliates the needy when its officials treat them according to 
the norms of the charity society.’ (Margalit 1996: 240f).

Het vraagstuk van privacy behoeft hierin bijzondere aandacht. Bureaucratie in een 
verzorgingsstaat gaat volgens Margalit regelmatig gepaard met vergaande onder-
zoeken naar persoonlijke levensomstandigheden. Het private domein is echter ook 
het minimum waarover een mens in zijn leven zelf controle zou moeten hebben. Het 
schenden van iemands privacy is een aantasting van die basale controle en daarmee 
van iemands menselijke waardigheid. Zodoende is het aantasten van de privacy een 
exemplarische vorm van institutionele vernedering, óók als de intenties waarmee het 
gebeurt goed zijn. Een verzorgingsstaat waar dat gebeurt, is volgens Margalit geen 
fatsoenlijke samenleving (Margalit 1996: 201-211; Ryan 1996; Margalit 2001b).

Werkloosheid en vernedering

Margalit bespreekt het vraagstuk van werkloosheid los van het vraagstuk van 
armoede en bijstand. De centrale vraag die hij stelt is of het accepteren van een grote 
werkloosheid een samenleving onfatsoenlijk maakt. Het antwoord op die vraag hangt 
af van de context. In de huidige tijd en cultuur wordt het hebben van werk gezien als 
een manier om je als mens van autonomie te verzekeren, aangezien werk je van een 
inkomen voorziet. Zodoende is werk voor Margalit een bevestiging van zelfrespect. 
In zijn termen geldt ‘het hebben van werk’ als lidmaatschap van een legitieme iden-
tificatiegroep: namelijk van de groep die in het eigen levensonderhoud kan voorzien 
en zodoende basale controle heeft over zijn eigen leven. Daarmee biedt werk de basis 
voor het hebben van zelfrespect. Dus stelt Margalit dat het toestaan van onvrijwillige 
werkloosheid een samenleving onfatsoenlijk maakt. In zijn woorden:

‘A society that permits involuntary unemployment thus denies the humanity of the un -
employed. Such denial is rejection, and rejection is humiliation. Therefore such a society is 
not a decent one.’ (Margalit 1996: 252).
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Margalit nuanceert zijn eigen standpunt op verschillende manieren. Hij maakt onder-
scheid in werken om in het levensonderhoud te voorzien enerzijds en werk als bete-
kenisvolle bezigheid anderzijds. Een fatsoenlijke samenleving moet werkgelegenheid 
creëren zodat mensen de mogelijkheid hebben om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. Of ze het werk ook als betekenisvol beschouwen, is een tweede – maar 
Margalit stelt dat mensen in een fatsoenlijke samenleving ook andere manieren kun-
nen hebben om betekenisvol bezig te zijn (zoals een studie of een hobby). Net zo goed 
kan een fatsoenlijke samenleving mensen ook andere manieren bieden om in hun 
levensonderhoud te voorzien (zoals een bijstandsuitkering of pensioen) (Margalit 
1996: 247-261). Deze nuanceringen maken nogmaals duidelijk dat het institutiebegrip 
in The Decent Society diffuus blijft. Immers, het is onduidelijk wat nu precies Margalits 
opdracht is aan een samenleving die fatsoenlijk wil zijn: is dat voorzien in werk, voor-
zien in levensonderhoud of voorzien in de mogelijkheid om betekenisvol bezig te zijn?

 Deze onduidelijkheid staat bovendien nog los van de normatieve vraag, of het ook 
wenselijk is dat een samenleving zich op deze manier met de bezigheden van haar 
leden bemoeit. Het vraagstuk van werkloosheid en de paradox van de verzorgings-
staat liggen in werkelijkheid dichter bij elkaar dan de bespreking van beide instituties 
in The Decent Society doet vermoeden. In veel verzorgingsstaten functioneren insti-
tuties op het terrein van werkloosheid immers niet in isolement, maar als onderdeel 
van een sociale zekerheidsstelsel dat mensen van een bestaansminimum voorziet. Een 
dergelijke staatsbemoeienis met het dagelijks leven van burgers kan een samenleving 
fatsoenlijk maken – wanneer een bestaansminimum niet langer een gunst is waar-
voor dankbaarheid getoond dient te worden. Maar net zo goed kan sprake zijn van 
institutionele vernedering, wanneer het overheidsoptreden paternalistisch is en men-
sen de controle over basale aspecten van hun leven verliezen. Hier wordt de spanning 
tussen bureaucratie en liefdadigheid opnieuw zichtbaar. De bureaucraat ‘wint’ het in 
potentie van de filantroop, maar loopt zelf nog altijd het risico volgens de principes 
van liefdadigheid te handelen – met alle vernederende gevolgen van dien. Alertheid 
op institutionele vernedering in de verzorgingsstaat blijft dus geboden. Zoals Marga-
lit ons reeds voorhield:

“We are interested in finding out whether the competition between the philanthropist and 
the bureaucrat (…) really ends in a tie, or whether the welfare society either ameliorates or 
worsens the humiliation of the needy inherent in the charity society.” (Margalit 1996: 236).

Dat brengt me bij mijn conclusies ten aanzien van het werk van Margalit in relatie tot 
dit proefschrift.

2.4 Betekenisvolle begrippen voor dit onderzoek

Margalits verhaal over de fatsoenlijke samenleving biedt in mijn ogen een inspirerend 
startpunt voor het verkennen van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties. Hij 
laat namelijk zien hoe instituties in een verzorgingsstaat ondanks goede bedoelin-
gen mensen in hun waardigheid kunnen aantasten en dus vernederen. Bijvoorbeeld 
wanneer de verzorgingsstaat zich paternalistisch opstelt: zich het recht toe-eigent om 
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beslissingen te nemen over wat goed is voor mensen, in plaats van die beslissingen bij 
mensen zelf te leggen (zoals rond voorzieningen op het terrein van werkloosheid). Ook 
de bureaucratische aard van verzorgingsstaten leidt – ondanks zijn goede uitgangs-
punten om fatsoenlijk te zijn – tot risico’s van institutionele vernedering. Dat kan gaan 
om het aantasten van privacy, maar geldt ook in meer algemene zin. Bureaucraten 
die te strikt de regels volgen behandelen mensen als nummer of aanvraagformulier 
en bureaucraten die te losjes omgaan met hun discretionaire bevoegdheden worden 
filantroop en dwingen dankbaarheid af. In beide scenario’s is volgens Margalit sprake 
van institutionele vernedering.

Kortom: paternalisme, kille bureaucratie én verhulde liefdadigheid blijven voor 
Margalit reële aandachtspunten, wil een verzorgingsstaat institutionele vernedering 
voorkomen en menselijke waardigheid respecteren. Daarmee geeft Margalit taal aan 
mijn verwondering over het gemak waarmee normen ten aanzien van een menswaar-
dig bestaan aan beleid in de verzorgingsstaat ten grondslag worden gelegd. En hij 
geeft urgentie aan mijn stelling dat de verzorgingsstaat een menswaardig bestaan 
voor iedereen wil garanderen, maar in dat streven zelf menselijke waardigheid onder 
druk kan zetten. Beide conclusies met de bijbehorende kanttekeningen werk ik hier-
onder uit.

Taal in het hart van instituties

In The Decent Society kiest Margalit een normatief uitgangspunt, om op basis daarvan 
te onderzoeken hoe samenlevingen zich vormen en ontwikkelen. Het verhaal van fat-
soen en vernedering draait om wat volgens velen het startpunt van elke politieke the-
orie zou moeten zijn: een menswaardig bestaan. Zijn verhaal biedt bovendien ruimte 
voor het gebruik van gevoelstermen die de politieke filosofie soms kwijt leek te zijn 
geraakt. Het gaat weer over mensen, in plaats van over principes. En dus verbaast het 
me niet dat velen het verhaal van Margalit inspirerend vinden en het bij hen tot de 
verbeelding spreekt (zie o.a. Schick 1997; Allen 1998; Knott 1998; Van den Brink 1999; 
Krebs 1999; Thumfart 2004). Sterker, ik voeg me graag bij hen.

 Het concept ‘institutionele vernedering’ in de betekenis die Margalit eraan geeft 
nodigt uit tot een onderzoek van de normatieve aard van verzorgingsstaatinstituties. 
Het zet de manier waarop instituties mensen in hun waarde laten voorop en heeft 
daarbij oog voor de abstracte regels en wetten van de instituties én voor de manier 
waarop ze in de praktijk functioneren. ‘Institutionele vernedering’ als concept bena-
drukt daarmee in essentie:

1) dat instituties normatief van aard zijn;
2) dat die normativiteit doorwerkt in ontmoetingen tussen mensen, waarvan er één 

de institutie vertegenwoordigt en de ander onder het gezag van die institutie valt;
3) dat de manier waarop deze ontmoetingen verlopen niet alleen bepalend is voor 

de mensen die het betreft maar ook voor de samenleving als geheel: hier staat het 
fatsoen van de gemeenschap op het spel.

De normatieve lading van veel van de termen die Margalit gebruikt kan wel pro-
blematisch zijn. Niet alleen zijn ze lastig te definiëren, er kleven ook risico’s aan het 
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gebruik van grote termen als vernedering en waardigheid. Volgens rechtsfilosoof Eric 
Hilgendorf rekt Margalit de termen te ver op. Slavernij en uitbuiting kunnen zomaar 
op een lijn worden gezet met een neerbuigende houding aan het Wmo-loket – en dat 
is in zijn ogen een onwenselijke trivialisering (Hilgendorf 2013). Het feit dat het insti-
tutiebegrip in The Decent Society diffuus blijft, is daarom ook problematisch. Margalit 
stelt dat wat op papier fatsoenlijk kan zijn in de praktijk vernederend kan zijn, maar 
blijft tamelijk algemeen in zijn poging om concreet te maken hoe dat dan precies 
gebeurt. Het uitwerken van het concept van ‘institutionele vernedering’ in de context 
van de verzorgingsstaat lukt op een abstract niveau misschien wel, maar biedt in de 
praktijk van een specifieke verzorgingsstaat met een eigen institutionele configuratie 
nog weinig houvast. Het ene bijstandsloket is het andere niet.

Kortom: overtuigd door de essentie van wat Margalit wil benoemen, maar kritisch op 
zijn concrete uitwerking, wil ik in dit proefschrift de normativiteit van instituties in 
de huidige Nederlandse verzorgingsstaat verder onderzoeken. Dat doe ik – in navol-
ging van de stelling van Margalit dat ervaringen in ontmoetingen ertoe doen – in een 
empirisch onderzoek van hoe ‘vertegenwoordigers’ van deze instituties in ontmoetin-
gen met burgers proberen om menselijke waardigheid te respecteren.

Urgentie om anders te kijken

Margalit benadrukt het morele belang van het uitbannen van vernedering voor een 
menselijke gemeenschap. Vernedering, zo stelt hij, is de grootste mentale wreedheid 
die mensen kan worden aangedaan. Een streven naar een samenleving zonder ver-
nedering is daarom altijd en inherent goed, dat behoeft volgens hem geen verdere 
rechtvaardiging. Het verhaal van de fatsoenlijke samenleving geeft zodoende urgen-
tie aan het onderzoeken van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties: het is 
van moreel belang om paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid als 
vernederende praktijken uit te bannen.

Margalit gaat echter wel voorbij aan het feit dat de normativiteit van verzorgings-
staatinstituties historisch veranderlijk is. Liefdadigheid in het verzuilde Nederland 
van begin twintigste eeuw, bijvoorbeeld, betekende iets anders voor liberalen dan 
voor katholieken. En wat in het midden van de negentiende eeuw gold als paterna-
listische staatsbemoeienis, werd na de Tweede Wereldoorlog een geaccepteerde gang 
van zaken (zie ook hoofdstuk 3 van dit proefschrift). Margalit betoogt zelf dat fatsoen 
en vernedering sociale begrippen zijn: een individueel gevoel vereist een collectieve 
opvatting. Dat maakt het onmogelijk om het oordeel over fatsoen en vernedering los 
te zien van de historische of actuele context.

Toch neigt Margalit daar in zijn analyse van de verzorgingsstaat wel naar en dus 
loopt hij vast. Zijn betoog over waarom paternalisme, kille bureaucratie en verhulde 
liefdadigheid per definitie vernederend zijn, blijft steken op een macro-ethisch niveau 
en is lastig te verbinden aan concrete micro-ervaringen in hun historische of actuele 
context (getuige ook de kritiek die Margalit daarop kreeg). Terwijl juist de manier 
waarop instituties in de praktijk uitwerken voor Margalit een wezenlijk onderdeel 
van ons institutiebegrip zou moeten zijn. Mijn stelling is daarom: het is van essentieel 
belang om te onderzoeken wat er in concrete ontmoetingen in de verzorgingsstaat 
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‘gebeurt’, juist zónder dat te abstraheren of te generaliseren tot een algemeen, tijdloos 
oordeel over fatsoen en vernedering. Alleen dan is het mogelijk om met een open blik 
naar ontmoetingen in de verzorgingsstaat te kijken en ze te betrekken in een analyse 
van de manier waarop instituties mensen (al dan niet) in hun waarde laten.

Kortom: geïnspireerd door de morele urgentie van het verhaal van de fatsoenlijke 
samenleving, maar kritisch op de normativiteit van Margalit zelf, wil ik in dit proef-
schrift de manier waarop instituties mensen in hun waarde laten beschouwen in 
plaats van beoordelen. Het concept ‘institutionele vernedering’ zet mij aan tot het kri-
tisch onderzoeken van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties, meer dan dat 
het een bril is om goed en fout mee te onderscheiden.

2.5 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik het verhaal van de fatsoenlijke samenleving van Margalit ver-
teld – een verhaal over een samenleving die niet vernedert. Dat betekent dat ‘institu-
tionele vernedering’ – instituties die mensen schaden in hun zelfrespect – afwezig 
is. Positief geformuleerd: een fatsoenlijke samenleving is een samenleving waarin 
instituties mensen in hun waarde laten. Dat geldt zowel voor de abstracte regels en 
wetten van de instituties als voor de manier waarop ze in de praktijk functioneren. In 
de uitwerking van deze algemene definitie toont Margalit zich een ‘negatief’ denker, 
in die zin dat het voorkómen van vernedering voor hem prioriteit moet krijgen boven 
het nastreven van waardigheid. Daarnaast heeft dit hoofdstuk laten zien dat Margalits 
verhaal in de context van kritiek op het egalitarisme moet worden geplaatst.

Naar aanleiding van The Decent Society en de reacties erop concludeer ik dat ontmoe-
tingen tussen staat en burger deel zouden moeten zijn van hoe de verzorgingsstaat 
onderzocht, begrepen en geduid moet worden. Het verloop van die ontmoetingen 
zegt namelijk iets over de legitimiteit van de achterliggende instituties. Margalit laat 
zien dat begrippen als fatsoen, vernedering, waardigheid, respect behalve individuele 
ervaringen ook sociale begrippen zijn. Hij stelt dat individuele ervaringen in ontmoe-
tingen tussen staat en burger daarom een relevant aspect zijn voor ons begrip van 
instituties. Die kunnen immers het verschil maken tussen fatsoenlijk op papier en 
vernederend in de praktijk. In een onderzoek naar verzorgingsstaatinstituties moet 
zodoende een verbinding worden gelegd tussen het abstracte ontwerp van instituties 
in termen van wet- en regelgeving enerzijds en individuele ervaringen met gedrag en 
werkwijzen van (vertegenwoordigers van) instituties in de praktijk anderzijds. Het 
concept ‘institutionele vernedering’ zet dus aan tot een bredere kijk op de totstand-
koming en werking van verzorgingsstaatinstituties.

Het concept ‘institutionele vernedering’ helpt tevens om een belangrijk inhoudelijk 
motief achter de opkomst, inrichting en ook hervorming van de verzorgingsstaat bloot 
te leggen: de spanning tussen bureaucratie en liefdadigheid. Volgens  Margalit maakt 
een verzorgingsstaat juist door zijn bureaucratische grondslag goede kans om fatsoen-
lijk te zijn (om niet te vernederen). In de praktijk ontstaat echter vaak een grijs gebied 
waarin liefdadigheidsprincipes en bureaucratische principes door elkaar lopen. De 
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twee principes verkeren in constante spanning met elkaar en zijn minder makkelijk 
te scheiden dan Margalit en anderen zouden willen. Historisch gezien zijn veel her-
vormingen in de inrichting en ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat te 
duiden met behulp van dat spanningsveld tussen bureaucratie en liefdadigheid. In 
het volgende hoofdstuk laat ik dit zien aan de hand van een korte historische schets 
van de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat sinds het midden van de 
negentiende eeuw.

Uit de historische schets blijkt echter ook dat in de spanning tussen bureaucratie en 
liefdadigheid meer aspecten relevant zijn dan alleen de theoretische conclusie van 
Margalit die luidt dat een zuiver bureaucratische werkwijze het risico op institutio-
nele vernedering in principe doet afnemen. Deze andere aspecten nodigen uit tot een 
bredere theoretische reflectie op de normatieve aard van verzorgingsstaatinstituties. 
Hoofdstuk 3 staat naast de historische reflectie daarom ook in het teken van die theo-
retische reflectie op de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties.

Die reflectie is bovendien nodig om los te komen van de normativiteit van Margalit 
zelf. Margalit beperkt zich tot universele uitspraken over welke institutionele praktij-
ken onder welke omstandigheden als vernederend gelden. Dat normatieve oordeel is 
geen goed vertrekpunt voor het onderzoek dat ik wil doen. Om de normativiteit van 
verzorgingsstaatinstituties te kunnen onderzoeken is een breder conceptueel kader 
nodig. Dat kader begint dan wel bij de constatering dat ontmoetingen tussen staat en 
burger ertoe doen, maar verbreedt zich vervolgens naar de context waarbinnen dit 
gebeurt. Oftewel: het conceptuele kader begint bij mensen, om vervolgens via gedrag 
en werkwijzen van professionals en organisaties uit te komen bij de intrinsieke logi-
ca’s van de staat als verantwoordelijke voor de verzorging van burgers. In hoofdstuk 4 
bespreek ik dit conceptuele kader met de dimensies ‘mens’, ‘werk’ en ‘taak’.

De historische schets en de bredere theoretische reflecties in hoofdstuk 3 en 4 laten 
overigens wel degelijk zien dat paternalisme, kille bureaucratie én verhulde liefda-
digheid juist ook in de Nederlandse verzorgingsstaat belangrijke en reële aandachts-
punten blijven. Het concept ‘institutionele vernedering’ geeft dus taal en urgentie 
aan wat er in verzorgingsstaat op het spel staat: de waardigheid van mensen én het 
fatsoen van de gemeenschap. Het werk van Margalit toont daarmee de inspiratie en 
de relevantie van dit onderzoek naar de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties: 
een onderzoek dat zowel het bestuurskundig begrip van de aard van de Nederlandse 
verzorgingsstaat kan verrijken als de huidige praktijk van bestuur en beleid in de ver-
zorgingsstaat een kritische spiegel kan voorhouden.
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3 De normativiteit van instituties in de 
verzorgingsstaat

In het vorige hoofdstuk heb ik het begrip ‘institutionele vernedering’ van Avishai 
Margalit in relatie tot de verzorgingsstaat verkend. Volgens Margalit maakt een ver-
zorgingsstaat juist door zijn bureaucratische grondslag goede kans om fatsoenlijk te 
zijn en om dus niet te vernederen. In de praktijk signaleert hij echter een grijs gebied 
waarin liefdadigheidsprincipes en bureaucratische principes door elkaar lopen. De 
twee principes verkeren in constante spanning met elkaar en zijn lastig te scheiden. 
De stelling van Margalit, dat de verzorgingsstaat vanwege zijn bureaucratische grondslag 
goede kans maakt om niet te vernederen moet vanuit twee andere perspectieven wor-
den genuanceerd, zo zal ik in dit hoofdstuk laten zien.

De eerste nuancering komt uit historische hoek. Gedurende de opkomst en ont-
wikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat wordt duidelijk dat de aanname, dat 
de bureaucratische overheid de aangewezen partij is om het beheer en de uitvoering 
van verzorgingsarrangementen op zich te nemen, ronduit omstreden is. Politiek en 
samenleving achten het risico van ‘institutionele vernedering’ eerder groter dan klei-
ner zodra de overheid verantwoordelijkheid gaat dragen voor persoonlijke zaken als 
ziekte, armoede en arbeid. De historische schets waaruit dit blijkt is het onderwerp 
van paragraaf 3.1.

De tweede nuancering maak ik op grond van een bredere theoretische verkenning 
van de normativiteit van de verzorgingsstaatinstituties. Margalit waarschuwt voor 
paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid in verzorgingsstaten. Hij 
legt daarbij de focus op het verloop van ontmoetingen tussen burgers enerzijds en 
individuen of organisaties die een institutie vertegenwoordigen anderzijds. Ik vraag 
me echter af hoe de staat als ‘hoeder’ van verzorgingsarrangementen van betekenis is 
voor het verloop van dergelijke ontmoetingen. In paragraaf 3.2. verken ik aan de hand 
van het werk van drie inmiddels ‘klassieke’ denkers – Abram de Swaan, Max Weber 
en Michael Lipsky – wat ‘de staat’ als specifieke dimensie aan Margalits verhaal van 
de fatsoenlijke samenleving toe te voegen heeft.

In paragraaf 3.3. betoog ik ten slotte waarom het historische en klassiek-theoretische 
perspectief een kritische conclusie over Margalits verhaal van fatsoen en vernedering 
rechtvaardigen en welke nieuwe vragen dat oproept over de risico’s van institutionele 
vernedering in de Nederlandse verzorgingsstaat.
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3.1 De spanning tussen bureaucratie en liefdadigheid in historisch perspectief9

Margalit stelt dat de verzorgingsstaat, waarin sociale rechten van alle burgers zijn 
verankerd en sociale voorzieningen door een bureaucratische staat worden beheerd, 
goede kans maakt om fatsoenlijk te zijn. Dat geldt in elk geval in vergelijking tot een 
liefdadigheidsmaatschappij waar mensen afhankelijk zijn van gunsten. In de geschie-
denis van de Nederlandse verzorgingsstaat achten politieke vertegenwoordigers en 
maatschappelijke organisaties het risico op ‘institutionele vernedering’ echter eerder 
groter dan kleiner, zodra de bureaucratische overheid verantwoordelijkheid gaat dra-
gen voor persoonlijke zaken als ziekte, armoede en arbeid. Deze observatie onderbouw 
ik in deze paragraaf aan de hand van drie sleutelmomenten in de ontwikkeling van 
de Nederlandse verzorgingsstaat sinds het midden van de negentiende eeuw. Daar-
mee vormt deze paragraaf een eerste nuancering op de stelling van Margalit, dat een 
verzorgingsstaat juist vanwege zijn bureaucratische en rechtmatige grondslag goede kans 
maakt om fatsoenlijk te zijn en niet te vernederen. De drie sleutelmomenten zijn:

1. De opkomst van staatsbemoeienis met de armenzorg, beschreven aan de hand 
van de totstandkoming van de Armenwet 1854.

2. De opkomst van staatsbemoeienis in de bescherming tegen arbeidsrisico’s, 
beschreven aan de hand van de totstandkoming van de Ongevallenwet 1901.

3. De opkomst van staatsbemoeienis in sociale zekerheid ‘van wieg tot graf’, 
beschreven aan de hand van de totstandkoming van het rapport van de Commis-
sie Van Rhijn in 1945, dat dient als blauwdruk voor de naoorlogse Nederlandse 
verzorgingsstaat.

In de beschrijving van deze sleutelmomenten concentreer ik me steeds op de poli-
tieke en maatschappelijke argumenten die worden gebruikt om de overheid in het 
des betreffende domein al dan niet een rol te geven. Die argumenten geven een goed 
beeld van de kenmerken die aan de overheid – in haar rol als mogelijke hoedster van 
sociale voorzieningen – worden toegeschreven. Het benoemen van deze historische 
argumenten is bovendien ook relevant voor het casusonderzoek in dit proefschrift 
naar de decentralisaties van 2015, omdat ook daarin argumenten voor én tegen het 
ingrijpen door de overheid in het domein van zorg en ondersteuning een rol spelen.

‘Volstrekte onvermijdelijkheid van staatstusschenkomst’ in de armenzorg

Het eerste sleutelmoment in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat 
is de Armenwet van 1854, die de opkomst van staatsbemoeienis met de armenzorg 
illustreert.

In 1844 publiceert de liberale staatsman Johan Rudolf Thorbecke het essay Over 
het hedendaagsche staatsburgerschap. In dat essay loopt hij vooruit op een principieel 
debat over staatsbemoeienis in domeinen die tot dan toe privé waren. De dominante 

9 Deze paragraaf is een bewerking van de studie Van rechtsgrond tot grondrecht. Sociale wetgeving en het 
dilemma van particulariteit (1840-1960) (Van der Zwaard 2013).
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opvatting over de rol van de overheid berust op het moment van schrijven nog op het 
principe van ‘volstrekte onvermijdelijkheid’: de staat bemoeit zich alleen met privé 
domeinen als het echt niet anders kan. Thorbecke signaleert dat deze verhouding tus-
sen staat en burger niet houdbaar is, wil uiteindelijk sprake zijn van volwaardig staats-
burgerschap en betrokkenheid van burgers bij het publieke belang. De staat moet 
zich het leven van burgers meer aantrekken – zeker gezien het feit dat mensen die 
in armoede leven hun blik ‘niet tot de algemeene zaak kunnen verheffen’ (Thorbecke 
1872 [1844]).

De nieuwe Grondwet van 1848, die een staatscommissie onder leiding van  Thorbecke 
opstelt, brengt de verhouding tussen staat en burger dan ook in beweging. Hierin 
wordt namelijk vastgelegd dat de staat verplicht is om onderwijs en armenzorg voor 
alle ingezetenen ‘door de wet’ te regelen (zogenaamde organieke wetgeving). Dit bete-
kent een overgang van lokaal, particulier beheer naar nationaal bestuur op deze ter-
reinen:

“De lokale oplossingen en pragmatische bestuurlijke compromissen, die op beide terreinen 
in de eerste helft van de eeuw waren geformuleerd, moesten nu plaats maken voor wet-
telijke regelingen, dat wil zeggen voor regelingen op nationale, algemene en principiële 
basis.” (De Haan 2003: 52).

Het betekent ook dat de overheid zich verplicht ziet om haar eigen rol in deze domei-
nen precies te definiëren, in tegenstelling tot de Grondwet van 1815 die onderwijs en 
armenzorg enkel nog als ‘aanhoudende zorg der overheid’ benoemde.10

De opdracht om de rol van de overheid op het terrein van onderwijs en armenzorg 
te definiëren leidt tot principieel politiek debat. Dat wordt duidelijk zichtbaar wan-
neer Thorbecke als minister van Binnenlandse zaken in 1851 een wetsontwerp op 
het armbestuur indient. In de Memorie van Toelichting stelt hij dat de gehele armen-
zorg voortaan als publieke dienst beschouwd moet worden. Kerkelijke en bijzondere 
instellingen voor armenzorg worden verplicht om voor hun eigen armen te zorgen 
en daarover moeten zij jaarlijks aan het algemene lokale bestuur rapporteren. Voor 
burgers die niet bij de diaconale of andere particuliere armenzorg kunnen aanklop-
pen, komt vanuit het lokaal bestuur armenzorg beschikbaar. Thorbecke stelt boven-
dien dat een algemeen, nationaal gestuurd beleid effectiever is om het probleem van 
armoede te bestrijden dan een versnipperd, verzuild stelsel van particuliere liefdadig-
heid ( Roebroek & Hertogh 1998; Goedmakers 1955). Dat blijkt ook uit zijn woorden ter 
verdediging van het voorstel tijdens de behandeling in de Tweede Kamer:

“Ik beweer integendeel, dat een beschaafde staat wel degelijk verpligt is, te zorgen zooveel 
mogelijk, dat zijne leden niet van gebrek omkomen. (..) Reeds de afscheiding van de armen 
naar de geloofsbelijdenissen belet, in den algemeenen maatschappelijken strijd tegen de 
armoede, die eenparige, die groote maatregelen, zonder welke de nederlaag zeker is.” 
( Geciteerd in: De Rooy 1982: 97).

10 Zie: www.denederlandsegrondwet.nl (laatst geraadpleegd op 20 juli 2020), voor de verschillende ver-
sies van de Grondwet (uit 1815 en 1848).
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De confessionele kritiek is groot, zowel op het voorstel zelf als op de onderliggende 
aannames over de wenselijkheid van algemeen beleid (De Rooy 1982; Roebroek & 
Hertogh 1998). Politici van confessionele partijen zien in het voorstel een groot gevaar 
voor de kerkelijke armenzorg en de christelijke liefdadigheid die daaraan ten grond-
slag ligt. Een regulering vanuit de overheid zou het wezen van armoedezorg namelijk 
in gevaar brengen. Immers, zo stelt antirevolutionair politicus Groen van Prinsterer 
in de Tweede Kamer:

“Niemand heeft tegenover den Staat het regt om te leven. [...] De behoeftige heeft aanspraak 
op medelijden en een onbarmhartig oordeel zal gaan over hem, die geene barmhartigheid 
gedaan heeft; maar een regt van leven tegenover den staat loopt op de vernietiging van 
Christelijke liefdadigheid uit.” (Geciteerd in: De Rooy 1982: 97).

Ook het betoog van theoloog en predikant C.H. van Herwerden spreekt boekdelen, 
wanneer hij beargumenteert dat het wetsvoorstel maakt dat Nederland een land 
wordt waar de liefde strafbaar is. In zijn woorden wordt de armenzorg:

 “(…) eene verpligte zorg dus, een verpligt bestuur, alles volgens regels en wetten, met 
poenaliteit, zoo als ’t behoort! Wat zal er dan van het werk der liefde worden? Maar neen, 
het zal dan ook geen werk der liefde meer zijn. ’t Zal dan worden eene dienst, waarin men 
wel niet anders zal kunnen voorzien, dan door eene armbelasting. Alle vrije weldadigheid, 
alle liefdebetooning zal dan misdaad zijn, want men zal dan iets doen, wat de Staat, bij 
wijze van publieke dienst, zich alleen heeft voorbehouden.” (Van Herwerden 1851: 89).

De politieke en maatschappelijke kritiek op staatsbemoeienis met de armenzorg is 
succesvol. In een herzien wetsvoorstel dat in 1853 in het parlement wordt besproken 
en aangenomen, worden kerkelijke armenzorg en gemeentelijke armenzorg gesplitst. 
Deze splitsing wordt gelegitimeerd met een beroep op de scheiding tussen kerk en 
staat, zoals in de Grondwet van 1848 is geregeld. Gemeentelijke armenzorg is alleen 
daar gewenst en toegestaan, waar kerkelijke armenzorg uitblijft. Het uitgangspunt 
van deze onderlinge verhouding wordt expliciet benoemd als het principe van de 
‘volstrekte onvermijdelijkheid van staatstusschenkomst’. Historicus Piet de Rooy 
concludeert dan ook dat “behoeftige Nederlanders dus in eerste instantie lid van een kerk-
genootschap waren en pas in tweede instantie staatsburger.” (De Rooy 2002: 67). Kerkelijke 
armenzorg hoeft in lijn hiermee ook alleen aan haar eigen voorschriften te voldoen. 
Wel moet ze jaarlijks aan het algemene lokale bestuur over de geleverde armenzorg 
rapporteren. De overheid kan anders niet in de algemene verslaglegging voorzien 
zoals de wet die voorschrijft. Op 28 juni 1954 wordt de Wet tot regeling van het arm-
bestuur gepubliceerd in het Staatsblad (Francken 1854).

In de jaren daarna blijkt dat de ‘Armenwet’ in de praktijk niet zo werkt als verwacht. 
Het aantal burgers dat zich bij de gemeente meldt voor armenzorg groeit veel sneller 
dan verwacht en de kosten die de overheid voor armenzorg maakt rijzen binnen de 
kortste keren de pan uit. De verhouding tussen kerkelijke armenzorg en armenzorg 
door de overheid raakt almaar meer vertroebeld. Hoewel de berichten over de praktij-
ken van armenzorg al vanaf 1856 pessimistisch zijn, wordt de wet pas in 1869 aange-
past. Vanaf dat moment wordt er ook geïnvesteerd in de kwaliteit van de burgerlijke 
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armenzorg. De ‘volstrekte onvermijdelijkheid’ van staatsingrijpen in zorg voor de 
armen geldt weliswaar nog op papier, maar is in de praktijk al lang niet meer aan de 
orde (Goedmakers 1955; De Rooy 1982; Roebroek & Hertogh 1998).

Kortom: de totstandkoming van de Armenwet toont een principiële discussie over de 
rol van de overheid in een tot dan toe particuliere aangelegenheid. De overheid wordt 
bij wet verantwoordelijk voor een landelijk dekkend netwerk van armenzorg. In het 
streven daarnaar en in de politieke discussies die dat veroorzaakt wordt het hande-
len van de overheid tegenover dat van de charitas geplaatst. Die laatste handelt ‘uit 
liefde’ en beweert bij monde van confessionele politici dat de overheid dat nooit zou 
kunnen. Daarom wordt in principe vastgehouden aan armenzorg waarin staatsbe-
moeienis alleen in situaties van ‘volstrekte onvermijdelijkheid’ aan de orde is: name-
lijk daar waar particuliere liefdadigheid uitblijft. Maar de werkelijkheid ontwikkelt 
zich anders. Burgerlijke armenzorg wordt de norm en de overheid gaat zich uiteinde-
lijk ook actief bemoeien met de kwaliteit daarvan. Ondanks alle initiële kritiek ont-
staat een bureaucratische praktijk van armenzorg waarop de overheid in toenemende 
mate haar stempel drukt (Van der Zwaard 2013). De manier waarop bureaucratie en 
lief dadigheid in dit vroegste stadium van de totstandkoming van collectieve sociale 
voorzieningen in elkaar verweven raken is relevant met oog op Margalits aannames 
over fatsoen en vernedering in bureaucratische verzorgingsstaten. De praktijk van 
armenzorg in het midden van de negentiende eeuw laat namelijk zien hoe lastig het 
is om een door de overheid gereguleerde voorziening en particuliere voorzieningen 
naast elkaar te laten bestaan.

‘Sociale rechtvaardigheid’ in het verzekeren van arbeidsrisico’s

Het tweede sleutelmoment in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat 
is de Ongevallenwet van 1901, die de opkomst van staatsbemoeienis in de bescher-
ming tegen arbeidsrisico’s illustreert.

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeit de maatschappelijke, politieke en 
wetenschappelijke aandacht voor de risico’s van (fabrieks)arbeid en de bescherming 
daartegen. Steeds duidelijker blijkt dat de toename van het aantal armen een direct 
gevolg is van de toename van werkloosheid door arbeidsongeschiktheid. Daarom 
dringt de vraag zich op of arbeidsrisico’s in een industriële samenleving enkel en 
alleen door arbeiders zelf gedragen zouden moeten worden, of dat ook gemeenschap-
pen, verenigingen, werkgevers en mogelijk zelfs de overheid hierin een rol zouden 
moeten hebben. Er komt steeds meer maatschappelijke aandacht voor de gevolgen van 
bedrijfsongevallen, getuige ook de komst van de eerste particuliere ongevallenverze-
kering van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft in 1878 en de oprichting 
van de Nederlandsche Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en 
Werkplaatsen in 1890 (De Swaan 1996; Schwitters 1991; De Vries 1970).

In navolging van Duitsland, Engeland en Frankrijk ontstaat ook in Nederland aan 
het einde van de negentiende eeuw ruimte voor sociale wetgeving op het terrein 
van arbeidsrisico’s. Met name de Unfallversicherung van kanselier Otto von Bismarck 
trekt de aandacht van de Nederlandse politiek. Het Duitse model van een verplichte 
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ongevallenverzekering voor alle werknemers heeft namelijk niet alleen als doel om 
arbeids- en leefomstandigheden te verbeteren, maar ook om de opkomende arbeiders-
beweging te beteugelen en maatschappelijke rust te doen terugkeren. Ook in Neder-
land zijn er zorgen over de maatschappelijke stabiliteit in het licht van de groeiende 
en steeds beter georganiseerde arbeidersklasse. Die zorgen vergroten het draagvlak 
voor sociale wetgeving (Van Vliet, in: Schuyt & Van der Veen 1994; De Swaan 1996).

De politieke opvattingen over de rol van de overheid in de bescherming tegen 
arbeidsrisico’s veranderen in deze periode mee met de maatschappelijke aandacht 
en de internationale ontwikkelingen. Liberalen, antirevolutionairen en katholieken: 
allemaal pleiten ze in hun eigen woorden voor een nieuwe, grotere rol van de over-
heid in dit domein (Van der Zwaard 2013). De liberalen maken zich zorgen over de 
groeiende verwaarlozing van de gezondheid en de veiligheid van arbeiders. Ze stellen 
dat wettelijke minimumeisen voor werkomstandigheden en een landelijke inspectie 
om de naleving ervan te controleren dit probleem snel en doeltreffend zouden kun-
nen oplossen (Mouton 1886). De antirevolutionairen beweren bij monde van voorman 
Abraham Kuyper dat elke arbeider het recht moet hebben om een klacht in te dienen 
tegen zijn werkomstandigheden. De overheid moet zorgen dat arbeiders zich dermate 
kunnen organiseren en uitspreken, dat zij voor hun rechten kunnen opkomen. Dat is 
overigens nadrukkelijk iets anders dan het bieden van materiële hulp bij arbeidsonge-
vallen door de overheid (Kuyper 1891). En ook de katholieken krijgen vanuit pauselijke 
hoek ‘mandaat’ – in de vorm van de pauselijke encycliek Rerum Novarum die in 1891 
verschijnt – om de overheid in te laten grijpen in arbeidsomstandigheden. Om recht 
te kunnen doen aan verschillen tussen sectoren is het echter wel wenselijk om de 
uiteindelijke inschatting van wat moet verbeteren zo veel mogelijk over te laten aan 
verenigingen (lees: katholieke verenigingen) ter plaatse (Rerum Novarum in de ver-
taling van Zoetmulder 1904).

Het groeiende draagvlak voor een vorm van staatsbemoeienis met de bescherming 
tegen arbeidsrisico’s wordt ook juridisch onderbouwd. Juristen stellen tegen het einde 
van de negentiende eeuw steeds vaker openlijk dat arbeidsrisico’s als een zogenaamd 
risque professionel beschouwd moeten worden. Dat betekent dat in principe niet lan-
ger de werknemer, maar de werkgever aansprakelijk gehouden moet worden voor de 
financiële gevolgen van bedrijfsongevallen. De bewijslast zou daarmee tevens ver-
schuiven van werknemer naar werkgever. Het aanvaarden van het risque  professionel 
moet zo een einde maken aan de rechteloze positie van arbeiders (Groeneveld & 
 Stemberg 1922; De Vries 1970).

Ondanks dat de tijd er rond 1890 in vele opzichten rijp voor lijkt, laat de eerste sociale 
verzekering van arbeidsongevallen nog ruim 10 jaar op zich wachten. Lang wordt 
vastgehouden aan de ambitie om het beschermen van arbeidsrisico’s privaatrechtelijk 
van de grond te laten komen, in de vorm van onderlinge verzekeringsarrangementen 
tussen werkgevers en werknemers. Het inperken van dit soort particulier initiatief 
wordt door de meerderheid van de politieke partijen onwenselijk geacht. In 1894 pleit 
de Staatscommissie-Rochussen in een rapport over arbeidsomstandigheden echter 
onomwonden voor een algemene, bij wet geregelde verplichte verzekering voor de 
gevolgen van arbeidsongevallen. In 1895 onderstreept het rapport van de zogenaamde 
‘Commissie-III’ – ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging tot Voorkoming van 
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Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen – de rechtvaardigheid van een dergelijke 
algemene verzekering. Bovendien geeft deze commissie ook een praktisch argument 
voor de verplichtstelling én uitvoering van een algemene ongevallenverzekering 
door de overheid: alleen de staat kan op grote schaal publiek belang behartigen en 
alleen de staat heeft “de administratieve capaciteiten, het bereik en de permanentie 
om die taak te volbrengen.” (De Vries 1970; De Swaan 1996, citaat pag. 224).

In de Troonrede van 1896 wordt aangekondigd dat zo’n algemene, verplichte onge-
vallenverzekering er komt. In de jaren daarna volgen verschillende wetsontwerpen 
met daarin twee belangrijke uitvoeringscomponenten: de keuze voor een centraal 
beheer van de verzekeringsgelden door de Rijksverzekeringsbank en de keuze dat 
werkgevers de verzekeringspremies moeten gaan betalen (en dus niet de werknemers). 
Beide keuzes stuiten op groot verzet bij werkgevers, die zich in hun verzet steeds meer 
gezamenlijk gaan organiseren. Ook politici van de confessionele partijen zijn kritisch 
over de voorstellen: zij blijven pleiten voor ruimte om particulier en lokaal invulling 
te geven aan de verplichting van een ongevallenverzekering. Pas als die ruimte er 
komt én het monopolie van de Rijksverzekeringsbank op het beheer van de verzeke-
ringsgelden wordt prijsgegeven, wordt de wet aangenomen (Joh. de Vries 1972). Op 
2 januari 1901 wordt de ‘Wet tot verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen 
van ongelukken’ afgekondigd in het Staatsblad en op 1 februari 1903 treedt de wet in 
werking. In de herziening van de wet in 1921 wordt deze uitgebreid naar bijna alle 
bedrijfssectoren (Roebroek & Hertogh 1998).

De Ongevallenwet van 1901 was de eerste sociale verzekeringswet in Nederland. 
De wet werd aangenomen ten tijde van het kabinet-Pierson/Goeman Borgesius, 
min of meer tegelijk met de Woningwet, de Leerplichtwet, de Kinderwetten en de 
Gezondheidswetten. Dit kabinet is daarom de boeken ingegaan als het kabinet ‘der 
sociale rechtvaardigheid’ (Te Velde, in: Aerts et al 1999). Waar bij de totstandkoming 
van de Armenwet vooral een principieel debat werd gevoerd over of de overheid 
 überhaupt zou mogen ingrijpen in privé domeinen, lijkt het draagvlak voor staats-
ingrijpen in de bescherming tegen arbeidsrisico’s rond de eeuwwisseling stevig en 
onbetwist (Van der Zwaard 2013).

Een groot strijdpunt is echter de vorm van dit staatsingrijpen. Voor de overheid 
lijkt de verbinding tussen verplichten en organiseren haast vanzelfsprekend: ze trekt 
beheer, organisatie en toezicht naar zich toe in de overtuiging dat zij de enige is die 
deze taak kan volbrengen. De overheid claimt, met andere woorden, het ‘alleenrecht’ 
op bureaucratie en vertrouwt niet langer op de werking van lokale, particuliere arran-
gementen. Dit druist in tegen de nog altijd heersende opvatting dat staatsingrijpen 
particulier initiatief in privé domeinen (zoals werk en gezondheid) niet mag belem-
meren (Wolfram 2003). Bovendien claimen werkgevers en confessionele politici dat 
in particuliere, lokale verzekeringsarrangementen juist de nodige kwaliteit geleverd 
kan worden. Hun verzet maakt uiteindelijk dat ruimte voor particulier initiatief er 
alsnog komt. Maar de neiging van de overheid om in wetgeving die ingrijpt in privé 
domeinen niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de uitvoering naar zich toe 
te trekken, is opnieuw duidelijk zichtbaar geworden (Van der Zwaard 2013). Die nei-
ging om een wettelijke taak uit te breiden met ingrijpen in organisatie en uitvoering is 
relevant in het licht van de aannames van Margalit over de bureaucratische grondslag 
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van verzorgingsstaten. Die laat namelijk zien de overheid het lastig vindt om zich 
– eenmaal verantwoordelijk – niet met de uitvoering als zodanig te bemoeien.

‘Sociale zekerheid’ voor iedereen van de wieg tot het graf

Een derde sleutelmoment in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat is 
het rapport van de Commissie Van Rhijn uit 1945, dat dient als blauwdruk voor het 
opbouwen van de naoorlogse sociale zekerheid ‘van wieg tot graf’.

Na de Tweede Wereldoorlog gaat de Nederlandse politiek een nieuwe koers varen. 
Het streven naar ‘sociale zekerheid’ wordt als basis van maatschappelijke rust en sta-
biliteit beschouwd. Al tijdens de oorlog werd door Jan van den Tempel, minister van 
Sociale Zaken in de regering in Londen, een commissie in het leven geroepen die een 
oriënterend onderzoek naar de grondslag en organisatie van het stelsel van sociale 
verzekeringen moest uitvoeren. A.A. van Rhijn, op dat moment secretaris-generaal 
van hetzelfde ministerie, werd aangewezen als commissievoorzitter. Het kader dat de 
commissie meekreeg (en ook onderschreef) was dat van ‘vrijwaring van gebrek’ en de 
noodzaak tot het garanderen van bestaanszekerheid voor alle burgers (Roebroek & 
Hertogh 1999; Schuyt & Taverne 2000). In de woorden van Van Rhijn:

“Wij willen het ideaal der sociale rechtvaardigheid, dat den achtergrond vormt van het stre-
ven naar levenszekerheid en vrijwaring tegen gebrek. Die sociale rechtvaardigheid wordt 
pas benaderd, wanneer de mensch niet telkens in onzekerheid verkeert over het naakte 
bestaan van hem en zijn gezin, maar wanneer hij de hoogere bestemming, waartoe hij in 
deze wereld werd geroepen, kan najagen.” (Commissie Van Rhijn 1945, deel I: 8)

De Commissie-Van Rhijn volgde in haar onderzoek in opdracht van de regering het 
Britse voorbeeld. Het toonaangevende Britse rapport Social insurance and allied  services, 
dat een Britse commissie onder leiding van econoom William Beveridge in 1942 publi-
ceerde, werd zodoende een belangrijke inspiratiebron. Dat rapport benadrukt niet 
alleen het belang van een gegarandeerd bestaansminimum, maar benadrukt ook de 
rol die de staat te spelen heeft in het realiseren daarvan (Beveridge 1942). Het rapport 
van de Commissie-Van Rhijn wordt uiteindelijk dan ook veel meer dan een ‘oriënte-
rend onderzoek’: het is een vergaand voorstel voor het herzien van de rechtsgrond, 
financiering en organisatie van de sociale verzekeringen in Nederland (Schuyt & 
Taverne 2000).

Het rapport Sociale zekerheid stelt om te beginnen dat een leven in sociale onzekerheid 
niet prikkelt om bij te dragen aan het publieke belang. Het bieden van sociale zekerheid 
creëert daarom geen luie mensen, maar stimuleert juist tot meer arbeidsproductiviteit 
en gemeenschapszin – aldus de Commissie-Van Rhijn. Dat vraagt om een rechtsgrond 
voor sociale verzekeringen die uitgaat van ‘collectiviteit’ in plaats van het individuele 
arbeidscontract tussen werkgever en werknemer (het zogenaamde ‘contractdenken’). 
De Commissie pleit daarom voor een verschuiving van de rechtsgrond voor sociale 
wetgeving naar wat zij ‘het solidariteitsbeginsel’ noemt. Iedereen draagt naar vermo-
gen bij aan de gezamenlijke lasten van de gemeenschap in plaats van alleen zijn eigen 
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risico’s af te dekken in de vorm van een particulier, individueel verzekeringsarrange-
ment. De Commissie-Van Rhijn formuleert die nieuwe rechtsgrond als volgt:

“De gemeenschap, georganiseerd in den Staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en 
vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde, dat deze leden zelf het redelijke 
doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen.” (Commissie 
Van Rhijn 1945, deel I en II; citaat in deel II, pag. 10)

De Commissie spreekt zich op grond van deze nieuwe rechtsgrond ook uit voor 
een andere vorm van organiseren en financieren. Er moet een ‘gemengd stelsel’ van 
‘verzorgen en verzekeren’ komen. In het geval van verzekering blijft een uitkering 
gekoppeld aan de voorwaarde van premie betalen. Bij verzorging is uitkering alleen 
mogelijk op grond van het lidmaatschap van de gemeenschap – op grond van burger-
schap dus (hier in de betekenis van het bezitten van de Nederlandse nationaliteit). De 
Commissie ziet hierin de samensmelting van de ‘oude’ systemen van particuliere ver-
zekeringen enerzijds en particuliere liefdadigheid anderzijds. Deze gemengde vorm 
voorkomt het beeld van de staat als ultieme liefdadigheidsinstelling, maar breekt ook 
met de ‘voor wat, hoort wat’ gedachte. Bovendien sorteert de Commissie hiermee voor 
op het feit dat een stelsel van sociale zekerheid voor verschillen in uitkering gaat zor-
gen. Metaforisch uitgedrukt betekent dat:

“[Men] moet [er] bij het sociale zekerheidsstelsel der toekomst op voorbereid zijn, dat soms 
de een voor zijn kwartje slechts een rolletje pepermunt, de ander voor een stuivertje een 
pakje cigaretten zal kunnen trekken!” (Commissie Van Rhijn 1945, deel I en II; citaat in 
deel II, pag. 14)

De reacties op het rapport van de Commissie-Van Rhijn zijn ronduit kritisch. De 
Stichting van de Arbeid, het gezamenlijke overlegorgaan van werkgevers- en werk-
nemersorganisaties, wordt door minister van Sociale Zaken Willem Drees om een for-
mele reactie gevraagd. Die komt er in 1946 in de vorm van twee invloedrijke nota’s. 
Uit de nota’s blijkt dat de Stichting wil vasthouden aan de rechtsgrond van de loon-
dienstverhouding in verzekeringen gerelateerd aan arbeid. Voor overige verzekerin-
gen, bijvoorbeeld rondom ouderdom en kinderbijslag, vindt de Stichting burgerschap 
als rechtsgrond wel aanvaardbaar (Roebroek & Hertogh 1999). Daarnaast wordt in de 
nota’s gesteld dat de overheid zichzelf niet als beheerder en organisator, maar hoog-
uit als toezichthouder van het stelsel van sociale zekerheid zou moeten positioneren. 
De Stichting vindt namelijk dat het stelsel zoals de Commissie-Van Rhijn dat schetst 
de historische gegroeide praktijk van particuliere verzekeringen van arbeidsrisico’s 
miskent. Echter, bij de tweede nota van de Stichting van de Arbeid wordt een minder-
heidsnota van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) gepubliceerd. 
Die vakbond pleit juist wel voor een sterk staatsbeheer in alle verzekeringsdomeinen. 
Deze minderheidsnota is het startschot van verdere versnippering van de visies op 
de uitvoering van sociale verzekeringen in 1946 en 1947, waarbij opnieuw duidelijk 
wordt dat de confessionele partijen, de werkgevers en de liberalen grote waarde hech-
ten aan voldoende ruimte voor particulier initiatief. De werknemers en de sociaal-
democraten in de politiek – in 1946 verenigd in de Partij van de Arbeid – scharen 
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zich juist achter het voorstel van de Commissie-Van Rhijn (Schuyt & Taverne 2000; 
Roebroek & Hertogh 1999; De Rooy 2002).

Om de patstelling te doorbreken wordt de commissie die het rapport Sociale zeker-
heid naar uitvoeringsvoorstellen moest vertalen opnieuw aan het werk gezet. Deze 
zogenaamde ‘Gemengde Commissie’ wordt aangevuld met afgevaardigden van de 
Stichting van de Arbeid en staat opnieuw onder voorzitterschap van Van Rhijn. Het 
rapport dat deze commissie in 1948 publiceert keert terug naar de loondienstverhou-
ding als rechtsgrond voor sociale verzekeringen en overweegt burgerschap als rechts-
grond enkel voor bijvoorbeeld een ouderdomsverzekering. De rol van de overheid 
in het beheer van de sociale verzekeringen wordt drastisch beperkt en de uitvoering 
wordt principieel overgelaten aan bedrijfsverenigingen. De reactie van de Vereeni-
ging van de Raden van Arbeid vat de koerswijziging treffend samen:

“Tot wezenlijke en grondige herziening van de grondslagen komt men niet en alles draait 
eigenlijk voornamelijk weer om de aloude kwestie: wie mag de sociale verzekering uitvoe-
ren, de Overheid of het bedrijfsleven?” (Roebroek & Hertogh 1999; citaat op pagina 239)

Opnieuw is de verdeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering tussen staat en 
particulier initiatief het hete hangijzer in de ontwikkeling en uitbreiding van sociale 
verzekeringen. Dit gebeurt wederom in reactie op de neiging van de overheid om haar 
wettelijke verplichtingen (in dit geval: het garanderen van sociale zekerheid) te ver-
binden met een grote rol in beheer en uitvoering. De aanname die hierachter schuil-
gaat is dat alleen de overheid de taak van een dergelijke omvang naar behoren kan 
uitvoeren. In loop van het debat wordt echter duidelijk dat de meerderheid van poli-
tiek en samenleving omvangrijk staatsingrijpen nog niet accepteert (Van der Zwaard 
2013). Daarmee is dit opnieuw een historische casus die laat zien dat bureaucratie en 
liefdadigheid – ondanks het streven naar integratie tussen de twee – lastig samen 
gaan. Dat is relevant met oog op de aannames van Margalit over het potentiële fat-
soen van bureaucratische verzorgingsstaten in tegenstelling tot samenlevingen waar 
particuliere liefdadigheid de norm is, omdat ook in dit derde sleutelmoment blijkt hoe 
lastig die twee van elkaar te scheiden zijn.

Angst voor kille bureaucratie en paternalisme in het hart van de Nederlandse 
verzorgingsstaat

De historische schets van drie sleutelmomenten in de opkomst en ontwikkeling van 
de Nederlandse verzorgingsstaat laat als het ware een angst voor kille overheids-
bureaucratie en paternalistisch overheidsoptreden zien. Politici, organisaties en bur-
gers hebben moeite met het toelaten van staatsbemoeienis tot privé aangelegenheden 
als ziekte, werk en bestaanszekerheid. Steeds wanneer meer staatsbemoeienis aan 
de orde lijkt, klinken er zorgen over de mate waarin regulering door de overheid de 
ruimte én de eigenheid van particuliere verzorgingsarrangementen zou beperken. 
Met name confessionele partijen zien daarin een afwijzing van de levensbeschouwe-
lijke grondslag waarop tot op dat moment in bijstand, zorg en sociale zekerheid werd 
voorzien. Die levensbeschouwelijke grondslag maakt voor hen daarentegen wel de 
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warme kern van goede ondersteuning uit – een kern die door kille overheidsbureau-
cratie (in hun ogen) nooit kan worden geraakt.

Deze principiële discussie leidt in de praktijk van de opkomst van staatsbemoei-
enis met armenzorg, bescherming tegen arbeidsrisico’s en sociale zekerheid tot een 
dynamiek waarin bureaucratie en liefdadigheid zich lastig tot elkaar verhouden. Het 
lukt niet goed om ze naast elkaar te laten bestaan. Uit een wettelijke taak volgt in de 
praktijk namelijk de neiging van de overheid om ook taken in beheer en uitvoering 
naar zich toe te trekken. De kritiek daarop is fel en wordt goed gehoord: de rol van 
de overheid wordt op papier weer afgezwakt – om vervolgens door de realiteit van 
steeds verdergaande overheidsbemoeienis met de uitvoering te worden ingehaald. 
Deze dynamiek is bij elk van de geschetste sleutelmomenten aan de orde.

De vraag is nu, wat deze dynamiek betekent in termen van fatsoen en vernedering. 
Voor Margalit is een toenemende overheidsregulering van verzorgingsarrangementen 
een welkome breuk met de afhankelijkheid van particuliere liefdadigheidsinstellin-
gen. In zijn ogen vormt de bureaucratische grondslag van voorzieningen die door de 
overheid worden gereguleerd – onpersoonlijk en onwillekeurig – immers een waar-
borg tegen vernedering. Echter, wat Margalit als absoluut voordeel van verstatelijking 
van voorzieningen ziet, is in de geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat 
juist het belangrijkste argument tégen staatsingrijpen. Met name het risico van kille 
bureaucratie zorgt voor kritiek en terughoudendheid ten aanzien van een te grote 
mate van overheidsregulering van verzorgingsarrangementen.

De stelling van Margalit, dat de verzorgingsstaat vanwege zijn bureaucratische grond-
slag goede kans maakt om niet te vernederen, lijkt daarom voor de Nederlandse 
verzorgingsstaat op grond van het geschetste historisch perspectief juist te moeten 
worden genuanceerd. Daarom is het relevant om verder te verkennen welke rol de 
staat speelt in de door Margalit geagendeerde risico’s van institutionele vernedering. 
Hoe is de staat als uitvoerder van verzorgingsarrangementen van betekenis voor het 
risico van paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid in sociale voor-
zieningen? Daarover gaat de volgende paragraaf.

3.2 Theoretische verkenning van de normativiteit van verzorgingsstaat-
instituties

Om de eigenheid van de verzorgingsstaat te kunnen duiden ga ik eerst in op het pro-
ces van verstatelijking van veel voorzieningen in West-Europese verzorgingsstaten in 
de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor zowel de oorsprong van het bureau cratisch 
overheidsapparaat als de opkomst van (de praktijk van) overheidsdiensten en -loket-
ten. Deze kwesties beschrijf ik aan de hand van het werk van Abram de Swaan, Max 
Weber en Michael Lipsky. Drie denkers, die elk vanuit hun eigen perspectief een 
inmiddels ‘klassieke’ bijdrage hebben geleverd aan het begrijpen en conceptualise-
ren van de aard van verzorgingsstaten. In die hoedanigheid kunnen zij helpen om 
de historische spanning tussen bureaucratie en liefdadigheid beter te begrijpen en 
 Margalits betoog over institutionele vernedering in de verzorgingsstaat van een kriti-
sche theoretische reflectie te voorzien.
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De verstatelijking van sociale voorzieningen: een normatieve verschuiving in de verhouding 
tussen staat en burger

In de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw 
is in verschillende West-Europese natiestaten een proces van verstatelijking van so-
ciale voorzieningen te zien: particuliere (liefdadigheids)voorzieningen op het terrein 
van ziekte, armoede en arbeid worden geleidelijk steeds meer collectief en nationaal 
georganiseerd. Gedurende dit proces veranderen de verhoudingen tussen overheid, 
maatschappelijk organisaties en burgers niet alleen in praktische zin, maar ook in 
normatieve zin. Dat brengt me bij het werk van socioloog Abram de Swaan.

In het opstel De mens is de mens een zorg (1976)11 laat De Swaan zien hoe aan de versta-
telijking van verzorgingsarrangementen een verschuiving in het mensbeeld vooraf-
ging. De mens is immers altijd al een (behoorlijk) deel van zijn leven hulpbehoevend 
geweest, ook voordat de staat daarvoor voorzieningen trof. Niemand is ooit in staat 
geweest zijn hele leven voor zichzelf te zorgen. Mensen slagen er daarentegen altijd al 
in om te zorgen dat anderen voor hen zorgen, aldus De Swaan. Dat doen ze op grond 
van wederkerigheid – jij zorgt voor mij, ik betaal daarvoor of doe iets anders terug. 
Of mensen doen dat op grond van wat De Swaan ‘hindermacht’ noemt: de kracht om 
met je kwetsbaarheid anderen zo te hinderen, dat ze wel voor je moeten zorgen. In zijn 
woorden: “Kinderen en idioten, kreupelen, krankzinnigen, zieken en oudelieden, aan al die 
mensen die er zelf niets aan kunnen doen, moet dus een ander iets doen.” (De Swaan 1976: 64)

Dit ‘zorgen dat anderen voor jou zorgen’ gebeurde lange tijd in overzichtelijke, 
hechte netwerken van afhankelijkheid, zoals binnen families of in kleine dorps-
gemeenschappen. De Swaan beschrijft hoe deze netwerken zich gaandeweg vergroot-
ten. Relaties buiten het netwerk werden belangrijker en ontstegen dus het kleinschalige, 
lokale niveau. Steeds vaker werd de afhankelijkheidsrelatie enkelvoudig in plaats van 
meervoudig: “Voor elk stel bezigheden kreeg [de mens] te maken met een ander vlechtwerk 
van mensen. Het enige punt waarin al die strevingen nog bijeenkomen, lag in hemzelf, of mis-
schien bij zijn gezin.” (De Swaan 1976: 67).

Voor De Swaan is niet de politieke wil, maar de ‘ontvouwing’ van de afhankelijk-
heidsrelaties tussen mensen dé onbedoelde motor achter de verstatelijking van ver-
zorgingsarrangementen. Door het vertakken van afhankelijkheidsrelaties ontstond 
voor de belangrijkste kwetsbaarheden in het leven (namelijk: onwetendheid, ziekte en 
armoede) gaandeweg een nieuw soort voorzieningen. Oude leer-, zorg- en werkver-
banden verdwenen: “De behandeling en verzorging van zieken wordt uit de overige bezig-
heden van mensen gelicht en uitgevoerd binnen een specifiek medisch netwerk.” (De Swaan 
1976: 70).

Deze nieuwe voorzieningen kenmerkten zich door een zelfde proces van ‘ontvou-
wing’: voor elk aspect van onderwijs, zorg of arbeid werd een specifieke ‘expert’ de 
aangewezen partij: “Telkens ontstaan in het proces van arbeidsdeling nieuwe beroepen die 
bezigheden exclusief aan zich trekken die voordien op een andere manier verricht werden, tus-
sen de bedrijven door (…).” (De Swaan 1976: 71)

11 Tekst geraadpleegd in: J. Heilbron & G. de Vries (red.) (1999). De draagbare De Swaan: 63-83.
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Het vertakken van bezigheden versterkte dus zichzelf en zorgt voor verdere defi-
niëring, afbakening en uiteindelijk ook regulering van onderwijs-, zorg- en arbeids-
voorzieningen. Immers, in al die afgebakende bezigheden ontstond al snel de behoefte 
aan overzicht en coördinatie. Met het definiëren en professionaliseren van tal van 
adminis tratieve, toezichthoudende en financiële taken tot gevolg. De Swaan:

“Het beheer van de organisaties wordt een vak apart, voor accountants, inspecteurs, 
beroepsbestuurders. De beslissingsbevoegdheid komt te liggen bij pseudo-representatieve 
organen waarin afgevaardigden van organisaties een dagtaak hebben aan het besturen.” 
(De Swaan 1976: 79)

Het blijft echter de vraag waarom mensen in al deze enkelvoudige afhankelijkheids-
relaties besloten om voorzieningen in te richten waarin ook een sociaal aspect zit: 
“Waarom zouden mensen bijdragen in de verzorging van anderen die onwetender, ziekelijker 
of kwetsbaarder zijn dan zij?” (De Swaan 1976: 72). De Swaan stelt dat, omdat de vertak-
king van afhankelijkheden voor iedereen opgaat, op gemeenschapsniveau sprake is 
van een ‘gegeneraliseerde verafhankelijking’. Mensen beseffen dat zij net als iedereen 
van veel anderen afhankelijk zijn geworden. Individuele tegenslagen worden daarom 
indirect als collectieve tegenslagen beschouwd. Die tegenslagen behoeven een col-
lectief antwoord op grond van een ‘sociaal gevoel’: “Wie geconfronteerd wordt met een 
miserabele ziet daarin niet een taak voor zichzelf, maar een opgave voor de gemeenschap.” (De 
Swaan 1976: 75) Mensen zorgen ervoor dát er voor anderen gezorgd wordt (in tegen-
stelling tot het vroegere ‘mensen zorgen dat er voor hen gezorgd wordt’). Ze doen dat 
in algemene en abstracte zin door belasting en premie te betalen.

Daar komt de staat in beeld. Het sociaal gevoel vraagt om ‘iemand’ die dat zorgen 
voor de ander op zich neemt, omdat mensen niet langer vinden dat zij zelf diegene 
zouden moeten zijn. De Swaan: “In die betekenis is de staat de personificatie van het gegene-
raliseerde verafhankelijkingsnetwerk.” (De Swaan 1976: 82). De staat wordt er ‘als persoon’ 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor dat er voor de ander gezorgd wordt. De oude 
‘wederkerigheid’ in afhankelijkheidsrelaties bestaat niet langer tussen mensen onder-
ling, maar tussen burgers en hun staat. Deze wederkerigheid vormt de legitimering 
van staatsingrijpen, maar – in de woorden De Swaan – ook meteen de onmogelijkheid 
ervan:

“De staat ís geen persoon, hij kán ook niet zorgen; mensen binnen een gegeneraliseerde ver-
afhankelijkheidskring kunnen de arrangementen vormen om te zorgen dat ze voor elkaar 
zorgen” (De Swaan 1976: 82f).

De Swaans perspectief laat zien dat in de verzorgingsstaat de wederkerigheid tus-
sen mensen onderling wordt verruild voor wederkerigheid tussen staat en burgers als 
ware de staat een persoon. Het collectief is immers verantwoordelijk geworden voor 
het opvangen van onwetendheid, ziekte en armoede van zijn leden. Zorgzaamheid is 
‘gegeneraliseerd’ naar het abstracte niveau van de gemeenschap. Als vertegenwoordi-
ger van het collectief heeft de staat de taak gekregen om zorgzaamheid in de praktijk 
te brengen. In de ogen van De Swaan is dat echter een onhoudbare illusie: de staat is 
geen persoon en kán niet zorgen. Mensen kunnen dat uiteindelijk alleen zelf. Deze 
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constatering is van betekenis voor het duiden van de manier waarop verzorgings-
staten institutionele vernedering kunnen voorkomen dan wel veroorzaken, omdat De 
Swaan betoogt dat de staat de wederzijdse afhankelijkheid die hoort bij ‘zorgen voor 
elkaar’ niet kan overnemen. Daarmee ontkracht De Swaan de aanname van Margalit 
dat het inherente paternalisme in ‘afhankelijkheid’ door de verstatelijking van verzor-
gingsarrangementen wordt opgeheven.

De staat nader bekeken: de oorsprong van een bureaucratisch overheidsapparaat

Margalit stelt dat de verzorgingsstaat in principe goede kans maakt om niet te ver-
nederen. Hij schrijft het potentiële fatsoen van de verzorgingsstaat toe aan diens 
bureaucratische aard. Het is daarom relevant om stil te staan bij de oorsprong van het 
bureaucratische overheidsapparaat waar Margalit op doelt – en dat brengt me bij het 
werk van socioloog Max Weber.

Het beroemde werk Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus (1904/5)12 
staat aan de basis van het denken en schrijven van Weber over staat, wetenschap en 
politiek. In dit werk duidt Weber de verbinding tussen economie en religie. Behalve 
materiële zaken en belangen heeft elke vorm van economie voor Weber ook een cultu-
rele, mentale grondslag. Die grondslag voorziet in sociale ‘regels’ in de geest waarvan 
interactie plaatsvindt. De ‘geest’ van het moderne kapitalisme definieert Weber als 
volgt: “Der Gedanke der Verpflichtung des einzelnen gegenüber dem als Selbstzweck voraus-
gesetzten Interesse an der Vergrößerung seines Kapitals.” (Weber 1904/5: 163) Met andere 
woorden: de ethiek van de moderne, kapitalistische samenleving berust op een door-
lopend streven naar meer kapitaal als ultieme vorm van zelfverwezenlijking. Deze 
ethiek ontleent de kapitalistische economie volgens Weber aan het protestantisme, 
waarin ieder mens wordt geacht met volledige toewijding en vanuit plichtsbesef 
gehoor te geven aan zijn roeping.

Dat deze ethiek voet aan de grond kreeg verklaart Weber aan de hand van ‘de ont-
tovering van de wereld’ (Entzauberung der Welt): een rationaliseringsproces, dat zich 
sinds de Middeleeuwen heeft voltrokken. Dat proces behelst het in toenemende mate 
(willen) controleren van steeds meer aspecten van het menselijk bestaan.13 Voor Weber 
was het duidelijk dat deze nieuwe, rationele wereld niet zonder ‘geest’ kon. Het opko-
mende protestantisme bood hier uitkomst en verbond de economische tijdsgeest weer 
met een cultureel, mentaal fundament: wanneer de mens met volledige overgave zijn 
economische roeping naleefde, ontstond niet alleen materieel gewin maar – en dat 
was veel belangrijker – het pad naar zelfverwezenlijking zoals dat was bedoeld.

12 Oorspronkelijke tekst geraadpleegd in Max Weber. Schriften 1894-1922. Ausgewählt von Dirk  Kaesler. 
Stuttgart 2002: Kröner Verlag; p. 150-226.

13 In zijn rede ‘Wissenschaft als Beruf‘ definieert Weber het concept Entzaubering der Welt als volgt: 
„Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende 
allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas 
anderes: das Wissen davon oder das Glauben daran: dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit 
erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die 
da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne.“ 
In: Max Weber. Schriften 1894-1922, 488.
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Een wezenskenmerk van een rationele, kapitalistische samenleving is dus de nei-
ging alle aspecten van het menselijk bestaan te willen beheersen. Deze neiging leidt 
tot een rationele ordening van het dagelijks (samen)leven in al zijn verschijnings-
vormen. In ‘Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie’ (1913)14 laat Weber zien 
hoe in de moderne samenleving bijna alle verbanden door rationele ordeningen wor-
den gestuurd – tot het private huishouden door het familierecht aan toe. Het aanbren-
gen van ordening noemt hij ‘octrooieren’ (Oktroyieriung): een deel van de gemeenschap 
bestempelt een bepaalde set regels als ‘geldig’ voor de gemeenschap en de meerder-
heid van de gemeenschap bevestigt de geldigheid ervan door de aangebrachte orde-
ning te volgen, te gehoorzamen (al dan niet vrijwillig) en uiteindelijk als ‘gewoon’ te 
omarmen.15 Het maken en doorvoeren van wetten is hiervan een voorbeeld. Voor-
waarde is wel dat het deel van de gemeenschap dat de wetten maakt ook het gezag 
heeft om dat te doen. Dat gezag wordt volgens Weber ontleend aan de (subjectieve) 
beleving van legitimiteit van datzelfde gezag door de meerderheid van de gemeen-
schap (Weber 1913).

Voor Weber is ‘het bureaucratisch gezag’ een van de drie ideaaltypen van legitiem 
gezag. Bureaucratie, zo stelt hij in Drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922)16, 
ontleent haar legitimiteit aan het feit dat het handelen van individuele ambtenaren 
gestuurd wordt door ‘dat wat voorgeschreven is’, door regels en voorschriften dus. 
Het hoogste ideaal is dat hun handelen van enige vorm van persoonlijk motief of 
emotie gevrijwaard blijft. Zij vertonen rationeel gedrag en zijn gericht op het doel-
matig en voorspelbaar naleven van de regels, “frei von Willkür und Unberechen barkeiten, 
insbesondere ‘ohne Ansehen der Person’”. (Weber 1922: 719) Weber erkent zelf dat een zui-
ver bureaucratisch gezag in werkelijkheid niet bestaat, omdat leiderschap en belangen 
altijd van invloed zullen zijn. Maar hij stelt dat de bureaucratische grondslag – onper-
soonlijk, maar vrij van willekeur – doorslaggevend is voor de legitimiteit van het 
gezag. Het is deze bureaucratische grondslag waarnaar door andere denkers over de 
verzorgingsstaat (waaronder Margalit) steeds wordt verwezen.

Kortom: Weber laat zien hoe in een moderne samenleving een verlangen bestaat 
naar het rationeel ordenen van zoveel mogelijk aspecten van het menselijk bestaan. 
Gezaghebbende regels en wetten willen het dagelijkse menselijke bestaan sturen. Dat 
doen ze vanwege hun bureaucratische aard idealiter zonder aanzien des persoons. De 
moderne samenleving probeert dus om op onpersoonlijke, maar niet willekeurige 
wijze zo veel mogelijk persoonlijke keuzes en afwegingen te sturen. Ook dit gegeven 
is relevant voor het begrijpen van de manier waarop verzorgingsstaten institutionele 

14 Oorspronkelijke tekst geraadpleegd in Max Weber. Schriften 1894-1922. Ausgewählt von Dirk  Kaesler. 
Stuttgart 2002: Kröner Verlag; p. 275-313.

15 Oftewel: “Die empirische ‘Geltung’ gerade einer ‚rationalen‘ Ordnung ruht also auf dem  Schwerpunkt 
nach ihrerseits wieder auf dem Einverständnis der Fügsamkeit in das Gewohnte, Eingelebte, 
 Anerzogene, immer sich Wiederholende. (…) Was der Lage des ‚Zivilisierten‘ in dieser  Hinsicht ihre 
spezifisch ‚rationale‘ Note gibt [ist] (…) das sie rational, d.h. nach bekannten Regeln (…) ihr Verhalten 
kalkulieren, sein eigenes Handeln an eindeutigen, durch sie geschaffenen Erwartungen orientieren 
können.“ (Weber 1913: 312-313).

16 Oorspronkelijke tekst geraadpleegd in: Max Weber. Schriften 1894-1922. Ausgewählt von Dirk  Kaesler. 
Stuttgart 2002: Kröner Verlag; p. 717-733.

3  De normativiteit van instituties in de verzorgingsstaat 49

Content.indd   49Content.indd   49 19 Jul 2021   09:31:0919 Jul 2021   09:31:09



vernedering voorkomen dan wel veroorzaken. De combinatie van handelen zonder 
aanzien des persoons enerzijds en het willen beheersen van zoveel mogelijk aspecten 
van het menselijk bestaan anderzijds geeft in elk geval duiding aan het risico van 
‘kille bureaucratie’ in verzorgingsstaten.

De paradox aan het overheidsloket: het grijze gebied tussen bureaucratie en liefdadigheid

Ondanks het ideaal van een bureaucratie zonder aanzien des persoons signaleert  Margalit 
ook dat dit in de praktijk niet altijd zo werkt. De verzorgingsstaat krijgt gezicht in 
allerlei overheidsdiensten en aan allerhande overheidsloketten. Daar, in ontmoetin-
gen tussen staat en burgers, ontstaat een grijs gebied tussen bureaucratie en liefdadig-
heid. Dat brengt me bij het werk van politicoloog Michael Lipsky.

Lipsky constateert in Street-level bureaucracy (1980)17 een spanning tussen de regels 
omtrent publieke dienstverlening op papier en het toepassen van die regels door indi-
viduele publieke dienstverleners in de praktijk. Bureaucratie bestaat immers nooit uit 
alleen maar regels, zoals Weber al constateerde. Er zijn altijd belangen en mensen die 
het gezag van regelgeving doorkruisen of vertroebelen. Lipsky schrijft daarom over 
zogenaamde ‘frontlijnbureaucratieën’ (‘street-level bureaucracies’) waar overheid en 
burger elkaar ontmoeten: “places where citizens experience directly the government they 
have implicitly constructed.” (Lipsky 2010: xi). Het zijn de frontlijnbureaucraten die aan 
het loket, op school of op straat in de interactie met burgers bepalen welke rechten, 
aanspraken, tegemoetkomingen of straffen volgens het geldende beleid van toepas-
sing zijn. Volgens Lipsky is hier sprake van een paradoxale werkelijkheid, die het hart 
van publieke dienstverlening uitmaakt. In zijn woorden: “How to treat all citizens alike 
in their claims on government, and how at the same time to be responsive to the individual case 
when appropriate?” (Lispky 2010: xii). Oftewel: hoe kunnen publieke dienstverleners de 
regels voor iedereen hetzelfde toepassen, maar ook ontvankelijk blijven voor indivi-
duele omstandigheden van burgers?

Lipsky betoogt dat elk politiek debat over de omvang en invulling van publieke 
voorzieningen direct van invloed is op het werk dat frontlijnbureaucraten doen. Hoe 
zij dat werk doen is vervolgens weer direct van invloed op het leven van burgers. 
Daarmee maken frontlijnbureaucraten de relatie tussen overheid en burger in de ver-
zorgingsstaat concreet en tastbaar. Ze hebben een actieve rol in het balanceren tussen 
verzorgen en beschermen enerzijds en het niet overvragen van de collectieve bereid-
heid tot solidariteit anderzijds. Hun positie is relatief autonoom: frontlijnbureaucraten 
hebben veel discretionaire bevoegdheden. Dat moet ook wel, volgens Lipsky, omdat 
de situaties waarin ze werken te complex zijn om tot programmatische formats te 
reduceren én omdat er ruimte moet blijven voor een respons op het menselijke karak-
ter van de ontmoeting aan het loket:

17 Ik heb voor dit proefschrift gebruik gemaakt van de heruitgave van Street-level bureaucracy uit 2010, 
ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Lipsky’s werk. De referenties verwijzen daarom naar 
Lipksy (2010). 

50 Omwille van fatsoen

Content.indd   50Content.indd   50 19 Jul 2021   09:31:0919 Jul 2021   09:31:09



“In short, to a degree the society seeks not only impartiality from its public agencies, but 
also compassion for special circumstances and flexibility in dealing with them.” (Lipsky 
2010: 15)

Tegelijkertijd zijn de beslissingen die aan het loket worden genomen niet alleen voor 
de desbetreffende burger relevant. Het oordeel of er ‘goed’ werk wordt verricht aan 
de loketten is uiteindelijk ook een kwestie van politiek. Immers, wat er aan het loket 
gebeurt is een afspiegeling van politieke afwegingen over – in dit geval – de mate 
waarin burgers afhankelijk zouden moeten zijn van publieke voorzieningen.

Oftewel: in deze ontmoetingen krijgt de verzorgingsstaat gezicht, maar wel op een 
specifieke manier. Aan het loket worden mensen namelijk ‘cliënten.’ Ze worden inge-
deeld in een beperkte keuze aan sociaal geconstrueerde categorieën. Ze moeten in een 
mal passen om geholpen te worden: “they are (…) treated as if, and treating themselves as 
if, they fit standardized definitions of units cosigned to bureaucratic slots” (Lipsky 2010: 59). 
Daarbij is de verhouding tussen de frontlijnbureaucraat en de cliënt van specifieke 
aard, betoogt Lipsky. Om te beginnen is de cliënt ‘onvrijwillig’ in zijn vraag om dienst-
verlening, aangezien er meestal geen alternatief aanbod binnen diens bereik ligt. Een 
bijstandsuitkering, bijvoorbeeld, wordt in de meeste landen nu eenmaal alleen door 
de overheid verstrekt. Dat betekent dat het voor de cliënt van groot belang is hoe de 
ontmoeting aan het loket verloopt. Voor de frontlijnbureaucraten is er echter ook een 
belang in het tevreden stellen van hun cliënten, onder meer omdat zij in beperkte 
tijd hun dossiers afgehandeld willen krijgen (en conflict kost nu eenmaal meer tijd 
dan consensus). Dat maakt dat cliënten niet volledig ‘hulpeloos’ zijn in de ontmoe-
ting aan het loket en tot op zekere hoogte dus ook coping strategies kunnen inzetten. 
Tegelijkertijd blijft de regie over het proces duidelijk liggen bij de frontlijnbureaucraat. 
Die bepaalt hoe, waar en wanneer de ontmoeting plaatsvindt, welk gedrag er van de 
 cliënt wordt verwacht en onder welke voorwaarden er van de publieke dienstverle-
ning gebruik kan worden gemaakt.

Het feit dat mensen ‘cliënten’ in een systeem worden, maar wel door mensen wor-
den geholpen, maakt van frontlijnbureaucratie een inherent tegenstrijdige werkelijk-
heid. In de woorden van Lipsky:

“On the one hand, service is delivered by people to people, invoking a model of human 
interaction, caring and responsibility. On the other hand, service is delivered through a 
bureaucracy, invoking a model of detachment and equal treatment under conditions of 
resource limitations and constraints, making care and responsibility conditional.” (Lipsky 
2010: 71)

Lipsky betoogt dat de aanname dat in een bureaucratische context nog sprake kan zijn 
van menselijke interactie in zekere zin een mythe is. Aan het loket vindt in zijn ogen 
altijd een vorm van ‘vervreemding’ plaats. Gegeven de opsplitsing in categorieën en 
specialismen kan er bijvoorbeeld nauwelijks nog vanuit een holistisch mensbeeld 
worden gehandeld en dus worden er enkel ‘stukjes’ van iemands verhaal of probleem 
gehoord. Het bureaucratiseren van ontmoetingen tussen staat en burger heeft vol-
gens Lipsky tot gevolg dat frontlijnbureaucraten zich gemakkelijker laten leiden door 
de regels. De afstand tot de cliënten en hun verhalen wordt dan groter en het wordt 
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minder gebruikelijk om de discretionaire ruimte te benutten om het belang van de 
cliënt tegenover het systeem te behartigen. Een mooie illustratie hiervan is wat hem 
betreft de transformatie van het werkwoord ‘care’ in een zelfstandig naamwoord (dus 
in plaats van spreken over ‘zorgen’ spreken over ‘zorg’): “Politicians and administrators 
regularly discuss levels and amounts of care that will be provided, but rarely who will care, and 
how they will express their caring.” (Lipsky 2010: 72)

Lipsky laat zien dat de bureaucratische aard van publieke instituties op gespannen 
voet staat met het respecteren van menselijke waardigheid tijdens ontmoetingen tus-
sen overheid en burger. Hij beschrijft de relatief autonome positie van publieke dienst-
verleners ‘aan het loket’. Hun discretionaire ruimte maakt het in theorie mogelijk om 
op goede gronden – in het belang van de burger – af te wijken van de regels. Echter, 
in de praktijk moeten ze van mensen ‘cliënten’ maken om hen te kunnen helpen. De 
neiging tot specialiseren, categoriseren, professionaliseren en controleren ondermijnt 
de ruimte van frontlijnbureaucraten om hun discretionaire bevoegdheden te gebrui-
ken. Dit wijst op een tegenstrijdigheid in het hart van publieke dienstverlening: in 
ontmoetingen tussen staat en burger is sprake van laveren tussen bureaucratisch han-
delen zonder aanzien des persoons en menselijk handelen met aanzien des persoons. Deze 
paradox is belangrijk voor het begrijpen van de manier waarop verzorgingsstaten 
institutionele vernedering voorkomen dan wel veroorzaken, omdat hierin zowel het 
risico van kille bureaucratie (te afstandelijke bejegening) als het risico van verhulde 
liefdadigheid (te persoonlijke bejegening) op de loer liggen.

3.3 Fatsoen en vernedering in een verzorgingsstaat: een kritische conclusie

In hoofdstuk 2 bekritiseerde ik Margalit om zijn normatieve oordeel over het fatsoen 
van verzorgingsstaten. Opvattingen over wat een menswaardig bestaan is zijn his-
torisch veranderlijk, en risico’s van institutionele vernedering zijn dat daarom ook. 
Een algemeen oordeel over fatsoen en vernedering in verzorgingsstaten valt daarom 
in mijn ogen niet te vellen. In plaats daarvan is het noodzakelijk om de normativiteit 
van verzorgingsstaatinstituties in hun historische context te bezien. De Swaan (1976) 
bevestigt de historische veranderlijkheid van opvattingen over welke individuele risi-
co’s met oog op een menswaardig bestaan aanvaardvaar zijn. Waar kwetsbaarheid 
op het gebied van onwetendheid, ziekte en armoede lange tijd een privézaak van een 
familie of dorpsgemeenschap was, werd dit uiteindelijk een taak van het collectief. 
De Swaan laat zien dat deze verschuiving geen simpele politieke keuze was, maar het 
gevolg van een veranderende normatieve opvatting over hoe mensen voor elkaar zor-
gen. De mens is immers altijd al een (behoorlijk) deel van zijn leven hulpbehoevend 
geweest en niemand is ooit in staat geweest zijn hele leven voor zichzelf te zorgen. 
Wat in de loop van de tijd verandert, is de opvatting over wie wanneer voor wie moet 
zorgen: een opvatting over de eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid in relatie tot de 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid die het leven van anderen kenmerkt. Aan de ver-
statelijking van voorzieningen gaat dus een normatieve verschuiving in de heersende 
opvattingen over menswaardig bestaan vooraf.
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Die veranderende opvattingen over menswaardig bestaan zijn ook zichtbaar in de 
historische schets van drie sleutelmomenten in de opkomst en ontwikkeling van de 
Nederlandse verzorgingsstaat. Daar wordt echter ook meteen duidelijk waarom het 
zo belangrijk is Margalits verhaal van fatsoen en vernedering in een specifieke (his-
torische) institutionele context te plaatsen. Het argument dat Margalit gebruikt vóór 
overheidsregulering van verzorgingsarrangementen (namelijk dat bureaucratie in 
principe een belangrijke waarborg tegen vernedering vormt) blijkt in de geschiedenis 
van de Nederlandse verzorgingsstaat namelijk een belangrijk argument tégen die-
zelfde regulering te zijn geweest. Deze observatie kan ik nu nader duiden op grond 
van de theoretische verkenning van de verstatelijking van verzorgingsarrangementen 
(De Swaan 1976), de aard van een bureaucratische overheid (Weber [2002]) en de werk-
wijze aan overheidsloketten (Lipsky 2010).

De Swaan geeft duiding aan de ‘historische’ twijfels of de overheid in staat is om 
(aspecten van) privéaangelegenheden te reguleren zonder dat individuele vrijheden 
en particuliere gemeenschappen onder druk komen te staan. De Swaan laat zien dat in 
de verzorgingsstaat de wederkerigheid tussen mensen onderling wordt verruild voor 
wederkerigheid tussen staat en burgers als ware de staat een persoon. In de ogen van 
De Swaan is dat echter een onhoudbare illusie: de staat is geen persoon en kán niet zor-
gen alsof dat wel zo is. Dat sluit aan bij de argumenten van Nederlandse confessionele 
politici en organisaties tegen overheidsregulering van verzorgingsarrangementen.

De neiging van de overheid om bij een wettelijke taak niet alleen de verantwoor-
delijkheid, maar ook beheer en uitvoering naar zich toe te trekken – zoals de his-
torische schets duidelijk liet zien – is terug te voeren op Webers ideaaltype van de 
bureaucratische staat. Weber betoogt dat in een moderne samenleving een verlangen 
bestaat naar het rationeel ordenen van zo veel mogelijk aspecten van het menselijk 
bestaan. Steeds meer regels en wetten sturen steeds meer menselijke verbanden. Hoe 
meer aftakkingen en afbakeningen erbij komen, aldus De Swaan, hoe meer er een 
behoefte aan taakverdeling, overzicht en coördinatie ontstaat. Het gevolg daarvan is 
dat tal van administratieve, toezichthoudende en financiële taken moet worden gede-
finieerd en geprofessionaliseerd. Dat sluit aan bij wat Lipsky schrijft over de werk-
wijze van publieke dienstverleners achter het overheidsloket. De bureaucratische aard 
van publieke instituties staat op gespannen voet met het respecteren van menselijke 
waardigheid tijdens ontmoetingen tussen overheid en burger. In ontmoetingen tus-
sen staat en burger is sprake van paradoxaal laveren tussen bureaucratisch handelen 
zonder aanzien des persoons en menselijk handelen met aanzien des persoons. De discre-
tionaire ruimte om dat te doen staat echter onder druk, omdat de burger eerst ‘cliënt’ 
moet worden voordat hij kan worden geholpen.

Het werk van De Swaan (1976), Weber ([2002]) en Lipsky (2010) laat zo op verschillende 
manieren en met inmiddels klassiek geworden argumenten zien welke kritische rol de 
staat speelt in de door Margalit geagendeerde risico’s van institutionele ver nedering: 
paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid. Margalits stelling dat de 
verzorgingsstaat zich losmaakt van de vernederende, paternalistische verhoudingen 
van liefdadigheidsvoorzieningen staat haaks op het betoog van De Swaan dat een 
verzorgingsstaat de wederzijdse afhankelijkheid die hoort bij ‘zorgen voor elkaar’ 
nooit kan overnemen. De inschatting van Margalit dat de bureaucratische grondslag 
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van een verzorgingsstaat het risico op institutionele vernedering in principe verkleint, 
moet in het licht van Weber genuanceerd worden. Het rationeel willen sturen van 
zo veel mogelijk aspecten van het menselijk bestaan riekt eerder naar meer dan naar 
minder institutionele vernedering (conform Margalits eigen stelling dat het uit han-
den nemen van basale controle over het menselijk bestaan vernederend is). De tegen-
strijdigheden in de discretionaire ruimte van frontlijnambtenaren, zoals door Lipsky 
geschetst en door Margalit overigens volmondig erkend, tonen ten slotte de concrete 
risico’s van kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid in de verzorgingsstaat.

De vraag is wel of deze kritische conclusie in werkelijkheid ook zo negatief uitpakt. 
Dat brengt me bij meer recente (theoretische) analysen van de huidige Nederlandse 
verzorgingsstaat en het conceptuele kader waarmee ik mijn onderzoek naar de nor-
mativiteit ervan verder vormgeef. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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4 Het samenspel van mens, werk en taak in de 
Nederlandse verzorgingsstaat 

In het vorige hoofdstuk heb ik zowel historisch als theoretisch laten zien waarom het 
van belang is Margalits verhaal van fatsoen en vernedering in een specifieke institu-
tionele context te plaatsen. Het is namelijk niet per definitie zo dat een bureaucrati-
sche overheid in staat is om risico’s van institutionele vernedering te verminderen of 
zelfs te voorkomen – zoals Margalit in beginsel wel betoogt. In de geschiedenis van 
de Nederlandse verzorgingsstaat is juist eerder het tegenovergestelde zichtbaar: een 
politieke en maatschappelijke ‘angst’ voor kille bureaucratie in verzorgingsarrange-
menten die door de staat gereguleerd worden. De theoretische verkenning van de 
normativiteit van verzorgingsstaatinstituties heeft bovendien laten zien dat risico’s 
van institutionele vernedering inherent zijn aan de dynamiek van een verzorgende 
staat als zodanig. Dat is de kritische, maar in zekere zin nog altijd algemene conclusie 
van het vorige hoofdstuk.

In dit hoofdstuk werp ik daarom een specifieke blik op de intrinsieke logica’s van 
de Nederlandse verzorgingsstaat sinds de jaren zeventig. Zijn de risico’s van paterna-
lisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid daarin dan ook werkelijk herken-
baar en zo ja, waarom dan? Het antwoord op deze vraag voert mij in paragraaf 4.1. 
langs de recentere problematiek van fragmentatie, vervreemding, maakbaarheid en 
vergaand overheidsingrijpen, aan de hand van het werk van Nederlandse denkers 
Kees Schuyt, Paul Frissen en Willem Trommel. Zij laten elk op hun eigen manier zien 
hoe het respecteren van menselijke waardigheid in de eigentijdse Nederlandse verzor-
gingsstaat ondanks goede bedoelingen onder druk is komen te staan. Ook dat is dus 
een kritische conclusie.

 Daarmee is de urgentie en relevantie van een onderzoek naar fatsoen en ver-
nedering in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat eens te meer bevestigd. De ‘alge-
mene’ definities van fatsoen en vernedering zoals Margalit die in The Decent Society 
presenteert lenen zich echter niet voor een dergelijk onderzoek (zie ook paragraaf 2.4.). 
Het is daarom nodig een eigen perspectief op de normativiteit van verzorgingsstaat-
instituties te ontwikkelen, dat het mogelijk maakt om te onderzoeken hoe normen ten 
aanzien van een menswaardig bestaan doorwerken in de instituties van de huidige 
Nederlandse verzorgingsstaat. Dat perspectief presenteer ik in paragraaf 4.2.

Dit perspectief velt – in tegenstelling tot Margalit – niet op voorhand een oordeel 
over wat onder welke omstandigheden als vernederend geldt. Het conceptueel kader 
van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties dat ik hanteer biedt juist ruimte 
om de praktijk van zorg en ondersteuning in zijn specifieke (historische) context te 
bezien. Ik zal me namelijk richten op een samenspel van mens, werk en taak dat 
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steeds opnieuw in zijn historische (of actuele) context onderzocht en begrepen moet 
worden. Dit samenspel begint bij de normatieve dimensie – namelijk beelden over wat 
een menswaardig bestaan is – en legt vervolgens bloot hoe die normativiteit door-
werkt in de dagelijkse praktijk van zorg en ondersteuning en de bijbehorende opvat-
tingen over taken en verantwoordelijkheden.

 Het institutiebegrip dat hoort bij het samenspel van mens, werk en taak is onder-
werp van paragraaf 4.3. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de concep-
tuele uitgangspunten voor mijn verdere onderzoek (paragraaf 4.4).

4.1 Institutionele vernedering in de eigentijdse Nederlandse verzorgingsstaat

Het naoorlogse debat over sociale zekerheid – zoals in het vorige hoofdstuk uitgebreid 
beschreven – blijkt een keerpunt in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgings-
staat. De weg voor volksverzekeringen met burgerschap als rechtsgrond is ondanks 
de vele kritiek immers wel vrijgemaakt. In 1956 is de eerste volksverzekering met 
burgerschap als rechtsgrond een feit: de Algemene Ouderdomswet voorziet iedere 
burger boven de 65 jaar van een minimuminkomen, ongeacht de hoeveelheid premie 
die hij betaald heeft. De band tussen premie en uitkering wordt in het geval van de 
ouderdomsverzekering dus toch nog doorgesneden, zoals eigenlijk al in het eerste Van 
Rhijn-rapport werd bepleit. Andere volksverzekeringen volgen, zoals de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (1959), de Algemene Bijstandswet (1963) en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (1967). De principiële omslag naar een stelsel van verzorging 
met burgerschap als rechtsgrond wordt dus alsnog gemaakt: sociale zekerheid wordt 
een sociaal grondrecht voor alle burgers. De taak van de overheid om dit recht te 
garanderen betekent in de praktijk ook dat de overheid in de jaren zestig en zeventig 
steeds meer wettelijke bevoegdheden in de uitvoering naar zich toe trekt (vgl. o.a. 
Trommel & Van der Veen 1999; Schuyt & Taverne 2000; De Rooy 2002).

De vraag is opnieuw: hoe komt dat en wat betekent het in termen van fatsoen en 
vernedering? Het antwoord op die vraag voert langs het werk van Kees Schuyt, Paul 
Frissen en Willem Trommel. Deze drie denkers hebben met elkaar gemeen dat ze de 
aard van (verzorgingsstaat)instituties niet primair beleidsmatig of technocratisch 
–  gericht op thema’s als organiseren, investeren, bezuinigen, evalueren en verant-
woorden – benaderen. In plaats daarvan besteden ze veel aandacht aan normatieve 
en soms politieke kwesties die de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat 
sinds de jaren zeventig kenmerken. De veranderende verhoudingen tussen overheid 
en burger vormen daarbij een belangrijk terugkerend thema: Schuyt, Frissen en Trom-
mel hebben veel oog voor (veranderende) opvattingen over menswaardig bestaan en 
hoe die doorwerken in instituties van de eigentijdse Nederlandse verzorgingsstaat. 
Daarmee is hun werk direct relevant voor dit onderzoek, zowel in theorie als in het 
casusonderzoek naar de decentralisaties van 2015.

Rechten in plaats van gunsten: categorisering, fragmentatie en vervreemding

De ‘voltooiing’ van de Nederlandse verzorgingsstaat wordt gesymboliseerd met 
een overgang van sociale gunsten naar sociale rechten. In 1983 worden de sociale 
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 grondrechten formeel verankerd in het eerste hoofdstuk van de Nederlandse Grond-
wet. Socioloog Kees Schuyt verkent in de bundel Tussen macht en moraal – uit hetzelfde 
jaar dus – de consequenties hiervan.18 Het rechtskarakter heeft voorzieningen op het 
terrein van gezondheid, wonen, werken en onderwijs een heel eigen dynamiek ge -
geven, zo stelt hij. In zijn woorden:

“(…) via onpersoonlijke regels, uitgevoerd door onpersoonlijke ambtenaren in onpersoon-
lijke organisaties (bureaucratieën) worden steeds meer goederen en diensten verstrekt aan 
particuliere personen” (Schuyt 1983: 204).

De kern van deze dynamiek is in zijn ogen het ‘onpersoonlijke’ van de organisatie en 
uitvoering van voorzieningen. Dit vertroebelt en verstoort de relatie tussen overheid 
en burger. Immers: mensen hebben in de verzorgingsstaat alleen recht op toegang tot 
bepaalde voorzieningen wanneer ze voldoen aan nauwkeurig omschreven voorwaar-
den. Hoe fijnmaziger het systeem van regels om rechten toe te kennen, hoe vaker het 
zal gebeuren dat iemand niet begrijpt waarom de één wel het recht op een bepaalde 
uitkering krijgt en de ander niet. Dat is een probleem, want dit onbegrip maakt dat 
rechten kunnen voelen als gunsten:

“Voor zover bureaucratische besluitvorming er niet in slaagt het onpersoonlijke regel-
systeem aanvaardbaar te maken voor de betrokkenen, ervaren deze de besluitvorming als 
persoonlijke afhankelijkheid van de (gunsten van de) bureaucraten.” (Schuyt 1983: 216)

Dit is een vertroebeling van bureaucratische principes die door Margalit later als ‘ver-
nederend’ bestempeld wordt: hier kan immers sprake zijn van verhulde liefdadigheid.

Schuyt duidt dit eerder als een proces van vervreemding, waarin de afstand tus-
sen formele regels en categorieën op papier en de subjectieve, persoonlijke ervaring 
van burgers in de praktijk groeit. Bureaucratie is voor Schuyt een logisch gevolg van 
het juridische karakter van de verzorgingsstaat, maar staat persoonlijke aandacht en 
beschikbare tijd die van belang is voor hulpverlening in de weg. Het is dus niet zozeer 
het vertroebelen van bureaucratische principes als zodanig, maar het gebrek aan oog 
van instituties voor persoonlijke omstandigheden dat hem bezighoudt. Schuyt ziet 
vervreemding als een bedreiging voor de stabiliteit en legitimiteit van de samenleving 
of, in zijn woorden, ‘het maatschappelijke systeem’ (Schuyt 1983: 203-219).

Maar waarom is bureaucratie eigenlijk een logisch gevolg van het juridische karak-
ter van de verzorgingsstaat? Schuyt stelt dat als de overheid ‘bij wet’ voorzieningen 
voor burgers gaat treffen, het toebedelen van die voorzieningen fundamenteel anders 
verloopt dan wanneer de markt of het particulier initiatief dat zou doen. De enige 
rechtsgeldige manier waarop de overheid kan bepalen wie wat krijgt, of wie waar 
gebruik van mag maken, is door sociale categorieën te definiëren en aan elke categorie 
bepaalde rechten te koppelen. Deze ‘categorale rechtsbedeling’ heeft volgens Schuyt 

18 Dat doet Schuyt in drie essays: ‘Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat’ (203-219), ‘De zin van 
de verzorgingsstaat’ (220-226) en ‘De fragmentering van beleid en bestuur in de verzorgingsstaat’ 
(227-239). 
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geleid tot een bureaucratisch systeem waarin de mens een verzameling deelaspecten 
is geworden:

“een zeer gefragmenteerd mensbeeld: de mens als drager van talloze kenmerken, die goed-
deels parallel lopen aan de geconstrueerde sociale categorieën. Die kenmerken worden tot 
sociale rollen, die er daarvóór niet eens in die vorm waren (AOW’ers, WAO’ers).” (Schuyt 
1983: 234f)

In ontmoetingen tussen burgers en overheid leidt deze fragmentatie tot vervreemding 
en frustratie aan de kant van de burger. Ook de overheid zelf ondervindt negatieve 
gevolgen van de fragmentatie en versnippering: bestuurlijke eenheden concentreren 
zich op een of meer deelaspecten die onder hun verantwoordelijkheid vallen – en niet 
op wat zich daarbuiten afspeelt. Zolang een richtinggevende visie op het geheel ont-
breekt, stelt Schuyt, is het proces van fragmentering en versnippering oneindig. Zijn 
verklaring daarvoor luidt als volgt:

“Indien dan later blijkt dat de geboden diensten niet het verwachte bevredigende resul-
taat hebben opgeleverd, dan ontstaat de neiging om aan de onbevredigende aspecten van 
de probleemoplossing weer nieuwe gespecialiseerde aandacht te besteden (bijvoorbeeld 
nazorg of welzijnsdiensten), nieuwe gespecialiseerde diensten in het leven te roepen of om 
de oplossing van de onbevredigende probleemoplossing te zoeken in betere samenwer-
king en coördinatie van de verschillende aspectbenaderingen. Maar het blijven aspecten.” 
(Schuyt 1983: 235-236)19

Het gevolg van het rechtskarakter van de verzorgingsstaat en de fragmentatie en ver-
vreemding die daaruit volgen, is volgens Schuyt ook nog op een andere manier pro-
blematisch. Omdat de verzorgingsstaat noodgedwongen werkt met ‘categorieën’ waar 
het gaat om toegang tot voorzieningen, is hij kwetsbaar voor belangenbehartiging en 
lobbyisme. Het afbakenen, verbreden, afschalen of toevoegen van categorieën gebeurt 
volgens Schuyt op grond van de druk die belangengroepen uitoefenen op de over-
heid. In zijn woorden:

“Niet meer de leniging van de ergste noden, maar de bevrediging van – electoraal interes-
sante – wensen kwam centraal te staan. Kennelijk heeft de verzorgingsstaat van Neder-
landse makelij geen ingebouwd mechanisme ontwikkeld om onderscheid te maken tussen 
wensen, waarin de mensen het beste zelf zouden kunnen voorzien, en noden, waarin perse 
de overheid zou dienen te voorzien.” (Schuyt 1983: 224)

Het ontbreken van dat mechanisme maakt volgens Schuyt de kans reëel dat even-
tuele afbouw van of bezuinigingen op voorzieningen niet de goed georganiseerde 

19 Een voorbeeld van deze dynamiek in de Nederlandse verzorgingsstaat anno 2020 is wat mij betreft 
de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. In reactie op het groeiende probleem van cliënten die ver-
dwalen is niet gekozen voor meer coördinatie tussen verschillende typen zorg en ondersteuning. In 
plaats daarvan ontstond een extra dienst om cliënten te begeleiden bij dit probleem van ‘verdwalen’ 
(bij dit ‘aspect’ van hun bestaan). 
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middenklasse, maar de laagste inkomens treffen. Hun belangen worden namelijk veel 
minder goed behartigd en zij zijn veel minder goed in staat om weerstand te bieden. 
Hiermee komt voor Schuyt ‘de zin van de verzorgingsstaat’ in gevaar, te weten: het 
vermogen van de verzorgingsstaat om niet te zwichten voor zuiver individualisme of 
zuiver collectivisme, maar om te manoeuvreren tussen de inherente spanning tussen 
individuele en collectieve belangen (Schuyt 1983: 220-226).

Kortom, Schuyt ziet steeds meer afstand ontstaan tussen wat burgers van de overheid 
verwachten (op grond van hun sociale rechten) en wat ze uiteindelijk krijgen. De oor-
zaak hiervan is het onvermogen van de bureaucratie om mensen als ‘mens’ te zien. In 
plaats daarvan zien instituties hen als een verzameling afgebakende deelcategorieën 
waaraan al dan niet het recht op toegang tot voorzieningen gekoppeld is. Door de ver-
snippering van het mensbeeld in ontelbaar veel sociale categorieën en rollen voelen 
mensen zich bovendien niet meer ‘gezien’, wat het gevoel van vervreemding alleen 
maar verder vergroot. Schuyt laat hiermee zien hoe het respecteren van menselijke 
waardigheid in de Nederlandse verzorgingsstaat ondanks de verschuiving van gun-
sten naar rechten onder druk is komen te staan.

De macht der gelijkheid: de onmacht van bureaucratie om verschil te maken

De bureaucratische aard van de Nederlandse verzorgingsstaat heeft in de verdere ont-
wikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat niet alleen successen geboekt, maar 
ook voor problemen gezorgd.20 Hier is wederom het rechtskarakter van de verzor-
gingsstaat van belang, in combinatie met de bureaucratische neiging zoveel mogelijk 
aspecten van het menselijk bestaan te willen sturen – zoals eerder aan de hand van 
Weber beschreven.

In De staat van verschil (2007) belicht bestuurskundige Paul Frissen de gevolgen 
van het rechtskarakter van de bureaucratische verzorgingsstaat. Hij deelt de analyse 
van Schuyt en anderen dat, zodra zorg en ondersteuning onderwerp van overheids-
beleid werden, een proces van bureaucratiseren, centraliseren en uniformeren begon. 
De verklaring daarvoor vindt Frissen in de rechtsstatelijke beginselen waaraan elke 
vorm van staatsingrijpen is gebonden.21 De uitdijende verzorgingsstaat moet namelijk 
kunnen aantonen dat de staat in al die privé aangelegenheden waar deze nu verant-
woordelijkheid draagt, burgers niet willekeurig behandelt. De staat is als uitvoerder 
van verzorgingsarrangementen noodgedwongen op zoek gegaan naar een manier om 
willekeur uit te bannen. Frissen laat zien dat de verzorgingsstaat daarom ‘gelijkheid’ 
als hoogste norm omarmt. Niet alleen in de rechtsstatelijke betekenis van ‘rechts-
gelijkheid’ (de wet geldt in gelijke mate voor iedereen en moet dus ook in gelijke mate 

20 Getuige ook de weerstand tegen protocollen, verantwoordingsprocedures en toetsingscriteria die in 
het politieke debat over zorg en ondersteuning anno 2020 nog altijd een belangrijke plaats inneemt 
(RVS 2019). 

21 Namelijk: legaliteitsbeginsel, rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en scheiding der machten. Ook het 
geweldsmonopolie en het monopolie op belastingheffing liggen exclusief bij de staat. Juist vanwege 
die monopolies is het van wezenlijk belang dat burger zich tegen een willekeurig optreden van die-
zelfde machtige staat kan teweer stellen Zie ook: Belinfante & De Reede (2012). 
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worden toegepast), maar ook als norm voor solidariteit als zodanig. Het is immers 
gemakkelijker om gelijke behandeling te borgen als mensen minder van elkaar ver-
schillen. De verzorgingsstaat is gebaat bij één ‘normaal’: een standaard van ‘het goede 
leven’ die maatgevend is voor het definiëren (en verhelpen) van verschillen die het 
streven naar gelijkheid in de weg staan.

Oftewel: de verzorgingsstaat slaagt er volgens Frissen vanwege zijn rechtsstatelijke 
aard niet in om recht te doen aan verschillen die horen bij het leven, maar probeert 
alle ‘plooien van verschil’ koste wat kost glad te strijken. Hij noemt dat de ‘mythe van 
maakbaarheid’, die in zijn ogen leidt tot een omvangrijke, complexe verzorgingsstaat-
bureaucratie. In de woorden van Frissen:

“Daarom maken we de stelsels waarin onze waarden van rechtvaardigheid zijn gestold 
steeds complexer en vergroten we voortdurend de regeldichtheid. We anticiperen op de 
fragmentatie en omdat deze zich steeds weer in andere gedaanten voordoet moeten we 
voor de onbedoelde gevolgen compenseren.” (Frissen 2007: 120)

Daarmee verschilt de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties fundamenteel van 
zorg of ondersteuning zoals die bijvoorbeeld binnen verzuilde maatschappelijke orga-
nisaties georganiseerd werden. Daar konden verschillende rechtvaardigingen van 
solidariteit naast elkaar bestaan. In de verzorgingsstaat kan dat niet meer.

Op grond van de mythe van maakbaarheid die zich in het hart van de verzor-
gingsstaat bevindt, probeert de staat voortdurend om maatschappelijke verschillen 
te ordenen, sturen, reguleren en uiteindelijk te integreren. Het gevolg hiervan is ver-
vreemding, aldus Frissen, en uiteindelijk ook afbrokkeling van de legitimiteit van de 
verzorgingsarrangementen waarin de verzorgingsstaat voorziet. Hij schrijft:

“De anonimiteit en de abstractie van de solidariteitsarrangementen van de verzorgingsstaat 
leiden tot een erosie van legitimatie. (…) [Dat] heeft een paradoxaal effect: de arrangemen-
ten voor solidariteit produceren een tekort aan solidariteit. Institutioneel raken de gestolde 
vormen van solidariteit versteend, normatief verliezen ze betekenis. Het tekort aan solidari-
teit versterkt op zijn beurt de erosie van legitimiteit nog meer.” (Frissen 2007: 157)

Met andere woorden: burgers haken af omdat ze zich niet meer herkennen in het 
abstracte, statische gelijkheidsstreven dat aan verzorgingsstaatinstituties ten grond-
slag ligt. In termen van Margalit zouden we kunnen zeggen dat de verzorgingsstaat 
er niet meer in slaagt om menselijke waardigheid in al haar verschijningsvormen te 
respecteren. Dan is sprake van institutionele vernedering.

De staat als uitvoerder van verzorgingsarrangementen en de enkelvoudige normati-
viteit die daaraan gekoppeld is, brengt staat en politiek bovendien in een positie die in 
strijd is met waar zij in de ogen van Frissen om draaien: namelijk om het beschermen 
en garanderen van ruimte voor verschil, voor botsende waarden, voor concurrerende 
opvattingen over het goede leven. Om hun negatieve vrijheid te koesteren, zo stelt hij, 
vertrouwen burgers in een democratische rechtsstaat de monopolies op geweld en 
belastingheffing toe aan de staat. Echter, het vormgeven van hun positieve vrijheid 
– hun interpretatie van ‘het goede leven’ en de keuzes die ze daarin maken – behoort 
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niet toe aan de staat, maar is de kern van het samenleven zelf. In de woorden van 
Frissen:

“De staat, als belichaming en instrumentering van het politieke, moet de voorwaarden in 
stand houden en creëren die het rizomatische karakter van de maatschappelijke werkelijk-
heid kunnen laten bestaan zonder dat deze pluraliteit ondraaglijk of onleefbaar wordt. (…) 
Vandaar dat we aan de staat de monopolies van het geweld en de belastingheffing toever-
trouwen, zodat geen andere institutie of groep deze kan uitoefenen tegen ons. Deze mono-
polies beschermen onze vrijheden; de negatieve vrijheden wel te verstaan. De positieve 
vrijheid kan niet anders dan maatschappelijk zijn.” (Frissen 2007: 288)

Dat leidt tot een pleidooi van Frissen voor een staat die bescheiden en terughoudend 
is en zijn legitimiteit ontleent aan het koesteren en beschermen van verschil. Dat staat 
in zijn ogen op gespannen voet met het ethos van de verzorgingsstaat, waarin de staat 
vanuit ‘een obsessieve voorkeur voor gelijkheid’ die maatschappelijke pluraliteit juist 
uitbant.

Kortom, Frissen betoogt dat de bureaucratische staat in diens verantwoordelijkheid 
voor zorg en ondersteuning verschillen tussen mensen miskent en zich slecht ver-
houdt tot de pluraliteit die de samenleving kenmerkt. In plaats daarvan omarmt de 
verzorgingsstaat ‘gelijkheid’ als ultieme standaard waaraan alle vormen van georga-
niseerde solidariteit worden afgemeten. Voor andere, afwijkende opvattingen over 
solidariteit en rechtvaardigheid is geen ruimte meer – terwijl die er onder burgers 
wel zijn. Dat leidt onvermijdelijk tot vervreemding tussen burgers en hun staat en 
uiteindelijk tot afbrokkeling van de legitimiteit van de verzorgingsstaat. Frissen toont 
hier – net als Schuyt – op zijn eigen manier hoe het respecteren van menselijke waar-
digheid in de Nederlandse verzorgingsstaat ondanks goede bedoelingen onder druk 
is komen te staan.

Angst voor grenzeloosheid: gulzig bestuur dat vernedert

Een ander aspect van de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat sinds de 
jaren zeventig betreft het feit dat overheidsbemoeienis met privé aangelegenheden 
– met alle tegenstrijdigheden van dien – nergens stopt. Er is geen duidelijke grens aan 
tot waar de overheid mag komen, precies zoals met name confessionele partijen in de 
Nederlandse politiek dat vreesden. Die ‘grenzeloosheid’ wordt duidelijk als we kijken 
naar het werk van Trommel, die ook meteen laat zien wat de gevolgen zijn van een 
overheid die haar taakopvatting ver overschrijdt.

In Veerkrachtig bestuur (2018) beschrijft socioloog Willem Trommel de gevolgen van 
wat hij ‘gulzig bestuur’ noemt: “bestuur dat de toewijding van burgers en organisaties aan 
de publieke zaak beoogt te versterken en daarbij de grenzen van rechtsstaat en democratie uit 
het oog verliest” (Trommel 2018: 90). Trommel signaleert een ‘honger’ naar maatschap-
pelijke orde in een tijd waarin alle sociale verbanden ‘vloeibaar’ lijken te worden 
en waarin nationale sociale voorzieningen niet langer een middel zijn om in maat-
schappelijke stabiliteit te voorzien. Die ‘honger’ uit zich volgens hem in toenemende 
bestuurlijke bemoeizucht met het dagelijks leven van mensen. Daarin is de aard van 
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verzorgingsstaatinstituties aan het verschuiven. Waar die voorheen stoelde op de 
gedeelde overtuiging dat bepaalde risico’s niet door individuen, maar door het collec-
tief gedragen moesten worden, lijkt nu sprake van een omkering van dit argument. 
Risico’s in het dagelijks bestaan worden weer meer dan voorheen beschouwd als de 
uitkomst van individueel handelen en zijn dus in principe een kwestie van eigen ver-
antwoordelijkheid. Dat is een verandering in mensbeeld. Het gevolg, aldus Trommel, 
is sociaal beleid dat zich richt op “publieke beïnvloeding van levenskeuzen en levensstijlen” 
met als doel om:

“de burger [toe te rusten] om een verstandig, gezond en productief leven te leiden. De 
beleidsmachinerie verschuift van compensatie naar risicomanagement, ofwel van nazorg 
naar voorzorg.” (Trommel 2018: 73)

Waar de verzorgingsstaat zich tot op heden binnen de grenzen van de rechtsstaat 
vormde en ontwikkelde, treedt die nu daarbuiten. De overheidsbureaucratie, die ook 
volgens Trommel eigen is aan verzorgingsstaten, wordt ‘oeverloos’ en onbegrensd. 
Daarmee gaat in zijn ogen een belangrijk aspect van de aard van verzorgingsstaat-
instituties verloren, namelijk het fundamentele besef dat het leven ironisch is, dat 
toevallige pech en tegenslag – wat je ook doet – nooit helemaal voorkomen kunnen 
worden. Trommel stelt het als volgt: gulzig bestuur heeft “geen enkel oog meer voor 
nuance en probleemcomplexiteit” en heeft het vermogen om de ironie van het menselijk 
bestaan te erkennen verloren (Trommel 2018: 93). Beleid neemt zichzelf als gevolg hier-
van dermate serieus dat de werkelijkheid geacht wordt zich naar beeld te voegen. In 
de woorden van Trommel gaat het om:

“(…) beleid dat een realiteit wil vastgrijpen die intrinsiek ongrijpbaar is. Beleid mag heus 
misschieten, maar wanneer het zich in alle ernst gaat richten op het beheersen van de ‘toe-
vallige contingenties’, blijft het niet bij misschieten, maar doen zich bedenkelijke morele 
sociale effecten voor.” (Trommel 2018: 96f)

Dit is het moment waarop de bureaucratische aard van verzorgingsstaatinstituties 
kan leiden tot vernedering – in de betekenis zoals Margalit die eraan gegeven heeft. 
Beleid dat alle gevoel voor ironie verloren heeft, accepteert volgens Trommel een vorm 
van ‘ontmenselijking’, zowel in de beleidstoon22 als in de werkwijze van de beleids-
praktijk. Als voorbeeld gebruikt hij de verplichte tegenprestatie voor het ontvangen 
van een bijstandsuitkering. In zijn ogen is dit een werkwijze die enkel nog toetst of 
burgers aan een (in dit geval: neoliberaal) ideaalbeeld voldoen en geen oog meer heeft 
voor “man-as-he-happens-to-be, met inbegrip van diens tekenen van maatschappelijk onge-
luk, pech of tegenslag” (Trommel 2018: 106). Waar het afwijken van de norm oorspron-
kelijk als insluitingsgrond in sociale voorzieningen gold (bijvoorbeeld omdat men 
vanwege een handicap als gevolg van een ongeval niet kon werken) geldt die nu als 
uitsluitingsgrond.

22 Trommel geeft het voorbeeld van de zogenaamde ‘Technisch Niet Verwijderbare Illegalen’. Hij stelt 
dat er hier over mensen gesproken wordt alsof het materialen zijn. De term wekt in zijn ogen de sug-
gestie dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ook dit ‘technisch mankement’ verholpen is. 

62 Omwille van fatsoen

Content.indd   62Content.indd   62 19 Jul 2021   09:31:0919 Jul 2021   09:31:09



Trommel legt een expliciet verband tussen zijn zorgen over de morele gevolgen van 
ironieloos beleid en het concept van institutionele vernedering zoals door Margalit 
beschreven in The Decent Society. Hij beschrijft Margalits analyse van de aard van 
verzorgingsstaatinstituties als volgt:

“[De verzorgingsstaat] biedt steun en een menswaardig bestaan, maar werpt een rechtssta-
telijke drempel op tegen de tirannie die met gunst en charitas gemoeid kan zijn. Steun is 
een recht en wie er een beroep op doet, mag verwachten dat zijn zelfrespect en positie als 
volwaardig medeburger intact blijven.” (Trommel 2018: 109)

Trommel stelt vervolgens dat ironieloos beleid vernedering al ingebakken heeft zit-
ten, omdat het ondanks een rechtsstatelijke basis hele groepen met een pennenstreek 
buitensluit. Die groepen hebben in termen van Margalit ‘een gegronde reden’ om zich 
vernederd te voelen, aldus Trommel.

Kortom, Trommel waarschuwt voor de ‘gulzigheid’ waarmee beleid zich met het dage-
lijks leven van mensen bemoeit. Hij laat zien dat beleid zichzelf als bureaucratisch 
gezag dermate serieus is gaan nemen, dat mensen geacht worden zich naar beleid te 
voegen in plaats van andersom. De ironie van het menselijk bestaan wordt in deze 
verzorgingsstaat niet meer geaccepteerd. Dat mensbeeld is een riskante basis voor 
verzorgingsstaatinstituties, omdat in het streven naar het garanderen van een waar-
dig bestaan zonder pech en tegenslag juist ontmenselijking en vernedering op de loer 
liggen (of zelfs al aan de orde zijn).

Institutionele vernedering in de eigentijdse Nederlandse verzorgingsstaat

Schuyt, Frissen en Trommel betogen in verschillende bewoordingen dat de mens, 
zodra deze ‘cliënt’ wordt in het systeem van de eigentijdse Nederlandse verzorgings-
arrangementen, wordt opgeknipt in bureaucratische categorieën. Een verklaring 
hiervoor vinden Schuyt en Frissen in het rechtskarakter van de Nederlandse verzor-
gingsstaat. Het feit dat de staat in zijn handelen gebonden is aan de rechtsstatelijke 
beginselen van legaliteit, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid leidt in de praktijk tot 
een streven van de staat om ‘grip’ te hebben op de manier waarop publieke voor-
zieningen worden toebedeeld. De Nederlandse verzorgingsstaat knipt de heersende 
opvattingen over menswaardig bestaan in categorieën en institutionaliseert daarmee 
een gefragmenteerd mensbeeld. Dat leidt in de praktijk vervolgens tot een manier van 
hulpverlenen die vervreemding in de hand werkt: mensen voelen zich niet gezien en 
begrepen. Hier liggen in termen van Margalit de risico’s van institutionele vernede-
ring op de loer. Denk aan de manier waarop mensen de vrijheid van een eigen opvat-
ting over een menswaardig bestaan ontnomen wordt (Frissen) en de manier waarop 
burgers geacht worden zich naar beleid te voegen in plaats van andersom (Trommel). 
Schuyt, Frissen en Trommel concluderen in hun eigen woorden dat Margalits paradox 
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van de verzorgingsstaat23 voor de eigentijdse Nederlandse verzorgingsstaat werke-
lijkheid is geworden – Trommel doet dat zelfs letterlijk met verwijzing naar Margalit.

Het gevolg hiervan is dat de legitimiteit van de overheid als ‘eigenaar’ van verzor-
gingsarrangementen afbrokkelt. De mogelijkheden van de staat om verantwoordelijk 
te zijn voor verzorgingsarrangementen op terreinen waar mensen altijd van elkaar zul-
len blijven verschillen, wordt door Schuyt, Frissen en Trommel fundamenteel betwij-
feld. Het gemak waarmee in de verzorgingsstaat opvattingen over een menswaardig 
bestaan aan beleid worden meegegeven – zoals ik me daarover in de inleiding van 
dit proefschrift verwonderde – is daarom in termen van fatsoen en vernedering niet 
zonder problemen. Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat zorgt voor een proces 
van categorisering en fragmentatie van die normatieve opvattingen over menswaar-
dig bestaan, met uiteindelijk vervreemding tussen staat en burger tot gevolg.

Die vervreemding kan verschillende vormen aannemen. Mensen voelen zich door 
instituties niet meer ‘als mens’ bejegend (Schuyt), de beleidsmatige harmonie van 
het gelijkheidsdiscours staat haaks op de realiteit van maatschappelijke verschillen 
( Frissen) en de aanwezigheid van pech en tegenslag in het menselijk bestaan lijkt door 
de staat niet meer te worden geaccepteerd (Trommel). Deze vormen van vervreem-
ding geven duiding aan mijn initiële observatie dat de huidige Nederlandse verzor-
gingsstaat in zijn streven om een menswaardig bestaan voor iedereen te garanderen, 
menselijke waardigheid zelf onder druk zet. Dat is geen ontkenning van wat de ver-
zorgingsstaat in termen van menselijke waardigheid mogelijk wél heeft bereikt en 
evenmin van de goede bedoelingen waarmee de verzorgingsstaat tot stand is gebracht. 
De conclusie is veeleer deze: de risico’s van institutionele vernedering, zoals die ver-
ankerd liggen in de aard van de instituties van de (Nederlandse) verzorgingsstaat, 
maken nader onderzoek van de normativiteit van Nederlandse verzorgingsstaatinsti-
tuties urgent en relevant.

4.2 De normativiteit van de verzorgingsstaatinstituties: mens, werk, taak

In het vorige hoofdstuk – zowel historisch als theoretisch – lag de nadruk op de ver-
anderlijkheid van opvattingen over menswaardig bestaan (vgl. De Swaan 1976) en 
de neiging om de discretionaire ruimte waarin staat en burgers elkaar ontmoeten te 
bureaucratiseren (vgl. Weber [2002] en Lipsky 2010). Beide invalshoeken gaven aanlei-
ding tot een kritische conclusie over de stelling van Margalit, dat de bureaucratische 
aard van de verzorgingsstaat is in potentie de beste waarborg tegen vernedering is en 
zich in positieve zin onderscheidt van een samenleving waar zorg en ondersteuning 
als liefdadigheid of gunst worden beschouwd (Margalit 1996). In dit hoofdstuk heb ik 
daaraan meer recente theoretische analysen van de intrinsieke logica’s van het rechts-
karakter van de eigentijdse Nederlandse verzorgingsstaat toegevoegd. Die logica’s 

23 Namelijk: enerzijds maakt de verzorgingsstaat goede kans fatsoenlijk te zijn omdat sociale rechten 
in plaats van charitatieve gunsten de norm zijn en daarmee vernedering wordt uitgebannen. Ander-
zijds loopt de verzorgingsstaat het risico om burgers in de praktijk van het toekennen van sociale 
voorzieningen alsnog te vernederen, door hen de beslissingen over wat goed voor hen is uit handen 
te nemen (zie ook pagina 28 van dit proefschrift). 
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zorgen ervoor dat de overheid haar taak in verzorgingsarrangementen op dusdanig 
wijze vervuld, dat de risico’s van institutionele vernedering concreet op de loer liggen 
of zelfs al aan de orde zijn.

Dat betekent dat een onderzoek van de normativiteit van instituties in de huidige 
Nederlandse verzorgingsstaat meer behelst dan het blootleggen van de opvattingen 
over menswaardig bestaan die aan instituties ten grondslag liggen alleen. Het gaat 
er ook om te begrijpen hoe die opvattingen een rol spelen in het concrete verloop 
van ontmoetingen tussen staat en burger, waarin ‘vertegenwoordigers’ van de staat 
moeten laveren tussen handelen met en zonder aanzien des persoons. Daarnaast is het 
nodig om te erkennen dat politieke en maatschappelijke opvattingen over wat een 
menswaardig bestaan is – eenmaal geïnstitutionaliseerd – in de huidige Nederlandse 
verzorgingsstaat ook aan een eigen institutionele dynamiek onderhevig worden: de 
dynamiek van de rechtsstaat.

Daarom stel ik vast dat de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties bestaat in 
een samenspel van mens, werk en taak. Veranderende opvattingen over menswaar-
dig bestaan leiden keer op keer tot verandering van praktijken van zorg en ondersteu-
ning én veranderende opvattingen over of en in welke mate de staat de taak heeft om 
zorgzaam te zijn. Bovendien zijn ‘mens’, ‘werk’ en ‘taak’ in de rechtsstatelijke dyna-
miek van verzorgingsstaatinstituties dermate met elkaar verweven, dat ze alleen in 
relatie tot elkaar onderzocht en begrepen kunnen worden (zie figuur 1). Ik licht elk 
van de dimensies van dit samenspel hierna toe.

De dimensie mens of mensbeeld beschrijft de opvattingen over een menswaardig 
bestaan, waarin door de tijd heen steeds opnieuw gedefinieerd wordt op welke manier 
mensen afhankelijk of kwetsbaar (kunnen) zijn. Uit een mensbeeld kan een opvatting spre-
ken over welke risico’s voor een menswaardig bestaan belangrijk gevonden worden én 
een opvatting over de mate waarin de mens zelf verantwoordelijk is voor het dra-
gen van die risico’s – of dat de gemeenschap daarin mogelijk ook een rol vervult (De 
Swaan noemt dat sociaal gevoel).

De dimensie werk of werkwijze duidt op het verloop van ontmoetingen tussen staat en 
burger in het kader van de verzorgingsstaat. Hier krijgt de verzorgingsstaat gezicht, 
zowel aan de kant van burgers als aan de kant van individuen en organisaties die een 
verzorgingsstaatinstitutie vertegenwoordigen. Die laatste handelen in een bureaucrati-
sche context én beschikken over discretionaire ruimte. Zij vertalen de geldende regels en 
afspraken naar concrete casuïstiek en werken daarom met aanzien des persoons.

De dimensie taak of taakopvatting betreft het steeds opnieuw definiëren van de rol 
van de overheid in de vorm van wettelijke taken en plichten met betrekking tot persoon-
lijke levensgebieden als ziekte, werk en bestaanszekerheid. Het handelen van deze 
overheid is in de verzorgingsstaat gebonden aan rechtsstatelijke beginselen. Een belang-
rijk gevolg daarvan is dat de overheid haar taken en verantwoordelijkheden zonder 
aanziens des persoons dient te vervullen.
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Figuur 1 Het samenspel van mens, werk en taak: de normativiteit van 
verzorgingsstaatinstituties in beeld

De drie dimensies van dit conceptuele kader doen gezamenlijk recht aan 1) de norma-
tiviteit van de onderliggende opvattingen over een menswaardig leven; 2) het dilemma 
van laveren tussen handelen met en zonder aanzien des persoons door individuen en orga-
nisaties; en 3) de eigenheid van de staat als uitvoerder van verzorgingsarrangementen.

Echter, juist het samenspel van mens, werk en taak wordt in mijn ogen vaak nog 
niet (h)erkend. Met name het onderliggende mensbeeld, voor zover dat opvattingen 
over een menswaardig bestaan bevat, blijft onderbelicht in discussies over wie wat 
moet doen (en betalen) en hoe dat er dan in de praktijk uit moet komen te zien. Sterker: 
het onderliggende mensbeeld wordt vaak als ‘neutraal’ of ‘objectief’ gepresenteerd – 
zonder aanzien des persoons dus. Dat is logisch vanuit het perspectief van de overheid 
bezien, maar niet vanuit het perspectief van burgers en individuen en organisaties die 
instituties in de praktijk vertegenwoordigen. Het is in mijn ogen de ontkenning van 
dit samenspel en de ‘schijnneutraliteit’ van verzorgingsstaatinstituties die maken dat 
burgers zich in ontmoetingen met de verzorgingsstaat niet gezien en gehoord voelen. 
Met vervreemding – en in het ergste geval vernedering – van burgers tot gevolg.
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4.3 Het institutiebegrip in het samenspel van mens, werk en taak

Voordat ik verder verken hoe het samenspel van mens, werk en taak relevant is voor 
(onderzoek van) verzorgingsstaatinstituties, zal ik eerst het institutiebegrip dat ik in 
dit conceptuele kader hanteer expliciteren. In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat ontmoe-
tingen tussen staat en burger voor Margalit van belang zijn voor hoe de verzorgings-
staat wordt onderzocht, begrepen en geduid. Uit het verloop van die ontmoetingen 
spreekt voor Margalit de mate van legitimiteit (lees: het fatsoen) van de achterliggende 
instituties. Margalit laat zien dat begrippen als fatsoen, vernedering, waardigheid, 
respect behalve individuele ervaringen ook sociale begrippen zijn. Hij concludeert dat 
individuele ervaringen in ontmoetingen tussen staat en burger daarom een relevant 
aspect zijn voor ons begrip van instituties. Die kunnen het verschil maken tussen fat-
soenlijk op papier en vernederend in de praktijk.

Het samenspel van mens, werk en taak speelt zich dus af op het abstracte niveau van 
het ontwerp van wet- en regelgeving, maar ook in de interactie met burgers. In lijn 
met Margalit hanteer ik daarom een institutiebegrip dat ontmoetingen tussen staat 
en burger omvat. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om ontmoetingen op casusniveau 
te ontstijgen en verbinding te maken met de normatieve aard van verzorgingsstaat-
instituties als zodanig. Anders raak ik (net als Margalit, in mijn ogen) verstrikt in 
opvattingen over welk gedrag onder welke specifieke omstandigheden als vernede-
rend geldt. Bovendien is het nodig om een institutiebegrip te hanteren dat open staat 
voor de historische veranderlijkheid van – met name – de onderliggende mensbeelden 
die leiden tot nieuwe werkwijzen en nieuwe taakopvattingen. Om het samenspel van 
mens, werk en taak in zijn volle breedte te kunnen onderzoeken is het dus wenselijk 
om een institutiebegrip te hanteren dat 1) zowel unieke ontmoetingen als algemene 
structuren omvat en 2) ontvankelijk is voor veranderingen door de tijd heen.

Er zijn verschillende benaderingen van instituties te onderscheiden. Elke benadering 
kent een bepaald begrip van de aard, totstandkoming en werking van instituties. Wat 
de benaderingen delen is het belang dat gehecht wordt aan de rol van instituties bij 
het begrijpen van de sociaal-culturele realiteit: bij het begrijpen van hoe individuen 
samenleven in een groter verband (Zijderveld 2000). Tot halverwege de twintigste 
eeuw betreft het bestuderen van instituties met name de formele instituties van staat 
en recht. Politiek filosofen vragen zich af op welke wijze en op grond van welke over-
tuigingen en ideeën politieke instituties ontstonden, gevestigd raakten en zich ont-
wikkelden (Rhodes 2006).

Na de Tweede Wereldoorlog worden de “oude” benaderingen terzijde geschoven 
in het kader van een zoektocht van de sociale wetenschappen naar een meer natuur-
wetenschappelijke benadering van hun onderzoeksobject. Dit is het zogenaamde 
“nieuwe” institutionalisme, dat uit verschillende benaderingen bestaat. De meest 
bekende zijn rational choice institutionalism (met een focus op de economische, strate-
gische motieven van betrokken actoren) en historical institutionalism (met een focus op 
contextuele, politieke interactie en machtsverhoudingen) (Hall & Taylor 1996). Beide 
stromingen hebben echter moeite om institutionele verandering te begrijpen. In reac-
tie op deze stromingen betogen verschillende wetenschappers dat de klassieke, poli-
tiek-filosofische manier van instituties begrijpen zo gek nog niet was (Rhodes 2006). 
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Daar stond altijd al de vraag centraal, hoe ideeën ingebed raakten in een politiek- 
maatschappelijke realiteit – en hoe dat door de tijd heen kon veranderen (zie o.a. 
 Zijderveld (2000) voor een schets van de (neo-)Kantiaanse en neo-Weberiaanse tradi-
tie). Het besef dat instituties van nature verbonden zijn met veranderlijke overtuigin-
gen en voorkeuren van mensen is dus helemaal niet nieuw (Rhodes 2006).

In Just Institutions Matter (1998) stelt bestuurskundige Bo Rothstein: “I write this book 
(…) in the conviction that the discussion of welfare policy must always remain incomplete until 
the normative problems raised by the question of social justice are confronted.” (Rothstein 
1998: 1). In het betoog dat volgt pleit Rothstein voor meer focus op het normatieve 
aspect van hoe mensen samenleven. Hij koppelt daaraan ook al het pleidooi voor 
empirisch onderzoek. Dat is niet in navolging van het modern empiricisme, dat op 
zoek is naar het ‘objectief’ vangen van de realiteit, maar in de interpretatieve zin: door 
te kijken naar een combinatie van wat een staat zou moeten doen en wat een staat in de 
praktijk kan doen. Het gaan dan dus om het observeren van de concrete uitwerking 
van de normatieve aspecten van beleid. Een combinatie van een theoretische analyse 
van normatieve grondslagen van de verzorgingsstaat en empirisch beleidsonderzoek 
zorgt volgens Rothstein voor een constructief perspectief op veranderingen in de ver-
zorgingsstaat. (Rothstein 1998).

Zijderveld (2000) maakt een ideaaltypisch onderscheid tussen instituties en organi-
saties, als twee verschillende dimensies van ons samenleven. Hij stelt dat elk collectief 
verband zowel institutionele als organisatorische dimensies heeft. Die zijn als volgt te 
onderscheiden:

• Organisatorische dimensies: functionele rationaliteit (zoals effectiviteit en effi
ciëntie), formele structuren, besluitvormingsprocessen, machtsverhoudingen.

• Institutionele dimensie: substantiële (of morele/waarden-) rationaliteit, geba-
seerd op normen en waarden, elementen van gezag en ideologische en ideële 
principes en motieven.

Zijderveld beargumenteert dat we in de moderne tijd de neiging hebben gekregen om 
de functionele rationaliteit, dus de organisatorische dimensies, als enige mogelijke 
vorm van rationaliteit te beschouwen. Morele, waardegebonden, substantiële afwegin-
gen zijn irrationeel en dus niet relevant. Juist daar zit het probleem volgens Zijderveld: 
we kennen en verkennen de institutionele dimensies van ons samen leven niet meer 
voldoende (Zijderveld 2000). Deze constatering komt overeen met mijn observatie 
dat in het samenspel van mens, werk en taak de dimensie ‘mens’ vaak onderbelicht 
blijft of dat dit als ‘neutraal’, rationeel onderdeel van de beleidsmatige praktijk wordt 
gepresenteerd.

Overigens maakt Zijderveld ook een onderscheid tussen instituties en instituten. Hij 
zegt daarvan zelf dat het niet erg is dat anderen instituties noemen, wat hij instituten 
vindt, maar dat we ons daarbij wel moeten realiseren dat instituties een meer uni-
versele waarde en geschiedenis hebben, en instituten daarvan historisch en cultureel 
specifieke verschijningsvormen zijn (Zijderveld 2000).

In dit proefschrift spreek ik van ‘verzorgingsstaatinstituties’ in de betekenis van 
een set historisch en cultureel specifieke verschijningsvormen van verzorging van 
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staatswege. Het onderzoeken van deze verschijningsvormen doe ik met oog voor – in 
termen van Zijderveld – zowel de organisatorische als institutionele dimensies van 
het collectief dat ‘verzorgt’. In mijn woorden: ik doe dat met oog voor het samenspel 
van mens, werk en taak. Dat onderzoeken gebeurt bovendien niet alleen theoretisch, 
maar ook empirisch. Ik sluit me aan bij het betoog van Rothstein dat alleen in de com-
binatie van die twee de betekenis van het normatieve aspect van hoe mensen samen-
leven voor de ontwikkeling van verzorgingsstaatinstituties kan worden overzien.

Een geschikte manier om het samenspel van mens, werk en taak verder te verken-
nen is dan ook om een concrete institutionele hervorming van de verzorgingsstaat in 
Nederland te onderzoeken. Immers, een casusonderzoek maakt het mogelijk om het 
samenspel van mens, werk en taak empirisch in beeld te brengen: van ontmoeting tot 
beleid, van burger tot staat. Aan die empirische basis kunnen theoretische inzichten 
ten aanzien van verzorgingsstaatinstituties voorafgaan én ze kunnen eruit volgen. De 
inhoudelijke en methodologische aanpak van het casusonderzoek dat ik lijn hiermee 
beoog zijn het onderwerp van hoofdstuk 5.

4.4 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik op grond van het werk van Schuyt, Frissen en Trommel gecon-
cludeerd dat de risico’s van institutionele vernedering in de eigentijdse Nederlandse 
verzorgingsstaat reëel zijn. De verzorgingsstaat heeft vanwege zijn rechtstatelijke aard 
een gefragmenteerd mensbeeld geïnstitutionaliseerd (Schuyt). Dat leidt in de praktijk 
vervolgens tot een manier van hulpverlenen die vervreemding en zelfs vernedering 
in de hand werkt (Trommel). Een gevolg daarvan is bovendien dat de legitimiteit van 
de staat als ‘verantwoordelijke’ voor verzorgingsarrangementen afbrokkelt (Frissen). 
De denkers concluderen in verschillende bewoordingen dat verzorgingsstaten vanuit 
goede bedoelingen een menswaardig bestaan voor iedereen willen garanderen, maar 
in dat streven diezelfde menselijke waardigheid zelf onder druk zetten.

Deze conclusie bevestigt de urgentie en de relevantie van een onderzoek naar de 
normativiteit van instituties in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat. Om dat 
te kunnen doen is echter wel een conceptueel kader nodig dat – in tegenstelling tot 
 Margalit – op voorhand géén oordeel velt over wat onder welke omstandigheden als 
vernederend geldt. In onderzoek naar de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties 
moet worden erkend dat opvattingen over wat een menswaardig bestaan is door de 
tijd heen veranderen en steeds op nieuwe manieren het verloop van concrete ontmoe-
tingen tussen ‘vertegenwoordigers’ van de staat en burgers beïnvloeden. Bovendien 
kennen instituties in de verzorgingsstaat hun eigen rechtsstatelijke dynamiek, die 
zowel mensbeelden als werkwijzen op een eigen manier verbindt aan de verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden van de staat.

De normativiteit van verzorgingsstaatinstituties bestaat in mijn ogen daarom in een 
samenspel van mens, werk en taak dat steeds opnieuw in zijn historische of actuele 
context onderzocht en begrepen moet worden. Dit samenspel begint bij de normatieve 
dimensie – bij opvattingen over een menswaardig bestaan – en beschrijft vervolgens 
hoe die normativiteit doorwerkt in de dagelijkse praktijk van zorg en ondersteuning 
en de bijbehorende opvattingen over taken en verantwoordelijkheden. Mens, werk en 
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taak zijn in verzorgingsstaatinstituties dermate met elkaar verweven dat ze alleen in 
relatie tot elkaar onderzocht en begrepen kunnen worden.

Mijn stelling is dat de opvattingen over menswaardig bestaan (als deel van een 
mensbeeld) in dit samenspel vaak onderbelicht blijven of in een bureaucratische, 
rechts statelijke context als ‘neutraal’ worden gepresenteerd. Echter, juist in die 
‘schijnneutraliteit’ – en in de categorisering en fragmentatie die deze neutraliteit ken-
merken  – worden de risico’s van institutionele vernedering in de verzorgingsstaat 
duidelijk tastbaar in de vorm van kille bureaucratie, paternalisme en verhulde lief-
dadigheid. Alle denkers die in het theoretische gedeelte van dit proefschrift de revue 
zijn gepasseerd, doen in eigen bewoordingen de oproep om hiermee aan de slag te 
gaan. In hoofdstuk 5 schets ik zowel inhoudelijk als methodologisch hoe ik met de rest 
van dit proefschrift aan deze oproep gehoor wil geven. 
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5 De decentralisaties van 2015: 
een casusonderzoek

In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat de normativiteit van verzorgingsstaat-
instituties een samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting is, dat steeds 
opnieuw in zijn historische of actuele context onderzocht en begrepen moet worden. 
Dit samenspel begint bij de normatieve dimensie – namelijk opvattingen over wat een 
menswaardig bestaan is – en laat vervolgens zien hoe die normativiteit doorwerkt in 
de dagelijkse praktijk van zorg en ondersteuning en de heersende opvattingen over 
taken en verantwoordelijkheden. Bij het samenspel van mens, werk en taak hoort 
een institutiebegrip dat ontmoetingen tussen staat en burger – in lijn met Margalit – 
omvat, maar dat casusniveau ook weer kan ontstijgen.

Het samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting kan aan de hand van 
een concrete institutionele hervorming goed onderzocht worden. Juist ten tijde van 
een institutionele hervorming worden opvattingen over menswaardig bestaan, werk-
wijze en ideeën over het verdelen van taken en verantwoordelijkheden meer dan 
anders expliciet gemaakt. Zo is het mogelijk om voor een concrete institutionele her-
vorming te onderzoeken hoe opvattingen over menswaardig doorwerken in werk-
wijzen en taakopvattingen in instituties van de Nederlandse verzorgingsstaat. In de 
rest van dit proefschrift staat daarom een casusonderzoek van de meest recente ingrij-
pende institutionele hervorming van de Nederlandse verzorgingsstaat centraal: de 
drie decentralisaties van 2015 centraal. Dit hoofdstuk vormt de inhoudelijke en metho-
dologische start van dit onderzoek.

Om te beginnen laat ik in dit hoofdstuk zien wat de decentralisaties van 2015 behels-
den en waarom die zich lenen voor een casusonderzoek over het samenspel van mens, 
werk en taak in de Nederlandse verzorgingsstaat (5.1). Vervolgens presenteer ik de 
aanpak van mijn casusonderzoek naar de drie decentralisaties van 2015 (5.2.). Daarna 
reflecteer ik over de keuzes en de dilemma’s die ik daarbij ben tegengekomen (5.3). Het 
hoofdstuk sluit af met een korte conclusie als opmaat voor de hoofdstukken 6 tot en 
met 10 waarin het casusonderzoek zelf aan bod komt (5.4.).

5.1 De drie decentralisaties van 2015 als casus

De meest recente ingrijpende institutionele hervorming in de Nederlandse verzor-
gingsstaat zijn de decentralisaties van 2015. Toen werd de verantwoordelijkheid 
voor (delen van) de langdurige zorg, jeugdzorg en voorzieningen op het terrein van 
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(arbeids)participatie in een keer overgeheveld van het Rijk en de provincies naar de 
gemeenten. Het ging om de volgende taken (vgl. CPB 2014):

• De zorg voor kinderen en gezinnen. De Jeugdwet regelt per 1 januari 2015 dat 
het werk van de provinciaal aangestuurde Bureaus Jeugdzorg naar gemeenten 
is overgeheveld. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor gesloten 
jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, jeugdbescherming, jeugd
reclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. 
Daarnaast hebben de gemeente de opdracht gekregen om de zorg voor kinderen 
en gezinnen beter te laten aansluiten op het onderwijs volgens de Wet passend 
onderwijs.

• Voorzieningen rondom werk en inkomen. De Participatiewet regelt per 1 januari 
2015 wat voorheen werd geregeld door de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajongwet. Dat betekent dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de ondersteuning van mensen 
die een bijstandsuitkering krijgen, het voorzien in dagbesteding en beschut werk 
en de begeleiding van jongeren met een beperking.

• Begeleiding en ondersteuning van burgers in en rondom huis (inclusief beschermd 
wonen). Gemeenten zijn onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteu
ning van mensen met een beperking, psychische en/of chronische problemen in 
hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van hulp in 
de huishouding of begeleiding bij dagelijkse verrichtingen en dagbesteding. Uit
gezonderd hiervan zijn de wijkverpleging, persoonlijke verzorging, intramurale 
geestelijke gezondheidszorg (die zijn ondergebracht in de Zorgverzekeringswet) 
en intramurale zorg (die is ondergebracht in de Wet langdurige zorg). De Alge
mene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) – waar al deze vormen van zorg en 
ondersteuning eerder onder vielen – is per 1 januari 2015 vervallen.

Zoals ik in de inleiding van dit proefschrift al beschreef zijn deze drie decentrali-
saties meer dan een paar wetswijzigingen en een overdracht van taken van de ene 
bestuurslaag aan de andere. Aan de decentralisaties is een set normen meegegeven 
die zowel burgers, organisaties als beleid betreffen, die ik in hoofdstuk 6 uitgebreid 
zal analyseren. Daarmee lijken de decentralisaties van 2015 een concrete institutionele 
hervorming die zich leent voor een onderzoek van het samenspel tussen mens, werk 
en taak – zowel op papier als in de praktijk. Een korte reflectie op het omvangrijke 
bestaande onderzoek naar de decentralisaties kan deze aanname onderbouwen en 
tevens laten zien waarom aanvullend onderzoek wenselijk is.

De decentralisaties van 2015 als onderwerp van onderzoek en evaluatie

Er is in aanloop naar 2015 en in de jaren daarna veel onderzoek naar de decentrali-
saties verricht. Ik licht er drie grote ‘meerjarige’ onderzoeken uit die respectievelijk 
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gaan over ‘de belofte van nabijheid’, het werken in wijkteams en het evalueren van de 
ontwikkelingen in ‘het sociaal domein’.

Het eerste meerjarige onderzoek naar de decentralisaties dat ik wil bespreken is 
van 2015 tot 2018 uitgevoerd door een groep onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Onder de noemer 
‘De belofte van nabijheid’ onderzochten sociologen Evelien Tonkens en Jan Willem 
Duyvendak met hun team24 de decentralisaties in beleid en praktijk. Gedurende 
langere tijd werd in zes gemeenten onderzocht hoe ‘nabijheid’ betekenis kreeg voor 
burgers met een hulpvraag en sociale professionals. De onderzoekers stellen dat 
‘nabijheid’ in beleidsteksten wordt neergezet als “een wondermiddel voor ongeveer alles 
wat het beleid in het sociale domein zich heden ten dage ten doel stelt.” (Bredewold et al 
2018: 30). De onderzoeksgroep analyseerde beleidsstukken, observeerde keukentafel-
gesprekken en interviewde zowel burgers als professionals. Het onderzoek mondde 
uit in de publicatie van het boek De verhuizing van de verzorgingsstaat – hoe de overheid 
nabij komt in september 2018.

Het onderzoek heeft de ambitie om “de diepere sociologische betekenis van de belof-
ten van nabijheid” bloot te leggen (Bredewold et al 2018: 13-14). De veranderingen die 
de decentralisaties met zich brengen worden dus vanuit sociologisch in plaats van 
bestuurskundig perspectief beschouwd. De onderzoekers typeren de ‘belofte van 
nabijheid’ in de kern als een wending van een civiele logica naar een huiselijke logica 
(vgl.  Boltanski & Thévenot 2006). Dat betekent een wending van een wereld waarin 
burgers hun waardigheid ontlenen aan formele, bureaucratische gelijkheid naar een 
wereld waarin burgers hun waardigheid juist ontlenen aan hun onderlinge verschil-
len en de verschillende relaties die daaruit volgen. In zorg en ondersteuning staan 
volgens de huiselijke logica warme, persoonlijke verhoudingen centraal, waar dat 
in de civiele logica juist abstracte rechten en regels zijn (Bredewold et al 2018: 16-21). 
Ten aanzien van deze wending uiten de onderzoekers een duidelijke zorg, namelijk: 
“Gelooft de overheid meer in de (…) beloften van nabijheid dan burgers zelf?” (Bredewold 
et al 2018: 11) Hun conclusie bevestigt die zorg: de verschuiving naar een huiselijke 
logica die de overheid nastreeft leidt behalve tot verbeteringen ook tot problemen, 
aandachts punten en ‘tekorten’, onder meer ten aanzien van onderlinge solidariteit tus-
sen burgers en de positie van professionals. De onderzoekers bekritiseren ‘de belofte 
van nabijheid’ en pleiten in plaats daarvan voor “een inclusief beleidsverhaal dat de belof-
ten van solidariteit-op-afstand bezingt” en waarin de huiselijke en de civiele logica naast 
elkaar bestaan (Bredewold et al 2018: 249).

Het onderzoek legt het samenspel van mens, werk en taak heel overtuigend bloot en 
levert daarmee bruikbare inzichten op. De probleemanalyses én de geschetste oplos-
singsrichtingen zijn echter gebaseerd op de aanname dat de decentralisaties de mate 
waarin sociale voorzieningen in Nederland ‘verstatelijkt’ zijn verminderen. De onder-
zoekers stellen ‘verhuiselijking’ tegenover verstatelijking. Ik betwijfel dat. Het is zeker 
zo dat decentralisaties beogen burgers meer eigen verantwoordelijkheid te geven en 
het beroep op professionele voorzieningen te doen afnemen (zie ook hoofdstuk 6 van 

24 Het kernteam van onderzoekers bestond verder uit Femmianne Bredewold (UvH), Thomas Kampen 
(UvH) en Loes Verplanke (UvA).
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dit proefschrift) maar het kader waarbinnen dat gebeurt is nog altijd de verzorgings-
staat zelf. Daarom zijn de problemen en tekorten die geschetst worden op zijn minst 
gedeeltelijk te duiden met behulp van de intrinsieke logica’s van de eigentijdse Neder-
landse verzorgingsstaat en de risico’s van institutionele vernedering die daar inherent 
deel van uitmaken (zie hoofdstuk 4 van dit proefschrift). De conclusies neigen daarom 
meer naar een normatief oordeel over institutionele praktijken zelf, in plaats van die 
praktijken in een bredere rechtsstatelijke context te beschouwen. In termen van mijn 
conceptuele kader: de auteurs schetsen ‘mens’ en ‘werk’ tot in detail, maar besteden 
minder aandacht aan het duiden van de dimensie ‘taak’. Mijn onderzoek is in die zin 
dus een aanvulling op dit bestaande onderzoek.

Een tweede ‘meerjarig’ onderzoek bestaat uit de reeks publicaties die kennisinstituut 
Movisie heeft gewijd aan de opkomst, organisatie en positionering van ‘wijkteams’. 
Eind 2015 werkte 87% van 234 gemeenten die participeerden in een onderzoek van 
Movisie met (een vorm van) sociale wijkteams (Van Arum & Schoorl 2016). Ondanks 
dat het nergens is voorgeschreven kiezen veel gemeenten ervoor om de gedecentra-
liseerde zorgtaken in (een vorm van) sociale wijkteams te organiseren. De onderzoe-
kers laten zien dat door gemeenten wordt aangenomen dat deze vorm van organisatie 
bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de decentralisaties. Dat komt door de 
veronderstelde mogelijkheden van dergelijke teams om problemen ‘integraal op te 
pakken’ en om in de nabijheid van burgers te werken (Van Arum & Schoorl 2016; zie 
ook Van den Enden et al 2017). Daarbij geven gemeenten wel aan het werken in wijk-
teams een proces is dat tijd en ontwikkeling nodig heeft: de ene gemeente bestempelt 
dat als ‘er moet nog veel gebeuren’, de andere gemeente benadrukt dat ‘we op de 
goede weg zijn’. Preventief werken, ‘vroegsignaleren’ en ‘outreachend werken’ zijn 
drie taken die door een hoge werkdruk en een lage capaciteit bijna overal nog te wei-
nig aandacht krijgen, aldus de 242 gemeenten die deelnamen aan het vervolgonder-
zoek van Movisie over het werken in sociale wijkteams in 2016 (Van den Enden et al 
2017).

Het werken in wijkteams is niet zonder dilemma’s. In het essay Kwesties en keuzes in 
wijkgericht werken (Jansen et al 2017) wordt door de Werkplaatsen Sociaal Domein een 
aantal praktijkdilemma’s van wijkgericht werken gepresenteerd. Door deze dilemma’s 
loopt een belangrijke rode draad, namelijk dat de ethisch-normatieve kant van het 
werken in wijkteams tot nu toe sterk onderbelicht is gebleven. Er is veel nagedacht 
en opgeschreven over het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het wijkgericht werken, en maar wei-
nig over het ‘waarom’ (Jansen et al 2017: 6). De praktijk van het werken in wijkteams 
lijkt sterk instrumenteel georiënteerd, zo stellen de auteurs. In de hectiek van alledag 
wordt gemakkelijk voorbijgegaan aan de ethische vragen die beleidstermen als zelf-
redzaamheid, participatie, nabijheid en normaliseren oproepen. Dat is problematisch, 
want “[het] zijn mobiliserende begrippen, die retorisch sterk zijn, maar bij nadere invulling 
hun bredere appelwaarde kunnen verliezen. Hoewel beleidstermen een andere functie hebben 
dan professionele operationaliseringen, schort het vaak juist aan tijd en ruimte om deze opera-
tionalisering adequaat vorm te geven. Onherroepelijk loopt iemand, professioneel of als vrijwil-
liger, in het sociaal domein tegen deze kwesties aan in de vorm van keuzes die concreet en acuut 
moeten worden gemaakt. En die keuzes blijken dan vaak normatief van aard met een veel groter 
bereik dan op het eerste gezicht zichtbaar.” (Jansen et al 2017: 9) De auteurs verbinden 
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hieraan een pleidooi voor meer aandacht voor de normatieve en ethische kanten van 
professionaliteit in het werken in wijkteams (Jansen et al 2017: 10). Op grond van de 
verwondering waarmee dit proefschrift begon voel ik me aangesproken door deze 
observatie en de oproep om hier in onderzoek meer aandacht aan te besteden.

Een derde meerjarig onderzoek vormt een reeks beleidsevaluaties van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP). Sinds 2016 publiceerde het SCP een aantal keer een 
zogenaamde ‘overall rapportage sociaal domein’ (over het jaar 2015, 2016 en 2017) en 
uiteindelijk ook een evaluatie van vijf jaar decentralisaties (die verscheen in 2020). In 
de rapportage over het jaar 2016 schrijft het SCP concluderend: “Inmiddels worden de 
eerste stappen gezet op weg naar de transformatie van het sociaal domein: de inhoudelijke en 
procesmatige vernieuwing van de zorg die de onderliggende wetten beogen. Het gaat daarbij 
om een meer integrale wijze van werken, het meer bieden van maatwerk, het inzetten van het 
eigen netwerk waar dat mogelijk is, het inzetten op meer preventieve activiteiten, het meer 
stimuleren van zelfredzaamheid en het meer sturen op effectieve en efficiënte oplossingen.” 
(Pommer & Boelhouwer 2017 (webversie): 10). Hierin komt duidelijk naar voren dat de 
decentralisaties een institutionele hervorming zijn waarin expliciet wordt gesproken 
over opvattingen over een menswaardig bestaan, kwaliteit van zorg en ondersteuning 
en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden – en zich dus goed lenen voor 
een casusonderzoek in dit proefschrift.

In elk van de rapportages onderzoekt het SCP of de verwachtingen waarmee de 
decentralisaties zijn ingezet werkelijkheid worden. Een terugkerend thema is de dis-
crepantie tussen beleidsaannames en uitvoeringspraktijk zoals het SCP die waar-
neemt (Pommer & Boelhouwer 2017; Pommer & Boelhouwer 2018; Kromhout et al 
2020). Ten aanzien van bijvoorbeeld ‘zelfredzaamheid’ zijn de resultaten volgens het 
SCP veelzeggend: mensen schakelen minder vaak een beroepskracht in – conform de 
intenties van de decentralisaties – maar dit heeft niet geleid tot een groter beroep op 
het informele netwerk: “Onduidelijk is of en hoe mensen dit opgelost hebben.” (Pommer & 
Boelhouwer 2017 (webversie): 14).

Het SCP geeft in 2017 aan dat het lastig is om vast te stellen “waar we staan en hoe 
het gaat in het sociaal domein.” (Pommer & Boelhouwer 2017 (webversie): 42). Het is bij-
voorbeeld ingewikkeld om in beeld te brengen hoe het gaat met de mensen die geen 
gebruik (meer) maken van maatwerkvoorzieningen. Bovendien zijn er los daarvan 
altijd groepen die slecht in beeld te krijgen zijn, zoals ‘thuiszitters’ of ‘zorgmijders’. 
Ook maken verschillen tussen gemeenten het lastig om vast te stellen wat de gewenste 
maatschappelijke uitkomsten van de decentralisaties eigenlijk zijn. Het SCP pleit 
daarom al in 2017 voor enige mate van uniformiteit in het duiden van verschillen en 
het vaststellen van wat wel en niet werkt. In de woorden van toen: “Dat vergt een pro-
ces waarbij gemeenten en Rijk gezamenlijk optrekken, om, elk vanuit de eigen kennisbehoefte, 
tot een gezamenlijke aanpak te komen. Bijvoorbeeld door uit te gaan van enkele kernbegrip-
pen in het sociaal domein; te denken valt aan participatie, eenzaamheid en redzaamheid. Als 
er overeenstemming is over wat de belangrijke indicatoren van deze kernbegrippen zijn, kan 
aan de kennisinfrastructuur worden gewerkt om ontwikkelingen hierin zichtbaar te maken.” 
(Pommer & Boelhouwer 2017 (webversie): 44). In de eindevaluatie uit 2020 trekt het 
SCP zelf conclusies over de mate waarin burgers meer zijn gaan participeren, de mate 
waarin de samenleving zorgzamer is geworden en de mate waarin het stelsel minder 
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complex en financieel beter houdbaar is geworden. De conclusie is drie keer negatief: 
de doelen zijn niet of slechts deels bereikt. Dat leidt vervolgens tot aanbevelingen die 
ervoor moeten zorgen dat deze doelen alsnóg bereikt worden: “(…) het sociaal domein 
stagneert en het is de vraag hoe het weer vlot getrokken kan worden.” (Kromhout et al 2020; 
citaat op pagina 14).

Dit pleidooi en dit type aanbevelingen komen voort uit een omvangrijke en veel-
zijdige set onderzoeksdata. Desondanks worden termen als ‘eenzaamheid’, ‘partici-
patie’ en ‘redzaamheid’ hier gepresenteerd als neutrale begrippen op grond waarvan 
onderzoeksdata geordend en geïnterpreteerd kunnen worden. Het zijn daarentegen 
begrippen die betrekking hebben op (opvattingen over) ‘goed leven’ of ‘menswaar-
dig bestaan’. Door ze te abstraheren naar kernbegrippen met indicatoren worden ze 
van hun normativiteit ontdaan. Dat leidt tot een type aanbevelingen dat aanstuurt 
op meer samenhang tussen beleid en werkelijkheid. Oftewel: het leidt tot een advies 
over wat er gedaan kan worden om de werkelijkheid meer met beleid overeen te laten 
komen (en vice versa). Daarmee wordt het samenspel van mens, werk en taak geredu-
ceerd tot een ‘maakbaar’ en neutraal concept. Dat doet geen recht aan de complexiteit 
en – vooral – de normativiteit ervan. Hier is in mijn ogen nader onderzoek nodig.

In deze paragraaf heb ik laten zien dat de bestaande meerjarige onderzoeken naar 
de decentralisaties óf zelf normatief zijn, óf expliciet benoemen dat de normatieve 
aspecten nog nader onderzoek vergen, óf de normatieve aspecten van de decentrali-
saties ‘neutraliseren’. De normativiteit van verzorgingsstaatinstituties zoals die in de 
decentralisaties zichtbaar wordt, wordt dus om verschillende redenen nog niet volle-
dig doorgrond. Dit betekent in mijn ogen dat het samenspel van mens, werk en taak 
– waarin de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties tot uitdrukking komt – een 
relevante invalshoek is voor nader onderzoek van deze institutionele hervorming van 
de Nederlandse verzorgingsstaat. Dergelijk onderzoek kan bovendien ook andersom 
van betekenis zijn: een onderzoek naar het samenspel van mens, werk en taak in de 
context van een concrete institutionele hervorming zoals de decentralisaties van 2015 
kan leiden tot nieuwe inzichten over de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties 
als zodanig. De rest van dit proefschrift staat dan ook in het teken van dit casusonder-
zoek en de theoretische reflectie daarop.

5.2 Aanpak en analyse

Bij het expliciteren van het institutiebegrip in het samenspel van mens, werk en taak 
heb ik gesteld dat een onderzoek daarnaar aan verschillende criteria moet voldoen. 
Er moet sprake zijn van een onderzoeksstrategie die ontmoetingen tussen staat en 
burger omvat; het onderzoek moet in staat zijn om veranderingen in hun actuele of 
historische context te plaatsen en bovendien empirie en theorie met elkaar verbinden. 
In deze paragraaf beschrijf ik de opzet van mijn casusonderzoek en de wijze waarop 
ik de verzamelde onderzoeksdata heb geanalyseerd en verdiept.

In mijn casusonderzoek naar de drie decentralisaties van 2015 combineer ik om 
te beginnen verschillende onderzoeksmethoden. Deze gecombineerde onderzoeks-
strategie is nodig om de verschillende niveaus en perspectieven die bij de 
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decentralisaties een rol hebben gespeeld – en nog steeds spelen – te kunnen omvatten. 
Daarom beslaat mijn onderzoek een groot spectrum: van de rijksoverheid (discours-
analyse van parlementaire debatten) tot de gemeente (beleidsanalyse van gemeen-
telijke nota’s); van ontmoetingen tussen staat en burger (etnografisch veldwerk) tot 
reflectie door alle betrokkenen (verdiepingsinterviews). In deze paragraaf licht ik toe 
waarom ik een buurtteam in de gemeente Utrecht als specifieke casus heb gekozen. 
Vervolgens schets ik achtereenvolgens het proces van dataverzameling, de manier 
waarop ik mijn analyse heb aangepakt en welke stappen ik heb ondernomen om tij-
dens het proces van data verzamelen en analyseren een kritisch tegengeluid te orga-
niseren.

De selectie van een casus

De eerste keuze die ik heb gemaakt is de keuze voor een wijkteam als ‘onderzoeks-
locatie’. Het wijk- of buurtteam is dé organisatievorm die door gemeenten gekozen is 
om de nieuwe decentrale taken te realiseren. Het is de meest voorkomende instituti-
onele vertaling van de ingezette beleidshervormingen (Van den Enden et al 2017). In 
2016 werkte al bijna 90% van de Nederlandse gemeenten met één of meer wijkteams 
(Van Arum & Schoorl 2016). Omdat het een veel gekozen organisatievorm is die duide-
lijk gekoppeld is aan de decentralisaties, leent een wijkteam zich voor het casusonder-
zoek in dit proefschrift. Bovendien voorziet een wijkteam in een concrete ingang voor 
het observeren van ontmoetingen tussen staat en burger – en dat dus in een nieuwe 
organisatorische en beleidsmatige context. Daarmee is het wijkteam een plaats waar 
het samenspel van mens, werk en taak bij uitstek waarneembaar zou moeten zijn.

De tweede keuze die ik heb gemaakt is de keuze voor het beperken van dit onder-
zoek tot één gemeente. Aangezien het in de decentralisaties ging om de nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden van de lokale overheid, leek de ‘een gemeente’ de aangewe-
zen schaal voor dit onderzoek. Daarbij heb ik er om praktische redenen voor gekozen 
om mij te beperken tot één gemeente. Etnografisch veldwerk is intensief en tijdrovend. 
Bovendien is een vergelijking met een andere casus in de etnografie geen voorwaarde 
voor analyse, reflectie en conclusie. Het veldwerk is juist als zodanig van betekenis: 
‘dit is hoe het hier is’.

De gemeente Utrecht kwam om inhoudelijke en praktische redenen al snel naar 
voren als geschikte keuze voor dit onderzoek. De gemeente Utrecht heeft al in aan-
loop naar de decentralisaties geëxperimenteerd met het werken in wijkteams – in 
Utrecht ‘buurtteams’ geheten. Sinds 2012 zijn verschillende werkvormen verkend, uit-
gewerkt en verbeterd. Die zijn bovendien steeds expliciet gekoppeld aan de op handen 
zijnde decentralisaties. Dat maakt dat de gemeente Utrecht ogenschijnlijk een verband 
legt tussen de doelen van de decentralisaties en het werken in wijkteams. Die combi-
natie maakt het mogelijk om het samenspel van mens, werk en taak goed te kunnen 
onderzoeken. Praktisch gezien was het handig om een gemeente te kiezen dicht bij 
mijn eigen woonplaats (tevens Utrecht), omdat dat het makkelijker zou maken op veel 
verschillende dagen en tijden te kunnen observeren – ik kom daarop terug bij de toe-
lichting op de aanpak van het etnografisch veldwerk.
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Discoursanalyse en beleidsanalyse

Om te beginnen heb ik het samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting in 
de decentralisaties ‘op papier’ onderzocht. Dat heb ik gedaan door middel van een dis-
coursanalyse van het landelijke politieke debat over de decentralisaties en een beleids-
analyse van de keuzes die de gemeente Utrecht heeft gemaakt.

Voor de discoursanalyse van het landelijke debat over de decentralisaties heb ik 
eerst handmatig 58 Kamerstukken van de Tweede en Eerste Kamer geanalyseerd. Het 
gaat onder meer om Kamerbrieven, Memories van Toelichting bij wetteksten, versla-
gen van commissievergaderingen en handelingen van plenaire debatten. De docu-
mentselectie heb ik gedaan met behulp van een aantal zoektermen dat is ontleend aan 
de zogenaamde ‘Decentralisatiebrief’ van het kabinet (TK 33400 VII – nr. 59). Deze 
brief uit februari 2013 schetst zowel de aanleidingen voor de decentralisaties als de 
implicaties voor burgers en gemeenten ervan. De toelichting op de selectie van de 
Kamerstukken en een overzicht van de dossier- en kamerstuknummers zijn te vinden 
in bijlage 1.

Het doel van de discoursanalyse was om het samenspel van mens, werk en taak 
zoals dat uit de parlementaire documenten over de decentralisaties spreekt in beeld te 
brengen. Bij het lezen van elk document stelde ik me de volgende vragen:

• Welke beelden van ‘de hulpbehoevende mens’ staan in deze tekst?
•	 Welke opvattingen over ‘goede’ zorg en ondersteuning staan in deze tekst?
•	 Welke betekenis wordt aan ‘menselijke waardigheid’ gegeven?
•	 Welke opvattingen over ontmoeting, ervaring en bejegening spreken uit deze 

tekst?
•	 Van welk beeld van de relatie tussen overheid en burger is sprake?

Ik selecteerde in elke tekst de passages die een (deel van een) antwoord geven op een of 
meer van deze vragen. Uit deze tekstfragmenten heb ik vervolgens op  hermeneutische 
wijze ‘normen’ ten aanzien van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting gedestilleerd. 
Deze heb ik als ‘het landelijke verhaal van de decentralisaties’ beschreven in hoofd-
stuk 6. Dit verhaal is beschrijvend, in die zin, dat kritieken en tegengeluiden niet zijn 
opgenomen. Dat is niet omdat die er niet waren, maar omdat ik het belangrijk acht 
in dit verhaal het beoogde samenspel van mens, werk en taak te laten spreken: de 
normen en verwachtingen van politiek en beleid waarmee de decentralisaties uitein-
delijk zijn ingezet en waarvoor toentertijd ondanks uiteenlopende kritieken toch een 
politieke meerderheid bestond.

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van de beleidsanalyse van de keuzes die de 
gemeente Utrecht in aanloop naar 2015 maakte. Dit ‘Utrechtse verhaal van de decen-
tralisaties’ is gebaseerd op de belangrijkste documenten met betrekking tot de ont-
wikkeling van visie, werkwijze en uitvoeringsplannen tot aan 2015. Dat zijn in totaal 
12 documenten. Ook hiervan staat een overzicht in bijlage 1. De werkwijze ten aanzien 
van de teksten is hetzelfde als bij de discoursanalyse van het landelijke verhaal van 
de decentralisaties. Hoofdstuk 7 is behalve beschrijvend ook analyserend van aard, 
omdat ik steeds benoem in welk opzicht het Utrechtse verhaal overeenkomt met of 
afwijkt van het landelijke verhaal van de decentralisaties. De stap van het landelijke 
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verhaal naar het lokale verhaal is immers een eerste ‘resultaat’ in een onderzoek naar 
hoe normen ten aanzien van een menswaardig bestaan doorwerken in instituties van 
de verzorgingsstaat.

In beide hoofdstukken maak ik ook gebruik van reflecties uit de verdiepingsinter-
views die ik heb gehouden. Ik kom daar later in deze paragraaf op terug.

Etnografisch veldwerk bij een buurtteam in Utrecht

In 2018 heb ik gedurende zes maanden twee tot drie dagdelen per week medewerkers 
van een buurtteam in Utrecht geobserveerd. Grotendeels betrof het ontmoetingen 
– gesprekken – tussen inwoners en medewerkers, soms waren ook andere hulpver-
leners of familieleden aanwezig. Deels ging het ook om observaties van vergaderin-
gen en gesprekken tussen medewerkers onderling. In de eerste veldwerkperiode (van 
medio maart tot en met medio juni 2018) was ik ‘gekoppeld’ aan vier medewerkers. 
Zij nodigden mij uit om afspraken met inwoners bij te wonen, en via hen had ik toe-
gang tot (team)vergaderingen. In de tweede veldwerkperiode (van medio september 
tot medio december 2018) is dit verbreed naar alle medewerkers van het buurtteam. 
Ik heb toen dus meer medewerkers geobserveerd in hun afspraken met inwoners. 
Het idee achter deze wijziging van aanpak kwam van de vier medewerkers bij wie ik 
mijn veldwerk begonnen was. Zij schatten in dat ik het grootste deel van hun cliënten 
inmiddels had ontmoet en dat het van toegevoegde waarde zou zijn om ook andere 
casuïstiek te kunnen observeren.

‘Observeren’ betekende dat ik een zonder actieve rol te vervullen aanwezig was bij 
gesprekken. Soms vroeg de medewerker mij aan het begin van een gesprek om me 
kort voor te stellen, maar verder nam ik dus niet deel aan de conversatie. Daarom lette 
ik op mijn kleding, houding en waar ik ging zitten in de ruimte: alles om zo onopval-
lend mogelijk aanwezig te zijn. Ik maakte aantekeningen van alles wat ik waarnam en 
werkte dat later uit tot volledige field notes. Daarbij hanteerde ik de volgende (vooraf 
geformuleerde) richtlijnen en aandachtspunten:

•	 Mijn observaties zijn onlosmakelijk verbonden met de manier waarop ik te werk 
ga. Ze zijn dus geen weergave van een feitelijke, vaststaande betekenis, maar 
ontstaan door de manier waarop ik waarneem. Inzicht en werkwijze zullen dus 
altijd door elkaar lopen (Emerson et al 1995); Naast de field notes houd ik wel een 
apart logboek bij voor ingevingen en een schematisch overzicht van wie ik wan
neer spreek (Dewalt & Dewalt 2002; Fetterman 2010).

•	 Het doel is om de ontmoetingen die ik waarneem zo te begrijpen zoals de betrok-
kenen die begrijpen. Bij het maken van aantekeningen probeer ik ontvankelijk te 
zijn voor de taal en manier van doen van de betrokkenen. Tegelijkertijd blijven 
altijd het mijn observaties van wat ik denk dat zij ervaren (Emerson et al 1995). Field 
notes zijn én data én de eerste stap van de analyse. Het is belangrijk om in field 
notes meteen zo veel mogelijk te reflecteren op eigen interpretaties of speculaties 
(Dewalt & Dewalt 2002).
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•	 De field notes schrijf ik in de tegenwoordige tijd en ik noteer ze het liefst tijdens of 
direct na de ontmoeting. Field notes bevatten vooral actieve werkwoorden, sensi
tieve in plaats van analytische bijvoeglijke naamwoorden en letterlijke citaten in 
plaats van samenvattingen van dialogen. Het uitwerken van de aantekeningen 
gebeurt nog op dezelfde dag (Emerson et al 1995).

•	 In de field notes besteed ik vooral aandacht aan details in de interactie tussen de 
betrokkenen. Het is dus niet zozeer een verslag van wat er allemaal gebeurt, maar 
vooral een weergave van interactieve elementen van de ontmoeting (Emerson et 
al 1995). Het is belangrijk om zo ver mogelijk in detail te treden bij de weergave 
van de ontmoeting (Dewalt & Dewalt 2002).

•	 Field notes kunnen soms de vorm hebben van reflecties op de eigen methodo
logie  – dat helpt om later gemaakte keuzes bij te stellen of te verantwoorden 
(Dewalt & Dewalt 2002).

Een overzicht van de werkafspraken die ik met het buurtteam heb gemaakt vooraf-
gaand aan mijn veldwerkperiode is te vinden in bijlage 2.25

In totaal heeft het veldwerk geleid tot 122 uur observaties verspreid over dagdelen. 
Daarbij heb ik 84 inwoners ontmoet en 58 professionals aan het werk gezien (buurt-
teammedewerkers, maar ook hulpverleners van andere instanties). Mijn tijd bij het 
buurtteam heeft uiteindelijk geleid tot 250 pagina’s aan uitgewerkte field notes. In de 
analyse met behulp van het codeerprogramma ATLAS TI heb ik al die observaties om 
te beginnen letterlijk een plek gegeven. Ik heb dus alle observatiedata aan een spreek-
woordelijke locatie gekoppeld. Een dergelijke ordening staat heel dicht bij de manier 
waarop ik als onderzoeker heb verschillende typen ontmoetingen met en rond het 
buurtteam geobserveerd. In mijn observaties komen vijf ‘locaties’ voor (zie voor een 
uitgebreide toelichting hoofdstuk 8.1.):

•	 Aan de voordeur: ontmoetingen aan de balie van het buurtteam waar mensen 
kunnen binnenlopen. De officiële naam van deze balie is “de voordeur”.

•	 Aan de keukentafel: ontmoetingen bij inwoners thuis.
•	 In de spreekkamer: ontmoetingen in één van de spreekkamers op het kantoor 

van het buurtteam.
•	 Op kantoor: ontmoetingen tussen medewerkers van het buurtteam (zoals verga-

deringen, maar ook informele gesprekken tussen medewerkers).
•	 In de wijk: ontmoetingen tussen het buurtteam en andere zorg- en hulpverleners 

in de wijk/regio en activiteiten van het buurtteam in de wijk (zoals een spreekuur 
in een woonzorgcentrum).

25 Voor mijn etnografisch veldwerk heb ik op 12 maart 2018 ethical clearance gekregen van ethische 
commissie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Toentertijd beschikte Tilburg 
School of Law nog niet over een eigen ethische commissie. Het kenmerk van de ethical clearance voor 
dit onderzoek is REC#2018-10. 
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Vervolgens heb ik alle field notes ook gecodeerd met behulp van de normen die ik uit 
de discours- en beleidsanalyse heb afgeleid. In bijlage 3 laat ik zien hoe ik hierbij te 
werk ben gegaan.

De presentatie van de etnografische data volgt het conceptuele kader van dit proef-
schrift en is dus onderverdeeld in de dimensies ‘mens’ (hoofdstuk 8), ‘werk’ (hoofd-
stuk 9) en ‘taak’ (hoofdstuk 10). Elk van de hoofstukken begint met een presentatie 
van mijn observaties. De tweede stap is een analyse hoe deze observaties zich verhou-
den tot het landelijke en Utrechtse verhaal van de decentralisaties. Een derde stap is 
het verdiepen van mijn analyse met behulp van de klassieke en meer eigentijdse the-
oretische analysen van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties zoals beschre-
ven in hoofdstuk 3 en 4. Hier verbind ik empirie met theorie en ga ik nader in op 
het samenspel tussen mens, werk en taak zoals ik dat op grond van discoursanalyse, 
beleidsanalyse en etnografisch veldwerk kan duiden.

Verdiepingsinterviews

Tijdens en na afloop van de dataverzameling heb ik verschillende soorten interviews 
afgenomen. De interviews hadden steeds de functie van het verdiepen en ‘verifiëren’ 
van mijn observaties in het veld en mijn analyse daarvan.

Om te beginnen kon ik na de meeste gesprekken die ik had geobserveerd kort napra-
ten met de inwoner(s). Tijdens deze – in totaal 33 – nagesprekken vroeg ik naar de 
ervaringen van de inwoner(s) met de hulp van het buurtteam. Daarbij gebruikte ik de 
volgende vragen, aangevuld met vragen die naar aanleiding van het gesprek bij me 
opkwamen (en die ik ook heb opgenomen in de desbetreffende field notes):

•	 Hoe hebt u het gesprek/de ondersteuning door het buurtteam ervaren?
•	 Voelt u zich geholpen door het buurtteam? Hoe komt dat?
•	 Kon u uw verhaal kwijt? Waar zit dat in?

Halverwege de observatieperiode heb ik vier medewerkers met wie ik meeliep uit-
gebreid en semigestructureerd geïnterviewd. Na afloop van het veldwerk, in het 
voorjaar van 2019, heb ik 12 vergelijkbare (groeps)interviews gedaan met alle lagen 
“boven” de buurtteammedewerkers. Namelijk:

• drie (voormalige) teamleiders;
• drie bestuurders van de buurtteamorganisatie;
• twee medewerkers en twee (voormalige) MT-leden bij de gemeente Utrecht;
• twee (voormalige) Utrechtse wethouders;
• drie beleidsmedewerkers van de ministeries van VWS en SZW en een directeur 

van het ministerie van VWS.

Ik legde elk van de respondenten ook een aantal fragmenten uit mijn observaties voor 
en vroeg om een eerste reactie. In deze interviews vroeg ik daarnaast in algemene 
zin naar het waarom en het hoe van de decentralisaties (en de concrete uitwerking 

5  De decentralisaties van 2015: een casusonderzoek  81

Content.indd   81Content.indd   81 19 Jul 2021   09:31:1019 Jul 2021   09:31:10



daarvan in Utrecht). De antwoorden die de respondenten gaven heb ik gebruikt om 
mijn discoursanalyse, beleidsanalyse en de analyse van de etnografische observaties 
te verdiepen. De resultaten van de interviews komen daarom terug in de hoofdstuk-
ken 6 tot en met 10. Een overzicht van de interviewvragen in ronde 1 (met de 4 mede-
werkers) en ronde 2 is te vinden in bijlage 4. Daar schets ik ook de manier waarop ik 
de interviews heb geanalyseerd.26

Een laatste stap in het verdiepen en ‘verifiëren’ van mijn observaties zette ik door mijn 
eerste conclusies aan het buurtteam waar ik had geobserveerd te presenteren. Dat 
deed ik op 25 april 2019. Mijn observaties en conclusies werden door hen (h)erkend en 
bevestigd. Van deze bijeenkomst is een geluidsopname gemaakt.

5.3 Reflectie op etnografisch veldwerk

Volgens antropologen Huby, Harries en Grant (2011) berust ‘het etnografische per-
spectief’ op drie principes. Het veld (het onderzoeksobject) bevindt zich allereerst in 
een sociale, politieke en organisatorische context, die je van tevoren theoretisch in 
beeld moet brengen. Dat gebeurt niet in de vorm van een vaststaande theorie waar-
binnen alles dat wordt waargenomen later moet vallen, maar in de vorm van ver-
wachtingen over waar mogelijke scheidslijnen, spanningen of grenzen (bijvoorbeeld 
tussen het formele en het informele) zouden kunnen liggen. Een tweede principe is de 
erkenning dat de begrippen die je als onderzoeker meebrengt, deel gaan uitmaken 
van de taal in de wereld die je observeert. De onderzoeksstrategie en de verwachtin-
gen waarmee je het veld ingaat, zijn dus expliciet onderdeel van je datamateriaal. Het 
derde principe is het principe van ‘being there’. Dat principe is niet bedoeld in de zin 
van ‘hoe langer, hoe beter’, maar staat voor de overtuiging dat je door aanwezig te zijn 
details waarneemt die nieuwe analytische mogelijkheden scheppen (hoe klein ook). 
Door hiervoor open te staan wordt etnografie een heel flexibele onderzoeksmethode, 
die nieuwe inzichten kan verschaffen in het veld én in het onderzoek van dat veld 
(Huby, Harries, Grant 2011).

Aan de hand van deze principes reflecteer ik kort op de kracht en de kwetsbaar-
heden van mijn casusonderzoek. Daarbij maak ik ook gebruik van de reacties die de 
respondenten tijdens de verdiepingsinterviews desgevraagd gaven op de gekozen 
aanpak. Tot besluit reflecteer ik op het specifieke toepassingsgebied: een etnografi-
sche studie in en van de bestuurskunde.

Context in beeld

Als voorbereiding op mijn casusonderzoek heb ik geprobeerd het Utrechtse model 
van zorg en ondersteuning globaal te leren kennen. De kennismakingsgesprekken 
met de buurtteamorganisaties, de buurtteammedewerkers en de gemeente hebben 
daaraan bijgedragen. Ook de algemene kennis over de decentralisaties, zoals ik die 

26 De interviews zijn opgenomen en woordelijk getranscribeerd door Transcriptie Online. 
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in mijn werk voor de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) al had opge-
daan, was behulpzaam. Ik heb de discoursanalyse en beleidsanalyse bewust pas na 
afloop van mijn veldwerk gedaan, zodat ik eerst met een open blik kon observeren. 
Zo was het makkelijker om in mijn aantekeningen zo dicht mogelijk bij de taal van de 
ontmoetingen te blijven en niet te snel in beleidstaal te ‘schieten’. Voor mij waren de 
observaties dan ook meer dan enkel een inkleuring of illustratie van kwantitatieve 
data over de uitwerking van beleid – zoals verschillende respondenten bij de ministe-
ries de fragmenten die ik hen voorlegde wel beschreven.

Waar ik vooraf een minder goed beeld van had, was van het specifieke buurtteam en 
de wijk waarin dit team actief was. De keuze voor dit specifieke buurtteam is door de 
bestuurders gemaakt en die keuze was gebaseerd op het inwonersprofiel van de wijk. 
Tijdens de verdiepingsinterviews begreep ik van een andere bestuurder echter dat dit 
buurtteam in sommige opzichten afwijkt van andere buurtteams. Aan de keuze voor 
het buurtteam kan ik achteraf niets meer veranderen. Bovendien viel me op dat de 
‘afwijkingen’ die deze respondent beschreef voornamelijk gaan over de mate waarin 
dit buurtteam aan de doelstellingen van de organisatie voldoet. Die inter actie maakt 
juist deel uit van het samenspel tussen mens, werk en taak dat ik wilde onderzoeken. 
In die zin is dit buurtteam hoe dan ook een interessante keuze voor dit onderzoek 
geweest.

Het is ook goed om te benoemen dat de context die ik heb onderzocht zelf aan ver-
andering onderhevig is. Het veldwerk besloeg het jaar 2018, de interviews heb ik afge-
nomen in 2019 en in 2020 heb ik op grond van empirie en theorie het manuscript 
geschreven. De thema’s die ik aan mijn observaties uit 2018 ontleen hebben zich voor 
een deel sindsdien verder ontwikkeld. Toch denk ik dat de thema’s raken aan dermate 
fundamentele dilemma’s in het samenspel van mens, werk en taak dat ze al vanaf 2015 
aan de orde zijn geweest en ook nu nog relevant zijn

‘Ik’ in mijn data

Ik was als onderzoeker ‘aanwezig’ in de ontmoetingen die ik observeerde. De mede-
werkers met wie ik meeliep ervaarden mijn aanwezigheid niet als storend, soms ver-
gaten ze zelfs dat ik er was: “Je was haast onzichtbaar”. Sommige inwoners reageerden 
echter wel sterk op mijn aanwezigheid en spraken me ook tijdens het gesprek af en toe 
rechtstreeks aan. Dan werd ik noodgedwongen toch actief deel van de setting van het 
gesprek en probeerde daar zo neutraal mogelijk mee om te gaan. Een van de mede-
werkers beschreef mijn manier van handelen als volgt: “Wat ik fijn vind is dat de keren 
dat je bij mij aanwezig bent geweest, je ook onderdeel bent of bent gemaakt van de hele setting. 
Van het hele gesprek. Dat mensen niet het gevoel hebben gehad van hé, wie is die vrouw, wat 
doet ze nou daar? Dat je zelf ook gezien werd als een medewerkster. Dat vond ik sowieso wel 
een compliment waard. (...) Maar ook als ik kijk naar hoe gedegen je dit onderzoek aanpakt, dan 
heb ik ook het gevoel van, nou ja: dat het heel erg wezenlijk is wat je doet en hoe je dat doet en 
ons daar ook in meeneemt.”

De medewerkers waren gedurende de periode van veldwerk heel nieuwsgierig 
naar mijn bevindingen. In de wandelgangen, op kantoor en voor of na ontmoetin-
gen met inwoners ontstonden toch regelmatig spontane gesprekken over mijn onder-
zoek. Voor zover mogelijk heb ik die gesprekjes opgetekend en als deel van mijn 
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onderzoeksmateriaal behandeld – maar dan meer als reflectie dan als primaire obser-
vaties, net als de verdiepingsinterviews.

Tenslotte was ik onder de indruk van de manier waarop de ontmoetingen verliepen 
en heb ik de hele tijd veel bewondering gevoeld voor hoe medewerkers hun werk 
doen. Dat gold zeker voor de heftige en zeer emotionele gesprekken die ik heb bijge-
woond. Dan voelde ik net als de medewerker toch de behoefte om even na te praten, 
wat mijn field notes van die gesprekken mogelijk heeft gekleurd.

‘Being there’ I: de beperkingen en de potentie van mijn observaties

In de zes maanden veldwerk heb ik veel verschillende gesprekken geobserveerd. Ik 
was ‘afhankelijk’ van de afspraken die medewerkers maakten en de ruimte die er was 
om die afspraken ook bij te wonen. De betrokken medewerkers gaven desgevraagd 
echter aan dat ik in hun ogen ‘alles’ heb kunnen zien. Daarbij zit er wel een flink 
verschil in het aantal observaties dat ik bij beide delen van het buurtteam heb kun-
nen doen. In het buurtteam ‘jeugd en gezin’ zijn dat er namelijk veel minder dan bij 
het buurtteam ‘sociaal’ (zorg en ondersteuning voor volwassenen). De verklaring is 
simpel: in het buurtteam ‘jeugd en gezin’ gingen bijna altijd twee medewerkers tege-
lijk in gesprek met de inwoner(s) – dat was de formele werkwijze van de organisatie. 
Een derde persoon werd dan meestal te veel van het goede. Dit bleek gaandeweg de 
 periode van het veldwerk.

De ‘potentie’ van dit type onderzoeksmateriaal werd door de medewerkers, de orga-
nisatie en de gemeente desgevraagd zeer positief ingeschat. Dat blijkt uit de volgende 
uitspraken die zij deden in reactie op fragmenten uit mijn data. Ik geef drie uitspra-
ken weer omdat daaruit blijkt dat hierover in verschillende rollen vergelijkbaar wordt 
gedacht:

“Ik denk dat de enige manier van hoe je zoiets wilt vangen, of in het werk wilt kijken, is 
op zo’n manier te werk te gaan. Dat kan denk ik niet zo kwalitatief door te meten of door 
te kijken wat gaat goed en wat gaat niet goed. Dus ik denk dat dit juist een methode is die 
bij uitstek geschikt is om te kijken van: wat gebeurt er nou in zo’n gesprek?” (medewerker 
buurtteam)

“Die fragmenten, dat ik me daardoor wel realiseer dat de afstand gewoon best groot is 
tussen mij en het team. En aan de ene kant kunnen ze het gewoon heel goed zelf en is het 
ook helemaal niet de bedoeling dat ik daar bovenop ga zitten, want het past helemaal niet 
in onze hele visie. Maar het zet me ook wel weer tot nadenken van goh, misschien toch ook 
eens een keer meegaan.” (een van de teamleiders van het buurtteam)

“Dit (…) is wat mij betreft eigenlijk waardevoller dan de statistiek, omdat de n=1 een reflec-
tie kan geven voor ons als opdrachtgever. (…) Maar ook het startpunt is van een gesprek 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit lezen wij terug, hoe beschouwen jullie dit? (…) 
Hoe gaan jullie medewerkers daarmee om?” (respondent van de gemeente Utrecht)
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Deze reacties bevestigen de waarde van de etnografische methode voor een onder-
zoek dat beoogt het samenspel van mens, werk en taak empirisch en theoretisch te 
duiden.

‘Being there’ II: observeren met professionele voorkennis

Sinds 2015 ben ik werkzaam als adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samen-
leving (RVS). De RVS adviseert de Nederlandse regering en het parlement onafhan-
kelijk over zorg- en maatschappelijke vraagstukken27. In mijn rol als adviseur ben ik 
verantwoordelijk voor de werkzaamheden die nodig zijn om een advies van de Raad 
tot stand te brengen: literatuurstudie, tekstschrijven, interviews, werkbezoeken, con-
gresorganisatie en zo verder. ‘Het sociale domein’ en de gedecentraliseerde zorg en 
ondersteuning in gemeenten maken deel uit van ons adviesdomein. Door mijn werk 
voor de RVS heb ik daarom kennis van het hoe en waarom van de decentralisaties, 
evenals van de praktijk van lokale zorg en ondersteuning sinds 2015. Het gaat dan om 
kennis van wetgeving, kennis uit onderzoeken, kennis van de actualiteiten en kennis 
op grond van ervaringen die bestuurders en professionals in de loop der jaren met de 
RVS hebben gedeeld.

Ik ben dus niet ‘blanco’ met mijn onderzoek begonnen – zoals dat in de klassieke 
antropologische aanpak regelmatig wel wordt bepleit. De kennis en ervaring die ik 
vanuit de RVS meebreng heeft me in mijn ogen echter in positieve zin geholpen bij 
het schrijven van dit proefschrift. Ik ben namelijk gewend om te schakelen tussen 
abstracte, algemene structuren en concepten enerzijds en concrete ervaringen van 
burgers, professionals en bestuurders anderzijds. Die ervaring heeft er mede aan bij-
gedragen dat ik in dit proefschrift theorie en empirie heb kunnen combineren. Het 
maakt deel uit van mijn dagelijks werk om institutionele veranderingen in de ver-
zorgingsstaat onafhankelijk te onderzoeken, verschillende onderzoeksmethoden te 
gebruiken, daarbij open te blijven staan voor verschillende (botsende) perspectieven 
en een politiek oordeel te vermijden.

Dat is precies wat ik ook in dit onderzoek heb beoogd: ik wil onderzoeken hoe de 
opvattingen over een menswaardig bestaan die een rol spelen in de decentralisaties in 
de praktijk betekenis krijgen. Het doel daarvan is niet om te beoordelen of ze worden 
‘waargemaakt’ en of dat ‘goed’ of ‘fout’ is, maar om te kijken hoe de aannames achter 
de decentralisaties de praktijk beïnvloeden en (mede) vormgeven (of juist niet) – om 
daar vervolgens het bestuurskundig begrip van de Nederlandse verzorgingsstaat mee 
te verdiepen. Daarbij is bij mij gaandeweg mijn onderzoek de overtuiging dat ‘het 
etnografische perspectief’ waarmee deze paragraaf begon een onmisbaar is in een 
casusonderzoek naar het samenspel van mens, werk en taak.

Etnografie in bestuurskunde

Etnografie is een onderzoeksmethode die niet de instrumentele, rationele en techni-
sche kanten van beleid belicht, maar juist de menselijke, alledaagse, kleinschalige en 

27 Zie www.raadrvs.nl/over-de-rvs (geraadpleegd op 12 maart 2021). 
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praktische kant. Dat wordt al geruime tijd gezien als een verrijking van de bestuurs-
kunde:

“In capturing the mundane, the routine, the taken for granted, and the non-verbal, ethno-
graphy can provide depth and nuance to official accounts of policy-making.” (Gains 2011: 
158).

Bestuurskunde zou, met behulp van etnografie, veel meer moeten gaan over het 
 verder vertellen van kleine, menselijke verhalen dan over het vinden van abstracte, 
formele en conceptuele waarheden (Bevir 2011). Dat levert bijvoorbeeld beleidsmakers 
– die zelf vaak geen onderdeel uitmaken van de praktijk waarvoor zij beleid maken – 
belangrijke kennis op:

“We can tell policy experts what the implications are of their policy on other people. We 
can tell policy [experts] what the people that we have studied need in the way of policy.” 
(Becker et al. 2004: 265).

Of zoals bestuurskundige Rod Rhodes het beschrijft:

“[The tools of ethnography] lead us into the office, the engine room of public administra-
tion, where the state is continuously enacted and reshaped. They enable us to explore the 
contending beliefs and practices of elites. They seek out the silent voices in the bureaucracy. 
Above all, they lead to surprises, to moments of epiphany, so we look at the world through 
different spectacles.” (Rhodes 2014: 326)

Daarmee voegt etnografisch onderzoek een belangrijk perspectief toe aan het onder-
zoek én de praktijk van verzorgingsstaatinstituties. Verschillen tussen mensen zijn 
lastig te vangen in regels, structuren en theorieën, terwijl juist het waarnemen van 
verschillen tussen mensen ertoe doet als het gaat om adequaat sociaal beleid (Stack 
1997). Etnografisch onderzoek erkent verschillen tussen mensen en presenteert deze 
niet alleen als losse situaties of ervaringen, maar kan ook komen tot een analyse van 
de specifieke context waarbinnen die ervaringen begrepen kunnen worden (Curtis 
1999).

Met andere woorden: etnografie is een manier om de werking van beleid en bestuur 
in de praktijk met aanziens des persoons te onderzoeken, waar het (wetenschappelijke 
en professionele) begrip van beleid en bestuur juist vaak zonder aanziens des persoons 
blijft. Precies die kwaliteit maakt dat etnografie de kern van mijn onderzoeksstrategie 
uitmaakt: het is een manier om ‘de mens’ in institutionele praktijken en structuren te 
onderzoeken.

Tegelijkertijd is meer nodig om empirie aan theorie te verbinden en om de beweging 
van de decentralisaties vanuit de intrinsieke logica’s van verzorgingsstaatinstituties 
te kunnen duiden. Het is niet voor niets dat het conceptueel kader dat ik hanteer 
‘mens’, ‘werk’ én ‘taak’ omvat. Het veldwerk dat deel uitmaakt van dit onderzoek is 
daarom ingebed in een onderzoeksstrategie bestaande uit discoursanalyse, beleids-
analyse en verdiepingsinterviews. Maar in een onderzoek naar hoe opvattingen over 
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menswaardig bestaan doorwerken in instituties van de Nederlandse verzorgingsstaat 
is het etnografisch perspectief in mijn ogen onmisbaar.

5.4 Conclusie

De drie decentralisaties van 2015 – toen taken in langdurige zorg, jeugdzorg en voor-
zieningen rondom arbeid en participatie naar gemeenten werden overgeheveld – 
lenen zich voor een onderzoek naar het samenspel van mens, werk en taak. Deze 
ingrijpende institutionele hervorming behelst namelijk niet alleen een juridische en 
beleidsmatige operatie, maar is gekoppeld aan normatieve opvattingen over een mens-
waardig bestaan, de manier van werken die daarbij hoort en de achterliggende verde-
ling van taken en verantwoordelijkheden. Bestaande grootschalige onder zoeken naar 
de decentralisaties leggen deze normativiteit wel bloot, maar slagen er niet in deze ook 
te doorgronden, omdat een analyse van de normatieve aard van verzorgingsstaatin-
stituties in deze onderzoeken (nog) ontbreekt. Een onderzoek naar het samenspel van 
mens, werk en taak in de decentralisaties van 2015 is daarom relevant.

Een onderzoek naar het samenspel van mens, werk en taak betreft ontmoetingen tus-
sen staat en burgers, verbindt empirie met theorie en plaatst institutionele praktijken 
in een grotere context – zo stelde ik al in de eerste hoofdstukken van dit proefschrift. 
Het etnografische perspectief, dat het mogelijk maakt om ‘de mens’ in institutionele 
praktijken in beeld te brengen, is daarin onmisbaar. Om empirie en theorie goed te 
verbinden heb ik mijn etnografische veldwerk ingebed in een gecombineerde onder-
zoeksstrategie, waarvan ook een discoursanalyse, een beleidsanalyse en verdiepings-
interviews deel uitmaken.

In de hoofdstukken 6 tot en met 10 van dit proefschrift presenteer ik mijn onder-
zoek naar het samenspel van mens, werk en taak in de decentralisaties van 2015. In 
hoofdstuk 6 schets ik het landelijke verhaal van de decentralisaties op grond van een 
discoursanalyse van beleidsstukken en Kamerstukken, met de focus op mensbeelden 
(o.a. wie is ‘de hulpbehoevende mens?’), werkwijze (o.a. opvattingen over wanneer 
zorg en hulp ‘goed’ zijn) en taakopvatting (o.a. wie is aan zet en waarom?). Vervol-
gens beschrijf ik het samenspel van mens, werk en taak in de gemeente Utrecht, eerst 
in organisatorisch en beleidsmatig opzicht (hoofdstuk 7) en daarna in de dagelijkse 
praktijk van een buurtteam – daar waar ontmoetingen met burgers plaatsvinden 
(hoofdstuk 8, 9 en 10). Vanuit die empirie zoek ik opnieuw de theoretische reflectie op 
met behulp van het conceptuele kader zoals in hoofdstuk 4 beschreven. Zo brengt het 
casusonderzoek in de gemeente Utrecht niet alleen het samenspel van mens, werk en 
taak in de decentralisaties van 2015 in beeld, maar helpt het uiteindelijk ook om het 
bestuurskundig begrip van de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties te verrij-
ken.
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6 Het landelijke verhaal van de 
decentralisaties

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor (delen van) de langdurige zorg, 
jeugdzorg en voorzieningen op het terrein van (arbeids)participatie overgeheveld van 
Rijk naar gemeenten: de drie decentralisaties. In aanloop naar de decentralisaties is 
volop gedebatteerd over het waarom en het hoe van deze verandering. In deze debat-
ten spelen verschillende normen ten aanzien van een menswaardig bestaan een rol. 
Dat geldt ook voor normen ten aanzien van kwaliteit van zorg en ondersteuning en 
normen ten aanzien van de verhouding tussen overheid en burger in wat ‘het sociaal 
domein’ is gaan heten. Samen vormen ze het verhaal over het samenspel van mens, 
werk en taak, dat de decentralisaties vorm en inhoud heeft gegeven. In dit hoofdstuk 
vertel ik dat verhaal.

Het verhaal van de decentralisaties is de eerste stap om het samenspel van mens, werk 
en taak in een concrete institutionele hervorming te kunnen duiden. Dit gedeelte van 
het onderzoek is gebaseerd op de discoursanalyse die ik van het parlementaire debat 
over de decentralisaties heb gemaakt, aangevuld met reflecties uit de interviews die 
ik heb afgenomen (zie het vorige hoofdstuk voor een toelichting op de methodologie).

Het verhaal van de decentralisaties begint met verschillende ideeën over wat een 
menswaardig bestaan inhoudt. Wat kenmerkt ‘goed’ leven en welke rol zouden zorg 
en ondersteuning daarin moeten hebben? Ik vat dit gedeelte van het discours onder 
het kopje ‘mens’ (6.1.). Op basis van het mensbeeld dat de decentralisaties kenmerkt 
valt er vervolgens iets te zeggen over het handelen van professionals en organisaties 
dat zou moeten bijdragen aan dit menswaardig bestaan. Dit gedeelte van het discours 
toont normatieve ideeën over wat ‘goede’ zorg en ondersteuning is. Ik beschrijf deze 
ideeën onder het kopje ‘werk’ (6.2). Tot slot spreekt uit het mensbeeld en de bijbe-
horende werkwijze ook een aantal normen ten aanzien van rollen, taken en verant-
woordelijkheden. Deze normen presenteer ik onder het kopje ‘taak’ (6.3.). Ik sluit af 
met een conclusie over het samenspel van mens, werk en taak in het verhaal van de 
decentralisaties.

6.1 De mens die zichzelf redt, actief meedoet en niet medicaliseert

Dit deel van het verhaal van de decentralisaties gaat over ‘goed’ leven: over hoe een 
menswaardig bestaan in de Nederlandse samenleving eruitziet. Op grond van de dis-
coursanalyse stel ik dat het mensbeeld in de decentralisaties een samenspel is tussen 
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de normen van zelfredzaamheid, participatie en normaliseren. Oftewel: de decen-
tralisaties vertellen het verhaal van de mens die zichzelf redt, actief meedoet en het 
leven niet onnodig medicaliseert.

Zelfredzame en verantwoordelijke burgers

Het verhaal van de decentralisaties is het verhaal van zelfredzame en verantwoor-
delijke burgers. Dat zijn burgers die zelf in actie komen, zelf regie voeren over hun 
eigen leven, eigen ideeën hebben over hun kwaliteit van leven en zelf om hulp vragen 
als dat nodig is. Zelfredzaamheid is de norm. Dat is niet omdat de overheid dat wil, 
maar omdat mensen dat zelf willen. Tenminste, dat stelt de regering anno 2014 in haar 
toelichting op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015): “Mensen 
willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen leven behouden en niet 
eenzaam zijn.” (TK 33841-3: 1).

De hulpbehoevende mens is in het verhaal van de decentralisaties iets van het ver-
leden. Niet omdat burgers het voortaan zonder zorg of ondersteuning kunnen stellen, 
maar omdat de boodschappers van dit verhaal het niet langer wenselijk vinden om 
‘hulpbehoevendheid’ als uitgangspunt te kiezen voor het bieden van zorg en onder-
steuning. De regering licht toe: “De vanzelfsprekendheid dat mensen in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan de 
samenleving, is in dit wetsvoorstel expliciet verankerd.” (TK 33841-3: 5f). De eigen verant-
woordelijkheid van burgers komt dus voorop te staan en hulp wordt pas aangeboden 
als burgers daar eerst zelf om vragen.

De zelfredzame en verantwoordelijke burger wendt zich met zijn hulpvraag eerst 
tot zijn informele netwerk: tot buren, familie, vrienden. De regering vindt het “immers 
heel normaal dat mensen iets doen voor hun partner, familielid of goede vriend als die niet 
geheel op eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving. De regering wil het automatisme 
doorbreken dat ingezetenen zich bij elke hulpvraag tot de overheid wenden.” (TK 33841-3: 25) 
Professionele zorg en ondersteuning namens de overheid komt in het verhaal van de 
decentralisaties dus pas in beeld als burgers er met hun netwerk niet uitkomen. Dán 
is er over de inzet van professionele zorg en ondersteuning overigens geen twijfel: die 
moet gewoon voorhanden zijn. De inzet van professionele zorg en ondersteuning doet 
als zodanig dan ook niets af aan de onderliggende norm van zelfredzaamheid en ver-
antwoordelijkheid. De aanname is tegelijkertijd dat de inzet van professionele zorg en 
ondersteuning in een gemeenschap van zelfredzame, verantwoordelijke burgers zorg 
en ondersteuning minder prominent aanwezig zal zijn dan in een gemeenschap van 
burgers die als hulpbehoevend worden beschouwd.

De burger die monddood en passief wordt gemaakt: dat is in het verhaal van de 
decentralisaties een schrikbeeld waarmee moet worden afgerekend. Er dient daarom 
altijd mét in plaats van over burgers met een hulpvraag gesproken te worden. Hun 
betrokkenheid bij hun eigen hulpvraag en bij hulpvragen van hun naasten verdient 
stimulans. Dat is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor de samenleving. In 
het verhaal van de decentralisaties krijgt menselijke waardigheid dus betekenis in 
‘eigen regie’, ‘eigen kracht’ en ‘zeggenschap’ van burgers. Staatssecretaris Van Rijn 
verwoordt dit in maart 2014 als volgt: “Onder waardig omgaan met mensen versta ik in dit 
verband ondersteuning die wordt geleverd met zoveel mogelijk ruimte voor eigen regie en met 
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respect voor de behoeften, gevoelens en wensen van de cliënt. Zeker ook vanuit het oogpunt 
van waardig omgaan met mensen is in veel gevallen hulp door een naaste, als beide partijen 
dat wenselijk en mogelijk achten, daarom verre te verkiezen boven hulp door onbekende der-
den.” (TK 33841-34: 5f) Het hanteren van de norm van zelfredzaamheid verhindert in 
het verhaal van de decentralisaties dat hulp namens de overheid onnodig en tegen 
iemands wensen en behoeften in wordt opgedrongen en bevordert zo het respecteren 
van menselijke waardigheid.

Iedereen doet actief mee

In het verhaal van de decentralisaties zijn mensen niet alleen maar zelfredzaam en 
verantwoordelijk, maar leveren ook naar vermogen een bijdrage aan de samen leving. 
Dat gebeurt in de overtuiging dat iedereen mee zouden moeten doen en mee zou 
moeten tellen. Participatie is de norm en inclusie de onderliggende waarde. Hulpbe-
hoevendheid wordt daarom niet alleen afgedaan als een verkeerd uitgangspunt (zie 
‘zelfredzame en verantwoordelijke burgers’), maar ook als een te makkelijk uitgangs-
punt. In het verhaal van de decentralisaties wordt primair gekeken naar wat mensen 
nog wél kunnen, in plaats van naar wat ze niet (meer) kunnen. Zo stelt de regering 
over de Participatiewet bijvoorbeeld: “We moeten bij uitstek oog hebben voor wat mensen 
wel kunnen. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen meer dan soms wordt gedacht. Dat 
verdient erkenning. Niet door hun zwakte te bevestigen, maar door hen op hun mogelijkhe-
den en verantwoordelijkheden aan te spreken. Dit wetsvoorstel neemt dat als uitgangspunt.” 
(TK 33161-3: 3) De norm van participatie past bij het beeld van een samenleving waar 
zo veel mogelijk mensen ‘meedoen’ en in een pleidooi voor het benutten van talenten 
van alle mensen in de breedst mogelijke zin van het woord.

In het verhaal van de decentralisaties wordt geconstateerd dat participatie goed is 
voor mensen en hun problemen zelfs kan doen afnemen. De aanname is dat als men-
sen alleen maar zorg en ondersteuning ontvangen – en daar niets voor terug hoe-
ven doen – dit uiteindelijk hun eigenwaarde noch de samenleving ten goede komt. 
De regering licht toe: “De cliënt die maatschappelijke ondersteuning ontvangt, kan zichzelf 
 helpen door het verrichten van activiteiten en daardoor niet alleen zijn eigen maatschappelijke 
participatie verbeteren, maar ook ‘iets terugdoen’ en dat geeft mensen een sterker gevoel van 
eigenwaarde dan wanneer men alleen ‘ontvangt’ – hoe noodzakelijk dat ook is.” (TK  33841-3: 
29). Daarom mag er best iets tegenover zorg en ondersteuning staan. Dat kan de zoge-
naamde formele ‘tegenprestatie’ zijn (in het geval van bijstandsvoorzieningen), maar 
het kan ook indirecter en informeler, bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen om vrij-
willigerswerk te doen. De norm van participatie betekent in het verhaal van de decen-
tralisaties een verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘mogelijk maken dat’. Oftewel: niet 
overnemen, maar faciliteren – zodat mensen altijd zelf een actieve rol houden in de 
zorg en ondersteuning die ze krijgen. Ook dat is in het verhaal van de decentralisaties 
een vorm van meedoen en bijdragen aan de samenleving. Een vorm, bovendien die 
bijdraagt aan (respect voor) menselijke waardigheid.

De norm van participatie komt namelijk onder meer tot uitdrukking in het bena-
drukken van het belang van ‘zorgen voor elkaar’. Participatie in de vorm van zorgen 
voor elkaar draagt volgens het verhaal van de decentralisaties bij aan onderlinge ver-
banden tussen burgers. Betrokkenheid bij elkaars wel en wee is meteen een manier 
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om bij te dragen aan de samenleving. Met de nadruk op participatie wordt in de ogen 
van de regering een vorm van onderlinge solidariteit hersteld die in het slop zou zijn 
geraakt: “‘Zorgen voor elkaar’ is al zo oud als de mensheid. Mensen voelen zich betrokken bij 
elkaar, leven in sociale verbanden en zorgen voor elkaar wanneer dat nodig is; ‘Zorg voor elkaar’ 
is daarmee een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Maar de vanzelfsprekendheid om 
naar elkaar om te zien, is wat verloren geraakt. De regering vindt het belangrijk dat de betrok-
kenheid van de samenleving bij mensen met problemen vergroot wordt.” (TK  33841-3: 47f) 
Het vergroten van de actieve betrokkenheid van burgers bij het ‘zorgen voor elkaar’ is 
niet alleen een belangrijk onderdeel van ieders dagelijks leven, maar verbindt mensen 
met elkaar – aldus het verhaal de decentralisaties.

De ambitie van de regering, zoals het verhaal van de decentralisaties dat vertelt, is 
dan ook om mensen in hun (eigen)waarde te laten met behulp van de norm van par-
ticipatie. ‘Participatie’ is een instrument in de ambitie om menselijke waardigheid te 
respecteren. Daarbij wordt in het verhaal van de decentralisaties onderscheid gemaakt 
tussen mensen voor wie participatie vanzelf spreekt, en mensen voor wie dit (nog) niet 
zo is. De regering zegt daarover: “De regering wil ook aan deze mensen perspectief bieden 
op volwaardig burgerschap en [zij] streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt. (…) Participatie 
biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale 
cohesie, de economie en de houdbaarheid van onze sociale voorzieningen.” (TK  33161-E: 37) Bij 
de norm van participatie hoort dus een onderliggend streven naar inclusiviteit, waar-
bij ‘meedoen’ geldt als entreekaartje tot volwaardig burgerschap.

Het ‘normale’ leven niet onnodig medicaliseren

Het mensbeeld van zelfredzame, verantwoordelijke burgers die actief meedoen kent 
nog een derde norm: de norm van ‘normaliseren’. In het verhaal van decentralisaties 
ligt de nadruk op het ‘normale’ dagelijkse leven van mensen in plaats van op ziekte, 
zorg of gebrek. Er wordt bijvoorbeeld letterlijk gesproken over “demedicaliseren, ont-
zorgen en normaliseren” als belangrijk doel van de stelselwijziging op het terrein van 
jeugdzorg (33694-3: 2). ‘Normaliseren’ in het verhaal van de decentralisaties is het stre-
ven om ieder mens de kans te geven méér te zijn dan diens ziekte of gebrek. Hierbij 
past een zo ‘gewoon’ mogelijk dagelijks leven, waarin niet alles draait om zorg en zich 
zorgen maken.

Een voorbeeld daarvan is de aanname dat mensen het liefst zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Het verhaal van de decentralisaties is gestoeld op de overtuiging dat 
alle mensen het liefst zo lang mogelijk thuis zouden willen blijven wonen. Ook als 
zij op een gegeven moment (meer) zorg of ondersteuning nodig hebben. Hoewel er 
verschillende ideeën circuleren over hoe dat zou kunnen worden bereikt, is er geen 
twijfel over het onderliggende ideaal: thuis is beter. Het draagt bij aan het welbevin-
den én voorkomt immers onnodige medicalisering, aldus de regering: “Door gerichte 
ondersteuning bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dage-
lijkse levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen, kunnen mensen die het op eigen 
kracht niet redden (ook niet met ondersteuning van de sociale omgeving), zo lang mogelijk in 
de eigen leefomgeving blijven en blijven meedoen in de maatschappij. Dit draagt bij aan hun 
welbevinden en voorkomt onnodige medicalisering.” (TK 33841-3: 14).
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Het pleidooi voor normaliseren is volgens de regering nodig in reactie op de afne-
mende tolerantie voor risico’s en afwijkend gedrag en de grote neiging naar het 
medicaliseren van problemen van burgers. In 2013 verwoorden de bewindspersonen 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit in hun beleids-
doelstellingen als volgt: “Steeds meer ongemakken en maatschappelijke problemen zijn in 
de gezondheidszorg beland. Het begrip zorg is opgerekt en omvat steeds meer niet-medische 
zaken. (…) De vraag is of deze medicalisering ons heeft opgeleverd wat we ervan verwachtten, 
of onze levensverwachting of ons levensgeluk erdoor toenemen. De verwachting van waartoe 
de zorg in staat is en wat de zorg kan leveren is enorm. Daaraan kan in de praktijk niet worden 
voldaan.” (32620-78: 5) In reactie pleit de regering voor een ander perspectief: de blik 
waarmee naar problemen en aandoeningen gekeken wordt moet niet te medisch zijn. 
Zorg is niet altijd het beste antwoord op de hulpvraag van burgers. Soms kunnen 
andere zaken, zoals meer gezelschap, meer dagbesteding of kleine hand- en spandien-
sten bij dagelijkse dingen van grotere betekenis zijn.

In het verhaal van de decentralisaties zijn mensen op grond van de norm van ‘nor-
maliseren’ gebaat bij preventie, ‘vroegsignalering’ en lichte, laagdrempelige zorg. Dat 
is zorg waar ze als mens beter van worden – beter dan van (te) zware zorg. Overi-
gens gaat het concreet dan vaak om kinderen en om het ‘normaliseren’ van de context 
waarbinnen zij opgroeien. Het is binnen die context dat hun menselijke waardigheid 
tot stand en tot bloei komt, aldus het verhaal van de decentralisaties. Dat gebeurt in 
ontmoetingen en interacties die horen bij het ‘normale’ dagelijkse leven van opgroei-
ende kinderen, thuis, op school en in de buurt, in plaats van in ontmoetingen en 
interacties met professionele zorg. In de Eerste Kamer schetst een CDA-Kamerlid dit 
met de volgende woorden: “We  kunnen  alles  in  protocollen,  procedures  en  structuren  rege-
len,  maar uiteindelijk  begint  het  bij  de  menselijke interactie.  Immers,  ‘it  takes  a  village  to 
 raise  a  child’.” (EK 33684-19-2:2) Uit de norm van normaliseren spreekt de overtui-
ging dat laagdrempelige, lichte vormen van ondersteuning in een ‘normale’ setting 
uiteindelijk meer recht zullen doen aan menselijke waardigheid dan formele zorg in 
externe, gemedicaliseerde setting.

Zelfredzaamheid, participatie, normaliseren: in gesprek over het mensbeeld van de 
decentralisaties

Het mensbeeld van de decentralisaties is ook onderwerp van gesprek geweest in de 
verdiepingsinterviews. Ik vroeg hen naar de essentie van de decentralisaties met als 
doel mijn discoursanalyse te verhelderen en – waar nodig – aan te scherpen. Er lijkt 
echter weinig fundamentele discussie te zijn over de essentie van de decentralisaties. 
Het beeld van de mens die zichzelf redt, actief meedoet en zo veel mogelijk een ‘nor-
maal’ leven leidt komt in hun antwoorden duidelijk naar voren. In meerdere inter-
views komen de normen van zelfredzaamheid, participatie en normaliseren terug. De 
centrale boodschap van de respondenten is daarbij: we zitten op de goede weg wan-
neer zorg en ondersteuning de eigen regie van mensen vergroten. In de woorden van 
een wethouder: “Als de inwoner het gevoel heeft, de indruk heeft, ik krijg meer regie over mijn 
leven, ik krijg een sterkere mogelijkheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven, ik 
voel me beter ondersteund, ik voel me beter in staat om dingen te ondernemen, om activiteiten 
te ondernemen, ja, dan zit je op het goede spoor.”

6  Het landelijke verhaal van de decentralisaties 93

Content.indd   93Content.indd   93 19 Jul 2021   09:31:1019 Jul 2021   09:31:10



De vraag, wat mensen zelf of met behulp van hun netwerk zouden kunnen doen, 
wordt als legitiem ervaren, en het bevorderen van zelfredzaamheid is een doel dat 
uiteenlopende politieke voorkeuren met elkaar verbindt. Daaraan gekoppeld is ook 
nog steeds de overtuiging dat mensen meer zijn dan hun ziekte of hun kwetsbaarheid, 
en dat iedereen in de basis de wens heeft om actief mee te doen aan de samenleving. 
Zoals een directeur bij het ministerie van VWS het zei: “Maar uiteindelijk denk ik: ieder-
een wil erbij horen, iedereen wil waardering krijgen. Als je niet kunt werken wil je best wel iets 
bijdragen aan iemand anders. Dan moet dat wel gezien worden, er moet aandacht voor zijn en 
het moet ook mogelijk gemaakt worden.”

Ook de aanname dat niet iedereen zelfredzaam is of kan worden is een terugkerend 
onderwerp van gesprek. De meeste respondenten zijn het erover eens dat voor deze 
groep zorg en ondersteuning beschikbaar moet zijn. Daarbij is wel de bedoeling dat 
die zorg en ondersteuning in het teken staan van het zo veel mogelijk aanspreken 
van “de eigen kracht” van mensen. Verschillende respondenten de kanttekening dat dit 
ideaal op papier misschien rooskleuriger overkomt dan in de praktijk. Daar kan het 
nog wel eens schuren. Immers, in de woorden van een beleidsmedewerker: “Want je 
probeert mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken. Maar je hebt ook gewoon mensen die, wat 
je er ook aan doet, waar geen ontwikkeling zit. En mensen die gewoon niet zelfredzaam zijn en 
die het ook nooit zullen worden.”

Precies deze aanname wordt tijdens mijn interviews in 2019 – vier jaar na de decen-
tralisaties – ook kritischer bekeken. Een aantal respondenten is kritisch op het gemak 
waarmee gezegd wordt dat ‘zelfredzaamheid’ voor sommige mensen een onbereik-
baar ideaal zal blijven. Een respondent geeft bijvoorbeeld aan dat het gemak waar-
mee organisaties aannemen dat hun zorg of hulp altijd nodig zal blijven “eigenlijk heel 
aanmatigend” is. Juist een dergelijke klakkeloze omarming van het bestaansrecht van 
de eigen organisatie staat het streven naar zelfredzaamheid volgens deze respondent 
in de weg. Aan de andere kant van het spectrum geven respondenten terug dat de 
manier waarop zelfredzaamheid in aanloop naar de decentralisaties als eenduidige 
norm is omarmd misschien toch ook wat naïef is geweest: de norm is in de praktijk 
minder eenduidig toe te passen dan vooraf verondersteld. En dus stelt een beleids-
medewerker van de landelijke overheid: “Dat zijn wel dingen waarvan, die zouden we nu 
laat ik zeggen minder makkelijk opschrijven.” Overigens bevestigen zowel de kritiek op 
de norm van zelfredzaamheid als de kritiek op het betwijfelen ervan de belangrijke 
plaats van de norm van zelfredzaamheid in het verhaal van de decentralisaties.

6.2 Het werk dichtbij en op maat

Het mensbeeld dat spreekt uit het verhaal van de decentralisaties staat niet op zich-
zelf. De normen ten aanzien van een menswaardig bestaan zijn gekoppeld aan de 
vraag, hoe zelfredzaamheid, participatie en normaliseren in de praktijk bevorderd of 
gestimuleerd kunnen worden. Dat is de vraag naar een werkwijze. Dit gedeelte van 
het verhaal van de decentralisaties gaat over het handelen van professionals en toont 
normatieve ideeën over wat ‘goede’ zorg en ondersteuning behelst. De werkwijze die 
de decentralisaties kenmerkt is een samenspel van de normen van nabijheid en maat
werk. Oftewel: het werk dichtbij en op maat.
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De nabije overheid

Het verhaal van de decentralisaties gaat over de overheid die dichtbij de mens komt. 
De gemeente wordt in dit verhaal neergezet als overheid die zijn burgers kent en 
dichtbij hen staat. Dat leidt ertoe dat gemeenten als geen andere overheid rekening 
zouden kunnen houden met de verschillen tussen mensen en hun behoeften aan zorg- 
en ondersteuning. Het is dan ook de gemeente die als beste in staat wordt geacht om 
zorg en ondersteuning op maat te leveren. Nabijheid is de norm.

De metafoor die daarbij gebruikt wordt is die van ‘de goede buur’: iemand die je op 
straat en in de wijk zomaar tegen kunt komen, omdat je nu eenmaal dicht bij elkaar 
verblijft. Deze metafoor staat symbool voor wethouders en gemeenteraadsleden die 
weten over wie ze het hebben, wanneer ze in de raadszaal debatteren over het aanbod 
van zorg en ondersteuning in hun gemeente. Dat is tenminste de aanname die in dit 
verhaal een belangrijke plaats inneemt. Al in 2011 spreekt staatssecretaris Veldhuij-
zen van Zanten-Hyllner van VWS haar vertrouwen in de norm van nabijheid uit: “Ik 
heb groot vertrouwen in onze samenleving, omdat ik ervan uitga dat de 418 desbetreffende 
wethouders (…) de mensen in hun gemeenten kennen. Zij kennen het gehandicapte kind dat 
’s morgens het busje ingaat, omdat dit het kind is van iemand die zij kennen. (…) Als de ouders 
op een gegeven moment op het gemeentehuis langskomen om te zeggen dat de moeder het niet 
meer trekt, dan zijn de wethouders degenen die in gesprek gaan om te bezien op welke wijze de 
moeder ondersteund kan worden, zodat zij haar gezin bij elkaar kan houden. (…) Dat is men-
senwerk.” (TK 30597-217: 19). In dit verhaal staan wethouders en gemeenteraadsleden 
dichtbij de burger en kunnen zij vanwege die korte lijnen makkelijk contact met bur-
gers maken en ‘mensenwerk’ leveren.

Nabijheid is de norm voor ‘goede’ zorg en ondersteuning, omdat een hechte relatie 
tussen overheid en burger de basis vormt voor het kunnen respecteren van menselijke 
waardigheid van alle inwoners van een gemeente. Deze aanname leidt in het verhaal 
van de decentralisaties vervolgens tot een aantal praktische idealen ten aanzien van 
het verlenen van zorg en ondersteuning. Om te beginnen is een bekend, vertrouwd 
gezicht voor cliënten van belang: geen eindeloze rij van verschillende hulpverleners 
over de vloer, maar een duidelijke ‘regisseur’ voor iedere cliënt. Bijvoorbeeld in de 
jeugdhulp: “Eén gezin, één plan, één regisseur.” (TK 33684-3: 2). Ook een duidelijk aan-
spreekpunt binnen de gemeente is van belang. Als dichtstbijzijnde overheid kent die 
de noden en wensen van zijn burgers immers als beste. Coördinerend minister voor 
de drie decentralisaties, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (BZK), betoogt: “De grondgedachte achter deze exercitie is: ervoor zorgen dat de 
eerste bestuurslaag, de bestuurslaag die het dichtst bij mensen staat, de laag is die bij een huis-
houden over de vloer komt en die de situatie opneemt.” (33400 VII-73: 13). Bij de norm van 
nabijheid hoort dus de ambitie dat de gemeente letterlijk gezicht krijgt voor mensen.

Kwaliteit van zorg en ondersteuning betekent in het verhaal van de decentralisaties 
een geloof in de zogenaamde ‘integrale’ aanpak. De gemeente zou op grond van de 
norm van nabijheid beter dan het Rijk in staat moeten zijn om problemen van burgers 
in hun onderlinge samenhang te bezien. Met die integrale blik zou de gemeente in 
staat moeten zijn om te handelen naar een holistisch mensbeeld in plaats van een 
gefragmenteerd mensbeeld. Dat is belangrijk, want zorg en ondersteuning die bijdra-
gen aan zelfredzaamheid, participatie en normaliseren begint bij het zien van de mens 
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in zijn dagelijkse context. Die context – zo wordt in het verhaal van de decentralisaties 
betoogd – is van dichtbij beter in beeld te krijgen dan van veraf.

De norm van nabijheid levert niet alleen voor maar ook achter de schermen iets op. 
Door verschillende taken en verantwoordelijkheden in handen van de bestuurslaag 
het dichtst bij burgers te leggen, zou de organisatie van zorg en ondersteuning uit-
eindelijk beter, eenvoudiger en doelmatiger worden. Wanneer nabijheid de norm is 
komt samenwerking sneller en beter van de grond, om de simpele reden dat je elkaar 
makkelijker tegenkomt en beter kent – zo is de gedachte. De integrale uitvoerings-
praktijk zou bovendien steviger verankerd moeten zijn in de huizen, straten en wijken 
van gemeenten: letterlijk dichtbij de mensen. Dat zou hen als individuen, maar ook 
als gemeenschap iets op moeten leveren, namelijk een grotere sociale samenhang en 
betere leefbaarheid. In het verhaal van de decentralisaties biedt het ‘nabij’ organiseren 
van zorg en ondersteuning dus in vele opzichten voordelen voor zowel individu als 
collectief.

‘Op maat’ is maatgevend

De norm van nabijheid als kompas voor de werkwijze in lokale zorg en ondersteu-
ning is verbonden aan een tweede norm ten aanzien van de werkwijze, namelijk de 
norm van maatwerk. In het verhaal van de decentralisaties geldt de menselijke maat 
als richtlijn voor hoe zorg en ondersteuning georganiseerd zouden moeten worden. 
Dat betekent dat zorg en ondersteuning op de persoon en diens hulpvraag afgestemd 
worden. Juist wanneer de overheid nabij is, zou de eigenheid en uniciteit van elke 
hulpvraag scherper dan ooit in beeld moeten kunnen komen. Daar kan volgens het 
verhaal van de decentralisaties dan naar gehandeld worden: er kan ‘maatwerk’ gele-
verd worden.

De hulpbehoevende mens is in het verhaal van de decentralisaties uniek. Zijn hulp-
vraag is als die van geen ander. Oftewel: een mens die om hulp vraagt stelt een per-
soonlijke vraag, geen algemene. Iemand daarin echt zien en horen is in dit verhaal ook 
meteen de essentie van menselijke waardigheid. Door niet bij voorbaat te vergelijken, 
te categoriseren of te veralgemeniseren laten hulpverleners mensen met een hulpvraag 
in hun waarde. ‘Maatwerk’ sluit dan ook direct aan bij de “persoonlijke omstandigheden 
en levensfase” van de hulpvrager (33841-3: 2). De kans op succesvolle zorg en ondersteu-
ning wordt daarmee groter – zo luidt de aanname in het verhaal van de decentralisa-
ties. Tegelijkertijd betekent het ook dat zorg en ondersteuning overal van elkaar gaan 
verschillen. Dat wordt niet als problematisch, maar juist als wenselijk gezien: “Cliënten 
die in verschillende omstandigheden verkeren, kunnen ook verschillend worden behandeld. Dat 
is geen ongelijke behandeling, maar het leveren van passende ondersteuning.” (33841-34: 8). 
‘Maatwerk’ is dus niet hetzelfde als willekeur of ongelijke behandeling.

Goede zorg of ondersteuning is dus ‘maatwerk’ en dat staat of valt in dit verhaal met 
de wijze van ontmoeting en bejegening. Hulpverleners moeten met aandacht kunnen 
luisteren en de vraag achter de vraag kunnen ontrafelen. Dat vergt een goed gesprek: 
een gesprek vol persoonlijk contact tussen hulpvrager en hulpverlener waarin de 
zorg- of ondersteuningsbehoefte zorgvuldig en grondig onderzocht wordt. Het ver-
haal van de decentralisaties pleit dan ook voor gelijkwaardigheid, ondanks het feit dat 
de een hulp vraagt en de ander hulp verleent. Met andere woorden: de relatie tussen 
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overheid en burger manifesteert zich bij ‘maatwerk’ in de gelijkwaardige ontmoeting 
tussen twee mensen, waarvan de een de ander mogelijk kan helpen.

Het is in de context van het (t)huis van de hulpvrager, op diens vertrouwde plek, dat 
de overheid in staat is om de burger het beste te helpen met zijn vraag – zo luidt de 
aanname. Gesprekken tussen hulpvragers en hulpverleners vinden daarom bij voor-
keur plaats aan de spreekwoordelijke keukentafel. Die metafoor van de keukentafel 
wordt in het verhaal van de decentralisaties veel gebruikt, hoewel die in geen enkele 
wet voorkomt. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS zegt hier-
over: “Het gaat om het gesprek met de burger, waarin breed wordt gesproken over de hulp-
vraag, de persoonlijke situatie en de gezamenlijkheid. Daarbij wordt gezocht naar de mogelijke 
oplossingen voor de hulpvraag. Dat zijn de beleidstermen, de teksten die gebruikt worden. Wij 
vertalen dit naar ‘keukentafelgesprek’, omdat dat de menselijke maat is.” (TK 33217-72-11: 51). 
En ook de reactie van Kamerlid Van Ark (VVD) is tekenend voor de betekenis die 
‘de keukentafel’ in het verhaal van de decentralisaties inneemt: “Het is grappig, als ik 
‘keukentafel’ intoets op mijn iPad krijg ik steeds ‘leuke tafel’ als suggestie. Het is dus wel leuk 
daar aan die keukentafel. De keukentafel is natuurlijk een symbool.” (TK 33217-72-11: 51). 
De verwachtingen ten aanzien van ‘de keukentafel’ zijn echter hoog gespannen: daar 
komt ‘maatwerk’ tot stand.

Uit het verhaal van de decentralisaties spreekt een groot vertrouwen in de norm van 
maatwerk. Zorg en ondersteuning op maat zou slimme verbindingen mogelijk maken. 
Het zou samenwerking los van schotten, domeinen en sectoren bevorderen. De focus 
is te allen tijde duidelijk: de mens staat centraal, niet de systemen. In de beleidsdoel-
stellingen van VWS zoals minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn die in 2013 
naar de Kamer sturen: “De kern van de hervormingen in de zorg is dat wij een omslag willen 
maken van het denken in systemen naar het denken in mensen. (…) Hoewel verschillende 
mensen behoefte hebben aan verschillende zorg krijgen ongelijke gevallen nu vaak een gelijke 
behandeling. (…) De menselijke maat kan en moet terug in de zorg.” (TK 32620-78: 1-2). In de 
gesprekken wordt de norm van maatwerk regelmatig gelijkgesteld aan ‘de menselijke 
maat’: de persoonlijke benadering die de uniciteit van elke hulpvraag erkent en waar-
bij de warmte van een goed gesprek voor de kilte van het protocol komt.

Nabijheid en maatwerk: in gesprek over de werkwijze van de decentralisaties

“Zorg op maat en dichtbij” is de kern van de werkwijze van de decentralisaties, zo blijkt 
ook uit de verdiepingsinterviews. De normen van nabijheid en maatwerk die het ver-
haal van de decentralisaties van begin af kenmerkten zijn duidelijk te herkennen in de 
beelden die de respondenten van de decentralisaties schetsen. Inmiddels zijn die beel-
den gekleurd met ideeën over waar professionals in de praktijk tegenaan lopen. De 
norm van ‘zorg op maat’ wordt gekoppeld aan vraagstukken rond (de grenzen van) 
expertise, opleiding en samenwerken van professionals. Maar: dat kost ook gewoon 
tijd, aldus de respondenten.

Het streven naar “meer maatwerk mogelijk maken” geldt dus onverminderd als de 
kerngedachte van de lokale werkwijze. Dat geldt ook voor het beeld van wat ‘zorg op 
maat en dichtbij’ zou moeten opleveren. Namelijk dat professionals de zorg aan cliën-
ten meer in samenhang aanbieden in plaats van verschillende problemen afzonderlijk 
te behandelen. Het toverwoord daarbij is: ‘integraliteit’. Zoals een beleidsmedewerker 
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van de landelijke overheid het verwoordde: “De gezamenlijke [doelstelling] is ook natuur-
lijk dat die burger dan met die drie decentralisaties integraal kan worden geholpen. Dat is ook 
een mooi woord en een mooie droom misschien wel.”

Ook de onderliggende argumentatie van ‘zorg op maat en dichtbij’ klinkt bekend: 
de gemeente staat het dichtst bij de burger en kent hem het beste. De decentralisaties 
maken het daarom mogelijk om zorg en ondersteuning te organiseren vanuit een goed 
beeld van wat er speelt in een stad, wijk of buurt. Samenwerken, schakelen, afstem-
men: alles gaat makkelijker als je elkaar kent. Dit alles komt de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning ten goede – zo is ook de gedeelde overtuiging van de respondenten. In 
de woorden van een directeur van het ministerie van VWS: “Dichtbij is gemakkelijker 
want je kunt elkaar ook echt leren kennen. Als lokale overheid ken je je inwoners en hun context 
en heb je meer begrip en kennis van de achtergrond van mensen. Dan kun je betere afspraken 
maken over wat nodig is.”

  Uit de verschillende interviews klinkt de overtuiging dat – hoewel met de nodige 
hobbels – de norm van maatwerk nog altijd te verkiezen valt boven een gecentrali-
seerde aanpak. De respondenten erkennen dat er nog van alles beter kan en moet. Het 
alternatief, een landelijke aanpak, heeft in hun ogen echter een belangrijke schaduw-
kant: die leidt tot uniformiteit en het inperken van professionele ruimte. Dat was nu 
net niet “de bedoeling”. Een beleidsmedewerker gebruikte een metafoor om te beschrij-
ven wat er zou gebeuren als landelijke organisaties als het UWV of de Sociale Verze-
keringsbank de uitvoering van participatievoorzieningen onder hun hoede zouden 
krijgen: “Die kunnen dus efficiënt, volgens landelijke regels normen [stellen], maar dat is dan 
met veel nadruk op criteria en recht en zekerheid. (...) Je krijgt confectie. Je krijgt geen maat-
pak.” Dat ‘maatpak’ willen de respondenten juist wel. Oftewel: terug naar een lande-
lijke aanpak is voor geen van de respondenten een wenselijk scenario.

6.3 De taak van bepalen en betalen

Het mensbeeld en de werkwijze uit het verhaal van de decentralisaties spelen zich 
af in een bredere organisatorische, bestuurlijke en politieke context. Het verhaal van 
de decentralisaties komt ook met een aantal normen ten aanzien van die context. 
Gemeenten, de lokale politiek, zorgaanbieders in stad en regio: allemaal hebben ze 
een gerichte plaats en rol in het verhaal. Dit gedeelte van het discours gaat over het 
verdelen van verantwoordelijkheden en over kosten. Het is een samenspel van de nor-
men van eigenaarschap en betaalbaarheid. Oftewel: de taak van bepalen en betalen.

Wie bepaalt?

Het mensbeeld van de decentralisaties wordt vaak verwoord in de openingsstatements 
van bewindspersonen en Kamerleden. De werkwijze volgt in de eerste frasen daarna. 
Veruit de meeste aandacht in het landelijke politieke debat over de decentralisaties 
gaat echter uit naar de vraag wie er wat mag bepalen en naar de vraag hoe daarover 
dan verantwoording moet worden afgelegd. ‘Eigenaarschap’ is de norm: het tonen, 
nemen en naleven van je verantwoordelijkheden. De ambitie die klinkt in het verhaal 
van de decentralisaties is om zo duidelijk mogelijk af te spreken wie waarvoor in de 

98 Omwille van fatsoen

Content.indd   98Content.indd   98 19 Jul 2021   09:31:1019 Jul 2021   09:31:10



toekomst verantwoordelijk is. Dat is niet zomaar een ambitie, erkent de regering. De 
decentralisaties zijn volgens de staatssecretaris van VWS als een verbouwing waar-
van “iedereen het getimmer en gebonk zal horen.” (TK 30597-206: 5).

Het gesprek over de norm van eigenaarschap gaat concreet over organisatie, sturing 
en toezicht. De vraag, wie doet wat en waarom, wordt aan de hand van vele thema’s 
tot in het kleinste detail besproken. Er komt van alles aan de orde: van regels voor 
PGB-budgetten tot uitzonderingsclausules, van CAO’s van thuiszorgwerknemers tot 
verzoeken tot landelijke monitors. In die zin viert technocratie hoogtij in het verhaal 
van de decentralisaties. Dat zorgt voor de nodige verdichting en complexiteit in taal. 
Het volgende antwoord van staatssecretaris Van Rijn van VWS op een vraag van een 
Kamerlid illustreert deze stijl: “Met deze afspraken kunnen wij ook doen wat we beogen, 
namelijk de ondersteuning, participatie en begeleiding thuis zodanig inrichten, in samen-
werking met de eerste lijn, dat de gewenste ontwikkeling naar meer thuis wonen en minder 
institutioneel wonen – ik zeg het maar even zo – er niet alleen op papier komt, maar daad-
werkelijk ingezet wordt, een proces dat gefaciliteerd wordt met middelen die daarvoor beschik-
baar zijn. Dat lijkt mij een groot goed. Op die manier kunnen wij frictiekosten, als ze er zijn, 
een beetje beheersbaar houden.” (TK 30597-422: 47). Soms wordt er in het parlementaire 
debat ook door sprekers zelf gereflecteerd op dit dichte, complexe taalgebruik. Zoals 
minister Plasterk van BZK – ‘coördinerend minister’ voor de decentralisaties – zijn 
eigen taalgebruik in perspectief zet: “Voorzitter. Ik ga zo direct in op de vragen, die al snel 
heel erg bestuurlijk worden. (…) Als je mensen op straat vraagt hoe zij het vinden dat er in het 
kader van de decentralisaties een ontschot sociaal deelfonds komt, dan denk ik dat zij met hun 
ogen gaan knipperen.” (TK 33750-VII: 8f). Het taalgebruik is niet het enige dat moeilijk 
is. Het verhaal van de decentralisaties laat zelf zien dat de norm van eigenaarschap 
niet zonder dilemma’s is.

Het eerste dilemma dat hoort bij het streven naar een duidelijke taakverdeling is het 
dilemma tussen loslaten en vasthouden. Wie is eigenaar van wat? Decentraliseren 
– het woord zegt het al – betekent dat de centrale overheid taken en verantwoorde-
lijkheden uit handen geeft. In principe is dat dus ook de norm die in het verhaal van 
de decentralisaties gehanteerd wordt: de gemeente is aan zet, het Rijk niet meer. In 
de details van het landelijke politieke debat blijkt de verdeling echter minder zwart- 
wit. Bijvoorbeeld als het gaat om de rol die het Rijk op het terrein van jeugdzorg zal 
blijven vervullen. De regering schrijft in de memorie van toelichting bij de Jeugdwet: 
“[Er] ligt een eerste verantwoordelijkheid van gemeenten en het veld om aan de transformatie 
inhoud te geven. Het Rijk vervult daarbij vanuit haar systeemverantwoordelijkheid een kader-
stellende, stimulerende en ondersteunende rol.” (TK 33684-3: 3). Wat die systeemverant-
woordelijkheid vervolgens precies behelst blijft in het verhaal van de decentralisaties 
onduidelijk. Duidelijk is wel, dat de ruimte voor gemeenten om lokaal afwegingen 
te maken, snel onder druk komt te staan. Zeker als het gaat om de eindverantwoor-
delijkheid voor het stelsel van zorg en ondersteuning blijft het Rijk toch een ferme 
vinger aan de pols houden – zoals verschillende Kamerleden dat ook van VWS ver-
langen: “Omdat je natuurlijk altijd onbekend bent met de uiteindelijke uitwerking, willen wij 
wel dat er heel uitvoerig wordt bekeken in de thermometer, in de monitor, of de uitwerking 
voldoet aan de verwachtingen en aan de veronderstellingen. Als dat niet het geval is, willen 
wij dat er actie wordt ondernomen.” (EK: 33161-35-9: 9). ‘Eigenaarschap’ is in het verhaal 
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van de decentralisaties dus niet vanzelfsprekend aan de gemeente toegeschreven. De 
gemeente als “uitvoeringsorgaan van het Rijk” ligt op de loer en “manoeuvreerruimte moet 
worden bevochten” (TK 33750 VII: 6). Kortom: de norm van eigenaarschap in het verhaal 
van de decentralisaties komt expliciet met de uitdaging van ‘rolvastheid’ voor (met 
name) de Rijksoverheid.

Een tweede dilemma gaat over datgene waarover eigenaarschap getoond moet wor-
den. Dat begint met het vaststellen welke sectoren en domeinen onderdeel van de 
decentralisaties zouden moeten worden. Gaandeweg ontstaat hier een overkoepelend 
begrip voor: ‘het sociaal domein’. Deze term omvat alle zorg en ondersteuning waar-
voor de gemeente verantwoordelijkheid gaat dragen. Het gebruik van een overkoepe-
lende term symboliseert ook de uitdrukkelijke wens dat op lokaal niveau verbinding 
wordt gelegd tussen – voorheen – verschillende domeinen en sectoren. De term heeft 
bovendien een functie in het benoemen van wat niet onder het eigenaarschap van 
gemeenten gaat vallen, omdat ‘het sociaal domein’ gebruikt wordt als tegenhanger 
van ‘het medische domein’. In de gesprekken is het echter juist dit contrast tussen 
‘sociaal’ en ‘medisch’ dat voor lange discussies zorgt. Want waar ligt de grens tussen 
de twee ‘domeinen’? Een dilemma van eigenaarschap.

Een derde dilemma gaat over de vraag, hoe eigenaarschap getoond kan worden. 
Hoe legt de gemeente verantwoording af over lokale praktijken en keuzes? De ambitie 
is om vanuit vertrouwen te decentraliseren. De democratisch gekozen gemeenteraad 
wordt gezien als belangrijke en legitieme toezichthouder en daarmee als waarborg 
om in vertrouwen te kunnen decentraliseren. Een tweede belangrijke waarborg die 
wordt benadrukt is het organiseren van voldoende inspraak voor burgers. Tegelij-
kertijd straalt het verhaal van de decentralisaties op het punt van legitimiteit ook een 
afwachtende houding uit: eerst zien, dan geloven. Niet iedereen is bereid om te aan-
vaarden dat een lokale legitimering van gemaakte keuzes in een gedecentraliseerd 
stelsel afdoende zou zijn. Zeker niet als dat betekent dat er verschillen tussen gemeen-
ten kunnen ontstaan. De vraag, of en in welke mate verschillen tussen gemeenten 
aanvaardbaar zijn, keert veelvuldig terug in het verhaal van de decentralisaties. Ove-
rigens tegen de achtergrond van het besef, dat dit nu eenmaal de consequentie van 
decentraliseren is. Zoals een politicus van de SGP dit ten aanzien de Jeugdwet ver-
woordt: “Dan krijg je inderdaad verschillen tussen gemeenten, maar dat is de consequentie 
van de keuze voor decentralisatie. Dan geef je de lokale democratie dus het vertrouwen dat ze 
het goed regelt. Natuurlijk wordt het gemonitord en misschien moet het worden bijgesteld of 
moet er een terugkoppeling plaatsvinden. Dat is allemaal goed en prima, maar dat is wel de 
consequentie van die benadering.” (TK 33684-13-16b: 27).

Wie heeft eigenaarschap, waarover precies en hoe wordt er verantwoording afgelegd: 
drie dilemma’s die al in de norm van eigenaarschap gelegen zijn. Direct daaraan 
gekoppeld is een vierde dilemma dat gaat over de financiën (wie betaalt wat?). Dat 
dilemma is in het verhaal van de decentralisaties echter zo’n omvangrijk eigen leven 
gaan leiden, dat het een eigen normatieve lading heeft gekregen.
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En wie betaalt?

De opvatting over ‘wie bepaalt’ hangt nauw samen met de boodschap over wie er 
betaalt. Het verhaal van de decentralisaties kent een tweede norm ten aanzien van de 
context van zorg en ondersteuning. Dat is de norm van betaalbaarheid. De optelsom 
van zelfredzaamheid, participatie, normaliseren, maatwerk en nabijheid moet zijn dat 
zorg en ondersteuning effectiever, efficiënter en uiteindelijk goedkoper worden.

In het verhaal van de decentralisaties komt de volgende redenering daarom in vele 
toonaarden terug. De gemeenten zijn, als dichtstbijzijnde overheid, in staat om maat-
werk te leveren en dat is efficiënt. Het ‘maatpak’ is dus niet alleen beter, het is in 
het verhaal van de decentralisaties ook uiteindelijk goedkoper dan ‘confectiemode’. 
Bovendien kunnen gemeenten “een groter beroep doen op de eigen mogelijkheden van 
mensen en hun sociale netwerk” (TK: 33841-3: 3f) en neemt de behoefte aan inzet van 
professionele zorg en ondersteuning af. Daarom kunnen gemeenten met minder geld 
toe, luidt de redenering. De decentralisaties gaan dan ook gepaard met een korting 
op het budget dat beschikbaar is voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en 
participatievoorzieningen. Op deze manier verbindt de norm van betaalbaarheid het 
mensbeeld en de werkwijze van de decentralisaties met elkaar in een duidelijke, ambi-
tieuze taakopvatting: de gemeente is verantwoordelijk voor zowel de noodzaak om te 
verbeteren als de noodzaak om te bezuinigen.

Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van deze taak is beleidsvrijheid. In 
het verhaal van de decentralisaties gaat het over de ruimte die gemeenten krijgen om 
hun taak uit te voeren. Ook in de relatie overheid-burger verandert er iets: er vindt een 
verschuiving plaats van een recht op zorg voor de burger naar een zorgplicht voor 
de gemeente. Zowel beleidsvrijheid als zorgplicht maken volgens het verhaal van de 
decentralisaties dat de gemeente in de juiste positie komt om de hand op de knip te 
houden. Daarmee wordt de cirkel van bezuinigen en verbeteren rond, zoals onder 
meer blijkt uit de memorie van toelichting op de Jeugdwet: “Hoewel financiële over-
wegingen niet meespelen bij het bepalen van de noodzaak van een voorziening, kunnen zij wel 
een rol spelen bij het bepalen van de vorm van de voorziening en de jeugdhulpaanbieder door 
wie deze wordt uitgevoerd. Dit maakt de omslag mogelijk van een systeem van een recht van de 
burger naar een plicht van de gemeente, waarbij meer ingespeeld wordt op de lokale en persoon-
lijke omstandigheden en de efficiënte uitvoering daarvan door de gemeente. De gemeente moet 
immers met minder middelen, meer op maat gesneden hulp gaan leveren. Dit is alleen mogelijk 
als de gemeente de nodige beleidsvrijheid heeft.” (TK 33684-3: 17f). Met de gemeente aan het 
roer zal de norm van betaalbaarheid – en de dubbele taak van verbeteren én bezuini-
gen die daaruit spreekt – op een passende manier zijn weg vinden in de praktijk van 
zorg en ondersteuning, zo luidt de redenering in het verhaal van de decentralisaties.

Eigenaarschap en betaalbaarheid: in gesprek over de taakopvatting van de decentralisaties

Het verhaal van de decentralisaties heeft ook volgens de respondenten in de verdie-
pingsinterviews een duidelijke opvatting over wie de ‘eigenaar’ van zorg en onder-
steuning zou moeten zijn: de gemeente. Respondenten vertellen dat de decentralisaties 
niet alleen een kwestie van het overhevelen van taken waren, maar dat gemeenten het 
‘eigenaarschap’ over zorg en ondersteuning ook actief naar zich toe hebben  getrokken. 
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Een beleidsmedewerker bij de gemeente legitimeerde dit als volgt: “De insteek van 
gemeenten [is] oprecht: wij kunnen dit beter want wij kennen die burger en jullie daar [bij het 
Rijk] doen maar wat. Die AWBZ is natuurlijk niet voor niets helemaal volgelopen met dingen 
waarvan je je afvraagt of dat nou echt helpend is en nog nuttig is.”

De definitie van eigenaarschap zoals die in de verschillende interviews naar voren 
komt gaat over de ruimte die gemeenten krijgen om te doen wat in hun ogen ‘goed’ is. 
De ene respondent ervaart meer zogenaamde beleidsvrijheid voor gemeenten dan de 
ander. Hun perspectief is daarin bepalend. Respondenten bij het Rijk geven aan dat ze 
echt minder kunnen en willen sturen. Bijvoorbeeld: “Omdat de uitvoering hier niet ligt, 
kan ik ook niet meer alleen maar met regels en geld sturen.” Ze vatten de taak van het Rijk 
onder de noemer ‘systeemverantwoordelijkheid’ en zien dat als de opdracht om wel te 
zorgen voor passende wet- en regelgeving en goede monitoring, maar niet te sturen 
op ‘de inhoud’. In de woorden van een beleidsmedewerker van de landelijke overheid: 
“[Systeemverantwoordelijkheid is] dat je goede randvoorwaarden probeert te creëren zodat ze 
op lokaal niveau hun werk goed kunnen doen.” Het Rijk is dus op de achtergrond nog 
duidelijk aanwezig. Dat is ook altijd de bedoeling geweest, zo blijkt uit de verwijzing 
van een andere beleidsmedewerker van de landelijke overheid naar de houding van 
staatssecretaris Van Rijn ten tijde van de decentralisaties: “Van Rijn heeft dat ook gezegd: 
We decentraliseren, maar we gooien het niet over de schutting en als goede buur blijven we het 
volgen.” Een respondent die vanuit gemeentelijk perspectief spreekt ervaart dit gedeel-
telijk anders. Als het gaat om de decentralisatie van de participatievoorzieningen, zo 
zegt hij, is de gemeente nog altijd “uitvoeringscomité van nationale wet- en regelgeving”. 
Dat heeft gevolgen voor de norm van eigenaarschap: er wordt minder ruimte ervaren 
om als gemeente een eigen visie op ‘participatie’ te ontwikkelen en daar ook naar te 
handelen.

Wat betekent ‘eigenaarschap’ concreet? Het gaat volgens meerdere respondenten om 
een organische, soepele manier van elkaar weten te vinden en elkaar kunnen aan-
spreken op rol, talent en verantwoordelijkheid. Dat zou dan moeten gebeuren in het 
besef dat het inwoners uiteindelijk niet interesseert van welke partij ze iets krijgen: 
zij zijn gewoon op zoek naar de juiste ondersteuning. Een wethouder vertelde dat 
inwoners hem eens vroegen of hij niet even iets met de belastingdienst kon regelen, 
ook al gaat hij daar niet over. De kunst is, in zijn woorden, “om te zorgen dat je ook, dat 
je al die verschillende partijen, die dus allemaal onderdeel zijn van dat gesprek wat ik voerde 
met inwoners, om die allemaal aan elkaar geschakeld te krijgen.” Deze respondent gebruikt 
het beeld van een soort netwerk en daarbinnen heeft iedereen dan zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid.

‘Eigenaarschap’ gaat volgens meerdere respondenten ook over rolvastheid: “Je krijgt 
een zak met geld en daarmee doe je wat de bedoeling is.” Als er dan iets misgaat komt het 
erop aan of je je rol kunt behouden en bewaken, aldus verschillende respondenten. 
Wethouders en gemeenteraden zouden moeten waken voor de reflex om na een inci-
dent te veel controlemechanismen in te bouwen. Die reflex staat namelijk haaks op ‘de 
bedoeling’ van de decentralisaties. Op landelijk niveau roept de norm van eigenaar-
schap de vraag op of de landelijke politiek überhaupt nog een oordeel moet willen 
hebben over individuele gevallen. De respondenten vinden in principe van niet. Het 
verloop van een casus, ook als de uitkomst negatief is, valt onder het eigenaarschap 
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van de gemeente. En dus zegt een respondent: “Ik lees de krant en er is iets aan – het gaat 
helemaal mis. Nou, dan moet je dus wel eventjes rolvast kunnen zijn en zeggen van nee, wacht 
even, de gemeenteraad is aan zet, ik sta daarbuiten. Dat is niet mijn rol.”

Een laatste aspect van eigenaarschap gaat volgens de respondenten over het omgaan 
met verschillen. Op het niveau van de uitvoering zien ze dat als onderdeel van het 
leveren van maatwerk, maar op geaggregeerd lokaal en uiteindelijk landelijk niveau 
raakt dit aan een groter debat. Ze vatten dit aspect samen onder de noemer van het 
debat over ‘rechtsongelijkheid’ en ‘willekeur’. Het verhaal van de decentralisaties biedt 
in de ogen van de respondenten ruimte om vanuit ontmoetingen met burgers verschil 
te maken. Echter, de politiek heeft soms moeite om de verschillen in oplossingen en 
uitkomsten te accepteren. Dat is een leerproces, aldus verschillende respondenten. 
De grote valkuil is dan ook dat er onder politieke druk tóch steeds weer landelijke 
normen komen Een beleidsmedewerker van de landelijke overheid zei hierover: “En 
de gemeenten hebben dat dan maar te leveren. En dat is denk ik voor gemeenten ook heel 
 ingewikkeld.” In zijn beleving doet dit namelijk afbreuk aan het idee van decentralisatie 
en het loslaten van verantwoordelijkheden.

De norm van betaalbaarheid is in de interviews ten slotte ook levensgroot aan de 
orde. De tweeledige taak van verbeteren én bezuinigen wordt kritisch, maar mild 
besproken. ‘Betaalbaarheid’ is zeker een argument voor de decentralisaties geweest, 
“laten we daar niet besmuikt over doen”. De meeste respondenten geven echter aan dat 
ze dat argument in wisselwerking met inhoudelijke argumenten zien. Een respondent 
bij de gemeente is wel echt kritisch op de manier waarop inhoud en financiën in de 
taakopvatting van de decentralisaties aan elkaar verbonden werden. Hij vertelt dat 
hij zich in aanloop naar 2015 hardop afvroeg: “Den Haag, waar is jullie onderbouwing? 
Jullie brengen iets naar de gemeente toe, en jullie zeggen – een inhoudelijk sausje hebben ze 
eroverheen gegooid. Dichterbij, dus makkelijker. Je zit er dichter op, dus jullie kunnen dat geor-
ganiseerd hebben. En dat kan ook goedkoper. En ik heb ze gevraagd van, waar is de analyse? 
Waarom denken jullie dat dit zo is? Die is er niet. Dus als je het hebt over de bedoeling van de 
decentralisatie, is het eigenlijk de afwezigheid van de inhoudelijke kant.” Overigens verwijt 
hij dat niet alleen het Rijk, maar vooral ook de zorg zelf. Hij denkt dat professionals en 
organisaties hebben nagelaten om zich te bezinnen op een toekomstbestendige – en 
dus betaalbare – zorg. Toen greep het Rijk in en ging niet alleen decentraliseren maar 
ook bezuinigen, zo luidt zijn analyse: “Toen is het Rijk actie gaan ondernemen en die heeft 
dus een verhaal verteld, nou, dat moet naar de gemeente en dat kunnen we in een bezuini-
gingsoperatie [doen].”

6.4 Mens, werk en taak in de decentralisaties: samenspel en conclusie

Het verhaal van de decentralisaties dat ik uit de parlementaire documenten heb 
gedes tilleerd is niet statisch, maar in beweging. Het is een verhaal dat voorafgaand 
aan de decentralisaties van betekenis was en dat zich sindsdien verder heeft ont-
wikkeld – gevoed met inzichten, ervaringen en dilemma’s uit onderzoek en praktijk. 
De interviews geven daarvan blijk. Tegelijkertijd is de kern van het verhaal van de 
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 decentralisaties in deze jaren fier overeind gebleven en wordt er door de respondenten 
nog volop aan gerefereerd. In deze afsluitende paragraaf vat ik deze kern kort samen.

Het mensbeeld van de decentralisaties komt tot uitdrukking in normen van zelf-
redzaamheid, participatie en normaliseren: de mens die zichzelf redt, actief meedoet 
en het ‘normale’ leven niet medicaliseert. Dit mensbeeld geeft zorg en ondersteuning 
een heel andere positie in het leven van mensen. Niet hulpverlenen, maar faciliteren 
wordt het doel. Daarbij hoort dat er te allen tijde niet over, maar mét burgers gepraat 
wordt. Dit mensbeeld leidt vervolgens tot twee normen ten aanzien van werkwijze: 
nabijheid en maatwerk. Bij dit nieuwe mensbeeld past zorg die dicht bij huis, dicht 
bij mensen zelf te vinden is. Het is van belang om te zorgen dat ‘de klant’ zich gezien 
en gehoord voelt als mens, in plaats van dat elke hulpvraag apart wordt beantwoord. 
Alleen zo kunnen zorg en ondersteuning bijdragen aan een duurzame verbetering 
van ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’. Daarom vormt de ‘integrale’ benadering ‘op maat’ 
het hart van de nieuwe werkwijze. De gemeente is hiervoor als dichtstbijzijnde over-
heid de aangewezen verantwoordelijke partij. Ze kan, indien haar voldoende ruimte 
wordt gegund, verantwoordelijkheid nemen voor zowel het verbeteren van de kwali-
teit van zorg als het bezuinigen op de kosten. De gemeente wordt daarom gezien als 
hoedster van de normen van eigenaarschap en betaalbaarheid.

Het samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting vormt uiteindelijk het 
verhaal van de decentralisaties. ‘Mens’, ‘werk’ en ‘taak’ staan niet op zichzelf, maar 
krijgen in interactie met elkaar betekenis. In de vele argumentaties en redeneringen 
die het verhaal van de decentralisaties kent worden de normen van zelfredzaamheid, 
participatie, normaliseren, nabijheid, maatwerk, eigenaarschap en betaalbaarheid dan 
ook voortdurend aan elkaar gekoppeld. Een afsluitende illustratie van dit samenspel 
is de opening van een brief aan de Kamer in 2013 – ook wel de ‘decentralisatiebrief’ 
geheten. Dit is het verhaal van de decentralisaties in een notendop. In dit fragment 
heb ik de normen die horen bij mensbeeld, werkwijze en taakopvatting onderstreept:

“Het uitgangspunt van het kabinet is dat de zelfredzaamheid van de burger 
maximaal dient te worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Goede ondersteuning en 
– nog belangrijker – goede gezondheid en actieve deelname aan de maatschappij 
zijn namelijk niet alleen een zaak van de overheid. Burgers zijn samen met hun 
netwerk in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Desalniettemin moeten men-
sen die het echt nodig hebben, kunnen blijven rekenen op de ondersteuning door 
de overheid. Ondersteuning die aansluit bij de behoefte van burgers en aansluit 
bij hun mogelijkheden. Gemeenten kunnen op deze manier beter inspelen op de 
behoefte van burgers.

Tegelijkertijd ziet het kabinet, net als de VNG, dat maatwerk nodig is bij de onder-
steuning van burgers en onnodige bureaucratie vermeden kan worden door 
het anders, dichter bij de burger, organiseren van dienstverlening. Niet de hui-
dige afzonderlijke regelingen en voorzieningen dienen daarbij centraal te staan, 
maar de individuele ondersteuningsbehoefte van de burger. Daarvoor is het 
nood zakelijk dat op de verschillende niveaus schotten tussen de voorzieningen 
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 worden doorbroken. Bovendien moet er een einde komen aan de praktijk, waarin 
vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van gezinnen 
met multi-problematiek. Inzet moet zijn dat er één persoon is die hen namens de 
gemeente ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het gehele 
huishouden. Gemeenten zijn de aangewezen bestuurslaag om dit te realiseren; zij 
kunnen voorzien in de noodzakelijke integraliteit en maatwerk én kunnen beter 
inspelen op de rol van het sociale netwerk rond de burger. Hulp moet zo effectief 
en efficiënt mogelijk worden ingezet. Dit vergt echter wel een aanpassing van het 
huidige systeem. Aanpassingen die nodig zijn om te voorkomen dat mensen juist 
op de zwakste momenten in hun leven, wanneer ze behoefte hebben aan onder-
steuning, oplopen tegen bureaucratie en bestuurlijke afstemming. Aanpassingen 
waarmee tevens de stijgende kosten in de zorg worden teruggedrongen.

Het kabinet kiest er dan ook voor om de door het vorige kabinet ingezette decen-
tralisatiebeweging in het sociale domein door te zetten en zo vorm te geven dat 
gemeenten in staat zijn deze verandering waar te maken. Ook dient de uitvoe-
ringskracht van gemeenten versterkt te worden om de nieuwe taken kwalitatief 
goed uit te voeren. (…)” (TK 33400 VII 59: 1-2)

Het samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting van de decentralisaties is 
niet alleen op papier te lezen, maar vormt het normatieve kader voor de praktijk van 
gedecentraliseerde zorg en ondersteuning in alle Nederlandse gemeenten. De nor-
men uit het landelijke discours krijgen in de lokale praktijk hun eigen invulling en 
betekenis. Om het verhaal van de decentralisaties te kunnen duiden – en de normati-
viteit van deze institutionele hervorming te begrijpen – is het dus van belang om die 
lokale praktijk ook als zodanig te onderzoeken. Welk samenspel van mens, werk en 
taak is lokaal aan de orde en hoe verhoudt zich dat tot het landelijke verhaal van de 
decentralisaties? Deze vragen zal ik in de volgende hoofdstukken beantwoorden, als 
ik de resultaten van mijn onderzoek naar ontmoetingen bij een buurtteam in Utrecht 
presenteer. Om dat te kunnen doen is het eerst nodig om te kijken naar het Utrechtse 
verhaal: het lokale verhaal van de decentralisaties zoals de gemeente Utrecht dat in 
aanloop naar 2015 heeft ontwikkeld en uitgedragen. Daarover gaat hoofdstuk 7.
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7 Het Utrechtse verhaal van de 
decentralisaties

Het vorige hoofdstuk ging over het verhaal van de decentralisaties. Ik heb het lan-
delijke normatieve kader van de decentralisaties geschetst: zeven normen ten aan-
zien van mens, werk en taak die op zichzelf staan, maar juist ook in hun onderlinge 
samenspel begrepen moeten worden. In dit hoofdstuk breng ik in beeld hoe het lan-
delijke verhaal van de decentralisaties in de gemeente Utrecht invulling en betekenis 
krijgt. Dat proces begint in 2011, wanneer de gemeente Utrecht een contourennota 
met betrekking tot de op handen zijnde decentralisaties presenteert. De titel luidt Op 
eigen kracht en meedoen naar vermogen. De contourennota is de aftrap van een pilot 
met het werken in gebiedsteams volgens een vernieuwde visie (Gemeente Utrecht 
2011). Hierin is een duidelijk samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting 
herkenbaar, dat later aan de hand van zes ‘leidende principes’ en drie ‘sporen’ ook 
formeel wordt beschreven. Samen vormen ze het Utrechtse model van zorg en onder-
steuning, zoals dat in aanloop naar 1 januari 2015 ontwikkeld is en daarna verder is 
uitgewerkt (Gemeente Utrecht 2016).

In dit hoofdstuk schets ik de ideeën en overtuigingen die tot het Utrechtse model 
hebben geleid. Dat doe ik op grond van een beleidsanalyse, aangevuld met reflecties 
uit de interviews die ik heb afgenomen (zie hoofdstuk 5 voor een toelichting op de 
gebruikte methodologie). In elke paragraaf komt behalve het Utrechtse verhaal ook 
aan bod hoe het landelijke kader en de lokale uitwerking daarvan zich tot elkaar 
verhouden: ik relateer het lokale normatieve kader aan het landelijke normatieve 
kader van de decentralisaties en laat zien dat met name de Utrechtse taakopvatting 
een andere focus heeft dan het landelijke verhaal van de decentralisaties. Ik ga in dit 
hoofdstuk achtereenvolgens in op het Utrechtse mensbeeld (7.1.), de Utrechtse werk-
wijze (7.2.) en de taakopvatting van de gemeente Utrecht (7.3.). Ik sluit het hoofdstuk af 
met een impressie van het samenspel van mens, werk en taak in het Utrechtse model 
van zorg en ondersteuning (7.4).

7.1 De mens die op eigen kracht meedoet naar vermogen

De titel van de hierboven genoemde contourennota is veelzeggend: het mensbeeld 
van het Utrechtse model van zorg en ondersteuning draait om ‘eigen kracht’ en ‘mee-
doen naar vermogen’. Daarbij worden de termen ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ 
letterlijk als norm gehanteerd. De toegang tot voorzieningen in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld, wordt gebaseerd op een streven naar 
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het vergroten (of behouden) van zelfredzaamheid en participatie: “Het resultaat [van het 
inzetten van zorg of ondersteuning] moet steeds zijn dat een passende bijdrage wordt geleverd 
aan zelfredzaamheid en participatie.” (Gmb-2015 13718: 1). Hiermee sluit het Utrechtse 
mensbeeld naadloos – zelfs letterlijk – aan op het mensbeeld uit het landelijke verhaal 
van de decentralisaties.

‘Zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ worden als normen gebruikt om te bepalen wie 
kwetsbaar zijn en voor wie zorg en ondersteuning in Utrecht eigenlijk zijn bedoeld. De 
inwoners van Utrecht worden ingedeeld met behulp van de schalen ‘zelfredzaam-niet 
zelfredzaam’ en ‘mee doen – niet mee doen’ (zie figuur 2). ‘Kwetsbare Utrechters’ zijn 
die mensen, die laag scoren op beide schalen. De ambitie van de gemeente Utrecht is 
vervolgens dat “kwetsbare Utrechters mee kunnen doen naar vermogen” (Gemeente Utrecht 
2011: 9, zie ook Gemeente Utrecht 2013a: 3). Het principe van ‘sociale deelname’ – als 
tegenhanger van sociale uitsluiting of marginalisering van groepen mensen – vormt 
de basis voor deze ambitie (Gemeente Utrecht 2011: 9).

Figuur 2 Doelgroepen Utrechtse zorg en ondersteuning  
(bron: Gemeente Utrecht 2011: 20)
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De normen van ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ worden eens te meer bevestigd 
door de nuancering die de gemeente erin aanbrengt: niet iedereen zal aan dit ideaal-
beeld kunnen voldoen, en daarom blijven goede zorg en ondersteuning nodig. Zoals 
verwoord in de contourennota: “Het hebben van hoge ambities mag niet automatisch leiden 
tot het koesteren van te hoge verwachtingen. Grote inspanning om de participatie en kwaliteit 
van leven van kwetsbare mensen te verhogen zullen heel vaak niet (kunnen) leiden tot het ide-
aal: zelfstandige participatie – eventueel met ondersteuning – in de normale maatschappij. Het 
gaat erom dat mensen meedoen naar vermogen. De ondersteuning is gericht op het maximali-
seren van het haalbare.” (Gemeente Utrecht 2011: 16).

Het mensbeeld van de kwetsbare Utrechter, wiens eigen kracht versterkt moet 
worden, die zo veel mogelijk zelf regie voert en die actief deelneemt aan de samen-
leving wordt verder uitgewerkt in de zes leidende principes die Utrecht gaat hanteren 
(Gemeente Utrecht 2012; 2013a). Deze leidende principes moeten als toetssteen voor 
alle veranderingen gaan dienen. Het eerste leidend principe dat de gemeente Utrecht 
in aanloop naar de decentralisaties omarmt is:

“Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid zijn vanzelfsprekend
Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn leven zelfstandig vormgeeft en daarbinnen oplossin
gen zoekt voor de eigen problemen. Waar nodig ondersteunt de gemeente.” (Gemeente 
Utrecht 2013a: 7)

In dit principe heeft de norm van ‘zelfredzaamheid’ in de betekenis van ‘verantwoor-
delijkheid nemen voor je eigen leven’ een duidelijke plek. In het geval van kinderen 
en gezinnen betekent dit bijvoorbeeld dat de gemeente Utrecht stelt dat de verant-
woordelijkheid voor gezond en veilig opgroeien in de eerste plaats bij de ouders en de 
kinderen zelf ligt (Gmb 2015-17105: 1). ‘Participatie’ is hier meer indirect van  betekenis: 
het principe van wederkerigheid stoelt op de overtuiging dat mensen zelf een aandeel 
hebben in de zorg en ondersteuning die ze krijgen én dat het normaal is dat mensen 
omzien naar elkaar en bijdragen aan hun omgeving (Gemeente Utrecht 2013a: 13). De 
overkoepelende noemer van de kadernota en ook van de daarop volgende uitvoe-
ringsplannen is overigens nog altijd Meedoen naar vermogen. Het participatie-aspect 
van het Utrechtse mensbeeld blijft dus gehandhaafd (zie Gemeente Utrecht 2013a; 
2014), maar in de leidende principes is dit aspect niet letterlijk opgenomen. Dat ‘parti-
cipatie’ een belangrijk aspect van het Utrechtse mensbeeld blijft, blijkt onder meer in 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning die voor 2015 wordt aangenomen. 
Daarin wordt vastgelegd dat zorg en ondersteuning substantieel moeten bijdragen 
aan “het realiseren van een, naar het oordeel van de raad, aanvaardbaar niveau van zelf-
redzaamheid en participatie” (Gmb-2015-15486: 3). Zelfredzaamheid wordt in deze ver-
ordening gedefinieerd als “het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 
dagelijkse levensverrichtingen” en participatie als “het op een aanvaardbaar niveau kunnen 
deelnemen aan de samenleving” (Gmb-2015-15486: 2).

Een ‘aanvaardbaar niveau’ doet vermoeden dat de gemeente Utrecht een opvat-
ting heeft over hoe een ‘normaal’ leven eruit ziet. En dat is ook zo, getuige een ander 
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leidend principe dat wordt gehanteerd en dat eveneens letterlijk overeenkomt met zijn 
landelijke evenknie:

“Normaliseren en uitgaan van mogelijkheden
Bij het bieden van ondersteuning is het adagium ‘normaliseren’. Het gaat om het herstel 
van het gewone leven, waar problemen onderdeel van uitmaken. Nagenoeg iedereen is op 
een bepaald moment in zijn leven hulpbehoevend. Normaliseren vraagt om een focus op 
eigen kracht, gezond verstand en het zoeken naar eenvoudige oplossingen.” (Gemeente 
Utrecht 2013a: 7)

In de contourennota van 2011 wordt al gesproken van ‘een goede invulling van het 
leven’ en van het vermogen, ‘het normale leven [te]kunnen leiden’. Daarbij wordt ver-
wezen naar ‘gezond verstand’ en naar het feit dat problemen en beperkingen nu een-
maal deel zijn van het leven – en daarom niet gemedicaliseerd moeten worden. Ook 
het streven naar ‘zo lang mogelijk thuis blijven wonen’ maakt van begin af aan deel uit 
van de Utrechtse visie (Gemeente Utrecht 2011, 2012). Bij het opstellen van de leidende 
principes omarmt de gemeente uiteindelijk ook letterlijk de norm van ‘normaliseren’. 
Er wordt op grond daarvan expliciet benoemd wat geldt als ‘normaal’ en ‘gebruikelijk’. 
Zo formuleert de gemeente een definitie van ‘een schoon huis’28 (in relatie tot het even-
tueel toekennen van hulp bij het huishouden) en van ‘gebruikelijke zorg’ (in relatie 
tot met wat van ouders verwacht mag worden in de zorg voor hun kinderen en onder 
welke omstandigheden zij daar ondersteuning bij mogen verwachten).29 In haar beeld 
van het ‘normale’ leven definieert de gemeente echter ook een absolute ondergrens: de 
grens van veiligheid. Als het gaat om het ondersteunen van kinderen en gezinnen is 
de veiligheid van het kind altijd de absolute ondergrens. Dit principe is daarom gaan-
deweg toegevoegd aan de lijst met leidende principes (zie Gemeente Utrecht 2016: 14).

Kortom: het Utrechtse mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de lokale praktijk van 
zorg en ondersteuning komt een-op-een overeen met het landelijke mensbeeld van 
de decentralisaties. De normen van zelfredzaamheid, participatie en normaliseren 
worden dus ook lokaal omarmd. Lokaal is echter sprake van ‘operationalisatie’: de 
gemeente moet in tegenstelling tot de landelijke overheid concreet benoemen wie er 
wel of niet zelfredzaam is, wie er wel of niet kan meedoen en wat een ‘normaal’ leven 
nu eigenlijk inhoudt. Deze indelingen en definities zijn nodig om in de praktijk te 
kunnen bepalen tot welke voorzieningen iemand toegang krijgt. Daarmee wordt nog 
meer dan in het landelijke verhaal zichtbaar hoe normen ten aanzien van het mens-
beeld direct verweven zijn met normen ten aanzien van werkwijzen (zie ook 5.2.).

28 Gmb-2015 13718, pagina 10: “Een schoon huis betekent dat iedereen gebruik moet kunnen maken 
van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes 
en gang. Het gebruik kunnen maken van schone [sic!] bedden- en linnengoed valt hier ook onder. 
Het huis dient zodanig schoon te zijn dat het niet vervuild [sic!] en zo een algemeen aanvaard basis-
niveau van schoon houden wordt gerealiseerd.”

29 Idem, pagina 2: “Gebruikelijke hulp is hulp die verwacht wordt van huisgenoten, die ‘normaal’ 
wordt geacht in de relatie tussen huisgenoten en/of niet structureel meer is dan wanneer de huis-
genoot geen beperking zou hebben.” 
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Meedoen naar vermogen: in gesprek over het Utrechtse mensbeeld

De verdiepingsinterviews in het kader van dit onderzoek bevestigen dat ‘zelfred-
zaamheid’ de kern van het Utrechtse mensbeeld uitmaakt. Zorg en ondersteuning 
zijn volgens verschillende respondenten bedoeld om de veerkracht van inwoners of 
van gezinnen duurzaam te versterken. ‘Goede’ zorg en ondersteuning draagt bij aan 
het zo lang mogelijk ‘goed’ functioneren in de maatschappij. In de woorden van een 
wethouder: “Goede zorg is als die gezinnen, of het individu bij de Wmo, vindt dus dat hij goed 
ondersteund wordt in zijn wens om lang zelfstandig thuis te blijven wonen.” Daarom is het 
van belang dat zorg en ondersteuning de problemen van inwoners niet  overneemt 
maar ‘oplossingen faciliteert’ – aldus een teamleider van het buurtteam: “[we] probe-
ren zoveel mogelijk een passant te zijn, zeg maar.” Dat is meteen ook een van de groot-
ste ‘ontwikkelopgaven’ die respondenten signaleren in relatie tot het mensbeeld van 
de decentralisaties: dat buurtteammedewerkers toch nog te makkelijk de boel over-
nemen. Een teamleider: “ (…) [dat ze] op die stoel van die belangrijke ander gaan zitten. 
Terwijl je wilt dat daar anderen, je wilt juist hun netwerken helpen te versterken zodat ouders 
ook niet meer afhankelijk worden van hulpverlening.”

In de gesprekken klinkt daarnaast de hoop door dat ‘eigen kracht’ geen holle frase 
is geworden. Het betekent niet ‘zoek het zelf maar uit’. De bedoeling is om ieders 
talenten ‘tot bloei te laten komen’ en “we helpen je daarbij om dat te doen”, zoals ook in 
het volgende interview aan de orde kwam:

Ik:  Welk mensbeeld ligt [aan de decentralisaties] ten grondslag 
of speelt een rol in jullie denken?

Respondent 1: Dat ieder mens talenten heeft en kansen en oplossingen.
Ik:  Je lacht erbij?
Respondent 2: Ja.
Respondent 1:  We zijn misschien wat optimistisch.
Respondent 2:  Tot op zekere hoogte in staat is om regie te voeren – heel 

veel mensen ook wel tot op grote hoogte – maar dat ieder-
een tot op zekere hoogte in staat is om regie te voeren over 
hun eigen leven.

Respondent 1:  Het woord ‘eigen kracht’ zul je hopelijk weinig tegengeko-
men zijn? Want aansluiten kan heel ver gaan en de onder-
steuning die mensen nodig hebben kan heel ver gaan en 
daar moeten wij dan ook heel ver in gaan. Maar de overtui-
ging is wel dat iedereen, zeg maar, zijn eigen aanknopings-
punten heeft voor de richting. (…) Ik zou dus ook zeggen, 
de overtuiging dat iedereen, vrijwel iedereen, het beste 
voor heeft met zijn eigen kinderen.

De gedeelde overtuiging – het gedeelde mensbeeld – levert in de praktijk ook las-
tige situaties op, signaleren meerdere respondenten. Ze geven aan dat de gemeente 
en de buurtteamorganisaties weliswaar een duidelijk mensbeeld hanteren, maar veel 
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andere partijen nog niet. In de schuldhulpverlening, in het onderwijs, bij de politie: 
respondenten van de buurtteamorganisaties ervaren dat het uitgangspunt van ‘eigen 
regie en eigen verantwoordelijkheid’ daar nog minder gemeengoed is. Die externe 
partijen redeneren in hun ogen nog als volgt: “ja maar, eigen regie: een groot deel van deze 
stad is niet in staat om zelf regie te voeren of om een vraag te formuleren.” Deze respondenten 
van de buurtteamorganisaties stellen dat dit verschil in mensbeeld in de praktijk voor 
spanningen tussen medewerkers van het buurtteam en andere organisaties zorgt. In 
de woorden van een van hen: “Het is kennelijk toch echt heel wat anders of je daar een soort 
van conceptueel ‘ja’ tegen zegt [tegen de leidende principes] of dat je dat probeert te hanteren 
als een leidraad voor je dagelijks werk.”

Op dit punt wijken de interviews over het mensbeeld in de gemeente Utrecht af van 
die over het landelijke mensbeeld. Landelijk klinkt anno 2019 twijfel over de haalbaar-
heid van de norm van zelfredzaamheid. Die twijfel klinkt bij de gemeente Utrecht en 
bij de buurtteamorganisaties ook, maar in een andere betekenis. Zij twijfelen niet aan 
de zelfredzaamheid van de inwoners als zodanig, maar eerder aan het vermogen van 
andere partijen om dit mensbeeld als uitgangspunt te nemen voor hun werkwijze.

7.2 Het werk: samen doen wat nodig is

In de vorige paragraaf stelde ik dat de normen die horen bij het Utrechtse mensbeeld 
worden geoperationaliseerd om in de praktijk toepasbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor 
de normen ten aanzien van de werkwijze van het Utrechtse model en ondersteuning. 
Twee normen – ‘integraliteit’ en ‘maatwerk’ – worden omschreven in leidende princi-
pes en vervolgens naar een concrete organisatievorm vertaald: het zogenaamde ‘drie 
sporen model’.

 Hét kenmerk van de Utrechtse werkwijze is ‘integraliteit’. In vele toonaarden 
beschrijft de gemeente hoe een lokaal model van zorg en ondersteuning moet lei-
den tot een meer samenhangende aanpak van zorg- en hulpvragen van inwoners. Ze 
ambieert een situatie waarin professionals niet langs elkaar heen werken en waarin 
versnippering van zorg en ondersteuning wordt tegengegaan (Gemeente Utrecht 2011; 
2012). Het beeld dat de gemeente daarvoor gebruikt is dat van “één klant, één aanpak” 
(Gemeente Utrecht 2012: 5) en vele varianten daarop, zoals: “één huishouden, één hulp-
verlener/regisseur, één plan van aanpak” (Gmb-2015 13718: 4) of “één gezin, één plan, één 
aanspreekpunt” (Gemeente Utrecht 2013a: 7).

De eerste sleutel tot een succesvolle werkwijze is volgens de gemeente om zorg en 
ondersteuning dichter bij huis aan te bieden. Nabijheid is in het lokale verhaal dus 
een uitwerking van de norm van ‘integraliteit’ (in plaats van andersom, zoals dat in 
het landelijke verhaal het geval is). Door de zorg en ondersteuning in wijken (en soms 
zelfs delen van wijken) te vestigen, in plaats van stedelijk of regionaal, wordt dubbele 
winst geboekt. Allereerst is de aanname dat inwoners zorg en ondersteuning dicht 
bij huis makkelijker kunnen vinden. De drempel om hulp te vragen zou door een 
gebiedsgerichte aanpak dus omlaag gaan. Ten tweede is de gemeente ervan overtuigd 
dat professionals elkaar op wijkniveau veel beter kunnen leren kennen en dat dit de 
samenwerking ten goede komt. Dat is een concrete invulling van de ambitie om ver-
snippering van zorg en ondersteuning tegen te gaan (Gemeente Utrecht 2011; 2012).
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De tweede sleutel tot succes bestaat volgens de gemeente in voldoende ruimte voor 
professionals om ‘maatwerk’ te leveren. ‘Maatwerk’ in het Utrechtse verhaal betekent 
dat zorg en ondersteuning aansluiten bij wat de cliënt en diens netwerk zelf kunnen 
en willen. Dat is niet vrijblijvend. Niet voor de professional – die moet te allen tijde 
‘doen wat nodig is’ – maar ook niet voor de inwoner: “Overigens is het uitgangspunt 
niet: ‘u vraagt, wij draaien’. We gaan uit van dialoog gestuurde ondersteuning, waarbij iedere 
partij – naar vermogen – zijn steentje bijdraagt. De Utrechters die zich melden wordt altijd 
gevraagd wat zij zelf, of hun omgeving, kunnen bijdragen om de eigen problemen aan te pak-
ken.” (Gemeente Utrecht 2013a: 10). Hier is de onderliggende norm van de zelfredzame 
mens duidelijk zichtbaar. Dat mensbeeld leidt ook tot een specifieke opvatting over 
professionaliteit: professionals worden geacht niet zomaar hulp te verlenen, maar zich 
te richten “op wat nodig is, niet op wat de professional gewend is aan te bieden” (Gemeente 
Utrecht 2012: 5). Er wordt bijvoorbeeld expliciet genoemd dat professionals óók moe-
ten leren om op hun handen te zitten en niet te snel de regie over te nemen (Gemeente 
Utrecht 2011: 3).

De Utrechtse werkwijze wordt uiteindelijk samengevat in de volgende leidende 
principes:

Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen
Iedereen is uniek. De samenleving van Utrecht is een mozaïek van leefstijlen. Het onder
steunen van inwoners bij het oplossen van de eigen problemen vraagt zodoende om maat
werk, om flexibiliteit in plaats van uniformiteit. Om dit te kunnen bieden is ruimte voor 
professionele afwegingen en beslissingen essentieel.

Hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant
De beoogde vernieuwing valt of staat met de rol van de professional. Zij vervullen een 
sleutelrol in de realisatie van kwalitatieve en betaalbare ondersteuning en zorg. Zodoende 
zetten wij in op hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant.

Eenvoudiger systeem
Een systeem dat gekenmerkt wordt door eenvoud. Dat wil zeggen eenvoudig toegankelijke 
basiszorg in de buurt, beperkte registratie en directe manieren van verantwoording en 
rondom een hulpvraag zo min mogelijke coördinatie en doorverwijzing. Het uitgangspunt 
‘één plan, één gezin en één aanspreekpunt’ sluit hierbij aan. (Gemeente Utrecht 2013a: 7)

Op grond van de leidende principes wordt door de gemeente ingezet op een ‘drie 
sporen model’ (zie figuur 3). In dit model zijn de ‘sociale basis’, de ‘basiszorg’ en de 
‘aanvullende zorg’ benoemd als drie aparte sporen. Onder spoor 1 – ‘de sociale basis’ – 
verstaat de gemeente de infrastructuur van voorzieningen die zelfredzaamheid en 
eigen initiatief bevorderen. Denk aan sport- en recreatievoorzieningen, ondersteuning 
van vrijwilligers en mantelzorgers, en collectieve voorzieningen op wijk- en buurt-
niveau (Gemeente Utrecht 2013a: 8-9, 13-14).
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Figuur 3 Het Utrechtse model 

Spoor 1
Sociale basis

• Informele hulp & vrijwillige inzet
• Welzijn, sport, cultuur, 

(jeugd)gezondheidszorg, 
onderwijs, inkomen, vrije tijd

Spoor 2
Basiszorg

• Generalistisch
• Buurtteams

Spoor 3
Aanvullende zorg

•   Specialistisch

(bron: www.zorgprofessionals.utrecht.nl; geraadpleegd op 672020)

Spoor 2 is de ‘basiszorg’. Basiszorg moet in ogen van de gemeente bijdragen aan 
het vergroten en behouden van zelfredzaamheid en participatie van Utrechters. De 
 sociale zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is wordt geleverd door ‘hoogwaar-
dige generalistische professionals’ die werken in ‘buurtteams’ (Gemeente Utrecht 
2013a: 15). Elk buurtteam bestaat uit een deel volwassenenzorg (buurtteam Sociaal) 
en een deel zorg voor kind en gezin (buurtteam Jeugd en Gezin). De gemeente wil 
dat de buurtteams verantwoordelijk worden voor een breed spectrum aan zorg en 
ondersteuning, “variërend van lichte informatie en advies tot en met intensieve begeleiding 
van mensen met schulden, psychiatrische stoornissen en verstandelijke beperkingen (buurt-
team Sociaal) en van ondersteuning bij opvoedingsvragen tot en met gedwongen jeugdzorg 
en  begeleiding van multiproblemgezinnen (buurtteam Jeugd en Gezin).” (Gemeente Utrecht 
2013a: 16). Daarbij is het de bedoeling dat de buurtteams nauw samenwerken met 
de medische basiszorg, zoals huisartsenzorg of wijkverpleging, die eveneens onder 
spoor 2 vallen. Bovendien krijgt het buurtteam de rol van poortwachter voor spoor 3: 
de aanvullende zorg. Buurtteammedewerkers zijn degene die de inschatting moeten 
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maken of en wanneer aanvullende zorg nodig is, vindt de gemeente. Zij mogen die 
zorg dus ook indiceren. Het brede takenpakket, de goede samenwerking met andere 
domeinen en de rol van poortwachter komen voor de gemeente bij elkaar in het 
‘generalistische beroepsprofiel’: in de buurtteams moeten professionals werken die 
inwoners en gezinnen op vele leefgebieden kunnen begeleiden, van lichte tot zware 
zorgvraag. Ze moeten snel en goed situaties kunnen inschatten en weten wanneer ze 
moeten doorverwijzen (Gemeente Utrecht 2013a: 9, 15-22).

Aanvullende zorg in spoor 3 wordt in dit model dus als ‘plus’ op de basiszorg ge -
leverd. Dat gebeurt in de vorm van individuele maatwerkvoorzieningen, die – het 
woord zegt het al – alleen in individuele gevallen ‘op maat’ worden aangevraagd en 
ingezet. Hieronder valt voor de gemeente alle specialistische zorg waarvan het buurt-
team inschat dat het die niet zelf kan leveren en de zorg die stedelijk of regionaal in 
plaats van op wijkniveau wordt aangeboden (zoals opvang en begeleiding van dak- en 
thuislozen) (Gemeente Utrecht 2013a: 10-11, 23-24).

Dit alles maakt het buurtteam tot spil van het Utrechtse model. De brochure waarin 
de gemeente in 2016 terugblikt op het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze heet 
dan ook: Aansluiten bij de kracht van mensen. Buurtteams als spil van een vernieuwd zorg-
stelsel (Gemeente Utrecht 2016). In de verwachtingen van het buurtteam komen het 
Utrechtse mensbeeld en de Utrechtse werkwijze bij elkaar. Het buurtteam is de partij 
die “maximaal gebruik maakt van de ‘eigen kracht’ van de cliënt en diens sociale netwerk” 
en “hulp en zorg [koppelt] aan activering”. Om dit mogelijk te maken is het buurtteam 
snel en makkelijk toegankelijk, zoekt het buurtteam cliënten “outreachend” thuis op 
en neemt de generalistische buurtteammedewerker “een zo groot mogelijk deel van de 
ondersteuning voor zijn rekening”. Het buurtteam levert “een integrale aanpak” en stelt met 
al zijn cliënten een “dynamisch” plan van aanpak op, dat “wanneer nodig [wordt] geactua-
liseerd.” (Gemeente Utrecht 2013a:19; Gmb 2015-13718: 4). Een symbool voor het belang 
van laagdrempelig zorg dichtbij huis is de zogenaamde ‘voordeur’ die elk buurtteam 
krijgt: de plek waar inwoners letterlijk bij het buurtteam aankloppen met hun vraag 
(Gmb-2014-19282: 7) en die voor iedereen makkelijk moet zijn te vinden (fysiek dan wel 
telefonisch of digitaal).

Kortom: elk van de drie sporen voorziet in een zorgaanbod met een eigen karakter en 
functie. Tegelijkertijd moet elk spoor als ‘radertje in een uurwerk’ zijn en dus naadloos 
aansluiten op en samenwerken met de andere sporen (zie nogmaals figuur 2). Daarbij 
zijn de leidende principes het uitgangspunt. De leidende principes van ‘eigen verant-
woordelijkheid’ en ‘normaliseren’ verklaren bijvoorbeeld het verschil in omvang tus-
sen de sporen. Bij de norm om problemen zoveel mogelijk binnen het ‘normale’ leven 
en met inzet van het eigen netwerk op te lossen, past het streven om zo veel mogelijk 
problemen binnen spoor 1 op te lossen. Lukt dat niet, dan treedt spoort 2 in werking 
en pas daarna spoor 3. In het ideale plaatje is het aanbod en verbruik in spoor 1 dus 
vele malen groter dan het aanbod en verbruik in spoor 3. Hieraan is nogmaals te zien 
hoe de gemeente Utrecht haar mensbeeld in verband brengt met haar ideeën voor een 
passende werkwijze. Dit verband heeft bovendien gevolgen voor de Utrechtse aan-
names ten aanzien van ‘betaalbaarheid’ (zie ook 7.3).
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Het Utrechtse model van zorg en ondersteuning en de onderliggende leidende prin-
cipes concretiseren het landelijke verhaal over ‘nabijheid’ en ‘maatwerk’. In het lande-
lijke verhaal van de decentralisaties wordt al veel belang gehecht aan de professional 
en de kwaliteit van diens handelen; in Utrecht wordt die kwaliteit gedefinieerd als 
‘hoogwaardig generalistisch’. Het landelijke verhaal zet in op laagdrempelige toegan-
kelijkheid; de gemeente Utrecht beoogt dat te realiseren door ‘voordeuren’ in elke 
wijk, eenvoudige verantwoordingsstructuren en zo min mogelijk doorverwijzen.

Samen doen wat nodig is: in gesprek over de Utrechtse werkwijze

Toen ik tijdens de verdiepingsinterviews een van de buurtteammedewerkers vroeg 
hoe ze aan inwoners uitlegt wat het buurtteam doet, zei ze: “Het buurtteam is wel een 
plek in de wijk, of een gezicht in de wijk die met jou meedenkt en kijkt wat er nodig is, eigenlijk 
met alle vragen. En dat is toe leiden naar de juiste plek, of naar de juiste zorg. Misschien zou 
ik het iets normaler zeggen, maar dat is de strekking. (…) Omdat we in die zin open staan wel 
voor alle vragen en dat we gewoon met jou meekijken van, wat is er, waar moet je terecht, of 
wat kunnen wij, wat kun je zelf?” Deze beschrijving van de Utrechtse werkwijze – spe-
cifiek van spoor 2 uit het driesporenmodel – wordt in de interviews op verschillende 
manieren geduid.

Om te beginnen typeren verschillende respondenten de kern van het Utrechtse zorg-
model in termen van ‘nabijheid’. Het buurtteam is goed bereikbaar en bezoekt mensen 
thuis in hun vertrouwde omgeving. De buurtteammedewerkers zouden vertrouwde 
gezichten moeten zijn voor inwoners, in plaats van de zoveelste hulpverlener die aan-
belt. Deze manier van werken maakt de zorg volgens verschillende respondenten toe-
gankelijk en – vooral – laagdrempelig. Dat is van belang gegeven de opdracht van 
het buurtteam om problemen van mensen eerder en beter in context te plaatsen én te 
voorkomen dat mensen verdwalen in het aanbod. Een buurtteammedewerker: “We 
moeten zorgen dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Volgens mij is 
dat juist ook één van die ideeën om de zorg dichterbij te organiseren.” Nabijheid is niet alleen 
waardevol in zichzelf, maar komt dus ook de ‘integrale aanpak’ ten goede – en dat is 
wenselijk, aldus verschillende respondenten. Deze opvatting is zeer op een lijn met 
wat in de interviews over het landelijke verhaal van de decentralisaties over ‘nabij-
heid’ en ‘integraliteit’ naar voren kwam.

Het tweede kenmerkende aspect van de Utrechtse werkwijze is daarom het streven 
naar samenhang in de geboden zorg en ondersteuning. Ook hier is de overeenkomst 
met (de reflecties op) het landelijke verhaal van de decentralisaties duidelijk zichtbaar. 
Verschillende respondenten dromen hardop van een werkwijze waarin de samen-
werking in de wijk vlekkeloos verloopt en professionals elkaar goed weten te vinden – 
en vertellen dat ze er hard aan werken om dit te realiseren. Een wethouder schetst zijn 
toekomstbeeld als volgt: “Het is een soort ideaalbeeld om te veronderstellen dat als je ergens 
aanklopt en dat blijkt niet de goede plek te zijn, dat daar een soort sensitiviteit is en ook die 
organische verbinding, zo van: je moet daar zijn. Dat automatisch de goede link wordt gelegd 
en uiteindelijk iemand aan het goede loket aanklopt. Dat is bijna, dat is een ideaal wat nooit tot 
in die honderd procent gerealiseerd zal worden. Maar wel wat onze horizon is. Daar werken 
we uiteindelijk naartoe. Want zo zit de inwoner in elkaar.” Bij dit toekomstbeeld hoort de 
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aanname dat alleen dan échte maatwerkoplossingen mogelijk worden, omdat er los 
van bestaand aanbod en bestaande structuren wordt samengewerkt in het belang van 
de cliënt.

De Utrechtse werkwijze wordt ten derde geassocieerd met de manier waarop profes-
sionals met inwoners communiceren: open, gelijkwaardig en gericht op wat de cliënt 
nodig heeft. De gesprekken bij mensen thuis zijn hier het belangrijkste voorbeeld van. 
Dáár komt volgens de respondenten de vertrouwensband tussen inwoner en hulp-
verlener tot stand en dáár kunnen buurtteammedewerkers ‘doen wat nodig is’. Daar-
aan gekoppeld is de ‘hoogwaardige professionaliteit’ die van buurtteam medewerkers 
wordt verwacht en die door meerdere respondenten wordt aangehaald. Utrecht wil 
nog altijd alleen maar de beste professionals ‘aan de voorkant’. De reden daarvoor is 
wordt geschetst door een respondent bij de gemeente: “Je kunt alleen maar doen wat wij 
doen als je daar mensen zet die niet onmiddellijk denken: oh, ik moet deze cliënt doorverwijzen 
naar een volgende in de keten.” Een terugkerende conclusie in de interviews is dat profes-
sionals in het Utrechtse model echt ruimte krijgen om eigen afwegingen te maken. Die 
ruimte was en is echter niet alleen maar mooi of makkelijk. Juist omdat de gemeente 
en de buurtteamorganisatie vooraf zo min mogelijk werkwijzen hebben voorgeschre-
ven, konden buurtteammedewerkers in de eerste jaren hun vak in de praktijk defini-
eren en vormgeven, zo vertellen meerdere respondenten. De keerzijde is dat andere 
partijen het buurtteam maar moeilijk ‘grijpbaar’ vonden en steeds vroegen om afba-
kening en verduidelijking van hun werkzaamheden.

Bovendien worstelen verschillende respondenten met het feit dat de hoge profes-
sionele standaard weliswaar gewenst is, maar dat er eigenlijk maar weinig mensen 
zijn die daaraan kunnen voldoen. Waar in de gesprekken over het landelijke verhaal 
van de decentralisaties nog gezegd wordt dat dit nu eenmaal tijd kost, zijn responden-
ten op het lokale niveau pessimistischer. Een respondent bij de buurtteamorganisatie 
geeft aan dat ze nu beter weten waar de buurtteams voor staan, maar dat daar “onthut-
send snel een soort realisatie achteraan [komt], van, er zijn niet zo veel mensen die het echt goed 
in de vingers hebben. En hoe ga je de kwaliteit daarvan nou, zeg maar, duurzaam verbeteren en 
borgen als er zo weinig mensen zijn die het al kunnen?” Op dit punt valt volgens meerdere 
respondenten nog een wereld te winnen, zowel binnen de buurtteams als binnen het 
Utrechtse zorgmodel als geheel. Een van hen beschrijft dat, door aan de principes van 
de werkwijze vast te houden, “[je] niet alleen de klant opvoedt, ja, dat klinkt een beetje badi-
nerend, maar je voedt daarmee eigenlijk ook je omgeving op in de manier waarop je zou willen 
dat hulpverlening verloopt, namelijk vanuit het perspectief van de klant.” Dat brengt me bij 
het speelveld waarbinnen de Utrechtse werkwijze vorm krijgt en dus bij de taakopvat-
tingen in het Utrechtse zorgmodel.

7.3 De taak: opdrachtgeverschap en co-creatie

In algemene zin ziet de gemeente Utrecht de decentralisaties als grote, positieve kans 
om te innoveren. Niet alleen om vanuit een ander mensbeeld tot een andere werkwijze 
te komen, maar ook om zelf een andere rol te gaan vervullen. Een nieuwe vorm van 
opdrachtgeverschap dus. Dat opdrachtgeverschap kent meerdere gezichten. Om te 
beginnen is de rol van de gemeente in elk ‘spoor’ van het Utrechtse model anders. 
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Het uitgangspunt voor de taakopvatting van de gemeente is een verhouding tussen 
overheid en burger, waarin de betrokkenheid van de overheid afhangt van de mate 
waarin iemand zelfredzaam is. In de woorden van de gemeente Utrecht: “Elke inwoner 
is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en gezondheid. Daar waar dat niet lukt, hebben we 
als gemeente de verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen. Het gaat daarbij om het verster-
ken van eigen kracht, inzet van het informele netwerk en versterking van de eerstelijn waarmee 
we voorkomen dat zwaardere zorg dan nodig wordt ingezet.” (Gemeente Utrecht 2012: 5). Er 
verschuift bovendien nog iets anders. De gemeente wil dat het principe ‘recht op zorg’ 
van inwoners verschuift naar een principe van compensatie waarvoor de gemeente 
aan zet is: “de noodzakelijkheid om bepaalde achterstanden of beperkingen van de Utrechter te 
compenseren” (Gemeente Utrecht 2011: 9).

Op grond van dit uitgangspunt definieert de gemeente haar rol in elk van de drie 
sporen. In spoor 1 heeft de gemeente naar eigen zeggen een faciliterende rol. In haar 
woorden: “De gemeente heeft een rol in het organiseren en uitvoeren van een aantal randvoor-
waarden die het leven van inwoners mogelijk en prettig maken.” (Gemeente Utrecht 2013a: 
8f). Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente het belangrijk vindt om mantelzorgers 
en vrijwilligers te ondersteunen, dat ze ‘sociaal makelaars’ aanstelt om wijk- en buurt-
netwerken te verbinden en dat ze wil zorgen dat collectieve wijkvoorzieningen, bij-
voorbeeld op het gebied van sport en recreatie, op orde zijn (Gemeente Utrecht 2013a: 
9, 13-14).

In spoor 2 is de rol van de gemeente groter: zij is immers de opdrachtgever en 
financier van de buurtteamorganisaties. De subsidieregelingen voor de beide buurt-
teamorganisaties (Sociaal enerzijds, Jeugd en Gezin anderzijds) staat dan ook bol van 
inhoudelijke en organisatorische verwachtingen zoals in de vorige paragraaf beschre-
ven (zie ook Gmb-2014-19282 en Gmb-2014 19948). Ondertussen vindt de gemeente 
de onafhankelijke positie van de buurtteams wel erg belangrijk, zowel ten aanzien 
van aanbieders van specialistische zorg als ten aanzien van de gemeente. Dit zou de 
buurtteams in staat stellen om los van institutionele belangen in elke casus ‘maatwerk’ 
te leveren (Gemeente Utrecht 2011; 2013b). Immers: “De gemeente is geen hulpverlener en 
moet dat ook niet willen worden.” (Gemeente Utrecht 2016: 16).

In spoor 3 is de taakopvatting van de gemeente weer anders. Hier komt ‘betaal-
baarheid’ als thema om de hoek kijken. Aanvullende zorg is ook de meest kostbare 
zorg. Er moet in spoor 3 dus nadrukkelijk altijd gekozen worden voor de ‘goedkoopste 
adequate oplossing’ (zie o.a. Gmb-2015/15486). De gemeente stuurt bovendien expli-
ciet aan op het lef om hulpverlening ook te durven stoppen, vanuit de overtuiging 
dat “ondersteuning niet per definitie oneindig [is]” (Gemeente Utrecht 2012: 5). Ze denkt 
aan flexibel op- en afschalen en aan meer tijdelijke trajecten. Indien nodig moeten 
maatwerkvoorzieningen in spoor 3 altijd worden toegekend, aldus de gemeente, maar 
de deur naar spoor 2 (en in het ideale geval ook naar spoor 1) moet altijd op een kier 
blijven staan. Ook in die zin moeten de radertjes tussen de sporen gesmeerd lopen. De 
budgetten worden daarom ‘ontschot’: dat komt een soepele op- en afschaling van zorg 
volgens de gemeente ten goede.

Over het algemeen kiest de gemeente Utrecht voor een taakopvatting waarin samen-
werking en partnerschap centraal staan. Zelf noemt de gemeente dat “co- creatie” 
(Gemeente Utrecht 2016: 22; en zie ook de subsidieregelingen voor de buurtteam-
organisaties Gmb-2014-19282 en Gmb-2014 19948). De gemeente zoekt naar eigen 
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zeggen “meer dan in het verleden (…) naar nieuwe vormen van publiek-private samenwer-
king, waarin markt, middenveld en overheid de taken verhelderen en verdelen.” (Gemeente 
Utrecht 2012: 7). Daarin ziet ze voor zichzelf verschillende rollen weggelegd. Soms zal 
de gemeente duidelijk regie nemen met als doel om verschillende partijen te verbin-
den. Op andere aspecten komt de gemeente juist meer als opdrachtgever in beeld en 
stelt doelen en voorwaarden voor de uitvoering vast. Bovendien, aldus de gemeente 
zelf, is ze bij het verkennen van maatschappelijke problemen en oplossingen soms ook 
‘partner’ en stuurt ze aan op een gelijkwaardig gesprek met alle betrokken partijen. 
Op een klein deel van het ondersteuningsaanbod is de gemeente tot slot ook nog uit-
voerder, bijvoorbeeld als het gaat om bijstandsvoorzieningen, schulphulpverlening of 
jeugd gezondheidszorg (Gemeente Utrecht 2012: 7).

De normen ten aanzien van eigenaarschap en betaalbaarheid zoals die in het lande-
lijke verhaal van de decentralisaties aanwezig zijn spelen in het lokale verhaal meer op 
de achtergrond een rol. De verhouding tussen de gemeente en het Rijk komt bijvoor-
beeld niet aan de orde. De samenhang tussen verschillende domeinen en disciplines 
is wel een thema, maar daarin neemt de gemeente zeker niet de leiding. In het drie 
sporen model zitten zeker elementen van de norm van betaalbaarheid verwerkt, maar 
deze lijn van redeneren voert niet de boventoon. Veel meer aandacht gaat uit naar 
het definiëren van de verschillende rollen die de gemeente heeft in verhouding tot 
andere partijen in de stad. In die zin wordt eigenaarschap dus duidelijk gedefinieerd: 
de gemeente is opdrachtgever en werkt in ‘co-creatie’ met haar opdrachtnemers.

‘Goed’ opdrachtgeverschap: in gesprek over de taakopvatting van de gemeente Utrecht

Het beeld van de gemeente Utrecht dat door de respondenten in de verdiepings-
interview wordt geschetst is in beginsel positief. Ze ervaren de gemeente als coöpe-
ratief, betrokken en betrouwbaar. Inhoudelijk stuurt de gemeente niet al te veel en 
de randvoorwaarden zijn op orde – aldus de respondenten. Het meest gewaardeerde 
aspect in dezen is dat de gemeente als opdrachtgever zelf ook gelooft in de leidende 
principes die ze haar opdrachtnemers oplegt. In de woorden van een respondent bij de 
buurtteamorganisatie: “Ze maken daarbij ook wel serieus werk van uitspraken als ‘we doen 
wat nodig is’.” De gemeente wordt over het algemeen ook gezien als een organisatie die 
bereid is hand in eigen boezem te steken. Als de leidende principes om interne veran-
dering vragen, dan wordt die verandering ook in gang gezet. Zo ziet de gemeente dat 
zelf ook: “We ontwikkelen samen: co-creëren. We zijn bereid om samen kritisch naar elkaar 
te kijken, naar onze eigen rol te kijken. Dat ook te veranderen als het nodig is en aan te passen. 
Dat is echt een fundamenteel andere manier van denken.”

De wens om te leren en reflecteren wordt door verschillende respondenten aange-
haald als belangrijk ingrediënt van de taakopvatting van de gemeente Utrecht. De 
gemeente bestempelt dat zelf ook als de kern van goed opdrachtgeverschap: “Dus [dat] 
zit ook in ons sturingsmodel. Dat je voortdurend leert en ontwikkelt. Vanuit de uitvoerings-
praktijk naar wat je doet en dat wij daar ook weer dat meenemen. Dus als wij een nieuw inkoop-
beleid voor de jeugd nu doen, dan is dat helemaal gebaseerd op een enorme cyclus aan nieuwe 
ervaringen, doorontwikkelen, pilots enzovoorts. Zoals we ook met die buurtteams begonnen 
zijn.” Deze respondent beschrijft verder dat de taakopvatting van de gemeente voor 
haar draait om interesse in wat er in de praktijk gebeurt. Door verhalen en cijfers te 
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verzamelen blijf je aangesloten op wat er speelt – en dat biedt in haar ogen de enige 
juiste basis om te kunnen handelen.

Andere respondenten definiëren ‘goed opdrachtgeverschap’ als de opdracht om 
het altijd eenvoudiger te maken voor professionals. Deze ambitie maakt deel uit van 
de leidende principes van het Utrechtse zorgmodel: het streven om professionals zo 
veel mogelijk ruimte te bieden door de regels zo eenvoudig mogelijk te maken en de 
bureaucratie zo klein mogelijk. Dat is een uitdagende, maar noodzakelijke opdracht 
voor de gemeente, aldus een wethouder: “Want waar wij niet goed zijn, als bureaucratie, 
is om professionaliteit te organiseren. Dus wat wij moeten doen is goed opdrachtgeverschap.” 
In het verlengde hiervan delen verschillende respondenten de opvatting dat Utrecht 
er goed aan heeft gedaan de buurtteams géén gemeentelijke organisatie te maken. De 
onafhankelijke positie van de buurtteamorganisatie voorkomt dat de gemeente zelf 
op de stoel van hulpverlener gaat zitten – en dat is in alle opzichten een goede zaak, 
vinden deze respondenten. Dit raakt aan wat in de interviews over het landelijke ver-
haal van de decentralisaties wordt gezegd over het belang van rolvastheid.

Het besef dat de noodzaak om te bezuinigen ook aan de wieg van de decentralisa-
ties heeft gestaan, wordt ook ten aanzien van het Utrechtse zorgmodel herkend en 
gedeeld. Tegelijkertijd geven meerdere respondenten aan dat ze de verbinding met 
inhoudelijke doelen nooit zijn kwijtgeraakt. Voorop stond dat de gemeente Utrecht 
het echt anders wilde gaan doen, en, in de woorden van een beleidsmedewerker, “dat 
we ook af wilden van het idee dat die hulpverlener het allemaal even komt oplossen, maar dat 
we mensen in staat willen stellen zelf de dingen op te lossen.” Ook het driesporenmodel 
dient naar mening van de respondenten twee doelen tegelijkertijd. Het flexibele op- 
en afschalen maakt het mogelijk om maatwerk te leveren en niet onnodig zware zorg 
te leveren, maar houdt alle betrokken partijen ook scherp op hun eigen doen en laten. 
Een respondent bij de gemeente vertelt dat, omdát er relatieve schaarste is in spoor 2 
en 3, alle betrokken partijen de noodzaak voelen om zich te blijven vernieuwen. Dat 
gaat in zijn ogen ‘institutionaliseren’ tegen en maakt ook de financiële doelstellin-
gen tot een gezamenlijke opdracht: “Dat vind ik dan wel mooi, hoe wij als opdrachtgever, 
opdrachtnemer, ook met elkaar deze wedstrijd spelen.”

7.4 Mens, werk en taak in het Utrechtse verhaal: samenspel en conclusie

In de aanloop naar 2015 ontwikkelde de gemeente Utrecht haar eigen verhaal van de 
decentralisaties. In dit hoofdstuk heb ik dit verhaal beschreven aan de hand van het 
samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting. Het Utrechtse verhaal van de 
decentralisaties begint bij een mensbeeld dat stoelt op de normen van jezelf kunnen 
redden en actief meedoen. De gemeente definieert daarnaast expliciet wat zij bij het 
‘normale’ leven vindt horen en wanneer zorg en ondersteuning in beeld komen als er 
problemen zijn. Ook ‘normaliseren’ is dus een van de normen die de gemeente Utrecht 
omarmt bij het ontwikkelen van een nieuw zorgmodel. Op basis van dit mensbeeld 
ontwikkelt Utrecht een driesporenmodel op grond van zes leidende principes. De 
werkwijze die hierbij hoort draait om de nieuwe spin in het web: de buurtteams. 
Medewerkers van de buurtteams komen letterlijk dicht bij mensen met een hulpvraag 
en zijn in staat om in elke situatie in te schatten welke zorg of ondersteuning passend 

120 Omwille van fatsoen

Content.indd   120Content.indd   120 19 Jul 2021   09:31:1119 Jul 2021   09:31:11



is. Zij zijn het vertrouwde gezicht en zorgen dat de nodige zorg in samenhang – ‘inte-
graal’ – wordt georganiseerd. Ze leveren ‘maatwerk’ en ‘doen wat nodig is’. En dat 
alles steeds weer met als doel om mensen te versterken in hun mogelijkheden om 
zichzelf te redden en actief mee te doen in de samenleving. Deze werkwijze is veel-
eisend ten aanzien van de buurtteammedewerkers, en is voor andere partijen vaak 
ook nog wennen.

De stevige, onafhankelijke positie van het buurtteam heeft bovendien gevolgen 
voor de taakopvatting van de gemeente Utrecht, die zich kenmerkt door coöperatief 
en betrokken opdrachtgeverschap. Respondenten benoemen dit desgevraagd ook 
als positief aspect van de manier waarop de gemeente Utrecht zich opstelt. Het drie-
sporenmodel dat Utrecht heeft ontwikkeld, stimuleert tot het ‘afschalen’ van zorg 
waar mogelijk. Ook hier is de positie van de buurtteams essentieel, aangezien zij de 
poortwachtersrol voor kostbare aanvullende zorg vervullen. De verantwoordelijkheid 
voor ‘betaalbaarheid’ wordt over het algemeen als een gedeelde verantwoordelijkheid 
ervaren, waarin individuele buurtteammedewerkers, hun organisaties, aanvullende 
zorgaanbieders én de gemeente een rol hebben.

De eerste subsidietermijn van de buurtteamorganisaties Sociaal en Jeugd en Gezin 
liep eind 2018 af. Voor de nieuwe subsidieronde heeft de gemeente Utrecht opnieuw 
haar doelstelling, taakopvatting en verwachtingen van de buurtteams geformuleerd 
(zie kader). Het Utrechtse mensbeeld, de Utrechtse werkwijze en de taakopvatting van 
de gemeente Utrecht zoals in dit hoofdstuk beschreven zijn hierin naar mijn mening 
nog duidelijk herkenbaar (zie onderstrepingen). De leidende principes zoals in aan-
loop naar 2015 geformuleerd blijven onveranderd, net als het Utrechtse driesporen-
model van zorg en ondersteuning.

“Utrecht wil een vitale en gezonde stad zijn en blijven, waar iedereen zijn of haar 
talenten kan ontwikkelen, waar bewoners zelfredzaam zijn, waar kinderen veilig 
en gezond kunnen opgroeien, waar alle inwoners prettig kunnen wonen en zoveel 
mogelijk mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. We willen het leefklimaat 
verbeteren door de sociale samenhang in buurten en wijken te vergroten. En we 
willen kwetsbare bewoners eerder ondersteunen en versterken en daarmee voor-
komen dat hun problemen verergeren of dat zij zwaardere zorg of ondersteuning 
nodig hebben. Dit bedoelen we als we zeggen dat we ‘de beweging naar voren’ 
willen maken. (…)

[Voor de volgende activiteiten kunnen de buurtteamorganisaties subsidie ontvan-
gen:]
– het leveren van hoogwaardige basiszorg aan Utrechters, dichtbij, laagdrem-

pelig en op maat;
– in co-creatie met de gemeente en samenwerkingspartners een bijdrage 

leveren aan de verdere ontwikkeling, vernieuwing en verbetering van het 
Utrechtse stelsel van zorg en ondersteuning;

– het toewijzen van aanvullende zorg, zowel Zorg in Natura (ZIN) als PGB. De 
buurtteamorganisatie heeft hiertoe het mandaat van het college van B&W.” 
(Bron: Gmb-2018/19628: 1-2)
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Aan de ene kant zijn er tussen het Utrechtse verhaal van de decentralisaties en het 
landelijke verhaal van de decentralisaties slechts nuanceverschillen. Zeker waar het 
mensbeeld en werkwijze betreft. In die zin hanteren het Rijk en de gemeente Utrecht 
een vergelijkbaar normatief kader ten aanzien van deze institutionele hervorming. 
Aan de andere kant is qua taakopvatting wel echt sprake van een andere focus: de 
gemeente Utrecht richt zich op de uitvoering en organisatie van het ‘driesporenmodel’ 
en de invulling van ‘goed’ opdrachtgeverschap zoals dat daarbij past. De dilemma’s 
over eigenaarschap en verwachtingen over betaalbaarheid uit het landelijke verhaal 
van de decentralisaties raken daarbij geïntegreerd in de verwachtingen van de nieuwe 
spin in het web: het buurtteam. In die zin zijn taakopvatting en werkwijze in het 
Utrechtse verhaal van de decentralisaties sterk met elkaar verweven.

Het Utrechtse verhaal van de decentralisaties toont de concrete lokale keuzes die zijn 
gemaakt, bijvoorbeeld over de positionering van de buurtteams. Het samenspel van 
mens, werk en taak dat uit deze keuzes naar voren komt is de context waarbinnen de 
observaties uit het etnografische gedeelte van mijn onderzoek zich afspelen. Daarover 
gaan de volgende drie hoofdstukken.
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8 Mensbeelden bij een buurtteam in Utrecht

In de vorige hoofdstukken stond het samenspel van mens, werk en taak centraal, zoals 
ik dat in het politieke debat over de decentralisaties landelijk en in Utrecht heb waar-
genomen. In dit hoofdstuk en in de komende hoofdstukken breng ik de mensbeelden, 
werkwijzen en taakopvattingen bij een buurtteam in Utrecht in beeld. Om te beginnen 
beschrijf ik dus welke mensbeelden ik heb waargenomen en de setting waarin dit 
gebeurde. Ik presenteer mijn observaties aan de hand van de verschillende plekken 
waar ik heb geobserveerd en laat zien dat mensbeelden in de praktijk vaak betrek-
king hebben op (het inschatten van) de mogelijkheden en vaardigheden van burgers 
(8.2.). In de analyse die daarop volgt confronteer ik mijn observaties met de mens-
beelden uit het verhaal van de decentralisaties. De manier waarop de normen van 
zelfredzaamheid, participatie en normaliseren in de observaties terugkomen vormt 
een nuancering van dat verhaal – en deels ook een bekritisering. (8.3) Tot slot volgt een 
theoretische reflectie op de bevindingen uit mijn analyse en trek ik conclusies over de 
dimensie ‘mens’ in het samenspel van mens, werk en taak (8.4).

De toelichting op en verantwoording over de dataverzameling bij het buurtteam 
zijn reeds aan de orde geweest in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk start ik echter wel met 
een situatieschets van de setting van het observeren bij het buurtteam, zodat duidelijk 
is in wat voor omstandigheden de observaties zijn gedaan (8.1.) Die schets is ook de 
achtergrond waartegen hoofdstuk 9 en 10 moeten worden gelezen.

8.1 Vooraf: observeren ‘op locatie’ bij het buurteam

De observaties bij het buurtteam in Utrecht zijn te ‘lokaliseren’ op vijf plekken: vijf 
verschillende contexten waarbinnen buurtteammedewerkers met inwoners spreken 
of met elkaar óver inwoners spreken. In deze paragraaf introduceer ik deze locaties 
kort. Deze introductie is bedoeld om een indruk te geven van de setting waarin de 
observaties zijn gedaan.

Aan de voordeur

Elk buurtteam in Utrecht heeft een “voordeur”: een balie waar inwoners binnen 
kunnen lopen met vragen. De balie wordt bemand door een medewerker van het 
buurtteam. De desbetreffende medewerker heeft dan “voordeursdienst”. Als de balie 
onbemand is, is het buurtteam per telefoon bereikbaar voor vragen: dat is de “voor-
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deurtelefoon”. Ook de algemene mailpostbus van het buurtteam wordt bijgehouden 
door degene die voordeursdienst heeft. Soms komen er meerdere inwoners langs aan 
de balie, soms komt er niemand of is er alleen sprake van het beantwoorden van vra-
gen via telefoon of e-mail. Soms komen er vooral mensen die eigenlijk ergens anders 
moeten zijn, zoals bij het nabijgelegen consultatiebureau of bij het wijkbureau. Dan 
verwijst de buurtteammedewerker door.

Tijdens mijn observatieronde zit ik een aantal keren bij de dienstdoende mede werker 
‘aan de voordeur’. Dat betekent dat ik achter de balie plaatsneem waar de medewerker 
ook aan het werk is. Zolang er geen inwoners langskomen zijn we allebei voor ons zelf 
aan het werk en praten we soms over de gang van zaken aan de voordeur. Van dat 
soort gesprekken maak ik ook aantekeningen.

Aan de keukentafel

‘Aan de keukentafel’ als locatie staat in mijn onderzoek symbool voor gesprekken bij 
mensen thuis. In mijn observatieperiode heb ik heel wat keukentafels gezien. We zit-
ten er vaak niet aan. Meestal schuiven de medewerker en ik aan op de plek waar de 
inwoner al zit voordat wij binnenkomen. Of de medewerker vraagt de inwoner: waar 
wil je graag zitten? Dat is dan soms aan de keukentafel, maar regelmatig trekken we 
stoelen bij de bank of stoel waar de inwoner al zit. De ene inwoner heeft de koffie en 
thee al klaar staan, de ander verdwijnt eerst even naar de keuken om wat drinken voor 
ons te halen. Er zijn ook enkele huisbezoeken waar de medewerker vooraf aangeeft 
dat hij meestal niets te drinken neemt of niet altijd gaat zitten.

Het observeren van ontmoetingen bij mensen thuis begint altijd met de ‘reis’ er naar 
toe. Ik ga met de medewerker mee in de auto, we fietsen samen een stukje of maken 
een wandeling naar het huis van de inwoner. Tijdens deze momenten introduceert de 
medewerker de casus vaak kort bij mij: naar wie gaan we toe, waarom komt diegene 
bij het buurtteam en hoe lang loopt het contact al? Meer vraag ik niet en wil ik ook 
eigenlijk niet weten, om er zo voor te zorgen dat mijn beeld van de ontmoeting vooraf 
zo min mogelijk gekleurd is. Er is voor mij hoe dan ook een eerste indruk van het huis 
of appartement van de inwoner waar we op bezoek gaan: is het er donker of juist licht, 
opgeruimd of rommelig, fris of muf, vol of leeg? Soms bestaat er daarover toch ook 
een vooroordeel aan mijn kant. Bijvoorbeeld die ene keer dat ik met een medewerker 
samen op een rijtje huizen afloop en bij mezelf denk: “Het is vast dat ene huis waar 
alle gordijnen dicht zijn.” Ze belt aan bij het huis ernaast: een huis zonder gordijnen.

In de spreekkamer

Het kantoor van het buurtteam heeft een aantal spreekkamers. Ook in de kan-
toorruimte van de afdeling Informatie & Advies wordt soms een gesprek door het 
buurtteam gehouden. In elke spreekkamer, met uitzondering van de grote, staat een 
bureau met computer. Aan de ene kant van het bureau staat een bureaustoel – daar 
neemt steevast de medewerker plaats. Aan de andere kant staat een gewone stoel. 
In de spreekkamer zitten inwoner(s) en medewerker(s) altijd tegenover elkaar. Het 
scherm van de computer is op de medewerker gericht, maar kan gedraaid worden. In 
de grotere ruimte staat een vierkante tafel waar zo’n 10 personen aan kunnen zitten. 
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Deze ruimte is behalve spreekkamer ook vergaderruimte. Op de gang bij de spreek-
kamers staan wat stoelen en is een open keukentje met koffieautomaat. Daar wachten 
in  woners tot een buurtteammedewerker hen ophaalt. Bij het ophalen van de inwoners 
vragen medewerkers altijd of zij wat willen drinken – en nemen dat dan meteen van-
uit de keuken mee naar de ruimte waar het gesprek plaatsvindt. De spreekkamers 
zijn vaak druk bezet, maar meestal lukt het wel om een plekje te reserveren of om 
spontaan een plekje te vinden. Slechts een keer vinden we geen ruimte en zitten we 
– met drie inwoners, een externe hulpverlener en twee buurtteammedewerkers – op 
een afgelegen stuk van de gang. In de kamers is het niet alleen vaak druk, maar ook 
vaak erg warm.

Tijdens het observeren van gesprekken in de spreekkamer zit ik bijna altijd aan de 
kant van het bureau waar de medewerker ook zit. Dat is prettig omdat ik het gezicht 
en lichaamshouding van de inwoner dan goed kan zien. Het is soms ook wat onge-
makkelijk omdat de inwoner dan ineens tegenover twee mensen zit in plaats van één. 
In gesprekken waar twee medewerkers aan deelnemen zit ik altijd aan de zijde van het 
bureau waar de inwoner ook zit.

Op kantoor

Aan de voordeur, aan de keukentafel en in de spreekkamer observeer ik ontmoetingen 
waarin met inwoners wordt gepraat. Op kantoor observeer ik ontmoetingen waarin 
medewerkers onderling over inwoners praten. Soms wordt dat gesprek heel concreet 
gevoerd, zoals tijdens een casuïstiekbespreking of bij het verdelen van nieuwe casus 
op de aanmeldlijst. Soms heeft het meer de vorm van een reflectie over casuïstiek, als 
medewerkers bespreken waar ze tegenaan lopen in hun zorg voor inwoners.

Het observeren op kantoor vindt plaats door de wekelijkse teamoverleggen en 
andere inhoudelijke bijeenkomsten over casuïstiek, werkwijze en organisatie bij te 
wonen. Daarnaast ben ik tussen gesprekken met inwoners door vaak aanwezig op het 
kantoor waar de buurtteammedewerkers werken. Dan heb ik soms een kort gesprekje 
in de wandelgangen met een of meer medewerkers, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
iets dat ze zeggen tijdens een vergadering.

In de wijk

‘In de wijk’ als locatie staat symbool voor alle observaties die ik doe buiten de gesprek-
ken op het kantoor van het buurtteam en de huisbezoeken om. Het gaat dan enerzijds 
letterlijk om locaties in de wijk zoals een basisschool of een woonzorgcentrum en 
anderszijds ook om gesprekken die op een Veilig Thuis locatie of in het hoofd kantoor 
van een woningcorporatie plaatsvinden. De verbindende factor tussen deze verschil-
lende locaties is dat de buurtteammedewerkers er naartoe gaan om gesprekken te 
voeren met of over hun cliënten. Mijn observaties doe ik dus bijvoorbeeld tijdens 
spreekuren van het buurtteam op een school of een woonzorgcentrum, maar ook bij 
een ‘casuïstiektafel woonoverlast’ waar het buurtteam spreekt met zorgaanbieders, 
woningcorporaties en politie. Het kan ook gaan om observaties van gesprekken over 
samenwerking tussen het buurtteam en andere zorg- en hulpaanbieders.
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Twee teams achter één voordeur

In het presenteren van mijn observaties spreek ik van ‘het buurtteam’ en van ‘buurt-
teammedewerkers’. Achter die termen zitten in de praktijk echter twee verschillende 
teams: een team ‘Sociaal’ en een team ‘Jeugd & Gezin’ die de zorg voor volwassenen 
en de zorg voor kinderen en gezinnen onderling verdelen. Voor inwoners vormen zij 
gezamenlijk echter ‘het buurtteam’ en hun opdracht is in het Utrechtse ‘driesporen-
model’ in principe hetzelfde.30 Daarom – en met oog op de leesbaarheid – maak ik in 
de beschrijving en analyse van mijn observaties geen expliciet onderscheid tussen 
beide, tenzij de inhoud van de observaties daarom vraagt.

8.2 Mensbeelden in ontmoetingen bij het buurtteam

Mensbeelden bij het buurtteam komen tot uitdrukking in het onderzoeken, benoe-
men of bespreken van de onderlinge verhoudingen tussen buurtteam(medewerkers) 
en inwoner(s). Deze onderlinge verhoudingen kleuren de zoektocht naar wie wat zou 
kunnen, willen of moeten doen in de zorg en ondersteuning. In deze paragraaf schets 
ik hoe dat gebeurt aan de hand van verschillende thema’s en op verschillende locaties.

Verwelkomen én afbakenen

Aan de voordeur vinden vooral ‘eerste’ ontmoetingen plaats. In die ontmoeting vor-
men de medewerkers zich een beeld van de mens die voor hen staat. Om dat te kunnen 
doen wordt direct veel informatie gevraagd: persoonlijke gegevens, huishoudsamen-
stelling en informatie over werk, inkomen en zorggebruik. De focus ligt daarbij op 
wat er niet goed gaat. Vervolgens maken de medewerkers ter plekke een inschatting: 
wat kan en wil deze mens zelf doen? Andersom vormt de inwoner die zich aan de 
balie meldt zich een beeld van de medewerker als ‘gezicht’ van het buurtteam en ver-
kent wat deze mens voor hem of haar zou kunnen betekenen.

De ontvangst aan de voordeur is altijd beleefd en hartelijk, en kenmerkt zich door 
vragen als: “Hoe kan ik u van dienst zijn?” En: “Wat kan ik voor u doen?” Medewerkers 
tonen dat ze willen helpen. Tegelijkertijd bakenen ze die hulpbereidheid in de ont-
moeting met inwoners aan de voordeur ook direct af. Ze verkennen wat iemand zelf 
zou willen en kunnen doen en maken duidelijk dat het buurtteam in principe niet 
zomaar taken ‘overneemt’, bijvoorbeeld bij het bieden van hulp bij het invullen van de 
jaarlijkse belastingaangifte. Tijdens een dagdeel observeren komen meerdere inwo-
ners aan de voordeur om een afspraak te maken voor de spreekuren die het buurt-
team hiervoor organiseert. Het balanceren tussen helpen en afbakenen is bijvoorbeeld 
zichtbaar in onderstaande ontmoeting:

30 Zie ook de toelichting daarop op pagina 99.
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Medewerker richt zich tot mevrouw: “U moet het zo zien dat wij als buurtteam, wij 
helpen waar nodig. Maar we proberen de mensen het zoveel mogelijk zelf te laten doen.” 
Mevrouw maakt zich zorgen of het dan wel goed komt met het opsturen van de 
aangifte, omdat ze dat anders ook nooit zelf doet. Medewerker wil daar best even 
naar informeren, maar zegt ook: “Wij nemen geen dingen van u over, om het zo te zeg-
gen. Het wordt dus niet voor u gedaan.” Mevrouw: “Dat wordt wat lastig dan. Ik weet 
niet of dat kan, ik heb het nooit eerder gedaan”. Medewerker: “Zou u ’t willen kunnen? 
Dan is het misschien wel goed. Het is vooringevuld, dat weet ik wel.” Mevrouw aarzelt. 
Medewerker: “En als u ’t samen doet, tijdens de afspraak?” (…) Ze spreken af dat 
de medewerker het even navraagt bij een collega en mevrouw erover terugbelt. 
[Medewerker]: “Als u zegt, ik wil het wel zelf doen met wat ondersteuning, dan is dit een 
goede plek. Als u het liever uit handen geeft dan niet”.

In deze ontmoeting ligt de focus op de grens tussen wat de inwoner zelf kan en moet 
doen en hoe het buurtteam daarbij ondersteunt. De medewerker maakt daar een 
inschatting van en communiceert daar duidelijk over. Die duidelijkheid zie ik vaker 
terug, bijvoorbeeld in een casus waar een inwoner aan de voordeur komt vragen om 
ondersteuning bij het zoeken naar werk:

Mevrouw: “Misschien moet ik wel helemaal opnieuw beginnen, een beroepskeuzetest 
ofzo.”
Medewerker: “Wij gaan die dingen niet voor u doen, maar wel helpen met waar u dan…”
Mevrouw: “Maar beetje sturen.”
Medewerker: “Ja, inderdaad, een beetje sturen.”
(…)
Mevrouw: “Ik wil ook wel met iemand brieven schrijven.”
Medewerker: “We kunnen u de weg wijzen, maar gaan geen brieven met u schrijven.”

Dit duidelijke afbakenen van wat het buurtteam voor iemand kan doen gebeurt onder-
tussen wel in een context van verwelkomen, informeren en hulpbereidheid tonen. 
Juist die context maakt dat het afbakenen of begrenzen soms ook ongemakkelijk voelt 
voor medewerkers. In de casus van het spreekuur voor de belastingaangifte obser-
veerde ik dat ongemak als volgt:

(…) De collega die meer weet over het spreekuur voor de belastingaangifte belt 
even later al terug. Ze vindt dat de dame wel mag komen, omdat ze wat ouder is en 
de afstand voor haar anders wat ver is. De medewerker gaat het doorgeven. Tegen 
mij zegt de medewerker: “Ik vraag me toch af of het wel passend is.” Ze geeft aan dat 
het vooral ook zoeken is naar de goede toon: “Ik wil haar wel het gevoel geven dat ze 
welkom is.”
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Aan de voordeur wordt duidelijk hoeveel mensen hulp komen vragen bij het invullen 
van de belastingaangifte. De extra spreekuren daarvoor beslaan twee hele dagen in 
totaal, en raken snel gevuld – zo toont een medewerker mij in de gedeelde agenda. Ze 
vindt het goed dat het buurtteam mensen hierbij helpt, maar zegt ook: “Men wil dus dat 
iedereen mee kan doen, maar dat lukt niet (…) Je kunt je natuurlijk afvragen, is dat erg, maar 
het lukt in elk geval niet.” Behalve dat medewerkers voor de schermen een inschatting 
maken van wat iemand zelf zou kunnen doen, reflecteren ze achter de schermen dus 
ook op de consequenties van de wens ‘dat iedereen mee kan doen’.

Jij, ik of samen?

Mensbeelden spelen een belangrijke rol in de afweging ‘wie doet wat?’. In gesprek-
ken met inwoners – zowel aan de keukentafel als in de spreekkamer – wordt gezocht 
naar een passende onderlinge verhouding tussen hulpverlener en cliënt. Medewerkers 
maken een inschatting of een inwoner iets zelf zou moeten kunnen of zou kunnen 
leren. Inwoners doen dat zelf ook. Ze vragen regelmatig letterlijk of de medewerker 
dat niet voor hen wil doen. Het antwoord is vaak of ze dan zullen proberen om het 
samen te doen. Ook zie ik dat buurtteammedewerkers suggereren om voor kleine 
klusjes de buren of een familielid te vragen. Soms lukt dat, soms wordt dit afgehou-
den. Bijna alle gesprekken eindigen ermee dat de buurtteammedewerker meerdere 
keren vraagt of er nog iets is dat hij of zij kan doen voor hun cliënt.

In de afweging ‘wie doet wat?’ speelt het mensbeeld dat de medewerker van diens 
cliënt heeft een rol. Een medewerker kan bijvoorbeeld een opvatting hebben over of 
iemand iets zelf zou moeten kunnen, en daar dan ook naar handelen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in onderstaande situatie, waar de medewerker er op aanstuurt dat de 
inwoner zelf naar de huisarts belt:

Medewerker: “Wil je nog iets met de huisarts?” Inwoner: “Ja.” Medewerker: “Ga je zelf 
bellen?” Inwoner: “Jij kan ook helpen.” Medewerker [verandert van onderwerp]: “Er 
zitten twee rekeningen tussen de post die betaald moeten worden.” (…) Aan het eind van 
het gesprek zegt de medewerker nog: “Jij belt nog even de huisarts, goed? En als je er 
niet uitkomt dan bel je mij.”

Het aansturen op dat iemand iets zelf doet betekent hier dus: de medewerker negeert 
de suggestie van de inwoner dat zij de huisarts wel voor hem kan bellen of daar ten 
minste bij kan helpen. Pas als het niet lukt is ze beschikbaar om te helpen. Daaronder 
ligt dus de overtuiging dat de inwoner dit zelf kan of zou moeten kunnen. Eenzelfde 
dynamiek zie ik wanneer medewerkers proberen om cliënten iets te leren, zodat hij of 
zij dat de volgende keer zelf kan doen. Dan is samen doen de opstap naar zelf doen. 
Zoals in de situatie waarin een medewerker haar cliënt helpt bij het opwaarderen van 
haar beltegoed:
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Mevrouw vertelt dat het opwaarderen op haar nieuwe toestel niet lukt: “Hier werkt 
het anders, daar mag je even naar kijken.” De medewerker suggereert dat ze eerst 
even de gebruiksaanwijzing op de bon kan lezen. Mevrouw doet dat en probeert 
de instructies op te volgen. Ze maakt een fout. Inwoner: “Oh, ik vind het vreselijk. 
Deze telefoon kan ik niet goed (…)” Medewerker: “Zullen we het nog een keer proberen?” 
Ze stemt in. Medewerker: “Probeer het rustig nog een keer, laat je vooral niet ophaasten 
door zo’n bandje.” Mevrouw loopt opnieuw vast en zegt: “Hé, wil jij het even doen? Ik 
snap er niets van.” Medewerker neemt de telefoon van haar aan en zegt: “Ik zet hem 
wel op luidspreker en dan doen we het samen.” Nu lukt het wel. Ze bespreken even 
waarom het net niet lukte. Inwoner: “Ik had 8 ingetoetst.” Medewerker: “En wat 
stond er op het briefje?” Inwoner: “Ja, 9. Ik had rustig moeten afluisteren.” Medewerker: 
“Voor de volgende keer.”

In sommige ontmoetingen staat ‘wie doet wat?’ in een heel ander daglicht. Namelijk 
wanneer de medewerker de inwoner aanspoort om meer en vaker om hulp te vragen 
en het juist niet zelf of alleen te willen doen. Bijvoorbeeld als het huishouden eigenlijk 
te zwaar voor iemand is, maar diegene toch steeds maar blijft schoonmaken ondanks 
de beschikbare huishoudelijke hulp. Of zoals in de volgende situatie, waar een in -
woner aangeeft dat hij twee meiden die af en toe langskomen liever niet wil vragen 
om hem te helpen met het naar boven tillen van een stel dozen, en de medewerker 
hem aanspoort dat toch te doen:

Medewerker: “U gaat hen dinsdag vragen.”
Inwoner: “Ja. Ik krijg er nu al een rode kop van, maar goed.”
Medewerker: “Waarom een rode kop?”
Inwoner: “Ik vind het gewoon moeilijk om te vragen.”
Medewerker: “Ik begrijp het. U bent altijd heel zelfredzaam geweest en u wilt hier zo lang 
mogelijk blijven wonen.”

Een interessante casus ten aanzien van de afweging ‘wie doet wat?’ is een gesprek 
waarin de inwoner steeds initiatief neemt om dingen zelf te doen, en de medewerker 
dat afremt en erop aanstuurt dat ze het samen zouden doen of dat zij het ter plekke 
voor hem zal doen. Ik merk tijdens het observeren bij mezelf een gevoel van verbazing 
groeien: “Huh, deze meneer doet toch precies wat overal met de mond wordt beleden: hij neemt 
verantwoordelijkheid, trekt het initiatief naar zich toe… waarom laat de medewerker dat niet 
toe?” In het nagesprek dat ik met de inwoner heb vertelt hij echter dat hij het juist fijn 
vindt dat de medewerker een stok achter de deur biedt en controleert of dingen zijn 
gebeurd. Hij weet dat de medewerker weet dat hij dat zelf lastig vindt. In zijn woor-
den: “Ze heeft heel goed met mij samengewerkt en ruim de tijd genomen. En ik heb haar toch 
vaak laten zitten, ben wel 8 of 9 keer niet op komen dagen, en toch kwam ze steeds weer langs. 
(...) Ik ben heel dankbaar voor wat ze voor me doet. Hé, ik heb een budgetcursus gedaan alleen 
omdat zij ’m gaf.” De onderlinge verhoudingen in dit gesprek blijken dus niet zo onder 
druk te staan als ik in eerste instantie meende te zien.
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De afweging over ‘wie doet wat?’ is in gesprekken in de spreekkamer zeker zo 
expliciet aan de orde als in gesprekken bij mensen thuis. Een verschil tussen beide 
‘gesprekslocaties’ is echter dat in de spreekkamer makkelijker even iets aan collega’s 
kan worden gevraagd, even iets kan worden geprint of gekopieerd, even iemand kan 
aanschuiven. Dat maakt dat de buurtteammedewerker in de kantoorsetting gemak-
kelijker dingen vóór de inwoner regelt dan aan de keukentafel. Zo vertelde een mede-
werker me voorafgaand aan het gesprek met een inwoner dat het doel van het gesprek 
is om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Daarvoor moet ze een plan schrijven: 
“Ik was al begonnen aan het plan, maar bedacht toen dat het beter was om dat samen te doen.” 
Dus heeft ze meneer uitgenodigd voor een gesprek. In een andere casus in de spreek-
kamer lijkt de ‘regelmodus’ van de medewerker het eigen initiatief van de cliënt te 
overschaduwen:

[Inwoner]: “Wat kan ik nou eigenlijk zelf regelen? Ja, die uitkering. Maar verder?” (…) 
[Medewerker]: “Ehm, nou morgen dus naar Werk & Inkomen (…) wat jij kunt doen is 
mij achter m’n kont aan gaan zitten: heb je al contact gehad met…?, zullen we samen…? 
Of anders, wacht eens even.” Medewerker staat op en loopt de kamer uit. Even later 
komt hij terug en vertelt dat hij even heeft gekeken of zijn collega van Werk & 
Inkomen kon komen vertellen wat een budgetcoach doet. Hij stelt voor dan nu 
meteen maar even te bellen, maar krijgt geen gehoor. [Medewerker]: “Ik ga jou 
uitnodigen voor een gesprek met een budgetcoach. En als we dan samen zitten gaan we ook 
bellen met de mevrouw uit Dordrecht. Daar gaan we mee beginnen (…) Er gaan nog meer 
dingen door m’n hoofd, maar eerst hier maar even mee beginnen.”

Bij afspraken in de spreekkamer waar computers worden gebruikt valt het me verder 
op dat de medewerker vaak degene is die formuleert en typt ‘in naam van de inwoner’. 
Dan wordt wel altijd gecheckt bij de inwoner of die ook instemt met de formulering. 
Dat is ook het geval in de volgende situatie, waarin de buurtteammedewerker de PGB-
aanvraag voor een inwoner doet:

[Medewerker] begint met het aanpassen van het document voor haar. Ze zit tegen-
over de vader voor wiens dochtertje een PGB moet worden aangevraagd. De vader 
kan het scherm niet zien. Medewerker: “Ik schrijf op dat jij nu een 5-daagse werkweek 
hebt, in ploegendienst, en dat die goed te combineren is met de zorg voor je dochtertje.” 
Vader stemt in. (…) Medewerker: “Het buurtteam zal net als bij het vorige PGB betrok-
ken blijven om samen met de ouders en het medische team de juiste beslissingen te nemen. 
Mag ik dat zo schrijven?” Vader stemt in.

Na afloop van het gesprek vertelt de medewerker aan mij dat het eigenlijk de bedoe-
ling is dat ouders dit zelf invullen. Ze zegt: “Voor deze ouders is dat totaal niet mogelijk 
qua taal. Ik doe het dan liever nu samen met hen, anders krijgen we weer allemaal vragen ach-
teraf.” Aan het feit dat deze medewerker de dingen vóór haar cliënt regelt in plaats van 
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dat die dat zelf doet, ligt dus een inschatting van de vaardigheden van haar cliënt ten 
grondslag. Hiermee legitimeert ze haar professionele handelen.

Ondanks dat de buurtteammedewerker in de spreekkamer vaker aan het roer zit, kan 
er nog steeds duidelijk sprake van zijn dat medewerker en inwoner samen verant-
woordelijkheid nemen voor wat er moet gebeuren. Daarbij hoort soms ook dat de 
medewerker expliciet vertrouwen uitspreekt in wat de inwoner zelf voor bijdrage 
kan leveren aan de te nemen stappen, zoals in onderstaande casus van een inwoner 
met schulden. Tijdens een gesprek proberen twee medewerkers samen met hun cliënt 
overzicht te krijgen van inkomsten en uitgaven en daarin heeft de cliënt zelf ook een 
duidelijk aandeel:

Even later zegt [medewerker 1] lachend: “We kunnen wel financieel adviseurs worden 
in plaats van gezinswerkers.” [Medewerker 2] lacht ook en knikt naar [inwoner]: “Of 
jij eigenlijk nog beter, jij weet het ook altijd te noemen.” Het uitzoekwerk gaat verder 
totdat [medewerker 2] vraagt: “Heeft iemand van ons overzicht? Want ik heb dat niet.” 
[Medewerker 2]: “Jawel, maar er komt steeds iets bij.” (…) Ze bellen naar degene die de 
bewindvoerder van [inwoner] gaat worden. Die vraagt aan de telefoon: “Wat is de 
reden dat er bewind aangevraagd moet worden?” [Medewerker 1] zegt tegen [inwoner]: 
“Dat kun je zelf ook vertellen.” [Inwoner] begint te vertellen, [medewerker 1] vult af 
en toe aan.

Soms gebeurt er ook het omgekeerde en is het de inwoner die zelf beslist in welke 
mate hij of zij er al klaar voor is om iets zelf te doen. Bijvoorbeeld in een casus die gaat 
over het aanvragen van een WIA uitkering. Daar geeft de inwoner aan dat zij graag 
wil dat de buurtteammedewerker meegaat naar de afspraak voor die aanvraag. Ze 
benoemt het beeld dat ze van zichzelf heeft en maakt op grond daarvan de afweging 
over de mate waarin het buurtteam bij een volgende stap betrokken zou moeten zijn. 
Daarbij baseert ze zich ook op de ervaringen met de onderlinge verhoudingen tussen 
haar en de medewerker tot nu toe:

Inwoner] antwoordt dat ze bezig is met het aanvragen van een WIA en dat ze lie-
ver niet alleen naar de afspraak bij het UWV wil. “Je weet hoe ik praat, ik doe mezelf 
beter voor dan ik ben.” Ze zegt ook dat ze iemand mee wil die goed luistert. “Ik 
onthoud zelf niet alles en als ik een ding vergeet wat ik moet doen dan ben ik straks m’n 
WIA kwijt.” [Medewerker] vraagt wanneer de afspraak is. Ze denkt ergens in juni. 
[Medewerker]: “Laat mij tijdig weten wanneer het is, dan ga ik mee.” [Inwoner]: “Dat 
zou ik fijn vinden.” Medewerker [lacht]: “Zeker weten?” Inwoner [lacht ook]: “Anders 
zeg ik het wel, dan neem ik gewoon [collega medewerker] mee in plaats van jou.”

(…)
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Na afloop van het gesprek vraag ik [inwoner] naar haar ervaringen met het aan-
vragen van de WIA. Ze komt nog even terug op waarom het fijn is dat [medewer-
ker] meegaat naar het gesprek. “Hij vult mooi aan. Ik ben altijd super positief. En hij 
zegt dan: ho, ho, even terug [naam inwoner].” Ze vertelt dat ze heel blij is met de hulp 
van het buurtteam.

Kortom: op grond van de inschatting wat iemand zelf kan sturen medewerkers aan op 
dat mensen zelf dingen regelen of vragen óf remmen ze dat juist af. Soms zijn het niet 
de medewerkers, maar de inwoners die deze inschatting maken. Hoe dan ook is ‘jij, ik 
of samen?’ dus niet alleen een praktische vraag, maar ook een normatieve afweging 
over de onderlinge verhoudingen, waaraan een mensbeeld ten grondslag ligt. Behalve 
het mensbeeld kan ook de setting verschil maken: tijdens gesprekken in de spreek-
kamer regelen medewerkers sneller zaken vóór cliënten dan tijdens gesprekken aan 
de keukentafel. Echter, ook in die situaties is de uitkomst van de afweging ‘wie doet 
wat?’ te herleiden naar het beeld dat medewerkers van cliënten hebben en vice versa.

De belangrijke ander

De nagesprekken laten over het algemeen zien dat inwoners overwegend zeer positief 
zijn over de ondersteuning die ze van het buurtteam krijgen. Ze ervaren dat ze open, 
gelijkwaardig en respectvol worden bejegend. Die ervaring wordt concreet in stem-
gebruik, woordkeuze en bejegening. Ook geven meerdere inwoners in de nagesprek-
ken aan mij terug dat ze het fijn vinden dat er “gewoon” even iemand langskomt, die 
“gewoon” even een praatje komt maken. In de woorden van een inwoner: “Contact met 
andere mensen is lastig en ik leef dus best geïsoleerd. Als iemand langskomt ga ik het gezellig 
maken, opruimen. Echt een enorme stimulans.” Het betekent voor inwoners dus veel dat 
medewerkers bij hen langskomen en met hen in gesprek gaan. Ze raken aan de bezoe-
ken en de medewerker(s) gehecht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit wat deze inwoner mij in 
ons nagesprek vertelt:

Ik vraag mevrouw wat ze vindt van de hulp die ze van [medewerker] krijgt. 
Mevrouw: “Ik vind haar zo lief en ze regelt altijd alles wat ik vraag.” Ze vertelt dat toen 
[medewerker] een paar keer niet geweest was, ze haar gemist had. Ze vindt het fijn 
dat ze bij haar thuis komt, om even gezellig een praatje te maken. En: “Ze doet echt 
alles voor me. Je ziet het al aan dat gezichtje, zo lief.”

In sommige gevallen groeit deze waardering voor medewerkers uit tot per-
soonlijke gehechtheid: de buurtteammedewerker wordt een ‘belangrijke ander’. 
Buurtteammedewerkers worden door inwoners dan gezien als vriend(in), vaderfiguur 
of dochter – en benoemen dat tegenover mij in de nagesprekken die ik met hen heb. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld in het volgende fragment uit zo’n nagesprek:
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Ik vraag of het klopt dat hij en [medewerker] een klik hebben. Dat is zeker zo, 
bevestigt [inwoner]. En: “Ze is als een dochter voor me”. Ik vraag waar dat in zit. Hij 
vertelt dat [medewerker] een beetje lijkt op zijn overleden vrouw. Ik vraag of hij 
zijn verhaal bij haar kwijt kan. Hij zegt dat dat zo is. Op mijn vraag hoe dat komt 
antwoordt hij: “Ze praat heel normaal.” En even later: “Ze accepteert me zoals ik ben”. 
Hij zegt ook meerdere keren dat hij het heel leuk vindt als ze komt en gezellig om 
even een praatje met haar te maken.

Voor medewerkers raakt het beeld dat inwoners van hen hebben aan een belangrijk 
dilemma: wanneer wordt een inwoner té afhankelijk van de medewerker? In boven-
staande voorbeelden lijkt dat misschien al het geval. Tegelijkertijd is dat niet zo zwart-
wit vast te stellen. De reden dat de medewerker uit het eerste voorbeeld regelmatig 
uit zichzelf bij mevrouw langsgaat, is dat mevrouw nogal snel in paniek raakt als 
bijvoorbeeld de post ophoopt. Door even ‘gezellig’ langs te gaan voorkomt ze escalatie, 
zo vertelt de medewerker voorafgaand aan het gesprek. Wat zij ziet als deel van haar 
werk ziet de inwoner als ‘gezellig’.

De gesprekken in de beslotenheid en vertrouwdheid van de thuissituatie dragen 
– naar eigen zeggen van inwoners – bij aan de band die ze met de buurtteammede-
werkers opbouwen. Echter, de setting van de spreekkamer lijkt in mijn observaties 
weinig af te doen aan het feit dat medewerkers een ‘belangrijke ander’ voor een inwo-
ner kunnen worden. De gesprekken blijven persoonlijk van aard en dat ervaren inwo-
ners ook zo. In de woorden van een inwoner tijdens een van de gesprekken na afloop 
van een ontmoeting in de spreekkamer:

Ik: “Je vertelde dat je je serieus genomen voelt. Waar komt dat door?” [Inwoner] vertelt 
dat dit in de houding van de medewerkers zit, doordat ze actief luisteren. “Dat 
ze je niet veroordelen…het is moeilijk te beschrijven… ik ben een gevoelig persoon dus ik 
voel dat gewoon zo. En ik vind het belangrijk dat ze meedenken, dat ze goede informatie 
geven en met oplossingen komen.” Ik vraag haar of ze nog andere ervaringen met het 
buurtteam wil delen. Ze vertelt: “Het buurtteam is goed georganiseerd. Ze weten bijna 
alles, ze zijn professioneel, maar niet afstandelijk. Soms heb je ineens het gevoel dat je beste 
vriendin tegenover je zit.”

Het beeld dat de inwoner van de medewerker heeft, beïnvloedt de hulpverlenings-
relatie soms direct – zoals in het voorbeeld van een jongen die zijn band met de buurt-
teammedewerker beschrijft in termen van een vader-zoon relatie. Het maakt dat hij de 
adviezen en acties die de medewerker hem meegeeft heel serieus neemt. Het feit dat 
de medewerker voor hem een ‘belangrijke ander’ is geworden maakt de hulpverlening 
als zodanig dus effectief.
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Op (t)huisbezoek

Op huisbezoek is niet alleen van betekenis voor inwoners, maar ook voor mede-
werkers. Volgens hen is het een manier om een ‘echt’ beeld te krijgen van hoe het met 
iemand gaat. Met behulp van iemands thuis vormen medewerkers zich een beeld van 
een inwoner en diens dagelijks leven. In principe is de keuze aan de inwoner: hij of 
zij beslist of de afspraak thuis of op kantoor plaatsvindt. Soms sturen medewerkers 
aan op huisbezoek, bijvoorbeeld bij een eerste afspraak (zeker als sprake is van een 
melding omtrent veiligheid) of omdat de medewerkers daar zelf reden toe zien. Dan 
willen ze liever bij iemand thuis langs om zo een reëler beeld te krijgen van wat er 
speelt of hoe het er daar uitziet. In onderstaande situatie vertelt de medewerker hoe 
en waarom ze dat doet:

Terwijl we naar het appartementencomplex lopen vertelt [medewerker] dat ze wel 
vaker spontaan langsgaat – en dat dan pas kort van tevoren bij de inwoner aan-
kondigt. “Dan kan ik beter zien hoe het er bij hem thuis uitziet, want dan heeft hij weinig 
tijd om op te ruimen of schoon te maken voor ik kom.”

De meeste gesprekken over de staat van iemands huishouden die ik heb bijgewoond 
vonden overigens niet thuis plaats, maar op kantoor. Er was dan discussie over de 
mate waarin de inwoner het redt om zijn huis ‘voldoende’ schoon te houden (in de 
ogen van de medewerker of van andere betrokkenen). Zoals in het volgende gesprek 
over het inschakelen van huishoudelijke hulp:

[Inwoner]: “Iedereen heeft een ander beeld van hoe het huishouden eruit moet zien. Ik ben 
meer een type zoals jij bent” [Medewerker] kijkt verbaasd. [Inwoner]: “Ik wil me ont-
wikkelen.” [Medewerker] zegt dat ze de zorgen over de hygiëne wel begrijpt, zeker 
omdat hij samen met zijn moeder in huis woont. [Inwoner]: “Mijn hulp zegt dat het 
erg mee valt.” [Medewerker]: “Als ik die dingen over de wc en de po hoor, dat zijn dingen, 
die moeten goed gaan.” [Inwoner]: “Maar te schoon is ook niet goed.” (…) [Medewerker]: 
“Ik ben ervan overtuigd dat jij met alle liefde dit zo goed mogelijk doet in huis. Alleen als je 
moeder ziek wordt en ik van de familie hoor dat ze niet naar de wc durven...” [Inwoner]: 
“Ze hebben niet eens gekeken.” [Medewerker]: “Wat maakt dat je er zo tegenin gaat?” 
[Inwoner]: “Ze moeten zich niet met mijn leven bemoeien.”

Eén keer observeer ik de expliciete keuze van een inwoner om niet thuis af te spre-
ken. Deze inwoner heeft er bezwaar tegen als de medewerker bij hem thuis langs zou 
komen. Ook hier gaat het over leefbaar maken van de woning – in dit geval omdat 
een fonds aangevraagd zou kunnen worden om noodzakelijk meubilair en witgoed 
aan te schaffen. Voorwaarde voor die aanvraag is een bezoek van het buurtteam om 
te inventariseren wat er nodig is. Met andere woorden: het buurtteam wordt gevraagd 
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zich eerst een expliciet beeld te vormen van de inwoner en zijn dagelijks leven, voordat 
hulpverlening in gang kan worden gezet. De inwoner weigert hierin mee te gaan:

[Medewerker] herhaalt dat ze een fonds kan aanvragen voor de inrichting van zijn 
huis, maar dat ze dan een keertje thuis moet komen kijken. [Inwoner] verheft zijn 
stem: “Ik wil dat niet. Ik vind dat niet normaal. Mijn huis is privé.” [Medewerker] zegt 
dat de regels voor het fonds zijn dat er iemand thuis komt kijken. [Inwoner] zegt 
geëmotioneerd dat het voelt alsof hij een oplichter is. [Medewerker]: “Het gaat er 
niet om dat ik kom controleren, het fonds wil graag weten wat er nodig is.”

In dit voorbeeld is een huisbezoek voor de inwoner alles behalve vertrouwd en ‘nor-
maal’. De mogelijkheid om elkaar in een spreekkamer op kantoor te ontmoeten is 
voor hem de enige acceptabele setting van hulpverlenen – met het stagneren van die 
hulpverlening tot gevolg.

Het gewone leven ‘activeren’

In alle ontmoetingen tussen buurtteammedewerkers en inwoners is er aandacht voor 
dagelijkse onderwerpen. Denk aan een praatje over familie, hobby’s, huisdieren, huis-
houden of eten. Van daaruit is de sprong naar vragen als “Wat doet u op een dag?” of 
“Waar houdt u zich mee bezig?” snel gemaakt, constateerde ik in mijn observaties. In 
deze vragen sluiten medewerkers vaak direct aan op wat een inwoner zegt of – in 
het geval van een huisbezoek – op iets dat in de kamer zichtbaar is. Een foto kan bij-
voorbeeld aanleiding zijn voor een gesprek over of degene op de foto ook iets voor de 
inwoner kan doen.

In het verlengde van deze ‘dagelijkse’ onderwerpen komt gemakkelijk een laag-
drempelig gesprek tot stand over waar iemand zich zoal mee bezig houdt of zou wil-
len houden. Bijvoorbeeld wanneer iemand refereert aan dat hij of zij vroeger vaak 
zwom of vrijwilligerswerk deed – dan vraagt de medewerker of de inwoner dat weer 
zou willen oppakken. Een ander voorbeeld is wanneer het over eetpatronen gaat op 
een plek waar ook gezamenlijk gegeten kan worden, dan vraagt de medewerker stee-
vast of de inwoner dat niet gezellig zou vinden: aanschuiven bij een gezamenlijke 
maaltijd in het wooncentrum of buurthuis. Dit gebeurt op een luchtige toon en is meer 
informerend dan dwingend.

Medewerker vraagt of inwoner ook nog steeds kant-en-klaar maaltijden eet. Dat 
bevestigt hij. Medewerker: “Maar elke keer iets anders, niet alleen maar bami?” Hij 
bevestigt opnieuw en lacht: “Gisteren had ik wel bami.” De medewerker vraagt of 
hij niet wil meedoen aan een maaltijdservice. Inwoner antwoordt dat hij wel eens 
in het restaurant beneden eet. “Daar is het goedkoop. Een grote uitsmijter kost maar 
€2,50”, vertelt hij. Medewerker: “Wil je overdag iets gaan doen?” Inwoner: “Wat dan?” 
Medewerker: “Wat vind je leuk?” Inwoner [lacht]: “Jou pesten.” Medewerker [lacht 
ook]: “Gezellig hoor.”
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Ondanks het luchtige karakter is het informeren naar wat iemand leuk vindt of zou 
willen doen wel altijd serieus bedoeld. Medewerkers zijn alert op wat inwoners aan-
dragen en proberen daar ee-n concreet vervolg aan te geven. Ze bieden bijvoorbeeld 
hulp aan bij het realiseren van de genoemde activiteit of bezigheid.

In de gesprekken kan het ook gaan over wat het met mensen doet dat ze bijvoorbeeld 
al heel lang geen werk hebben, of niet de opleiding kunnen doen die ze graag willen. 
Dan wordt het gesprek reflectiever (“waarom lukt het niet?”) en soms ook emotioneler 
(“wat doet dat met u?”). Tijdens een van mijn observatierondes ben ik mee op huis-
bezoek bij een inwoner die moeite heeft om tot activiteit te komen. De medewerker 
vertelt van tevoren dat haar bezoekjes juist vaak tot activiteit leiden. Ze gaat daarom 
regelmatig langs. Dat wordt ook duidelijk aan het begin van het gesprek en aan het 
einde, als ze samen nog even reflecteren op hoe het nu gaat:

Inwoner laat ons binnen en schudt ons beide de hand. Hij stelt voor om vandaag 
“zo” te gaan zitten [wij op de bank, hij op de stoel]. Medewerker reageert: “Ah, we 
gaan vandaag andersom zitten. Dat doet al wat.” Inwoner geeft aan dat hij denkt dat 
het handig is als ik naast [medewerker] kan zitten. Die laat zich ontvallen: “Je mag 
niet tegen haar praten…eh… ze doet niet mee in het gesprek.” Inwoner: “Ik dacht dat het 
handig was als ze mij kan zien.” Hij vraagt of we koffie willen. Wij bedanken allebei. 
Inwoner: “Voor mezelf maak ik wel even koffie.” Medewerker [lacht]: “Doe alsof je thuis 
bent.” Terwijl hij in de keuken bezig is, zegt ze: “Ik zag dat je al het oud papier hebt 
weggegooid, goed zeg.”

(…)

Inwoner: “Het blijft lastig om vanuit het niets dingen te gaan doen. Ik weet niet of dat kan 
veranderen.” Medewerker: “Wat ik bij jou zie, is dat wanneer je vanuit externe motivatie 
dingen gaat doen, dan komt de rest vanuit jezelf ook wel. Andersom is lastiger voor jou.” 
Inwoner is het hiermee eens.

In het nagesprek dat ik met deze inwoner heb geeft hij aan dat het fijn is dat de mede-
werker regelmatig langskomt, ook al is er niet veel te bespreken. “Ze helpt altijd met 
praktische dingen. Dat vind ik prettig.” Al met al is mijn observatie dat een gesprek over 
activiteiten en daginvulling vanuit de setting bij mensen thuis makkelijk is opgestart. 
Het resultaat van dit gesprek is soms ongrijpbaar (gaat er nu iets gebeuren of niet?) 
en soms juist heel concreet (iemand komt in beweging met dank aan het huisbezoek).

(On)misbare schakel

In de onderlinge verhoudingen tussen buurtteammedewerkers en inwoners spelen 
soms andere partijen een rol. Het mensbeeld over en weer is dan op een andere manier 
van betekenis, omdat de buurtteammedewerker vaker de rol van ‘tussenpersoon’ gaat 
vervullen.
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Allereerst zie ik regelmatig hoe de medewerker het belang van de inwoner tegen-
over een externe partij behartigt. Het is dan niet het mensbeeld van de medewerker 
zelf, maar van de externe partij dat leidend is voor de rol en positie die de mede-
werker kiest. Bijvoorbeeld in een casus waarin de medewerker de belangen van de 
inwoner tegenover de gemeente behartigt. Het gaat hier om het aanvragen van een 
PGB. De medewerker maakt zich boos over de term ‘gebruikelijke zorg’. Aan de hand 
van de normen voor ‘gebruikelijke zorg’ wordt namelijk bepaald wat er van ouders 
mag worden verwacht in de zorg voor hun meervoudig gehandicapte dochtertje. Het 
is immers ‘normaal’ dat ouders voor hun kinderen zorgen. Op dit punt springt de 
medewerker voor de ouders in de bres: “Normaal gesproken wordt van ouders verwacht 
dat ze als hun kind revalideert of fysiotherapie krijgt, dat ze met hun kind thuis oefenen. Dat is 
dan gebruikelijke zorg. Maar hier is dat zo anders, omdat ze de hele tijd moeten oefenen: nogal 
een andere belasting dan normaal. En de fysio is ook niet tijdelijk, maar chronisch.” Zij vindt 
dat het mensbeeld van de gemeente – concreet: de opvatting van de gemeente over de 
mate waarin ouders voor hun kinderen zouden moeten kunnen zorgen – niet strookt 
met de realiteit van de zorgvraag in dit gezin. Die mening bepaalt haar afweging: ze 
bestrijdt het mensbeeld van de gemeente door tóch een aanvraag te doen voor wat de 
gemeente normaal gesproken als ‘gebruikelijke zorg’ bestempelt.

Een variant op deze letterlijke belangenbehartiging is dat de medewerker een rol 
heeft in het koppelen van een inwoner aan een externe hulpverlener, zoals een bewind-
voerder of budgetcoach. Daarbij helpt de medewerker de inwoner om diens verhaal 
goed te vertellen en vult aan of verduidelijkt waar nodig. De medewerker zorgt als het 
ware dat de externe partij een ‘juist’ beeld van de inwoner krijgt. Zoals in onderstaand 
kennismakingsgesprek tussen een inwoner en diens beoogde bewindvoerder:

[Bewindvoerder] vraagt aan [inwoner]: “Het buurtteam heeft voorgesteld om bewind-
voering te gaan doen. Wat is de reden?” [Inwoner] antwoordt: “Financiën gaan niet 
goed.” [Buurtteammedewerker] vult aan: “We zijn bij schulddienstverlening geweest, 
maar dat was een beetje te veel.” [Inwoner]: “Ja, afspraak na afspraak, kost allemaal tijd en 
boetes worden steeds hoger.” (…) [Bewindvoerder] vertelt dat met bewindvoering niet 
zomaar alle schulden kunnen worden opgelost. Ze suggereert dat schulddienst-
verlening misschien later alsnog kan, als [inwoner] boetevrij is. Ze vraagt [het is 
een beetje onduidelijk aan wie]: “Komen er nog nieuwe boetes bij?” [Buurtteammede-
werker] antwoordt: “Volgens mij gaat dat de laatste tijd wel heel goed. Ik zie aan [inwo-
ner] dat hij z’n best doet. Hij werkt heel hard en zijn moeder helpt ook. Ik gun [inwoner] 
een steuntje en ook dat we nog kijken naar een uitkering.” [Bewindvoerder]: “Daar kan 
ik bij helpen.” [Inwoner]: “Dat zou heel fijn zijn.”

In beide varianten van ‘belangenbehartiging’ is de rol van taalgebruik opvallend en 
dan specifiek de verhouding tussen ‘jargon’ en ‘normaal’ taalgebruik. Medewerkers 
stellen zich op als kameleon: ze kleuren mee met wat er nodig is om het gesprek tus-
sen de inwoner en de externe partij goed te laten verlopen. De ene keer betekent dat 
dat de medewerker in jargon ‘vertaalt’ wat de inwoner vertelt (zie vorige voorbeeld). 
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De andere keer betekent dat juist het tegenovergestelde: de medewerker borgt dat de 
inwoner het jargon van de externe partij goed begrijpt:

[Reclasseringsmedewerker] zegt dat er voorafgaand aan het voorkomen bij de 
rechter verdiepingsdiagnostiek is geweest, zodat er een goed beeld lag van wat 
er speelt. Ze zegt: “Het is een optie om dat stuk met het buurtteam te delen, maar jij 
kunt erover nadenken of je dat wilt, het hoeft niet per se.” [Inwoner] aarzelt. [Buurt-
teammedewerker]: “Is het relevant denk je? (...) Als we moeilijke woorden gebruiken dan 
moet je het zeggen hé. Hebben wij het nodig om jou te kunnen helpen?” [Inwoner]: “Mis-
schien wel, ik vind het moeilijk.” [Reclasseringsmedewerker]: “We kunnen het ook eerst 
samen nog een keertje lezen, want nu weet je misschien niet precies waar je ja op zegt.” 
[Buurtteammedewerker]: “Omdat het zo ingewikkeld opgeschreven staat.” [Inwoner]: 
“Precies.”

In de rol van tussenpersoon in de spreekkamer sturen buurtteammedewerkers op 
het beeld van de inwoner dat bij de externe partij heerst of ontstaat. Dat doen ze soms 
letterlijk: door het mensbeeld dat de externe partij van inwoners heeft ter discussie te 
stellen. Soms is het meer indirect: met behulp van hun taalgebruik of de vragen die ze 
stellen zorgen dat ze het gesprek tussen inwoners en externe partijen soepel verloopt 
en dat er geen ‘misverstanden’ ontstaan over de persoon of diens hulpvraag. In deze 
onderlinge verhoudingen lijkt het buurtteam een onmisbare schakel.

In een andere setting zou het buurtteam juist meer ‘misbaar’ mogen zijn, zo blijkt 
uit verschillende observaties en nagesprekken. Het buurtteam speelt de rol van tus-
senpersoon namelijk in sommige casus ook tegen wil en dank, namelijk wanneer de 
inwoner er zelf niet in slaagt om tot externe partijen door te dringen. Inwoners erva-
ren regelmatig veel afstand tot zo’n externe partij – meestal de gemeente. Door de 
ervaren afstand komt het voor dat de inwoner vraagt of een telefoontje of bezoek aan 
de gemeente samen met de buurtteammedewerker gedaan kan worden. Hun argu-
ment: de gemeente benaderen is één, maar vervolgens ook geregeld krijgen waar je 
voor kwam is een tweede. Verschillende inwoners zeggen expliciet dat ze denken dat 
de aanwezigheid van de buurtteammedewerker daarin verschil maakt. Bijvoorbeeld 
in de volgende casus:

[Inwoner]: “Ik wist niet wat ik mee moest nemen, dus ik heb mijn digi-D maar mee-
genomen en jouw briefje van toen.” Hij verwijst naar hun eerdere bezoek aan de 
gemeente. [Medewerker] haalt op wie ze daar toen troffen bij de balie. [Inwoner]: 
“Ik was weggestuurd door de eerste.” [Medewerker]: “De tweede had medelijden met je 
ogen – en terecht.” [Inwoner]: “Als jij er niet bij was geweest dan had die me ook wegge-
stuurd, dat denk ik nog steeds.”
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Overigens betekent een interventie van de buurtteammedewerker niet dat inwoners 
zelf niets meer ondernemen. Zoals blijkt in dit fragment uit een nagesprek dat ik met 
een inwoner had, waarin haar beeld van de gemeente en de rol van het buurtteam als 
tussenpersoon duidelijk naar voren komt.

Ik vraag [inwoner] hoe ze het vindt dat het buurtteam dingen voor haar regelt. 
Dat is wel een steun, zegt ze. Ik vraag waar dat in zit. [Inwoner] geeft aan dat het 
buurtteam dingen voor haar regelt, dat ze er vragen kan stellen en dat ze haar pro-
beren te helpen. “Hoewel ik het soms toch ook zelf weer regel”, voegt ze toe. Ik zeg dat 
ik dat veel gehoord heb in het gesprek: al dat regelen. [Inwoner]: “Ik word er soms 
zo boos van. Het lijkt wel alsof ze niet een bord maar een bunker voor de kop hebben bij de 
gemeente.” Ze zegt dat ze dat niet persoonlijk bedoelt: “Maar het instituut gemeente”.

De wens die in deze voorbeelden doorklinkt is dat het buurtteam als tussenpersoon 
eigenlijk minder nodig zou zijn, omdat inwoners ook zelf rechtstreeks hun zaken 
geregeld krijgen. De ervaring op het moment van observeren is echter dat het buurt-
team nodig is om het mensbeeld dat de gemeente in de praktijk van inwoners heeft te 
beïnvloeden.

Zelfredzaamheid bevorderen?

Niet alleen in ontmoetingen met inwoners, maar ook op kantoor zijn de beelden die 
medewerkers van inwoners hebben impliciet en expliciet onderwerp van gesprek. 
Dat geldt met name voor casuïstiekbesprekingen. De centrale vraag van degene die 
een casus inbrengt is eigenlijk altijd: wat moet de betrokken buurtteammedewerker 
nu wel of juist niet doen? Die vraag wordt regelmatig gesteld tegen de achtergrond 
van de inschatting wat iemand zelf kan, wat iemand nodig heeft of wat iemand zelf 
heeft aangegeven qua hulpvraag. Daarbij brengen medewerkers hun eigen afwegin-
gen en keuzes ter sprake. Bijvoorbeeld in de volgende casuïstiekbespreking, waarin 
een medewerker de vraag inbrengt of ze met één van haar cliënten wel met de goede 
dingen bezig is:

In het begin ging [medewerker] erg gestructureerd te werk, met plannen en doe-
len. Ze vertelt: “Maar ik merkte dat dat de druk alleen maar verhoogde.” Haar erva-
ring is dat mevrouw ook graag ad hoc dingen doet en al die plannen en taken 
bij elkaar werd dan te veel. “Dus ik ben dat anders gaan doen.” [Medewerker] heeft 
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haar aangemeld bij de sorteergroep van I&A31 en zelf komt ze alleen nog op ver-
zoek van mevrouw in actie. Ze vraagt zich af of dit past vanuit de werkwijze van 
het buurtteam: “Het idee is dat je mensen leert zelfredzamer te worden. Daar ben ik 
mee opgehouden.” [Collega]: “Wat maakt dat je denkt ‘ik maak haar niet zelfredzamer’?” 
[Medewerker]: “Ze stelt een vraag, en die lossen we dan op. En wat ik dus niet doe is met 
haar kijken hoe ze het de volgende keer zelf kan.” [Andere collega]: “Waarom doe je dat 
niet?” [Medewerker]: “Dan kreeg ze ‘huiswerk’ van mij en dat werkte stressverhogend 
omdat er dan ondertussen ook vanuit haarzelf dingen bijkwamen.”

Het gesprek neemt op dit punt een interessante wending. De medewerker – die denkt 
dat haar aanpak de ‘zelfredzaamheid’ niet bevordert en zich daar zorgen over maakt – 
wordt door collega’s overtuigd van het tegenovergestelde, namelijk dat ze de inwoner 
juist wel zelfredzamer heeft gemaakt. Ze laten de medewerker inzien dat ze eigenlijk 
al best veel heeft bereikt: mevrouw neemt deel aan de sorteergroep en schakelt het 
buurtteam in wanneer nodig. De casuïstiekbespreking leidt er dus toe dat de mede-
werker haar beeld van mevrouw herziet.

Een ander voorbeeld van een discussie over een mensbeeld is een casus waarin een 
medewerker zich zorgen maakt over de mate waarin de inwoners afhankelijk zijn 
geworden van het buurtteam. Ze verschilt daarover van mening met de collega met 
wie ze dit gezin begeleidt:

[Medewerker 1] vertelt kort waar de casus over gaat: een gezin dat op straat dreigt 
te komen en nu aan het buurtteam vraagt om dat te voorkomen. Ze geeft aan dat 
er een verschil is tussen haar en [medewerker 2]. Die heeft er volgens haar veel 
aan gedaan en er flink bovenop gezeten. “Ik snap wel dat die man nu een appèl op ons 
doet”, zegt ze. [Collega]: “Door veel voor hen te doen doe je ook iets met de verwachtingen 
die ze van je hebben. Daar kun je maar beter duidelijk over zijn.” [Medewerker 1] vertelt 
dat ze dat één keer heeft gedaan, dat meneer toen boos werd, maar wel in actie 
kwam. [Collega] zegt dat dat precies is wat hij bedoelt.

De aanname van de ene medewerker, dat het nodig was om veel vóór dit gezin te 
doen in plaats van hen zelf dingen te laten regelen, is van invloed geweest op het 
beeld dat dit gezin van het buurtteam heeft – aldus de andere medewerker. Zij vindt 
het wederzijdse beeld dat is ontstaan en de onderlinge verhoudingen die daaruit zijn 
voortgekomen problematisch.

31 De ‘sorteergroep’ is een bijeenkomst die twee keer in de week plaatsvindt. Er is dan een ruimte met 
tafels en computers, waar mensen ter plekke hun administratie op orde kunnen brengen, brieven 
of formulieren kunnen printen en ondertekenen, etc. Er is een vrijwilliger aanwezig om te helpen 
waar nodig. De sorteergroep is een dienst van ‘Informatie & Advies’: dat is sociaal juridische dienst-
verlening zoals de gemeente die heeft uitbesteed aan U-Centraal. De medewerkers van I&A hebben 
een eigen taak en opdracht, maar werken vanuit dezelfde locaties als de buurtteams en wonen ook 
vergaderingen van het buurtteam bij om snel te kunnen schakelen en bijspringen waar nodig. 
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Klanten vs. cliënten

Een eenvoudig maar betekenisvol aspect van ‘mensbeelden’ bij het buurtteam betreft 
ten slotte de woorden waarmee medewerkers inwoners over het algemeen beschrij-
ven. Op papier – bijvoorbeeld in de mailwisselingen met mij over wanneer ik kan 
observeren, maar ook in de formulieren en dossiers voor zover ik die heb kunnen 
zien – hebben medewerkers het bijna altijd over ‘casus’ en ‘cliënten’. In hun onderlinge 
gesprekken en in de teamoverleggen gaat het echter ook heel vaak over ‘zaken’ en 
‘klanten’. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker de overdracht van haar taken wil 
bespreken: “Ik vertrek eind april en wil dan graag mijn taken over dragen. Niet te verwarren 
met zaken: dat zijn de gezinnen.”

8.3 Het mensbeeld van de decentralisaties in de praktijk

Het mensbeeld van de decentralisaties bestaat zowel landelijk als in Utrecht uit drie 
normen ten aanzien van ‘wat goed is voor mensen’ – zo beschreef ik hoofdstuk 6 en 
7 van dit proefschrift. Onder de noemer ‘zelfredzaamheid’ zouden mensen zo veel 
mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor hun leven moeten nemen. Ze voeren daarbij 
zelf de regie en doen een beroep op hun eigen netwerk waar mogelijk. Onder de noe-
mer ‘participatie’ zou iedereen zo veel mogelijk actief mee moeten doen in de samen-
leving. Onder de noemer ‘normaliseren’, ten slotte, is het de bedoeling dat vragen van 
mensen niet onnodig worden geproblematiseerd of gemedicaliseerd en hun ‘normale’ 
leven zoveel mogelijk op de voorgrond komt te staan. Hoe heb ik deze drie normen 
teruggezien in de dagelijkse praktijk van een buurtteam in Utrecht? Als ik kijk naar 
mijn observaties van mensbeelden bij het buurtteam in het licht van het verhaal van 
de decentralisaties, vallen mij drie zaken op.

1. De norm van zelfredzaamheid is sterk gekoppeld aan opvattingen over wat ‘nor
maal’ is.

2. ‘Normaal’ menselijk contact bevordert waardigheid, een té nauwe band tussen 
medewerker en inwoner kan waardigheid juist ondermijnen.

3. In het streven naar ‘participatie’ komt ‘zelfredzaamheid’ onder druk te staan.

Hieronder werk ik deze punten uit, onder meer met behulp van de verdiepingsinter-
views die ik naar aanleiding van mijn observaties heb gehouden.

Zelfredzaamheid in dienst van het ‘normale’ leven

Tijdens gesprekken met inwoners wordt naar passende onderlinge verhoudingen 
gezocht en tijdens gesprekken over inwoners wordt op die verhoudingen gereflecteerd. 
Deze zoektocht is een belangrijke rode draad in mijn observaties en houdt direct ver-
band met de norm van zelfredzaamheid uit het verhaal van de decentralisaties. Het 
bevorderen van ‘zelfredzaamheid’ is niet alleen een streven op papier, maar ook in de 
praktijk. Hoewel het woord ‘zelfredzaam’ in gesprekken met inwoners zelden wordt 
gebruikt, wordt wel degelijk expliciet verkend wat mensen zelf of met behulp van hun 
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netwerk zouden kunnen doen. De overtuiging dat áls iemand het zelf kan, dat ook per 
definitie beter is, lijkt in principe breed gedeeld en uitgedragen te worden. Dat begint 
al aan de voordeur. Daar benoemen medewerkers duidelijk in welke mate en met welk 
doel het buurtteam mensen kan ondersteunen. Hier wordt de norm van zelfredzaam-
heid concreet: het buurtteam faciliteert, maar neemt niet over en helpt mensen op zo’n 
manier dat zij het daarna zelf kunnen.

Sommige medewerkers betwijfelen echter of ‘zelfredzaamheid’ wel altijd een realis-
tisch doel is. Die twijfel delen ze niet met inwoners, maar wel met mij of met elkaar. 
Er is dus een verschil tussen het afbakenen van de ondersteuning door het buurtteam 
voor de schermen – als explicitering van de norm van zelfredzaamheid – en het onder-
schrijven van die norm achter de schermen. De eenduidigheid van de norm ‘zelfred-
zaamheid’ verdwijnt al helemaal als sneeuw voor de zon als ik kijk naar de inzet ervan 
in individuele gesprekken met inwoners, aan de keukentafel of in de spreekkamer. 
Daar kan de uitkomst van de afweging ‘wie doet wat?’ in relatie tot de norm van zelf-
redzaamheid ongeveer alle denkbare vormen aannemen. Een kleine greep:

• Medewerker moedigt cliënt openlijk aan om dingen zelf te doen.
• Medewerker negeert suggesties van cliënt om dingen voor hem te doen, zodat hij 

dit zelf gaat doen.
• Medewerker regelt snel even wat (administratieve) zaken voor cliënt: ‘wel zo han-

dig’.
• Medewerker remt cliënt af in eigen initiatief uit bescherming van de cliënt.
• Medewerker neemt taken van cliënt over om diens belangen te kunnen beharti-

gen.
• Cliënt maakt een eigen inschatting van wat lukt en vraagt medewerker daarin 

mee te gaan.

De tegenstrijdigheid van zelfredzaamheid als norm in gesprekken met inwoners 
wordt hier dus duidelijk zichtbaar. Afhankelijk van de situatie kiezen medewerkers 
ervoor om van de norm af te wijken of deze anders toe te passen.

Dat zelfredzaamheid ondanks de vele verschillende uitkomsten wel de geldende 
norm is blijkt uit de reacties van de respondenten op het fragment uit mijn observa-
ties waarin de inwoner zelf degene is die bepaalt wat zij aankan, en de medewerker 
vraagt daarin mee te gaan.32 Bijna alle respondenten spreken de wens uit dat het mooi 
zou zijn als deze mevrouw uiteindelijk in staat zou zijn om zelf, of met iemand uit 
haar eigen netwerk, naar dit soort afspraken te gaan. Voor nu vinden de responden-
ten meegaan prima, maar ze geven aan het geen ‘duurzame verhouding’ te vinden. 
Een medewerker van het buurtteam vertelt dat ze vroeger zelf ook meegegaan zou 
zijn. Maar, zegt ze, “nu stel ik mezelf wel altijd de kritische vraag, van, is het echt nodig, of 
bevestig ik dus eigenlijk (…) indirect dat iemand het dus ook niet zelf kan.” Meerdere res-
pondenten geven echter ook aan dat ze het wel mooi vinden hoe deze mevrouw zelf 
regie neemt over wat ze nodig heeft van het buurtteam – en benoemen dat ook als een 
vorm van zelfredzaamheid. Het feit dat deze mevrouw ruimte voelt om dit te doen 

32 Dit gaat om het citaat in het laatste tekstkader van de paragraaf ‘Jij, ik of samen?’ in 8.1.
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kenmerkt volgens hen bovendien de ‘normale’ band tussen medewerker en inwoner. 
Een bestuurder zegt: “En het feit dat ze daarover grappen kunnen maken maar het ook niet 
heel zwaar ofzo. Het heeft wel iets normaliserends, zo van, ik ben hier niet goed in en jij kan dat 
aanvoelen, dus dan kunnen we daar samen [naar toe].”

Een dergelijk verband tussen ‘zelfredzaamheid’ en ‘normaliseren’ is ook breder aan 
de orde. Juist omdat er in de praktijk zo veel interpretaties van zelfredzaamheid zijn 
signaleer ik een zoektocht naar een soort maatstaf, waaraan kan worden afgemeten 
wat een ‘normale’ verhouding is. Is het ‘normaal’ om als buurtteam mee te gaan naar 
een afspraak over een uitkering? Is het ‘normaal’ om als buurtteam bij iemand thuis 
de afwas te doen? Is het ‘normaal’ om als buurtteam langs te komen om gezellig een 
praatje te maken? Verschillende medewerkers zullen deze vragen ook verschillend 
beantwoorden, afhankelijk van hun opvatting over wat ‘normaal’ is en afhanke-
lijk van hun interpretatie van beleidsnormen over bijvoorbeeld ‘een schoon huis’ of 
‘gebruikelijke zorg’.

Dit betekent dat zelfredzaamheid als norm in de praktijk eigenlijk op een andere 
manier normatief is dan op papier. De aanname op papier is dat ‘zelf doen’ de voor-
keur geniet boven iets ‘voor iemand doen’. De aanname in de praktijk is dat zelfred-
zaamheid moet bijdragen aan het leiden van een ‘normaal’ leven. ‘Zelfredzaamheid’ 
en ‘normaliseren’ zijn in de praktijk dus sterk met elkaar verweven. Deze verweven-
heid is in mijn ogen een verklaring voor de tegenstrijdigheid van de ‘zelfredzaamheid’ 
in de praktijk. Vanuit een opvatting over wat ‘normaal’ is, is de uitkomst in de ene 
situatie dat iemand minder zelf gaat doen (denk aan de oude dame die slecht ter been 
is, en die van de medewerker moet stoppen met de ramen zemen) en in de andere 
situatie dat juist meer van iemand zelf gevraagd wordt (denk aan de medewerker die 
erop aanstuurt dat haar cliënt haar eigen beltegoed opwaardeert, ondanks dat dit al 
meerdere keren niet is gelukt).

Ook in gesprekken over inwoners wordt duidelijk dat ‘zelfredzaamheid’ te maken 
heeft met het faciliteren van een ‘normaal’ leven. Het fragment van de medewerker 
die twijfelde of ze met haar aanpak de zelfredzaamheid van haar cliënt bevorderde 
en die door haar collega’s van het tegenovergestelde werd overtuigd, laat dit zien. Dit 
fragment uit mijn observaties heb ik ook aan alle respondenten voorgelegd.33 Bijna 
zonder uitzondering was hun eerste reactie op basis van het fragment: deze mede-
werker hanteert ‘zelfredzaamheid’ als een te statisch begrip, dit is niet zoals het is 
bedoeld. Deze mening werd bijgesteld als ik vertelde dat de medewerker zich door 
haar collega’s liet overtuigen dat ze op goede weg was: ze stelde mevrouw in staat om 
een ‘normaal’ leven te leiden, bijvoorbeeld doordat mevrouw nu beter dan voorheen 
in staat was om haar eigen administratie bij te houden. Respondenten vonden dat een 
positieve wending en herkenden daarin naar eigen zeggen ‘hoe zelfredzaamheid is 
bedoeld’. Beleidsmedewerkers bij de gemeente zeiden bijvoorbeeld: “Als je daartoe in 
staat bent, om daar, dat te accommoderen en daarop te schakelen (…) dan doe je gewoon hart-
stikke goede dingen.”

33 Dit gaat om het citaat in het eerste tekstkader van de paragraaf ‘Zelfredzaamheid bevorderen?’ in 8.1.
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Er werd door andere respondenten ook benadrukt dat het een risico is om zelfred-
zaamheid als eenduidige norm te hanteren. Simpelweg aansturen op meer ‘zelf doen’ 
leidt namelijk niet altijd tot meer regie over het eigen leven, aldus een buurtteam-
medewerker, maar kan mensen in de praktijk ook schaden. Hij schetste wat hij daar-
mee bedoelt aan de hand van een ander voorbeeld, namelijk de situatie waarin iemand 
bij het buurtteam komt vragen om hulp bij het lezen en beantwoorden van een brief: 
“Je kunt natuurlijk zeggen als iemand komt met een brief die hij niet kan lezen: zoek iemand 
in je omgeving die die brief kan lezen. Terwijl ik die brief binnen 90 seconden kan lezen. Dan 
is het klaar. Dat wegsturen, dat doet iets met iemand. Die man die maken we niet ‘in power’, 
maar die maken we klein, die maken we nog – die wordt onzeker, die trappen we de grond in. En 
dat vind ik het gevaar (…) blijf niet aan de oppervlakte, want dan kom je in hele gekke situaties 
terecht.” In dit opzicht is de veelzijdige normatieve betekenis van zelfredzaamheid in 
de praktijk ook als een kritiek op de beleidsmatige betekenis van zelfredzaamheid te 
beschouwen.

Waardigheid in contact – en de grenzen daarvan

Naast het zoeken naar onderlinge verhoudingen is een tweede rode draad in de obser-
vaties dat medewerkers proberen om hun cliënten te leren kennen. Ze vormen zich 
een beeld van wie iemand is, hoe diens dagelijks leven eruit ziet – en in het verlengde 
daarvan van wat iemand zelf zou kunnen of willen inzake zijn hulpvraag. Dat ‘leren 
kennen’ gebeurt door contact te maken: in gesprekken, in bejegening, in taalgebruik. 
‘Normaliseren’ blijkt hier inderdaad de norm. Het is zaak eerst van mens tot mens 
contact maken en daarna pas met hulpverlenen te starten. In die zin is het niet ver-
rassend dat meerdere inwoners na afloop aan mij teruggeven dat ze het zo ‘gezellig’ 
vinden dat het buurtteam bij hen langskomt. Het fragment uit een nagesprek waarin 
een inwoner zei “ze praat zo normaal’, werd door de respondenten unaniem positief 
ontvangen.34 Voor hen stond een dergelijke uitspraak symbool voor gelijkwaardigheid 
tussen medewerker en inwoner en voor een vertrouwde sfeer waarin goed gecommu-
niceerd wordt. In de woorden van een wethouder: “Je moet op een zelfde hoogte komen 
qua taal, mimiek, qua uitdrukking, qua houding. (…) Dat vind ik wel heel erg belangrijk, omdat 
ik weet dat die vertrouwensband enorm belangrijk is om stappen vooruit te kunnen zetten.”

Deze reactie op het fragment komt overeen met de antwoorden die de respondenten 
gaven op de algemene vraag, wat zij dachten dat medewerkers van het buurtteam 
doen om mensen in hun waarde te laten. De meest gegeven antwoorden waren: goed 
luisteren, echt contact maken, oprechte interesse tonen en jezelf als hulpverlener niet 
boven de inwoner plaatsen. In verschillende bewoordingen schetsten de responden-
ten hoe medewerkers kunnen investeren in een gelijkwaardige relatie – ondanks hun 
voorsprong in kennis en het feit dat ze er zijn om te helpen. Medewerkers moeten 
‘levelen’, noemden meerdere respondenten dat. Daarbij is het volgens hen van belang 
dat de medewerkers hun eigen normen en opvattingen niet op de voorgrond zetten en 
dat ze niet te snel in oplossingen schieten. Een medewerker verwoordde het zelf als 
volgt: “Uiteindelijk denk ik, als ik wegga, zit diegene in zijn eigen wereld en zijn eigen huis en 

34 Dit gaat om het citaat in het tweede tekstkader van de paragraaf ‘De belangrijke ander’ in 8.1.
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daar zal hij het mee moeten doen. Dus ik kan wel heel erg mooi mijn normen en waarden erop 
plakken, maar dat, daar heeft iemand niet zo veel aan.”

Maar aan dit ‘levelen’ zit volgens het verhaal van de decentralisaties ook een grens. 
In hetzelfde fragment zegt de inwoner dat deze medewerker “als een dochter” voor 
hem is. En dat komt zoals eerder beschreven vaker voor. ‘Normaliseren’ als norm 
voor interactie en bejegening leidt in praktijk dus tot het risico dat de medewerker een 
te belangrijke plaats in het sociale netwerk van de inwoner inneemt. De medewerker 
wordt dan de zogenaamde ‘belangrijke ander’ en de inwoner wordt voor basale activi-
teiten (denk aan het openmaken van de post) afhankelijk van de medewerker. Volgens 
het verhaal van de decentralisaties is dat juist niet de bedoeling. De inwoner wordt 
dan immers minder zelfredzaam in plaats van meer. En ‘normaliseren’ als norm gaat 
ook over het overbodig maken van zorg en ondersteuning waar mogelijk. Als ‘belang-
rijke ander’ maken medewerkers zichzelf eerder extra nodig.

Op papier is dit een helder oordeel: goed contact is belangrijk, maar professionele 
afstand moet te allen tijde worden geborgd. De vraag is natuurlijk wanneer en waarom 
een goede band en vertrouwensrelatie in de praktijk doorschiet in een verhouding 
waarin inwoners te afhankelijk van medewerkers worden en ook of dat altijd een pro-
bleem is. Daarover verschillen de meningen. Over het algemeen geven respondenten 
aan dat het “duidelijk niet de opdracht van het buurtteam [is] om langs te komen voor een 
praatje” en dat een té goede band de gelijkwaardigheid tussen medewerker en inwoner 
juist weer onder druk zet. De inwoner wordt dan immers weer meer afhankelijk van 
de medewerker. Bovendien geven sommige respondenten aan dat een rol als ‘belang-
rijke ander’ nooit duurzaam is. De relatie met een cliënt is altijd eindig. Als je dan 
‘als een dochter’ voor iemand bent, dan betekent het afronden van de ondersteuning 
“bijna een soort verlieservaring” en dat kan volgens veel respondenten nooit de bedoe-
ling zijn. Daarom, stellen zij, is het van net zo groot belang om te investeren in heldere 
verwachtingen over en weer, als om te investeren in goed contact.

Andere respondenten vinden een vertrouwensrelatie tussen medewerker en in -
woner die aan familie of vriendschap doet denken niet per se verkeerd. Een praatje 
maken maakt daar deel van uit en is dus geen verspilde energie. Ze suggereren dat 
een haast familiaire of vriendschappelijke verhouding ook tot hele goede resultaten in 
de ondersteuning kan leiden en voor inwoners een extra impuls biedt om gemaakte 
afspraken ook na te komen. Voor hen blijft het belang van ‘echt contact’ en het ‘het 
aansluiten bij de leefwereld van cliënten’ voorop staan.

Regelwerk met het mensbeeld als inzet

Het zoeken naar onderlinge verhoudingen, elkaar leren kennen en contact maken vor-
men het hart van ontmoetingen tussen medewerkers en inwoners. In deze aspecten 
doet het wederzijdse mensbeeld ertoe. In dat mensbeeld zijn ‘zelfredzaamheid’ en 
‘normaliseren’ als normen uit het verhaal van de decentralisaties enerzijds duidelijk 
herkenbaar, anderzijds krijgen ze in de praktijk ook op eigen wijze betekenis – met 
alle dilemma’s en vragen die daarbij horen, zoals in de vorige paragrafen beschreven.
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De norm van ‘participatie’ is in ontmoetingen aan de orde op een manier die naadloos 
aansluit bij het verhaal van de decentralisaties (en het Utrechtse ‘meedoen naar ver-
mogen’ dat daaruit volgde). Het ‘activeren’ van Utrechters gebeurt op veel manieren 
en in veel gradaties, zo zag ik tijdens mijn observaties. Medewerkers maken zelf een 
inschatting van wat iemand zou kunnen en willen, maar vragen hier ook actief naar. 
De setting speelt ook een rol: dat wat er in de ruimte te zien is kan aanleiding vormen 
om te praten over hobby’s, activiteiten en daginvulling. Soms mondt zo’n gesprek uit 
in heel concrete afspraken om ook echt een activiteit van de grond te krijgen, soms 
is het resultaat meer afwachtend en kijkt de medewerker eerst maar eens hoe het 
gesprek doorwerkt.

In het regelwerk dat hoort bij het in gang zetten van een activiteit – een opleiding, 
vrijwilligerswerk, werk, een schuldhulpverleningstraject, etc. – gebeurt echter iets 
met de onderlinge verhoudingen. Ik signaleerde in mijn observaties allereerst dat bij 
gesprekken in de spreekkamer, waar via de computer en via collega’s makkelijk din-
gen geregeld kunnen worden, de medewerker vaker dingen vóór de inwoner doet dan 
bij gesprekken aan de keukentafel. De vraag is of dat erg is – inwoners lijken zelf te 
vinden van niet.

Het wordt in termen van onderlinge verhoudingen echter kritiek op het moment 
dat het buurtteam als schakel tussen inwoners en externe partijen moet fungeren en 
daarin regelmatig ‘onmisbaar’ lijkt te zijn. Diens gezag, kennis en netwerk helpen 
namelijk om goed en snel te regelen wat er geregeld moet worden. In de woorden van 
een respondent bij de gemeente: “Dat fenomeen van, het lukt de inwoners zelf niet met 
een aantal keer proberen en het lukt de professional wel, dat heb ik vaker gezien.” Wat er dan 
in feite gebeurt, is dat het buurtteam het heersende mensbeeld bij de externe partij 
moet beïnvloeden om de – in zijn ogen – juiste stappen te zetten. Deze dynamiek 
staat op gespannen voet met de norm van zelfredzaamheid, die juist aanstuurt op dat 
inwoners zelf hun zaken kunnen regelen. Verschillende respondenten geven dan ook 
aan dat ze dit een verkeerde gang van zaken vinden. Een buurtteammedewerker zegt 
bijvoorbeeld: “Dat vind ik soms net het verkeerde signaal, dat je eigenlijk mensen bijna moet 
motiveren: zeg maar gewoon dat je maatschappelijk werker bent van jezelf en dan kom je er 
wel.” Andere respondenten signaleren dat deze neiging – om als onmisbare schakel te 
fungeren – ook eigen is aan veel hulpverleners. Die wíllen ook gewoon graag helpen 
en dingen voor hun cliënt geregeld krijgen. Een van de bestuurders vertelt: “Het nor-
matieve van de professional zelf is heel sterk. (…) Het valt op of het verbaast me soms hoe sterk 
die norm bij medewerkers nog aanwezig is. (…) Dat er gewoon echt nog hulpverleners binnen 
onze organisatie zijn die over klanten praten, die niet met de klant in gesprek gaan.”

De taal die medewerkers gebruiken om over inwoners te praten illustreert dit, 
aldus verschillende respondenten bij de buurtteamorganisaties. Zij denken dat mede-
werkers nog makkelijk over ‘cliënten’ praten, waar de organisaties zelf eigenlijk liever 
over ‘klanten’ spreken. Een klant – in hun ogen – is iemand aan wie je een dienst 
verleent en die dus een zeker niveau aan kwaliteit en service mag verwachten. Dat is 
ander mensbeeld dan ze onder ‘cliënten’ verstaan. Daaruit spreekt volgens deze res-
pondenten meer de connotatie van “een zielig iemand” of “iets exclusiefs”. In de woorden 
van een van hen: “Want weet je, de hele stad is in potentie onze klant. (...) Wij zijn een laag-
drempelige vorm van hulp, daar vind ik klant beter bij passen dan cliënt.”

146 Omwille van fatsoen

Content.indd   146Content.indd   146 19 Jul 2021   09:31:1119 Jul 2021   09:31:11



Of het nu om ‘klanten’ of ‘cliënten’ gaat, feit is dat het regelwerk ten behoeve van 
externe partijen de onderlinge verhoudingen tussen buurtteam en inwoners op scherp 
zet. Het mensbeeld dat de medewerker van de inwoner heeft en de manier waarop 
daarover met externe partijen wordt gecommuniceerd neemt daarin een belangrijke 
plaats in. In het verlengde daarvan speelt bovendien het volgende: als het buurtteam 
fungeert als onmisbare schakel voor het doorlopen (en doorbreken) van regels en pro-
cedures, leidt dat ertoe dat de ondersteuning door het buurtteam in potentie eindeloos 
is.

8.4 Reflectie en conclusie: zonder mensbeeld geen hulpverlening

De vraag waar hulpverlening begint en eindigt is in het buurtteam aan de orde van 
de dag. Dat wordt concreet in de vraag naar onderlinge verhoudingen tussen inwoner 
en medewerker. Elke afweging die daarin gemaakt wordt is gebaseerd op een mens-
beeld: een opvatting over het ‘normale’ leven en de rol die hulpverlening – en dus de 
hulpverlener – daarin zou kunnen of moeten hebben. Het gaat concreet dan vaak om 
een inschatting van wat iemand zelf zou kunnen doen, vertellen of regelen: een mens-
beeld in termen van mogelijkheden. Ik constateer dat een dergelijk mensbeeld – of dat 
nu impliciet blijft of expliciet gemaakt wordt – voorwaarde is voor het definiëren van 
de onderlinge verhoudingen en daarmee voorwaarde voor hulpverlening als zodanig.

In die zin bevestigen de observaties het belang van de dimensie ‘mens’ in het samen-
spel van mens, werk en taak. Sterker: er is geen hulpverlening zonder mensbeeld.

Daarbij moet gezegd dat de mensbeelden die in de praktijk tot stand komen op zijn 
minst een nuancering en op zijn sterkst een kritiek op het mensbeeld van het verhaal 
van de decentralisaties vormen. In paragraaf 8.3. heb ik dit uitgebreid beschreven. Nu 
rest de vraag: wat leert dit ons over de dimensie ‘mens’ in het samenspel van mens, 
werk en taak, zoals dat verzorgingsstaatinstituties kenmerkt?

Om te beginnen is het goed om terug te halen wat De Swaan (1976) heeft geschreven 
over de verschuiving van focus van ‘zorgen dat er voor je gezorgd wordt’ naar ‘zorgen 
dat er voor de ander gezorgd wordt’ (zie paragraaf 3.2.). In zijn analyse laat hij zien hoe 
‘afhankelijkheid’ gegeneraliseerd is naar het niveau van de gemeenschap. De afhan-
kelijkheidsrelaties tussen mensen zijn daarmee in zekere zin anoniem geworden. De 
staat wordt gezien als de aangewezen ‘persoon’ om voor de kwetsbaren en hulpbehoe-
venden van de gemeenschap te zorgen. Daarmee ontstaat de noodzaak om te komen 
tot een algemene definitie van kwetsbaarheid – en van de ‘zorgzaamheid’ die daar 
dan tegenover staat. Alle leden van de gemeenschap kunnen die norm hanteren om 
een inschatting te maken van of ‘de ander’ hulp nodig heeft en daarbij aanspraak mag 
maken op de collectieve middelen.

De observaties laten echter zien dat het niet lukt om tot één mensbeeld te komen: uit-
eindelijk hanteert iedere medewerker zijn of haar eigen opvatting over het ‘normale’ 
leven en de vorm van hulpverlening die daarbij past (en laat zich daarbij in meerdere 
of mindere mate inspireren door beleidsdoelstellingen op dit vlak). Hier wordt beves-
tigd wat De Swaan (1976) stelt: het is een illusie dat de anonieme staat het ‘persoon-
lijke’ dat onderlinge verhoudingen bij ‘zorgen voor elkaar’ kenmerkt kan vervangen. 
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De mens komt in de praktijk vóór de staat: medewerkers en inwoners vormen zich een 
beeld van elkaar en baseren hun keuzes en vragen daarop. Iedereen doet dat anders, 
maar deelt de overtuiging dat het belang van contact en ontmoeting om elkaar te leren 
kennen voorop staat – feitelijk ongeacht het mensbeeld uit het actuele beleidsdiscours. 
Ik concludeer:

‘De mens’ krijgt alleen in ontmoetingen tussen medewerkers en inwoners gezicht. 
Daar kan kwetsbaarheid in alle vormen worden gezien en erkend. Het samenspel 
tussen mens, werk en taak begint bij het mensbeeld zoals dat in ontmoetingen tus
sen vertegenwoordigers van de staat en burgers tot stand komt. Dat is een grillig 
en onvoorspelbaar proces, dat zich relatief autonoom voltrekt ten opzichte van de 
normen die beleid ten aanzien van een menswaardig bestaan hanteert. Daarom 
kan in de praktijk tegelijkertijd sprake zijn van een bevestiging, een nuancering 
en een bekritisering van het beleidsdiscours.

Dat betekent niet dat het mensbeeld van de decentralisaties de ontmoetingen van het 
buurtteam niet beïnvloedt. Dat doet het wel. Zodra er over inwoners gesproken wordt, 
zijn de taal en daarmee ook de normen uit het beleidsdiscours aan de orde van de dag. 
Ook dan blijkt het lastig om een eenduidig beeld daarvan te vormen, maar feit is dat 
normen als zelfredzaamheid, participatie en normaliseren haast ‘vanzelf sprekend’ als 
maat der dingen fungeren. Dat is niet per se verkeerd, want het houvast dat dit schenkt 
kan medewerkers in hun professionele inschattingen sterken en onder steunen. Echter, 
de veelzijdigheid van de mensbeelden zoals die in ontmoetingen aan de orde zijn ver-
dwijnt wel naar de achtergrond.

In het verlengde van Weber ([2002]) signaleert Frissen (2007) een neiging van ver-
zorgingsstaatinstituties tot het willen beheersen van zo veel mogelijk aspecten van 
het dagelijks bestaan (zie paragraaf 4.1.). Die neiging is ook terug te zien in de obser-
vaties, waarin de soorten geleverde hulp in potentie eindeloos zijn. Ze zijn bovendien 
ook heel alledaags, wijdlopig en praktisch. Hulp bij het opwaarderen van een tele-
foonkaart, even de afwas doen, de post openmaken: de medewerkers helpen met heel 
veel zaken. Dat doen ze natuurlijk namens zichzelf, maar uiteindelijk ook ‘namens’ de 
gemeente. De medewerkers raken op heel veel fronten bij het dagelijks leven van inwo-
ners met een hulpvraag betrokken. Niet voor niks geven sommige respondenten aan 
dat ze een té persoonlijke verhouding tussen medewerker en inwoner problematisch 
vinden, omdat de inwoner daarmee afhankelijk wordt van iemand die een institutie 
vertegenwoordigt – en in die zin geen echte persoonlijke relatie kan aangaan. Niet met 
kwade opzet, maar met goede bedoelingen: vanuit de opdracht tot ‘zorgzaamheid’ die 
de medewerkers namens de gemeenschap vervullen.

Of die grote betrokkenheid iets positiefs of iets negatiefs is, is een politieke vraag. 
Maar het is elk geval heel logisch, als ik de redenering van Trommel (2018) volg. In de 
politieke en beleidsmatige roep om ‘participatie’ schuilt in zijn ogen een verborgen 
morele boodschap: namelijk dat samenleven een andere vorm van ‘meedoen’ impli-
ceert dan voorheen. Het mensbeeld van de decentralisaties geeft de overheid een titel 
om nog verder in te grijpen in het ‘normale’ leven. Daarmee vertonen de decentralisa-
ties trekken van wat Trommel ‘gulzig bestuur’ noemt en wordt de mens eerder meer 
dan minder afhankelijk van de overheid (Trommel 2018). De observaties laten dat ook 
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zien: met name in het ondersteunen van ‘participatie’ is en blijft de inwoner op een 
aantal punten afhankelijk van de medewerker. Ik concludeer:

De veelzijdige mensbeelden zoals die in ontmoetingen tot stand komen, verdwij
nen naar de achtergrond als er over inwoners gesproken wordt. Dan bieden de 
eenduidige normen die het beleid voor een menswaardig bestaan hanteert zowel 
letterlijk als figuurlijk houvast. Dat kan professionals enerzijds sterken om op 
vele fronten de helpende hand te bieden, maar vergroot anderzijds de mate waarin 
zij ‘namens’ de gemeenschap interveniëren in het leven van inwoners en de mate 
waarin inwoners afhankelijk van hen (kunnen) worden.

Kortom: zonder mensbeeld geen hulpverlening. Een open ontmoeting met ruimte 
voor contact en wederzijds respect ligt aan de basis van de onderlinge verhouding, 
op grond waarvan hulpverlening vorm krijgt. In principe is er in de praktijk ruimte 
voor elk mensbeeld – namelijk het mensbeeld dat op dat moment ontstaat – en elke 
inschatting over welke vorm van hulpverlening dan gewenst is. Echter, zolang het 
de overheid is die op de achtergrond vanuit één mensbeeld impliciet stuurt op het 
verloop van ontmoetingen tussen staat en burger, blijven verzorgingsstaatinstituties 
betrokken bij veel en vergaande aspecten van het menselijk bestaan. Zelfs als het op 
dat moment gehanteerde mensbeeld het tegenovergestelde beoogt (zoals dat bij de 
decentralisaties het geval is). Deze conclusies over de dimensie ‘mens’ heeft gevol-
gen voor het samenspel met werkwijze en taakopvatting. Daarover gaan de volgende 
hoofdstukken.
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9 Werkwijzen bij een buurtteam in Utrecht

In dit hoofdstuk ga ik in op de werkwijzen van het buurtteam in Utrecht zoals ik die 
heb waargenomen. Dat doe ik eerst ‘op locatie’: ik beschrijf mijn observaties aan de 
hand van de verschillende plekken waar ik heb geobserveerd (9.1). Ik laat zien hoe het 
dagelijkse werk én de reflectie daarop eruit ziet. Daarna volgt een analyse waarin ik 
mijn observaties met het verhaal van de decentralisaties confronteer. Hier blijkt een 
duidelijk verschil waarneembaar tussen de werkwijzen in ontmoetingen met inwo-
ners enerzijds en de werkwijze achter de schermen, op kantoor (9.2) Tot slot volgt een 
reflectie op grond van het conceptuele kader zoals geschetst in de hoofdstuk 4. In 
deze reflectie ga ik specifiek in op de spanning tussen bureaucratie en discretionaire 
ruimte – tussen handelen met en zonder aanzien des persoons. Met deze reflectie verdiep 
ik de analyse van mijn observaties bij het buurtteam (9.3).

9.1 Werkwijzen in ontmoetingen bij het buurtteam

Het dagelijkse werk van de buurtteammedewerkers bestaat uit veel verschillende 
onderdelen. Voordeurdienst, een spreekuur draaien, op huisbezoek gaan, inwoners 
op kantoor ontvangen, met elkaar vergaderen, (externe) bijeenkomsten bijwonen, 
eigen dossiers bijhouden en zo verder: er is elke dag van alles te doen. In al deze werk-
zaamheden heb ik gekeken hoe de medewerker tot een afweging komt over welke 
zorg en ondersteuning nodig is. In het verlengde daarvan heb ik ook geobserveerd 
hoe ze zelf reflecteren op de keuzes die ze daarin maken. Al die observaties van zowel 
de werkwijze als de reflectie daarover presenteer ik in deze paragraaf. Daarbij maak 
ik opnieuw gebruik van de ‘locaties’ zoals aan het begin van het vorige hoofdstuk 
geschetst (zie paragraaf 8.1.).

Het buurtteam aan de voordeur

Een deel van het werk speelt zich af aan de voordeur. Aan de voordeur reageren 
medewerkers op wat er op hun pad komt. Afhankelijk van de vraag, het telefoontje 
of de brief die ze voorgehouden krijgen beslissen ze wat de volgende stap kan zijn. 
Soms kunnen ze een vraag meteen volledig beantwoorden, andere keren weten ze 
zeker dat iemand op een later moment het antwoord krijgt dat diegene nodig heeft 
(bijvoorbeeld wanneer ze doorverwijzen naar een spreekuur). Soms is voor hen zelf 
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het ook onduidelijk of ze iemand nu goed hebben kunnen helpen of niet. Zoals in de 
volgende ontmoeting:

Een meneer komt aan de balie met een brief van de Belastingdienst. Hij vraagt of 
[medewerker] wil meelezen, want “ik niet 100% begrijpen”. Het ruikt ineens enorm 
naar sigarettenrook. [Medewerker] leest de brief, deels hardop. Ze legt uit dat het 
gaat om een brief over de huurtoeslag “voor het wonen”. Ze omcirkelt het bedrag 
dat meneer maandelijks ontvangt. Hij noemt zelf een ander, lager bedrag. [Mede-
werker] zegt dat het bedrag dan is verhoogd. “Oh…dankbaar ja” zegt meneer. Hij 
vraagt of ze het bedrag groot wil op schrijven. [Medewerker] doet dat: “Kunt u dit 
lezen?” Meneer laat vallen dat hij niet meer kan werken. [Medewerker] vraagt of 
hij helemaal is afgekeurd. Dat is zo.

Meneer: “100% WIO.”
[Medewerker]: “WIA bedoelt u?”
Meneer: “Nee WIO.”

Meneer is bijna 5 jaar geleden gestopt met werken. [Medewerker] kijkt nog eens 
en ziet dat de brief gaat over huurtoeslag in 2016. Ze vraagt of het klopt dat hij nog 
steeds huurtoeslag krijgt – en meneer beaamt dit. [Medewerker] zegt dat hij met 
deze brief niets hoeft te doen. Meneer zegt dat zijn zoon komt helpen, bedankt 
haar en vertrekt. [Medewerker] wacht tot hij weg is en zegt dan tegen mij: “Gek 
toch? Nu vraag ik me dus af, is hij nu voldoende geholpen?”

Aan de voordeur verwijzen medewerkers regelmatig door naar alternatief aanbod bin-
nen het buurtteam of andere instanties. In het vorige hoofdstuk ging het al even over 
een casus waarbij een inwoner aan de voordeur informeert naar ondersteuning bij 
het zoeken naar werk. In reactie op die vraag schetst de medewerker de verschillende 
typen ondersteuning die het buurtteam biedt. Dat gebeurt vaker aan de voordeur: dat 
een inwoner langskomt om te vragen om individuele hulp en dat de medewerker in 
reactie daarop wijst op het aanbod aan groepsactiviteiten en cursussen dat het buurt-
team biedt. Inwoners vragen soms door: word ik dan wel echt geholpen en krijg ik 
dan wel voldoende aandacht? Het antwoord aan de inwoner is altijd bevestigend. Hier 
speelt mee dat het vaak aanbod is waar de desbetreffende medewerker zelf ook aan 
meewerkt. Bij het doorverwijzen naar andere instanties zijn medewerkers iets minder 
stellig over de garantie van succes. Zoals bijvoorbeeld in het volgende gesprek aan de 
voordeurtelefoon:

(…) Het is een mevrouw met een vraag over de Wmo. [Medewerker 1] vraagt of 
het goed is dat ze haar aan een collega geeft. [Medewerker 2] neemt de telefoon 
van haar over. Ze praat met mevrouw over busvervoer, maar zegt al snel: “Vindt 
u het goed als ik u het nummer van de WMO geef? Want ik weet dat ook niet precies.” 
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Mevrouw lijkt tegen te sputteren. [Medewerker 2] zegt toe dat als mevrouw er 
daar niet uitkomt, ze bij haar terug kan komen en dat zij het dan oppakt.

‘Doorverwijzen’ klinkt sowieso soms makkelijker dan het is. Dat blijkt uit een obser-
vatie waarbij de medewerker aan de voordeur probeert door te verwijzen binnen het 
buurtteam.

[Medewerker] vraagt alle gegevens, en ook of mevrouw kinderen heeft. Dat is zo. 
[Medewerker] probeert uit te leggen dat er achter de voordeur twee teams zijn, 
en dat als je een gezin hebt, je altijd bij het team Jeugd & Gezin terecht komt. 
Mevrouw vraagt wat het verschil is. Medewerker: “De hulp is hetzelfde en draait 
om u en uw vraag over werk.” Mevrouw: “Het maakt mij niet uit als het maar dezelfde 
hulp is.” En ze voegt toe: “Een medewerker die ik eerder sprak zei dat ik erbij moest zeg-
gen dat het om een ‘activeringstraject’ gaat. Ik weet niet wat dat is, maar ik moest het wel 
zeggen.”

Een laatste vorm van ‘doorverwijzen’ die aan de voordeur plaatsvindt is de interne 
overdracht tussen buurtteammedewerkers. De voordeur is namelijk ook een ontmoe-
tingsplek voor medewerkers onderling, zo viel me op tijdens de observaties. Het is een 
plek waar – zeker als het rustig is – medewerkers gemakkelijk even blijven hangen of 
even aanschuiven om even rustig een casus te bespreken of elkaar een terugkoppeling 
over een casus te geven:

Als ik bij [medewerker 1] aanschuif achter de balie vertrekken twee andere colle-
ga’s net. “Veel plezier met deze dienst”, zegt [medewerker 2] lachend tegen mij bij het 
weggaan. Eenmaal buiten komt ze toch nog even terug, om met [medewerker 1] 
de overdracht van een casus te bespreken. [Medewerker 2]: “Wat doen we met onze 
vriend?” [Medewerker 1] geeft aan dat ze de casus nog niet heeft gelezen en ook 
nog niet met de andere betrokken collega heeft overlegd. [Medewerker 2] begint 
te fluisteren: “Het is dus een hele zwakke jongen. Je moet hem echt bij de hand nemen. 
Ik weet niet of jij engelengeduld hebt?!” Ze bespreken wat er tot nu gebeurd is in de 
casus en welke aanpak [mede werker 2] tot nu toe gekozen heeft en waarom. Ze 
spreken ten slotte af dat [medewerker 2] de jongen een bericht stuurt met [mede-
werker 1] in cc, en dat die daarna contact met hem opneemt. [Medewerker 2]: “Zo, 
dit was de overdracht.” Ze kijkt om zich heen in de open hal, waar het leeg en stil is. 
Ze zegt: “En de hele kroeg heeft meegenoten.”

‘De voordeur’ is inderdaad gelegen in een open ruimte. Omdat er weinig andere gelui-
den zijn valt het extra op dat het gedurende de maanden van observeren steeds rusti-
ger wordt aan de voordeur: er komen steeds minder mensen langs; het wordt er steeds 
stiller. Er is dan ook bijna nergens meer discussie over in het buurtteam dan over de 
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voordeur. Sommige medewerkers vinden de voordeur heel belangrijk als middel om 
als buurtteam laagdrempelig bereikbaar te zijn. Dat zijn ook de medewerkers die zor-
gen hebben over de kwaliteit van de dienstverlening aan de voordeur. Andere mede-
werkers vinden de voordeur eerder een blok aan het been. Het kost tijd en je zit er vaak 
voor niets (als er niemand komt). De computer staat enorm in het zicht dus echt lekker 
werken is er ook niet bij. Ook tijdens gesprekken met inwoners is er in deze ruimte 
maar weinig privacy te bieden. Bovendien: aan de voordeur komen ook veel mensen 
‘verkeerd’. Ze hebben een afspraak met iemand van het buurtteam, het wijkbureau 
of het consultatiebureau, maar moeten zich daarvoor eigenlijk op een andere plek 
melden. Dat gaat heel vaak mis, ondanks allerlei bordjes. Dat roept bij medewerkers 
de vraag op hoe nuttig het is dat zij daar zitten, zo blijkt uit de volgende observatie:

Ik vraag [medewerker] of het druk is vanmorgen. Ze zegt dat het heel stil is en ver-
telt dat het de afgelopen weken ineens veel rustiger is geworden. Sinds de verhui-
zing naar dit pand is er meer verwarring voor mensen waar ze nou precies moeten 
zijn. En mensen lopen minder makkelijk even binnen, is haar gevoel. Dat levert de 
vraag op of het wel zin heeft. “Vanmorgen heb ik drie mensen gehad die verkeerd waren, 
één telefoontje en iemand voor het wijkbureau. Dat zijn best dure uren.’

Soms lijkt het zelfs alsof eigenlijk niemand zich echt verantwoordelijk wil of kan voe-
len voor het goed functioneren van de voordeur. Er worden grapjes gemaakt over “de 
voordeurclub” en er wordt lacherig gedaan over wanneer je aan de beurt bent om ach-
ter de balie te zitten (“Veel plezier met deze dienst”). Het hebben van telefonische voor-
deurdienst kan evenmin op veel enthousiasme rekenen, getuige de volgende situatie 
die ik optekende op het kantoor van het buurtteam:

Even na 13.00 uur gaat de voordeurtelefoon een paar keer.
[Medewerker 1].: “We hebben bellers.”
[Medewerker 2].: “Wie heeft de telefoon?”
[Medewerker 3].: “Ik heb ‘m van drie tot vijf vanmiddag.”
Niemand maakt aanstalten, de telefoon blijft rinkelen. Er zijn zo’n acht medewer-
kers in het kantoor. Na nog even wachten neemt [medewerker 2] de telefoon op.

Exemplarisch voor de uiteenlopende meningen over ‘de voordeur’ is een discussie 
over het voorstel om de voicemail van de voordeurtelefoon te verwijderen, aangezien 
er steeds problemen zijn met het afluisteren en opvolgen daarvan. De ene medewerker 
vindt dat een prima voorstel, hoewel “ooit met veel gezeik en van hogerhand is besloten 
dat een voicemail verplicht was.” De andere medewerker vindt dat het team eerst beter 
moet omgaan met de telefoon: “Geen voicemail kan, als we onze dienstverlening aanzienlijk 
verbeteren.”
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In het verlengde van de discussie over het nut en de noodzaak van ‘de voordeur’ speelt 
een vraag rond veiligheid. Bereikbaarheid is één, maar soms komen inwoners ook 
té dichtbij. In de periode dat ik observeer komt het een enkele keer voor dat mede-
werkers elkaar waarschuwen voor een inwoner die zich regelmatig aan de voordeur 
meldt en agressief gedrag vertoont. Het is uiteindelijk een incident dat ertoe leidt dat 
de voordeurbalie op een andere plek wordt ingericht. Ik observeer aan de voordeur 
een gesprek tussen twee medewerkers de dag na het incident. In dit gesprek komt de 
keerzijde naar voren van een open, door één persoon bemande balie.

[Medewerker 1] komt langs en vertelt: gisteren is er aan de voordeur een incident 
geweest met een inwoner. Hij wilde dat het buurtteam zijn bewindvoerder zou 
bellen voor extra geld. Dat heeft de dienstdoende buurtteammedewerker gewei-
gerd. De inwoner werd agressief en heeft bedreigingen geuit. Vandaag en de rest 
van de week wordt de voordeur dus met z’n tweeën bemand. [Medewerker 2] 
vindt dat een goed idee. Omdat ik deze ochtend observeer en we dus al met z’n 
tweeën zijn, gaat [medewerker 1] boven op kantoor zitten als achterwacht. (…) 
[Medewerker 2] kent de inwoner goed, zij heeft hem eerder begeleid. Ze vertelt: “Ik 
ben bekend met zijn expressieve manier van doen. Hij maakt veel handgebaren. (…) Voor 
zover ik weet heeft hij nooit iets met vuurwapens enzovoort gedaan, maar ik ben wel altijd 
alert op waar zijn handen zijn.” (…) Even later, als [medewerker 1] al naar boven is, 
haalt [medewerker 2] alle zware voorwerpen van de balie weg. Ze zegt dat ze dat 
doet voor het geval hij langskomt, weer agressief wordt en ergens mee gaat gooien. 
Hij komt niet langs deze morgen, en verder komt er ook niemand langs in de tijd 
dat ik bij [medewerker 2] aan de voordeur zit.

De nieuwe voordeur is op een plek waarvan medewerkers van begin af aan zeiden 
dat ze die fijner vonden. Niet alleen vanuit veiligheid bezien, maar ook als ontmoe-
tingsplek met elkaar en inwoners – want deze plek ligt minder afgelegen ten opzichte 
van zowel het kantoor van het buurtteam als het buurthuis. Bovendien is het aan de 
nieuwe voordeur ook veel makkelijker om de privacy van inwoners te borgen in de 
gesprekken, al is het maar omdat de computer niet in het zicht staat. In reactie op de 
verplaatsing zegt een medewerker: “Dan wil ik ook wel voordeur doen!”

De eerste kennismaking met het buurtteam

Het buurtteam voert ook ‘formele’ kennismakingsgesprekken met inwoners. Zo’n 
gesprek wordt gepland als een inwoner zichzelf bij het buurtteam meldt (via de voordeur 
dus) of bij het buurtteam wordt aangemeld, bijvoorbeeld door de gemeente, een andere 
zorgaanbieder of de politie. In de periode dat ik bij het buurtteam observeer verande-
ren de kennismakingsgesprekken van team Sociaal (zorg en ondersteuning voor vol-
wassenen) van opzet en aanpak. In de nieuwe opzet wordt een kennis makingsgesprek 
met een inwoner altijd op kantoor gevoerd. Er zijn twee buurtteammedewerkers bij 
aanwezig: de een voert het woord aan de hand van een intakeformulier, de ander 
maakt ter plekke verslag. Het doel van de nieuwe aanpak van de kennismakings-
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gesprekken is dat er meer uniform en efficiënt gewerkt kan worden en dat kritischer 
wordt gekeken naar of een hulpvraag bij het buurtteam thuishoort. De medewerkers 
die het kennismakingsgesprek voeren beslissen dus of er inderdaad een aanmelding 
bij het buurtteam nodig is. Zij fungeren hier als tussenpersoon tussen de inwoner en 
de rest van het buurtteam. In de praktijk ziet dat er dan zo uit:

[Medewerker 1]: “Dit is dan ook zo’n beetje je plan.” Ze vertelt erbij dat [inwoner] dat 
straks mee kan nemen naar de contactpersoon die hij bij het buurtteam krijgt. 
[Medewerker 2]: “Als je nog dingen mist, schrijf het er dan gerust bij of zeg het als je met 
één van onze collega’s verder gaat.” [Medewerker 1] geeft [inwoner] het geprinte plan: 
“Je kunt er nog even naar kijken. In de loop van volgende week word je dan gebeld.”

Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek praatte ik na met de medewerkers. 
Een voordeel van de nieuwe opzet is volgens de medewerkers dat inwoners sneller 
iemand van het buurtteam zien dan voorheen. Want, zo vertelt een van de mede-
werkers: “Op deze manier is het ook mogelijk dat een cliënt zelf zo snel mogelijk dingen gaat 
doen, want dat kan je in zo’n eerste gesprek wel alvast in gang zetten.” Ze vinden dat het nog 
wel zoeken is naar de vorm: hoe kom je tot een open gesprek als je ook een vragenlijst 
moet volgen? Een van de medewerkers zegt daarover tegen haar collega: “Dit voelde 
echt heel raar. Ik herkende je bijna niet in dit gesprek.” Daarnaast vinden de medewerkers 
het lastig dat ze niet kunnen garanderen dat één van hen straks ook bij het traject 
betrokken is. Een van de medewerkers geeft een voorbeeld van een week daarvoor, 
toen ze zo’n intakegesprek had met een overbelaste mantelzorger. “Het leek alsof hij 
voor het eerst in tijden zijn verhaal deed. We waren ook 1,5 uur bezig.” Ze lacht: “Niet echt 
efficiënt dus. Maar ik wilde hem ook niet afkappen. Alleen je weet ook niet of jij het verder gaat 
oppakken.”

Als een kennismakingsgesprek tot een ‘echte’ aanmelding leidt, moet deze worden 
‘verdeeld’. Dat betekent dat de inwoner of het gezin aan twee buurtteammede werkers 
wordt toegewezen, die dan contact opnemen om aan de slag te gaan. Dit verdelen 
gebeurt tijdens de teamoverleggen op kantoor en staat onder tijdsdruk: inwoners 
moeten niet te lang hoeven wachten, zo vinden de medewerkers. De tijdsdruk botst 
met de werkdruk die het buurtteam ervaart. Bij het bespreken van de lijst met nieuwe 
aanmeldingen is meestal de eerste vraag: “Wie heeft er überhaupt nog ruimte?”. Eigenlijk 
is het antwoord elke keer dat bijna iedereen zo goed als ‘vol’ zit. Toch moeten de 
aanmeldingen opgepakt worden. De spagaat tussen tijdsdruk en werkdruk levert dit 
soort gesprekjes op:

[Medewerker 1]: “Anders neem ik deze nog wel.” De andere medewerkers proteste-
ren. [Medewerker 2] slaat een arm om de schouder en zegt: “Volgens mij zei je net 
nog dat je al zoveel hebt.” [Medewerker 3]: “We kunnen niet zeggen: niemand doet het, 
dus doe ik het.”
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Toch lukt het uiteindelijk altijd om de binnengekomen aanmeldingen onder het buurt-
team te verdelen. In die verdeling spelen dan twee argumenten een rol. Allereerst de 
gedeelde wens om te voorkomen dat inwoners al te vaak hun verhaal moeten vertellen. 
Het heeft daarom de voorkeur dat in elk geval één van de medewerkers die de intake 
heeft gedaan ook de casus oppakt. Een tweede argument is dat van ‘smaak’ of per-
soonlijke voorkeuren van medewerkers voor een bepaald type hulpvragen. Daartoe 
moet eerst duidelijk worden wat de aanmelding precies inhoudt – en dat is nog niet 
altijd even makkelijk. Zoals in de volgende casus, waar het buurtteam probeert om 
een inschatting te maken van de vraag achter de vraag:

[Medewerker 1]: “Dit is wel een grappig stel dat hun hele leven al in de wijk woont. Ze 
hebben altijd veel gedaan voor de buurt, maar de man is nu beginnend dementerend.” Ze 
vertelt dat ze het bij het sociale netwerk voor ouderen – daar zijn ze naar door-
verwezen – vreselijk vonden. Ze willen nu zelf iets opzetten voor ouderen in de 
wijk. [Medewerker 1]: “Ik denk dat ondersteuning aan hen meer van mens tot mens is 
dan als professional.” Er ontstaat discussie of het buurtteam dit wel moet oppakken. 
[Medewerker 2]: “Zit er nog een stukje bemoediging achter?” [Medewerker 1]: “Ik denk 
dat deze mensen op het non- verbale vlak wel echt ondersteuning nodig hebben. Het oprich-
ten van die groep is denk ik niet hun vraag aan ons.”

Bovendien raakt het toedelen van de binnengekomen aanmelding meteen aan de dis-
cussie over waar het buurtteam wel en niet ‘van is’. Medewerkers maken expliciet 
waarom een bepaalde aanmelding wel of niet zou moeten worden opgepakt. Soms 
gebeurt dat op een lacherige manier, zoals wanneer een echtpaar zich meldt voor 
ondersteuning bij hun scheiding. “Die kunnen we zo naar U-Centraal verwijzen voor een 
workshop echtscheiding” – grapte een medewerker toen. Onderliggend wordt in ver-
schillende teamoverleggen echter een gedeelde zorg zichtbaar over het niet tijdig en 
adequaat kunnen oppakken van hulpvragen van inwoners. Dat wordt heel concreet 
gemaakt in het volgende fragment uit een teamoverleg van het buurtteam Jeugd en 
Gezin:

[Medewerker 1] geeft aan dat de huidige wachtlijst – 33 gezinnen – haar dwars zit: 
“Ik merk dat dat bij mij nogal drukt.” [Medewerker 2] zegt dat daar de acht zorgmel-
dingen van Veilig Thuis nog bijkomen. [Medewerker 3]: “Dat zijn zorgmeldingen die 
niet kunnen wachten.” Ze bespreken dat ze als team een signaal moeten afgeven. 
[Medewerker 4]: “Het lange wachten is voor gezinnen echt niet goed.” [Medewerker 5]: 
“Je kunt eventueel vast een kennismakingsgesprek doen, maar ook weer niet. Laatst had 
ik een zaak met een kennis makingsgesprek in december, en een start in maart. Dan kun je 
gewoon opnieuw beginnen, dat is gewoon gênant.”
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Het goed en snel kunnen oppakken van nieuwe hulpvragen van inwoners zien alle 
medewerkers juist als een van de kerntaken van het buurtteam. Ze ervaren dat deze 
werkwijze van het buurtteam in de praktijk onder druk staat.

Het buurtteam bij mensen thuis – en andersom

Kenmerkend voor gesprekken bij mensen thuis is het spontane karakter ervan: ineens 
gaat het over een voorwerp op tafel of een foto aan de muur. Er is, met andere woorden, 
ruimte om in te gaan op wat op dat moment op de voorgrond staat voor de inwoner of 
door hem of haar wordt aangedragen als vraag of probleem. Zo was ik getuige van een 
huisbezoek dat voor het overgrote deel ging over de hond die de avond daarvoor was 
weggelopen. Ook woonde ik een emotioneel gesprek bij over spanningen thuis, dat 
soepel van de grond kwam door eerst te praten over het appartementencomplex en de 
inrichting van de woning. In beide gevallen gaven de inwoners terug dat ze zich goed 
geholpen voelden door de buurtteammedewerker, ongeacht of die ook had kunnen 
doen waarvoor de afspraak oorspronkelijk was gemaakt.

Wat me verder opvalt is dat er tijdens ontmoetingen relatief veel tijd wordt besteed 
aan het regelen of uitzoeken van zaken. Denk aan het openmaken van post, een tele-
foontje naar de gemeente of naar de zorgverzekeraar, het uitzoeken van wat er in een 
brief bedoeld wordt, etc. Bijvoorbeeld bij een inwoner die hulp had gevraagd bij wat 
papieren:

Medewerker: “Oké, we gaan dus een afspraak maken om de kwijtschelding aan te vragen. 
En ik ga samen met u het ziekenfonds bellen.” Inwoner: “Die brieven van de zorgverze-
kering, neem je die mee?” Medewerker: “Nee, die wil ik nu bellen. Zij mogen mij geen 
informatie geven als u er niet bij bent.” Inwoner: “Van mij mogen ze alles weten.” (…) Na 
afloop van het telefoongesprek zegt de inwoner: “Ja, als je dat zo hoort dan word ik er 
niet veel wijzer van.” Medewerker: “Ik wel, dus dat scheelt.” En ze begint uit te leggen 
wat er aan de hand is.

Een variant op dit soort regelzaken is het verhelderen of toelichten van de stappen in 
een zorgtraject, of van wat er wel of niet van andere instanties kan worden verwacht. 
Al deze procedurele zaken kosten veel tijd, maar worden door inwoners zeker als wel-
kome hulp ervaren. Dat medewerkers de moeite nemen om naar iemand toe te komen 
en dan ook nog meteen zaken in gang zetten of oplossen, wordt ronduit gewaardeerd. 
In de woorden van een inwoner, tijdens een van de nagesprekken:

Inwoner: “Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk dit werk is. Juist op lokaal 
niveau, dat mensen langskomen, dat is echt anders dan andere organisaties.” Ik vraag 
hem waar dat verschil dan in zit. Hij vertelt dat het buurtteam financiële proble-
men direct oplost, dat ze direct concrete actie kunnen ondernemen. “Zelf ervaar ik 
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daar altijd een drempel in en veel dingen heb ik nooit geweten, zoals hoe dat zit met zorgtoe-
slag. Daar helpen ze dan bij.” Het buurtteam voorkomt in zijn ogen veel ellende in de 
gemeente en in de wijk: “Ze zijn van onschatbare waarde, want op deze manier kunnen 
ze veel ernstiger problemen voorkomen.”

Ook tijdens gesprekken in de spreekkamers van het buurtteam wordt veel actie 
ondernomen. Die actie is veelal gericht op het organiseren van activiteiten, dagbeste-
ding, opleiding of werk. Soms wordt de meerwaarde van een afspraak in een spreek-
kamer op kantoor daarbij letterlijk duidelijk. Bijvoorbeeld omdat het buurtteam min of 
meer in het buurthuis is gehuisvest. Door de inwoner bij het buurtteam uit te nodigen 
in plaats van naar diens huis toe te gaan, krijgt de inwoner op een laagdrempelige 
manier zicht op alles wat er te doen is. En dat leidt tot concrete stappen:

[Medewerker]: “Ik heb drie ideeën. Ten eerste: je kunt hier gastheer worden. Er is echt 
iemand nodig op de dinsdagmiddag. Als je wilt kun je volgende week een afspraak met 
[beheerder] hebben. Die heb ik vast gemaakt.” Ze lachen allebei. [Inwoner]: “Heel fijn. 
(…) Al toen ik hier voor de eerste keer kwam, dacht ik, hier ga ik nog wel eens terugkomen.” 
[Medewerker]: “Oh wat leuk, toppie.”

En dat is niet de enige keer dat dit gebeurt. Meerdere inwoners die het buurtteam 
ondersteunt pakken in dezelfde periode ook een vrijwilligersklus in het buurthuis op.

Waar gesprekken thuis vaker verkennend of inventariserend van aard zijn, ligt de 
focus in gesprekken in de spreekkamer meestal op het maken en uitvoeren van con-
crete plannen. Daar komt – zo blijkt – nu eenmaal ook veel papierwerk bij kijken. De 
setting in de spreekkamer leent zich in de praktijk goed voor dit soort afspraken. In 
het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat dit ook betekent dat de buurtteammede-
werker in de spreekkamer gemakkelijker dingen vóór de inwoner doet dan aan de 
keukentafel.

Een ander verschil tussen gesprekken aan de keukentafel en gesprekken in de spreek-
kamer heeft betrekking op wie er aan tafel zitten. Afgezien van de huisbezoeken waar 
met een derde partij wordt geëvalueerd, zijn huisbezoeken in principe een-op-een 
bezoeken. Of twee-op-een bezoeken, als er een tweede buurtteammedewerker is 
betrokken. Tijdens gesprekken in de spreekkamers op kantoor zijn daarentegen vaker 
externe hulpverleners aanwezig, zoals bewindvoerders, reclasseringsmedewerkers of 
medewerkers van Veilig Thuis. In deze gesprekken worden verschillende aspecten 
van de hulp die iemand krijgt actief afgestemd en uitgewisseld tussen alle betrok-
ken partijen. Soms beïnvloedt de aanwezigheid van een externe partij hoe de inwoner 
de hulpverlening door het buurtteam ervaart, zoals in het volgende nagesprek naar 
voren komt:
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Ik vraag de inwoner wat ze bedoelde met ‘therapieachtig’. Dat woord gebruikte ze 
eerder in het gesprek toen de medewerker haar vroeg hoe ze het gesprek vond. Ze 
vertelt aan mij dat er nu echt dingen gaan gebeuren, waar ze eerst meer afstand 
voelde. “Ik had het gevoel, ze helpen me niet echt, ook al wist ik wel dat dat niet echt zo 
was.” (…) Ik vraag hoe het komt dat het vandaag anders was. Ze denkt dat het komt 
omdat de reclassering erbij was.”

Een laatste verschil tussen gesprekken thuis en gesprekken in de spreekkamer op 
kantoor is ten slotte dat de inwoner in de spreekkamer actief kan bepalen dat het 
gesprek voorbij is. Tijdens gesprekken thuis is het eigenlijk altijd de medewerker die 
beslist dat het tijd is om af te ronden. Tijdens de observaties van gesprekken op kan-
toor komt het vaker voor dat de inwoner aangeeft dat het genoeg is voor vandaag of, 
nog duidelijker, gewoon diens spullen pakt en vertrekt.

Het buurtteam aan de formele ‘keukentafel’

Een aantal gesprekken (thuis of in de spreekkamer) heeft een formele status. In deze 
gesprekken is de indicatie of evaluatie van zogenaamde maatwerkvoorzieningen aan 
de orde. ‘Maatwerk’ betekent hier aanvullende zorg of ondersteuning, die niet door 
het buurtteam zelf wordt geleverd.

Bij het indiceren gaat het om het toewijzen van een type zorg waarvoor de buurt-
teammedewerker de poortwachtersrol vervult. Hij of zij maakt de inschatting of die 
aanvullende hulp nodig is. Achter de schermen is er discussie over de vorm van dit 
soort ‘intakegesprekken’. In de tijd dat ik bij het buurtteam observeer is er onder de 
medewerkers van buurtteam Sociaal vooral discussie over de inzet van het zoge-
naamde ‘Wat telt raam’ bij de formele indicatiegesprekken. Dat is een (digitaal) mag-
neetbord waarop de inwoner kan aangeven hoe hij of zij zich voelt op verschillende 
levensgebieden. Vervolgens kan de medewerker in gesprek gaan over wat er speelt en 
wat daarin prioriteit heeft. De inwoner wordt zo geholpen om zelf de doelen van de 
hulpverlening te formuleren – dat is tenminste de inzet van het instrument. Het is de 
bedoeling van de organisatie dat alle medewerkers hiermee gaan werken. Nog los van 
de verschillende ervaringen met dit gespreksinstrument is tijdens een teamoverleg 
aan de orde of al dit soort hulpmiddelen niet te veel ingrijpt in het ‘gewone’ verloop 
van het gesprek:

[Medewerker] grapt: “We kunnen wel een intakekamer inrichten, met het raam, de mag-
neten, alle folders over privacy. Dan kunnen we alles in een keer tackelen.” [Teamleider]: 
“Dan wordt het net de Ggz. Het moest juist normaler.” Iedereen lacht.

Een ander, nog veel strikter intakegesprek is het gesprek waarin huishoudelijke hulp 
wordt geïndiceerd. Dit zijn de enige huisbezoeken die ook formeel ‘keukentafel gesprek’ 
worden genoemd. Dat betekent in de praktijk: een gesprek waar de medewerker zo 
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breed mogelijk inventariseert wat er bij een inwoner speelt en wat er aan hulp bij het 
huishouden nodig is. De aanvraag van zo’n gesprek loopt via de gemeente en wordt 
daarna door het buurtteam opgepakt. Een fragment uit zo’n keukentafel gesprek over 
hulp bij het huishouden gaat als volgt:

Medewerker: “We gaan samen kijken: waar heeft u last van en wat kunnen wij voor 
u doen?” Mevrouw reageert meteen: “Van mijn knie, mijn rug en mijn schouder. Ik 
kan geen ramen meer lappen. En ik heb een brei-arm.” Medewerker [lacht]: “Van het 
vele breien?” Mevrouw bevestigt dat en vertelt dat de dokter heeft gezegd dat ze 
maar een beetje minder moet gaan breien, dat het dan wel weer over gaat. Voor de 
ramen heeft ze “zo’n elektrisch ding gekocht. Dat wordt dan streeploos, nou, echt niet.” 
Medewerker: “Dus dat is niet voldoende. En uw knie?” Mevrouw: “Ik kan de trap wel 
af, maar niet op.” Medewerker: “Is uw knie versleten of weet u dat niet?” Mevrouw: “Ja, 
artrose.”

Bij de evaluatiegesprekken gaat het om een periodieke bespreking over de aanvul-
lende zorg: hoe wordt die door de betrokken partijen ervaren? Is er meer nodig of 
kan juist worden afgeschaald? Zo’n gesprek vindt plaats met de inwoner, degene die 
de geïndiceerde zorg levert en de buurtteammedewerker. Die laatste brengt hiervan 
verslag uit aan de ‘commissie maatwerkvoorziening’, die het voorstel voor het vervolg 
eerst moet goedkeuren voordat het nieuwe of aangepaste voorstel in gang kan worden 
gezet.

[Medewerker] vraagt of de frequentie van eens in de twee weken goed is. [Bege-
leider] zegt dat dit goed past, omdat het dan ook steeds even kan zakken. Zij zou 
eens in de drie weken te weinig vinden omdat ze wel een beetje bij wil blijven. 
[Inwoner] vindt tweewekelijks ook fijn: “Als het wekelijks was had ik niet genoeg om 
over te praten.” [ Medewerker]: “Ik weet eigenlijk al heel veel. Jullie hebben samen een 
mooie weg opgestart en kunnen die verder vervolgen. Voelt dat voor jou ook zo, ben je 
tevreden?” [Inwoner]: “Het voelt nog een beetje alsof we nog niet zo heel lang bezig zijn.” 
[Begeleider] tegen [inwoner]: “Ja, jij dacht ook, huh, nu al evaluatie.” [Medewerker] 
snapt het. Ze zegt dat zij een verslagje zal maken en dat [begeleider] en [inwoner] 
dan even kunnen kijken of het klopt. “Of ik geen onzin uitkraam.” En als dat zo is, 
vervolgt ze, gaat ze de indicatie in ieder geval voor een half jaar verlengen. Ze zegt 
dat ze zal kijken of ze die meteen voor een jaar kan verlengen.

Wat dit en andere evaluatiegesprekken kenmerkt, is dat de buurtteammedewerker in 
principe alleen op afstand betrokken is. De buurtteammedewerker doet het indicatie-
gesprek, daaruit volgt een aanvraag en dan wordt de aanvullende zorg gestart. Soms 
zien het buurtteam en de inwoner elkaar dan pas weer tijdens de evaluatie. De geformu-
leerde doelen uit de aanvraag dienen als leidraad, hoewel de buurtteammede werkers 
zichtbaar proberen om een open gesprek te voeren. Het gesprek gaat dus over meer 
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dan het simpelweg afvinken van welke doelen zijn behaald. Ik observeer eigenlijk 
steeds dat er ook een breder gesprek ontstaat over hoe het gaat, wat aandachts punten 
zijn en welke ontwikkeling iemand doormaakt. Dat blijkt ook uit een nagesprek dat ik 
met een inwoner en zijn begeleider bij een voorziening voor ‘arbeidsmatige activering’ 
heb, aansluitend op hun evaluatiegesprek met de buurtteam medewerker. Ondanks 
dat de buurtteammedewerker deze inwoner en diens begeleider maar op weinig 
momenten ontmoeten is er toch niet echt sprake van afstand:

Ik vraag [inwoner] hoe hij de gesprekken met [medewerker] ervaart. Hij vertelt dat 
het in het begin erg zoeken was. “Het buurtteam is relatief nieuw”. Het was toen voor 
hem en voor [medewerker] onduidelijk welke regelgeving gold. Hij denkt dat dit 
voor hen allebei lastig was. “Maar je merkt duidelijk dat we er nu beter in zitten, zowel 
[medewerker] als ik.” Ik vraag hem of hij zijn verhaal bij haar kwijt kan. Dat is zo. Ik 
vraag hem of hij kan benoemen hoe dat komt, waar dat in zit. [Inwoner]: “Ze stelt 
zich erg op als een luisterend oor.” Hij zegt ook dat ze zich afvraagt wat er speelt in 
je leven. “Afwachtend is niet het goede woord (…) maar vragend, in eerste instantie en 
daarna legt ze dan goed uit hoe het zit.” Ik vraag [begeleider arbeidsmatige activering] 
hoe hij de samenwerking met het buurtteam ervaart. Hij antwoordt dat hij het 
buurtteam niet zo heel goed kent. Dit keer had hij zelf gebeld omdat hij duidelijk-
heid wilde over de financiering. Hij vertelt dat hij [medewerker] snel te pakken 
had en dat hij snel het idee kreeg dat zij er vanuit dezelfde lijn en hetzelfde belang 
in zit. “Namelijk dat het goed met [inwoner] gaat.”

Tijdens keukentafelgesprekken is dus een aanvraag, wijziging of verlenging van een 
maatwerkvoorziening aan de orde. Gedurende het gesprek maakt de medewerker een 
inschatting van de zorg die nodig is. De inwoner wordt daarin actief betrokken en 
wordt ook gevraagd zelf een inschatting te maken van het in gang zetten of voort-
zetten van een bepaald type zorg of ondersteuning. Zoals in het volgende fragment 
uit een evaluatiegesprek:

Medewerker: “Misschien een moeilijke vraag: is het nodig dat [thuisbegeleider] hier nog 
komt? Wat gebeurt er als ze niet meer komt?”
Inwoner: “Niks.” [iedereen lacht]
Thuisbegeleider: “Nee maar, ik moet hier komen met een doel. Koffiedrinken en praten is 
ook leuk, maar ik moet er ook met een doel zijn, om ergens aan te werken. Ik denk eraan om 
af te bouwen, wel een oogje in het zeil houden, maar niet meer vast komen.”
Medewerker: “We vinden het wel zo gezellig, maar daar zijn we niet voor.”
Inwoner: “Weet ik. Ik vind dat het hartstikke lekker gaat.”

Op grond van de inschatting die de medewerker uiteindelijk maakt wordt een aan-
vraag (of wijzigingsvoorstel) aan de ‘commissie maatwerkvoorziening’ voorgelegd. 
Dat is een commissie waarin een aantal medewerkers vanuit verschillende buurtteams 
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zitting heeft. Samen bekijken zij de aanvragen voor maatwerkvoorzieningen van hun 
collega’s uit de desbetreffende teams. De commissie kijkt naar de geformuleerde doe-
len en de onderbouwing van de keuze voor (een bepaald type) aanvullende zorg. Ze 
maakt de afweging of de aanvraag duidelijk en passend is en voldoet aan de door de 
gemeente gestelde criteria.35 Hierin komen de normen uit het verhaal van de decentra-
lisaties terug, getuige bijvoorbeeld het volgende fragment uit een vergadering van de 
commissie maatwerkvoorziening, waarin zelfredzaamheid een rol speelt in de reactie 
van een commissielid op een aanvraag:

Het gaat om een aanvraag voor een persoonlijkheidsonderzoek. [Commissielid] 
vindt die aanvraag niet goed onderbouwd: “Alleen emoties onder woorden brengen, 
dat is een beetje mager.” Haar grote vraag is wat er gebeurt als deze mevrouw geen 
onder steuning krijgt. “Waarom kan ze het niet zelf? Dat staat er niet. Waarom is ze 
opgenomen, wat was daar aan de hand?” Ze licht toe dat ze alle plannen prachtig 
vindt klinken, maar dat ze die eigenlijk niet kon plaatsen omdat de aanleiding 
ontbrak. Ze zegt: “Sterker nog, als dit allemaal nodig is, dan is er toch wel meer aan de 
hand dan alleen maar moeite met emoties onder woorden brengen?!”

Voor inwoners is de medewerker de ‘poortwachter’ tot aanvullende zorg en onder-
steuning, maar voor medewerkers voelt het soms als deze commissie die poort-
wachtersrol van hen overneemt. In een teamoverleg licht een van de leden van de 
commissie aan haar collega’s toe hoe ze hun aanvraagformulieren kunnen verbeteren. 
Deze worden namelijk regelmatig teruggestuurd omdat ze niet goed zijn ingevuld. Ik 
tekende het volgende fragment op:

[Commissielid] licht toe dat de Wmo niet bedoeld is om te behandelen, dus dat 
behandeldoelen niet mogen. Je mag dus niet als doel opnemen dat iemand van 
zijn ver slaving af komt. Wat wel mag is als doel opnemen ‘dat de inwoner in het 
dagelijks leven oefent met zijn geleerde vaardigheden tijdens de behandeling en 
deze ook met zijn begeleider bespreekt’. [Medewerker 1]: “Om in één gesprek tot 
zulke specifieke doelen te komen, dat is echt bijna niet te doen.” [Medewerker 2] vult 
aan dat je met sommige mensen helemaal niet kunt praten over specifieke doelen. 
Ze noemt het voorbeeld van zelfredzamer worden: “Dat zegt iemand ook niet zelf”. 
[Commissielid] geeft aan dat je dan in het gesprek kunt kijken wat iemand daar-
onder zou kunnen verstaan.

In dit fragment wordt duidelijk dat de inschatting over aanvullende zorg niet zomaar 
voldoet aan de criteria van een formele aanvraag op papier. Daarin speelt terminologie 

35 Tijdens het beoordelen van het manuscript van dit proefschrift op feitelijke onjuistheden heeft de 
buurtteamorganisatie aangegeven dat de werkwijze met de commissie maatwerkvoorziening inmid-
dels is aangepast. De beschrijving hier is van toepassing op de situatie in 2018. 
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een rol. De medewerkers geven aan dat de mate waarin doelen gespecificeerd moeten 
worden voor de aanvraag niet past bij het type gesprek dat zij met inwoners voeren. 
Er lijkt dus een kloof te bestaan tussen de praktische en de papieren werkelijkheid. Dat 
beïnvloedt hun gedrag, zo blijkt uit het volgende fragment uit dezelfde bespreking:

[Medewerker 1] vindt het lastig dat de commissie nog een mening heeft over het 
door haar gevormde beeld van de situatie. [Medewerker 2] vult aan dat langzaam 
de cultuur ontstaat om maatwerkvoorzieningen te omzeilen, omdat er zo veel tijd 
gaat zitten in het schrijven van de aanvraag. Dat is ook een beetje een taaldiscussie 
aan het worden, vindt hij. (…) [Commissielid] zegt dat ze gisteren nog even met 
een medewerker heeft meegekeken, een paar tips heeft gegeven en dat de aan-
vraag er nu door is. Ze zegt dat de commissie er ook een beetje is om te voorkomen 
dat de slager zijn eigen vlees keurt: “Het is ook al een beetje gek dat buurtteam zelf gaat 
over wie wie behandelt.”

Wat volgt, is een discussie over hoe het buurtteam verantwoording aflegt aan de 
gemeente. Een deel van de medewerkers vindt het problematisch dat zij zich in hun 
professionele inschatting moeten voegen naar de papieren werkelijkheid van het aan-
vraagformulier. Aan de andere kant is er begrip voor het belang van goede documen-
tatie, die van pas komt als de casus bijvoorbeeld moet worden overgedragen of als er 
moet worden geëvalueerd. Maar er blijft spanning bestaan ten aanzien van wat de 
‘juiste’ formulering is, zeker wanneer het voelt alsof dat een doel op zich wordt. Een 
medewerker zegt hierover: “Ik mis de specialistische kennis om het heel goed op te schrijven. 
Kijk, ik doe breed maatschappelijk werk, dus zo schrijf ik het ook op. (…) Het moet geen taal-
technisch dingetje worden: dat we net zo lang puzzelen tot we opgeschreven hebben wat jullie 
willen horen.”

Het buurtteam op spreekuur

De meest concrete vorm waarin het buurtteam aanwezig is ‘in de wijk’ is in de spreek-
uren die het buurtteam organiseert op scholen en in woonzorgcentra. Medewerkers 
vinden het mooi om te zien dat de spreekuren van de grond komen – ook al lukt dat 
nog niet overal (bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum waar de vragen “nog ergens 
blijven hangen” en niet bij het spreekuur terecht komen). De meeste medewerkers 
beschouwen spreekuren als een efficiënte manier om in korte tijd veel mensen te zien. 
Niet alle medewerkers zijn overigens even overtuigd van het nut daarvan. Voor de een 
hoort daar het samenwerken met partijen in de wijk als vanzelfsprekend bij, voor de 
ander voelt dat allemaal als ‘extra’ bovenop het normale takenpakket.

[Medewerker 1] vraagt hoe de uren op de scholen zich verhouden tot de grote 
werkdruk die ze in het team ervaren. “Zullen we daar eens over praten, over wat voor 
rol we eigenlijk hebben op de scholen?” [Medewerker 2] reageert dat het juist heel effi-
ciënt is. “Ik zie er gelijk zes op een ochtendje.”
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Tijdens mijn observatieperiode ben ik bij verschillende spreekuren aanwezig geweest. 
De letterlijke aanwezigheid van een buurtteammedewerker in de wijk lijkt het moge-
lijk te maken om snel en gericht meerdere – heel verschillende – hulpvragen op te 
pakken. Inwoners en docenten rekenen ook op die aanwezigheid: het is een moment 
om even een vraag te stellen, een terugkoppeling te geven, afspraken te maken, en 
zo verder. Het spreekuur op scholen is bijvoorbeeld een manier om kinderen in een 
andere setting dan thuis of op kantoor van het buurtteam te ontmoeten, waarbij de 
medewerker die dat spreekuur doet goed op de hoogte is van wat er thuis of bij andere 
gezinsleden speelt. Voorafgaand dit spreekuur bedenkt de medewerker welke kinde-
ren ze vandaag wil spreken, eventueel aangevuld met suggesties die docenten aan-
dragen tijdens de ronde die de medewerker voorafgaand aan het spreekuur maakt. 
Het spreekuur op een woonzorgcentrum is daarentegen echt een inloopspreekuur: 
verschillende bewoners komen langs, staan zelfs in de rij en sporen ook elkaar aan om 
zich bij het buurtteam te melden:

Ik fiets naar het woonzorgcentrum waar [medewerker] spreekuur heeft. Ik wacht 
buiten tot ze er is, net als twee bewoners die graag als eerste aan de beurt willen 
zijn. [Medewerker] is iets verlaat en komt gehaast aan. Samen lopen we naar bin-
nen, langs een krijtbord met de activiteiten van vandaag: “10.00 Buurtteam” staat 
erop. We gaan in het restaurant in een beschutte hoek aan een tafel zitten. Later 
vertelt [medewerker] dat ze altijd aan deze tafel zit. Er zit al een mevrouw aan de 
tafel te wachten, maar die maakt plaats voor de twee dames die [medewerker] 
buiten al hadden aangesproken. Iemand van het restaurant komt vragen of we wat 
willen drinken – en hij brengt ons koffie en thee. Ondertussen is [medewerker] al 
volop van start gegaan.

Wat volgt is een ochtend bellen, regelen, afspraken inplannen, luisteren, bijpraten, 
spontane vragen beantwoorden en brieven afhandelen. De casuïstiek loopt uiteen: 
van een oudere dame die zich angstig voelt vanwege een poging tot inbraak tot 
het inplannen van een afspraak in het ziekenhuis voor een meneer die haast geen 
Nederlands spreekt; en van het verduidelijken van brieven over eigen bijdragen tot het 
aanvragen van huishoudelijke hulp. Het tempo ligt hoog en de sfeer is vrolijk: mensen 
laten elkaar voorgaan, mogen tussendoor even vragen stellen en in het voorbijgaan 
vertelt iedereen ook even hoe het verder gaat. De buurtteammedewerker heeft er dui-
delijk plezier in – dat zegt ze later ook uit zichzelf: “Ik vind het wel leuk werk hoor dit. 
Ik ken de mensen inmiddels, en kan ook bij kleine vragen toch makkelijk nog wat doorvragen.” 
Spreekuren die verlopen zoals deze laten zien hoe het buurtteam ‘de wijk in’ kan gaan 
en daarmee voor inwoners toegankelijk wordt, vinden de meeste medewerkers. Maar 
als vorm blijft het spreekuur niet zonder discussie. Dat blijkt onder meer uit het vol-
gende gesprek over een mogelijk nieuw spreekuur:

[Medewerker 1] brengt in dat een contactpersoon van het buurtteam graag een 
spreekuur voor kwetsbare migrantenouderen wil opzetten. Zijn ervaring is name-
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lijk dat het buurtteam niet toegankelijk en laagdrempelig genoeg is. Ze stelt voor 
om in te zetten op een spreekuur voor laaggeletterden. [Medewerker 2]: “Maar je 
zegt natuurlijk niet ‘spreekuur voor laaggeletterden’.” [Medewerker 3]: “Is een veel te 
moeilijk woord.” [Medewerker 4] is kritisch over het voorstel: “Als hij dat doet omdat 
wij niet toegankelijk zijn dan bevestig je die situatie alleen maar.” [Medewerker 1] licht 
toe dat ze al langer met de gedachte spelen om een soort brievenspreekuur in te 
richten. Dat voorstel kan op meer instemming rekenen. Ze vervolgt: “Hij heeft een 
bepaald netwerk en krijgt daar veel hapsnap vragen. Die wil hij graag kanaliseren. Bij de 
moskee waren ze niet zo happig op een spreekuur. Het voordeel voor ons zou kunnen zijn 
dat we ze daar vangen, zeg maar, en dan indien nodig kunnen we ze aanmelden bij het 
buurtteam.”

Behalve het spreekuur als plek om ‘vragen te kunnen vangen’ dient het dus ook als 
plek om direct hulp te verlenen of gericht door te verwijzen. De waaier aan vragen en 
problemen waarmee mensen zich bij het spreekuur melden laat echter ook zien dat de 
potentiële werkzaamheden van het buurtteam eindeloos zijn – tot aan het regelen van 
een vrijwilliger voor een fietsactiviteit aan toe:

[Inwoner] schuift aan bij [medewerker] aan tafel. Ze vraagt hoe het met hem is 
en condoleert hem met het overlijden van zijn moeder. [Inwoner] bedankt haar 
en zegt: “Maar ik had een vraagje. En ze zeiden dat ik bij het buurtteam moest zijn.” Hij 
vertelt dat ze met een groepje bewoners elke week een ochtend fietsen. Dat is heel 
gezellig en loopt goed. Nu zouden ze dat graag nog een ochtend in de week willen 
doen. “Maar dan hebben we hulp nodig bij het klaarzetten van de fietsen en om de mensen 
te helpen opstappen.” [Medewerker]: “Dus eigenlijk heb je een vrijwilliger nodig. Dat is 
een leuke vraag. Die ga ik uitzetten bij het nieuwe burennetwerk. (…) Wie heb je verder 
al om hulp gevraagd en kun je zelf dan ook een beetje helpen?” [Inwoner] zegt dat toe.

De twijfels die sommige medewerkers bij dit type werkzaamheden hebben, raakt aan 
een groter onderwerp dat op de werkvloer speelt: namelijk de afbakening van waar 
het buurtteam ‘van is’. Naar eigen zeggen van de medewerkers is dat de zoektocht 
naar ‘generalistisch werken’ in de praktijk.

Het buurtteam als ‘generalist’

Op kantoor woeden verschillende discussies over de aard van de werkzaamheden 
van het buurtteam. Welke rol hebben buurtteammedewerkers in een specifieke casus 
en – breder – welk type zorg en ondersteuning zou het buurtteam moeten bieden? En 
waarom? Medewerkers zijn naar eigen zeggen zogenaamde ‘generalisten’ die ‘basis-
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zorg’ bieden.36 Dat staat dan tegenover ‘specialisten’ die ‘aanvullende zorg’ leveren. 
In de gesprekken op kantoor klinkt door dat deze scheidslijn buurtteammedewerkers 
regelmatig voor een dilemma plaatst: ‘blijf ik in deze casus zelf zorg bieden of draag 
ik de casus over?’ En: ‘Als ik overdraag, blijf ik dan betrokken of sluit ik de casus hele-
maal af?’ In onderstaand fragment uit een teamoverleg komt naar voren hoe mede-
werkers elkaar aanspreken vanuit hun opvatting over de rol van het buurtteam in het 
spanningsveld van basiszorg versus aanvullende zorg:

[Medewerker] vertelt over de training ‘Pittige jaren’. Hij is vorige week bij de trai-
ning geweest, en gaat deze training dit najaar zelf in deze wijk geven. Hij vertelt 
dat er vanuit andere buurtteams enorme belangstelling is voor deze training. “Uit 
één team wilden wel 9 mensen meedoen!” [Collega] geeft aan dat ze dit zorgelijk vindt. 
“De training is heel specialistisch opgezet, dan gaan we met z’n allen weer zo kijken [ze 
maakt een smalle hoek met haar handen]. Terwijl wij van de basishulp zijn. Dat is 
dus juist niet de bedoeling.” [Teamleider] brengt in dat “we juist specialistisch aanbod 
vanuit de basishulp willen geven.” [Andere collega] zegt dat zij zo al heel lang wil dat 
er met kiescoaches gewerkt wordt. Ook dat is een specialistisch aanbod, “dus als we 
dat steeds hebben dan schiet het niet op.” [Weer andere collega]: “Als we straks moeten 
gaan leuren bij ouders om de groepen vol te krijgen dan hebben we echt de verkeerde afslag 
genomen.”

Dit soort discussies is geen uitzondering en de uitkomsten ervan zijn in de praktijk 
niet voor iedereen bevredigend, in de zin van dat niet iedereen in de ‘generalistische 
basiszorg’ zijn of haar draai kan vinden. Tijdens mijn observatieperiode vertrekken 
meerdere medewerkers uit het team Jeugd & Gezin. Zij willen liever in de specialis-
tische jeugd- en gezinszorg aan de slag. Als ik hen vraag naar hun motivatie voor die 
overstap geven ze aan de basiszorg vanuit het buurtteam te algemeen te vinden en 
gebruiken daarbij het beeld van samen met een gezin brieven openmaken.

In elke casus geven buurtteammedewerkers op hun eigen manier invulling aan 
‘generalistische basiszorg’. Op kantoor wisselen ze hun ervaringen uit en gaan bij 
elkaar te rade. Zo ontwikkelen ze samen in de praktijk een beeld van hun eigen werk-
wijze. Ondertussen wordt er ook vanuit de organisatie aandacht besteed aan de vorm-
geving van een ‘generalistisch profiel’ met bruikbare handvatten voor de dagelijkse 
praktijk. Ik woon een gesprek bij naar aanleiding van een bijeenkomst van de buurt-
teamorganisatie Sociaal over het profiel van ‘de generalist’, waar buurtteammede-
werkers uit de hele stad aan hebben deelgenomen. De opbrengsten van die bijeenkomst 
laten zien hoe uiteenlopend de associaties met generalistisch werken zijn (“We zoeken 
een schaap met 20 poten”) en dat veel medewerkers het leveren van basiszorg eigen-
lijk als een vorm van specialistische zorg beschouwen (“We zijn eigenlijk gewoon een 

36 Ik spreek hier van ‘generalisten’. In het buurtteam Jeugd & Gezin wordt vaak van ‘gezinswerkers’ 
gesproken. De opdracht van álle buurtteammedewerkers volgens het Utrechtse zorgmodel – zowel 
bij Jeugd & Gezin als bij Sociaal – is echter om ‘hoogwaardige generalistische basiszorg’ te leveren. 
Daarom maak ik in deze paragraaf geen onderscheid tussen beiden. 
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maatwerkvoorziening”). Dat levert een gesprek op over de vraag, of werkzaamheden 
in de wijk, zoals het draaien van spreekuren, ook vallen binnen de kerntaken van ‘de 
generalist’. Een fragment uit het gesprek:

[Medewerkers] koppelen terug: “Bijna alles wat niet met klanten te maken heeft vinden 
ze extra.” [Directeur]: “Maar we zijn buurtteammedewerkers en we werken generalis-
tisch en wijkgericht. Dat is onze opdracht. We hebben een pioniersrol in het werken in de 
wijk.” Ze zijn het erover eens: “We moeten zoeken naar een balans tussen medewerkers 
met een hoge caseload en medewerkers met heel veel extra projectjes.” De vraag is of een 
‘norm’ vanuit de organisatie daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld dat iedereen onge-
veer 70% van zijn tijd met klanten werkt, en daarnaast een aantal andere taken op 
zich neemt inzake wijkgericht werken. Tegelijkertijd constateren ze: “Het is lastig 
om dat pad in te slaan. Want waar blijft dan het goede gesprek? En hoe voorkomen we dat 
zo’n norm z’n eigen leven gaat leiden?” (…) [Directeur]: “We moeten meer doseren. We 
doen wel heel erg veel en dat moeten we misschien heroverwegen.

Ondanks pogingen vanuit de organisatie om ‘het generalistische profiel’ te definiëren 
blijft dit een terugkerend onderwerp van gesprek – met daarin dus veel aandacht voor 
de vraag in welke mate het buurtteam ‘de wijk in’ moet gaan. Bijvoorbeeld tijdens 
een discussie in het buurtteam Jeugd & Gezin over ‘vroegsignalering’. Het buurtteam 
doet mee aan een pilot in het kader van het tijdig signaleren van schulden. Tijdens een 
teamoverleg op kantoor wordt de stand van zaken van de pilot besproken. De resul-
taten van de pilot zijn positief, maar worden door de buurtteammedewerkers niet 
zomaar omarmd. Dit is een concreet voorbeeld van het fenomeen dat ‘de wijk in’ niet 
vanzelfsprekend als onderdeel van het werk van de buurtteammedewerkers wordt 
gezien – in elk geval niet door henzelf. ‘Vroegsignaleren’ als vorm van ‘de wijk in’ leidt 
bij sommige medewerkers tot een gevoel van ongemak. Bovendien wordt opnieuw 
duidelijk hoeveel waarde ze hechten aan duidelijkheid bij het eerste contact met inwo-
ners: ze willen geen verkeerde verwachtingen wekken over hoe snel mensen kunnen 
worden geholpen. Het volgende gesprek laat dit zien:

[Medewerker 1]: “Het komt er dus op neer dat we onaangekondigd samen met woning-
corporatie gaan aanbellen.” [Medewerker 2]: “Nee wel aangekondigd (…) maar wel langs 
de deuren.” [Medewerker 2] vertelt dat ze zich er ook wel ongemakkelijk bij voelt: 
“een soort Jehova’s.” [Medewerker 3] voegt toe [lachend]: “Snel je voet tussen de deur.” 
[Medewerker 2] vervolgt dat het bedoeld is om “outreachend te werken” en dat ook 
als mensen dan niet willen “hebben we in elk geval het aanbod gedaan.” [Medewer-
ker 1] vraagt of de pilot geëvalueerd is. [Medewerker 2] licht toe dat het schijnt 
te werken, dat het buurtteam echt binnen komt en dat veel mensen graag aan de 
slag willen met hun schulden. (…) [Medewerker 2]: “Hoe verhoudt zich dat tot de 
wachtlijst? Als huishoudens graag hulp willen en we moeten ze daarna melden dat er een 
wachtlijst is (…)”
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Behalve zorgen over of het buurtteam erin slaagt ‘de wijk in’ te gaan zijn er soms ook 
zorgen dat het buurtteam juist teveel in de wijk is en te weinig erbuiten. Als de blik 
van medewerkers enkel gericht is op mogelijkheden binnen de eigen wijk, dan ver-
dwijnen mogelijkheden en voorzieningen elders in de stad van de radar, zo vrezen 
sommige medewerkers. Terwijl die soms wel in het belang van inwoners kunnen zijn, 
ook al zijn ze dan wat verder weg. Ik observeerde het volgende gesprek hierover:

[Medewerker] praat met collega van het Stedelijke Mobiele Team. Hij werkt bij 
verschillende buurtteams, net waar ze hem nodig hebben. Het voordeel daaraan 
vindt hij is “dat je een open blik houdt. Het valt me op dat buurtteams erg op hun eigen 
wijk gericht zijn. Het zijn steeds meer eilandjes aan het worden.” [Medewerker] geeft 
aan dat in deze wijk veel ouderen worden, terwijl er weinig voorzieningen voor 
ouderen zijn, dus dat ze daarom als vanzelf ook op de omringende wijken gericht 
zijn. Ze zijn het erover eens dat het jammer is dat zoveel plekken voor ouderen 
verdwijnen. Bijvoorbeeld een complex van seniorenwoningen. Daar wonen nu ook 
studenten en anderen. [Medewerker]: “Terwijl het zo’n veilige omgeving was.” [Col-
lega]: “Het belang van ontmoeting in de directe omgeving is echt groot.” [Medewerker]: 
“Ouderen gaan nu de wijk uit en dat is juist wat we niet willen. Dat is hoe het was.”

De grenzen van de wijk lijken niet alleen hard, soms zijn ze dat ook. De minimale 
voorwaarde om hulp van het buurtteam te krijgen is namelijk dat je in de wijk woont. 
In één gesprek neemt een inwoner die hulp van het buurtteam krijgt een jongen mee 
en vraagt of het buurtteam hem ook wil helpen. Hij woont met zijn gezin in een nabij-
gelegen wijk die onder een ander buurtteam valt. Noodgedwongen verwijst de mede-
werker de jongen door naar zijn collega’s van het andere buurtteam:

De jongen heeft tranen in zijn ogen. [Medewerker]: “Nu komt alles op je af. Ik zie 
dat het je raakt. Je kunt echt ondersteuning krijgen van het buurtteam, alleen niet van dit 
buurtteam.” (…) [Inwoner] vertelt dat er wel iemand van het buurtteam uit [nabijge-
legen wijk] bij de jongen thuis is geweest, maar dat is niet gelukt. “Die had gezegd ‘ik 
kan niets doen’. Toen zei ik: buurtteam bij ons is hele goede mensen, kom wij gaan kijken. 
(…) Hij is ook bij gemeente geweest, die zeiden ga naar het buurtteam. (…) Het komt niet 
goed.”

De inwoner die de jongen mee heeft genomen vindt het doorverwijzen dus proble-
matisch, want zij ervaart grote kwaliteitsverschillen tussen beide buurtteams. In het 
nagesprek vertelt ze hierover: “de mensen zijn hier sociaal en het is hier open, zodat je jouw 
verhaal kunt vertellen. Daar [bij het andere buurtteam] is het smal en ze geven geen hulp. Je 
moet vaak lang wachten.” Deze ervaring brengt me bij de verhoudingen tussen de mede-
werkers van het buurtteam onderling.
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Buurtteam(medewerkers) onder elkaar

Medewerkers verschillen van elkaar in hoe ze vragen van inwoners oppakken. Dat 
begint al bij de manier waarop ze inventariseren van wat er speelt of waar iemand mee 
zit. Sommige medewerkers laten het gesprek op z’n beloop en wachten rustig af waar 
de inwoner mee komt. Daarbij valt me op dat medewerkers dan wel een soort lijstje 
van dingen die ze moeten checken in hun hoofd (of in een schriftje) lijken te hebben. 
Dat werken ze af in de loop van het gesprek, zonder dat ze daarmee het natuurlijke 
verloop van het gesprek verstoren. Andere medewerkers nemen zelf het voortouw 
in het structureren van het gesprek, zoals bijvoorbeeld in onderstaande ontmoeting, 
waar een medewerker aan de slag gaat met het lijstje dat de inwoner als voorbereiding 
op hun gesprek heeft gemaakt:

[Inwoner] wil doorgaan naar het tweede punt en zijn mail aan de gemeente aan 
[medewerker] laten zien. [Medewerker] wil liever eerst even het hele lijstje bekij-
ken, om te zien wat er allemaal opstaat. Hij zegt: “Prioriteren, ken je dat woord al?” 
[Medewerker] past de volgorde van het lijstje aan en vraagt: “Vind je dat goed?” 
Inwoner: “Oké.” (…) [Medewerker] geeft aan dat ze straks even moeten bellen met 
de organisatie waar [inwoner] mogelijk kan gaan werken. [Inwoner] zegt dat hij 
liever wil mailen. Medewerker: “Ik heb hen vanochtend gemaild dat we bellen. Vind je 
dat goed?” Inwoner: “Oké.”

In principe kent iedereen die hulp krijgt van het buurtteam minstens twee mede-
werkers, omdat elke casus door een duo wordt opgepakt. Een van hen is eerste aan-
spreekpunt, de ander zorgt voor vervanging bij afwezigheid. In de praktijk komt 
het echter ook regelmatig voor dat medewerkers wisselen van rol, of dat een derde 
medewerker in een casus instroomt. Bijvoorbeeld wanneer een van de twee betrokken 
medewerkers overbelast is of een andere baan krijgt. Soms wordt een casus ook in zijn 
geheel overgedragen. Hoe dan ook zien en ervaren inwoners verschillen tussen mede-
werkers. Dat blijkt uit de nagesprekken die ik met inwoners heb. De ene medewerker 
is gewoonweg de andere niet. Soms is dat positief (zie het eerste voorbeeld), soms is 
dat meer kritisch (zie het tweede voorbeeld):

Ik vraag [inwoner] hoe ze de gesprekken met beide medewerkers ervaart. [Inwo-
ner] vertelt dat ze een speciale band heeft met [medewerker 1]. “Zij benadert mij 
op een hele andere manier dan [medewerker 2], dat vult elkaar aan.” Ik vraag haar of 
ze het verschil kan beschrijven. Ze vertelt dat [medewerker 2] heel praktisch is. 
“Met haar maak ik die schema’s, en ze helpt me met de computer en de medische zaken.” 
Ze vervolgt: “Met [medewerker 1] bespreek ik ook mijn gezondheid, maar dan anders. 
Die gesprekken zijn vriendschappelijker.” Ik zeg dat het me opviel dat [medewerker 1] 
ontspanningsoefeningen met haar deed. Inwoner: “Dat past echt bij het contact met 
haar, dat is diepgaander.”
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Ik vraag [inwoners] hoe ze de gesprekken met [medewerker] ervaren. Moeder 
neemt het woord: “Heel fijn.” Vader en zoon beamen dit. Ik vraag hoe dat komt, 
waar dat in zit. Moeder neemt opnieuw het woord: “Hij is sympathiek en legt alles zo 
goed uit (…) Hij leeft met ons mee en begrijpt dat het moeilijk is.” Vader voegt toe: “Ieder 
z’n vak, hé.” Vader vertelt dat moeder ook nog van een andere buurtteammede-
werker ondersteuning krijgt, “maar dat is van een andere orde. Zij heeft ook echte hulp 
nodig, die krijgt ze binnenkort.”

Ook medewerkers beseffen dat ze verschillen in hun werkwijze. Een belangrijk onder-
deel van de ontmoetingen op kantoor vormen daarom de casuïstiekbesprekingen bij 
zowel Jeugd & Gezin als Sociaal. In deze gesprekken bespreken medewerkers met 
elkaar waar ze in specifieke casus tegenaan lopen: dat is een soort verlengstuk van 
keukentafel en spreekkamer. Het belang daarvan wordt door het hele team gedeeld. 
De bespreking staat echter bijna altijd onder druk: er is te weinig tijd door de volle ver-
gaderagenda. Daarbij kunnen de prioriteiten van verschillende teamleden ook anders 
liggen, blijkt uit de volgende observatie:

[Teamleider] wil het ook graag nog hebben over de vierde kwartaalrapportage. 
[Medewerker die de vergadering voorzit] kijkt op de klok: “We moeten wel vol-
doende tijd houden voor casuïstiek.” [Teamleider]: “Wat is jullie behoefte met betrekking 
tot de kwartaalrapportage?” Een andere medewerker antwoordt: “Kun je even in drie 
zinnen de belangrijkste punten noemen?”

Het komt ook regelmatig voor dat er door geen van de medewerkers een casus is voor-
bereid. Zoals een van de medewerkers daarover zei tijdens een gepland casuïstiek-
overleg: “Wel tekenend dat er geen casus is. Heel hard werken en dan niet meer nadenken.” 
Er is binnen het team ervaring met het structureren van een casuïstiekbespreking 
(zoals een gesprek volgens de incidentmethode), maar die wordt maar relatief weinig 
ingezet. Als er casus worden besproken dan gebeurt dit meestal spontaan: iemand 
brengt ter plekke een casus in en iemand biedt zich ter plekke aan als gespreksleider. 
En daarover is frustratie. Op kantoor was ik bij een gesprek tussen medewerkers naar 
aanleiding van zo’n bespreking:

[Medewerker 1] tegen [medewerker 2]: “Er werden zulke oppervlakkige vragen gesteld.” 
[Medewerker 2]: “Eens, maar ik weet niet meer zo goed wat we daar nog aan moeten 
doen.” Ze vraagt aan mij wat ik ervan vond, maar vertelt eerst verder: “Het verloopt 
steeds zo ongestructureerd.” Het valt haar op dat de oorspronkelijke vraag van de 
collega die de casus inbrengt gemakkelijk uit beeld verdwijnt – en dat iedereen 
daar aan meedoet. (…) [Medewerker 2] haakt in en zegt dat ze allemaal zo’n ander 
profiel hebben, dat het ook heel moeilijk is om met elkaar mee te denken. “Ik zou 
bijvoorbeeld nooit gaan afwassen bij een cliënt, terwijl [collega] dat heel normaal vindt. We 
praten dus altijd vanuit verschillende referentiekaders met elkaar – en dus makkelijk langs 
elkaar heen.”
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Wat veel vaker voorkomt – met meer rust en meer focus – is dat casuïstiek informeel 
besproken wordt. Ik heb talloze gesprekjes tussen twee of drie medewerkers op kan-
toor geobserveerd, waarin zij een casus bespreken. Daarin legt de ene medewerker 
aan de andere(n) voor waar hij of zij over twijfelt of vraagt advies over zijn rol, de 
volgende stap, het inschakelen van andere partijen en zo verder. Bijvoorbeeld in het 
volgende gesprekje, waarin een medewerker even de stand van zaken aan haar collega 
voorlegt – ze heeft de casus namelijk van haar overgenomen:

[Medewerker 1]: “Hij was heel negatief. Op een gegeven moment zei ik ook, is het alleen 
maar kommer en kwel of zijn er ook nog leuke dingen in uw leven?” [Medewerker 2] 
beaamt dat meneer zo negatief kan zijn. (…) Ze bespreken ook het eten van meneer. 
[Mede werker 2]: “Het is ook wel een sneu leven, met die nierdialyse.” [Medewerker 1] 
vertelt dat ze wel chocola en een lege puddingbak zag liggen. Ze vraagt of hij sui-
ker heeft. [Medewerker 2] zegt van niet. [Medewerker 1]: “Is het met hem ooit over de 
voedselbank gegaan?” [Medewerker 2] denkt dat het geen geldkwestie is, maar meer 
een kwestie van dat meneer het saai vindt om voor zichzelf te koken en alleen te 
eten. En even later zegt ze: “We moeten maar kijken waar hij nog wel open voor staat, 
om nog een beetje geluk te krijgen in zijn leven. Hij heeft ook weleens gezegd dat hij niet 
meer wil. En dat snap ik ook wel.”

Een meer georganiseerde variant van de informele gesprekjes over casuïstiek is het 
zogenaamde ‘maatjesoverleg’. Elke medewerker vormt met een of twee andere mede-
werkers een maatjes-duo (of trio). Eens in de maand is er maatjesoverleg over een 
leer- of ontwikkelvraag. In de praktijk levert zo’n vraag een casuïstiekbespreking op: 
aan de hand van de gestelde vraag brengt een van de medewerkers een actuele casus 
in die dan wordt uitgediept.

Precies vanwege de vele informele casusbesprekingen is dit buurtteam kritisch op een 
plan van een ander buurtteam om in de formele casuïstiekbesprekingen meer samen 
op te trekken. Ze zijn bang dat ze, omdat ze dan meer casus moeten overzien, niet 
meer informeel bij elkaar terecht kunnen. In een overleg daarover wordt gezegd: “We 
weten nu redelijk van elkaars casussen, en het is fijn dat je dan ook tussendoor even bij elkaar 
terecht kunt.” Immers: “We moeten hier met elkaar de casuïstiek dragen.”

Het buurtteam in context

Het buurtteam opereert niet alleen, maar heeft te maken met tal van zorgaanbieders, 
de gemeente, de politie en partijen in de ‘sociale basis’. Medewerkers vinden het van 
belang om hun cliënten een ‘samenhangend’ of ‘integraal’ pakket aan te bieden. Ech-
ter, met zoveel andere partijen om rekening mee te houden gaat dat niet altijd vanzelf. 
De samenwerking en afstemming met andere partijen loopt soms stroef. Een poging 
van de organisatie om dat te doorbreken is het organiseren van allerlei overkoepe-
lende programma’s waar medewerkers Jeugd & Gezin uit alle buurtteams én externe 
partijen bij betrokken zijn. Deze programma’s zijn bedoeld om op specifieke thema’s, 
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die voor iedereen die met kinderen en gezinnen werkt relevant zijn, kennis te ont-
wikkelen en te delen. Buurtteammedewerkers vinden dat soort programma’s over het 
algemeen waardevol, maar ook belastend. Er komt naar hun smaak veel overleg en 
leeswerk bij kijken. Soms zien ze ook door de bomen het bos niet meer, zoals in onder-
staand fragment uit een teamoverleg duidelijk wordt:

Het team verliest de link met het programma ‘Sterke wijk’, zo constateren de 
medewerkers. Iemand verduidelijkt: “Dat programma heette eerst ‘Gewoon opvoe-
den’.” Onder dit programma valt activatie en participatie (“dat hoorde eerst bij Pro-
gramma praktische ondersteuning”), wijkgericht werken – samen met partners in 
jeugd gezondheidszorg, sociaal makelaars, huisartsen, publieke gezondheid, voor-
school, en anderen. [Medewerker 2] geeft aan dat ze een beetje is afgehaakt bij 
Sterke wijk: “We hebben veel gedaan, veel geprobeerd, maar het is niet echt gelukt om ver-
der te komen. Jammer, want ik zie wel dat het van belang is voor ons team om betrokken te 
blijven bij het programma.” [Medewerker 3]: “Het levert niets op voor op de werkvloer.” 
[Teamleider] vraagt of de programmaondersteuning daarbij straks kan helpen. 
[Medewerker  1] draait het liever om: “Eerst de programmaondersteuning opstarten 
en dan kijken we weer hoe we aanhaken.” Ze geeft aan dat ze het ook wel pittig vindt, 
al die programma’s. “Generalistisch betekent toch al dat je van alles wat moet weten. 
Ik ben al blij dat ik [programma] Onderwijs doorheb, en op de achtergrond [programma] 
Veiligheid.”

Soms brengt het samenwerken in de wijk dan ook een gevoel van afstand en abstractie 
mee. Dan haken medewerkers af. Dat gebeurt vooral tijdens eenzijdige terugkoppe-
lingen uit de organisatie over samenwerkingsafspraken en partnerschappen. Zoals in 
onderstaand fragment uit een teamoverleg:

Het is even stil. Dan zegt [teamleider] dat er per wijk een gezamenlijke top-3 
van doelstellingen komt. [Medewerker 1]: “Hebben die andere partijen dat dan ook 
opgenomen in hun doelstellingen? Het voelt nu als eenzijdig trekken.” [Teamleider] ant-
woordt dat het vooral om een gezamenlijke visie gaat. [Medewerker 1] vertelt dat 
huisartsen en wijkverpleegkundigen kleine veranderingen al heel wat vinden 
en dat ze zich afvraagt of er meer dan dat op hun agenda staat. [Medewerker 2] 
zegt: “Hoe komen we tot een gezamenlijke top-3? Iedereen werkt met andere partners.” 
[Mede werker 1]: “En wat is dan die visie daarachter?” [Teamleider]: “Dat is het kern-
partner-denken.” [Medewerker 1]: “Is dat dat je altijd meerdere partijen aanhaakt?” 
[Medewerker 2]: “Of dat iedereen even goed en snel met elkaar kan schakelen? Bedoel 
je zoiets?” [Teamleider] geeft niet echt antwoord. Ze hakkelt wat en merkt dan 
op: “Er wordt geïnventariseerd wie de kernpartners zijn en daar wordt dan een pilot mee 
gedraaid.” Daarna wordt het weer helemaal stil.
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De betrokkenheid van het buurtteam bij zijn context wisselt dus. Eerder in dit hoofd-
stuk heb ik beschreven hoe er letterlijk gezien wel afstand kan zijn tussen het buurt-
team en andere zorgaanbieders, maar dit door de betrokkenen niet zo wordt ervaren. 
Bijvoorbeeld wanneer een buurtteammedewerker, een zorgaanbieder en een inwoner 
elkaar alleen maar treffen voor een intake en een evaluatie, maar dat toch heel beteke-
nisvolle gesprekken zijn. Dan weten alle partijen elkaar goed en snel te vinden indien 
nodig. Het tegenovergestelde is echter ook aan de hand: soms is de afstand tussen het 
buurtteam en andere zorgaanbieders er op papier niet, omdat er vanuit de organisatie 
is voorzien in allerlei vormen van samenwerking, maar haken medewerkers juist wel 
af. Ze ervaren dit soort overkoepelende projecten dan als een extra belasting op een 
toch al hoge werklast.

9.2 De werkwijze van de decentralisaties in de praktijk

In hoofdstuk 6 en 7 heb ik laten zien dat het mensbeeld van de decentralisaties gekop-
peld wordt aan twee normen ten aanzien van de werkwijze van de decentralisaties: 
‘nabijheid’ en ‘maatwerk’. Onder de noemer ‘maatwerk’ doen zorg- en hulpverleners 
‘dat wat nodig is’. De specifieke vraag van de burger zou daarbij het absolute uitgangs-
punt moeten zijn. Onder de noemer ‘nabijheid’ zouden zorg en ondersteuning dicht bij 
huis georganiseerd moeten worden. Zorg en ondersteuning zijn dan zo laagdrempelig 
mogelijk toegankelijk en kunnen ‘integraal’ aangeboden worden. Hoe zijn deze nor-
men met betrekking tot de werkwijze terug te zien in de praktijk van een buurtteam 
in Utrecht? Als ik kijk naar mijn observaties van de werkwijzen van het buurtteam in 
het licht van het verhaal van de decentralisaties, vallen mij drie zaken op.

1. ‘Nabijheid’ is in de praktijk een omstreden norm die vragen oproept.
2. Medewerkers borgen menselijke waardigheid ondanks formele procedures en 

werkwijzen.
3. De discussie over wat ‘de generalistische aanpak’ behelst laat zien dat ‘maatwerk’ 

grenzeloos is.

Hieronder werk ik deze punten uit, onder meer met behulp van de verdiepings-
interviews die ik naar aanleiding van mijn observaties heb gehouden.

‘Nabijheid’ klinkt vanzelfsprekend, maar is dat (meestal) niet

‘De voordeur’ heeft in de beleidsplannen de functie van een laagdrempelige plek waar 
inwoners makkelijk binnen kunnen lopen. Daarmee is het op papier de ‘nabijheids-
locatie’ bij uitstek (zie ook paragraaf 7.2.). Op grond van de observaties is de vraag 
echter hoe goed mensen de voordeur nu echt weten te vinden. Het draagvlak onder 
medewerkers voor ‘de voordeur’ is in elk geval beperkt. Het is het onderwerp waar ik 
de meeste cynische grapjes over heb gehoord. Er is relatief weinig animo om de dien-
sten te draaien, om de telefoon op te nemen, om de voicemail bij te houden. De kwa-
liteit van de dienstverlening baart sommige medewerkers dan ook zorgen. Zij pleiten 
voor verbetering van de bereikbaarheid en laagdrempeligheid van de voordeur. Een 

174 Omwille van fatsoen

Content.indd   174Content.indd   174 19 Jul 2021   09:31:1219 Jul 2021   09:31:12



van hen zei in het interview over de werkwijze van het buurtteam dat “er altijd gezeik 
[met de voordeur] is, terwijl ik zelf heel erg van mening ben dat die voordeur een van onze 
belangrijkste kerntaken is: namelijk heel laagdrempelig aanwezig zijn in de wijk.” Andere 
medewerkers vragen zich eerder af of ze hun tijd niet beter kunnen besteden, zeker 
als ze weer eens een improductieve ochtend aan de voordeur hebben doorgebracht. 
De ‘nabijheid’ van een open voordeur kent in de praktijk bovendien ook letterlijke 
keerzijden, wanneer de veiligheid van de medewerkers of de privacy van de inwoners 
in het geding raken. Een teamleider gaf bijvoorbeeld aan dat de ‘laagdrempeligheid’ 
van het buurtteam lastig blijft, omdat inwoners maar moeilijk “onopvallend” kunnen 
langskomen. De voordeur als ‘nabijheidslocatie’ bij uitstek is bij dit buurtteam dus 
minder vanzelfsprekend dan het concept doet vermoeden.

Een ander dilemma inzake ‘nabijheid’ speelt in de tijd tussen de eerste aanmelding 
voor een kennismakingsgesprek tot de mogelijke start van een traject. Hier balanceert 
het buurtteam tussen het streven naar een zo kort mogelijke wachttijd enerzijds en 
een niet al te makkelijke toegang anderzijds (zie bijvoorbeeld het aangescherpte pro-
tocol voor de kennismakingsgesprekken van buurtteam Sociaal). Maar het blijft een 
feit dat de hoge werkdruk soms leidt tot veel tijd tussen een eerste kennismaking en 
de daadwerkelijke ondersteuning, of dat mensen hun verhaal meerdere malen moeten 
vertellen omdat uiteindelijk iemand anders de casus oppakt. Medewerkers hebben 
daar zorgen en frustraties over. Al zouden sommige medewerkers graag nóg laag-
drempeliger worden, er zijn grote twijfels of het buurtteam ook de capaciteit heeft 
om de vragen die vervolgens binnenkomen goed en zorgvuldig op te pakken. Desal-
niettemin wordt zelfs binnen die twijfels de norm van ‘nabijheid’ als zodanig niet ter 
discussie gesteld. Eerder het tegenovergestelde: de norm blijft fier overeind als werk-
wijze van het buurtteam waarbij de ambities niet hoog genoeg kunnen zijn. Zoals 
een buurtteammedewerker dat verwoordde tijdens het interview dat ik met haar had: 
“Waar ik me zorgen over maak, is dat we – denk ik – niet genoeg de mensen kunnen bereiken. 
Bemoeizorg en outreachend werken zou meer kunnen. Ik denk dat we niet iedereen nog kunnen 
bereiken nu. Dat we zeggen heel laagdrempelig te zijn maar dat soms toch ook wel moeilijk is 
voor mensen. Dat als ze in twee gesprekken niet goed hun hulpvraag kunnen uiten, ja, dan kan 
het zo maar eens afgesloten worden. Dat vind ik wel eens een risico.”

In het vorige hoofdstuk beschreef ik al dat inwoners over het algemeen waardering 
hebben voor het feit dat buurtteammedewerkers hen in hun eigen omgeving opzoe-
ken. Ook medewerkers zijn daar positief over: ze ervaren de huisbezoeken als manier 
van werken die hen echt nabij de mensen brengt. Een buurtteammedewerker zegt 
hierover: “Ik zeg altijd: elk huis zijn kruis. En nu kom je echt gewoon bij de mensen in huis 
en dan zie je daadwerkelijk wat er speelt. En het is minder verborgen, omdat je zo dicht bij de 
mensen komt. (…) Dat maakt het contact ook anders.” Deze vorm van ‘nabijheid’ maakt dat 
het buurtteam de wijk steeds beter ‘kent’. Dat is niet alleen leuk, maar heeft ook posi-
tieve gevolgen voor hoe het aanbod aan zorg en ondersteuning terecht komt, aldus 
een andere medewerker: “Op straat ga je mensen echt herkennen. O dat is die, o, dat is die. 
Dus het is heel dichtbij, het wordt een soort eigen dorpje. (…) Maar ook, ik denk: er kan heel 
veel. Er komt gewoon een heel breed aanbod (..) en je komt ook wel meteen ja, gewoon heel 
persoonlijk bij mensen. Dus ja, je komt feitelijk bij mensen thuis, je kijkt achter de voordeur, je 
ontmoet mensen.”
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Het spreekuur als afgeleide variant van huisbezoeken kan overigens op minder 
enthousiasme onder de medewerkers rekenen, zo blijkt uit de observaties. Er zijn wis-
selende opvattingen over hoe nuttig zo’n spreekuur is, de spreekuren komen ook niet 
overal goed van de grond en de ene medewerker haalt er meer voldoening uit dan 
de andere. ‘Nabijheid’ in de betekenis van ‘zichtbaar zijn in de wijk’ – zoals het ver-
haal van de decentralisaties dat ambieert – is in de praktijk dus niet onomstreden. 
Alleen al de overtuiging dát ‘de wijk in’ deel uitmaakt van de werkzaamheden van 
het buurtteam wordt niet door iedereen gedeeld. Het gevoel van afstand en abstractie 
dat spreekt uit de manier waarop medewerkers zich tot de overkoepelende program-
ma’s, partnerschappen en samenwerkingsverbanden verhouden laat die verdeeldheid 
in opvattingen zien. Er zijn overigens zeker ook uitzonderingen aan te wijzen: mede-
werkers die hun cliënten én hun collega’s steevast wijzen op netwerken en mogelijk-
heden binnen de wijk die mogelijk behulpzaam zouden kunnen zijn. Hetzelfde geldt 
voor de spreekuren die wél goed lopen: daar is het buurtteam voor zowel inwoners 
als externe partijen duidelijk zichtbaar en letterlijk ‘in de wijk’ te vinden. Dat is het 
toonbeeld van ‘nabijheid’ zoals bedoeld in het verhaal van de decentralisaties.

Mensenwerk in plaats van ‘maatwerk’

In het vorige hoofdstuk beschreef ik hoe respondenten denken dat buurtteammede-
werkers inwoners ‘in hun waarde laten’. De observaties van de vele werkzaamheden 
van het buurtteam in dit hoofdstuk sluiten hier nauw op aan. Goed luisteren, con-
tact maken, interesse tonen, ‘aansluiten’ bij wat er op dat moment prioriteit heeft voor 
de inwoner: elke buurtteammedewerker doet dit. Natuurlijk spelen hun eigen voor-
keuren en opvattingen daarin een rol, zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven, 
maar feit is dat het gebeurt. Sterker: het is mijn observatie dat medewerkers inwoners 
in hun waarde laten ondanks alle dingen die er moeten, regels die ze moeten volgen, 
doelen die ze moeten bereiken. Deze stellingname vergt een toelichting.

Ongeacht het type gesprek – een kennismakingsgesprek, een huisbezoek, een afspraak 
in de spreekkamer, een ontmoeting tussen een spreekuur – heb ik gezien dat mede-
werkers altijd proberen om ruimte te laten voor wat op dat moment voor de inwoner 
belangrijk is. De ene medewerker maakt van tevoren een lijstje met wat er moet de 
gebeuren, de ander doet dat niet of enkel in zijn hoofd, maar eenmaal in gesprek met 
de inwoner reageren ze op wat er op dat moment toe doet. En dus kan het gebeu-
ren dat een kennismakingsgesprek met intakeformulier verandert in 1,5 uur luisteren 
naar een overbelaste mantelzorger die eindelijk zijn verhaal kan vertellen. Of dat een 
huisbezoek niet gaat over de staat van het huishouden, conform het ondersteunings-
plan, maar over een weggelopen hond. Zelfs in een ontmoeting waar de medewerker 
de inwoner niet mag helpen omdat hij in een andere wijk woont, ontstaat ruimte voor 
een gesprek over de kern van wat iemand raakt.

Zelf noemt het buurtteam deze manier van werken ‘maatwerk bieden’ – net als het 
verhaal van de decentralisaties deze werkwijze als ‘maatwerk’ definieert. Daarmee 
wordt de suggestie gewekt dat deze werkwijze een ‘product’ of ‘dienst’ is die con-
form ‘opdracht’ geleverd wordt. Ik denk dat dit niet het geval is, maar dat er hier iets 
wezenlijkers aan de orde is. Wat medewerkers in mijn ogen altijd doen, ongeacht de 
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opdracht van het buurtteam, de gestelde doelen of het gespreksformat, is het respec-
teren van menselijke waardigheid in een ontmoeting tussen twee mensen. Dat is geen 
maatwerk, dat is mensenwerk.

Tijdens de interviews benoemen medewerkers de ruimte “om in het gesprek te luiste-
ren en er voor mensen te zijn” als de kern van hun werkwijze (en van hun werkplezier). 
En ook een wethouder ziet dit als hun kracht: “Goede professionals, maar ook wel dat 
menselijke en sociale aspect heel goed beheersen. En dat wij ze ook de ruimte geven om te 
doen wat zij nodig vinden.” Die ruimte bestaat zowel voor medewerkers als voor hun 
opdrachtgevers in het ontbreken van richtlijnen voor kwantiteit – dus voor hoe kort 
of lang een traject mag duren. Ook het feit dat buurtteammedewerkers zelf naar aan-
vullende zorg mogen verwijzen wordt door medewerkers benoemd als voorwaarde 
om ruimte te ervaren in ontmoetingen met inwoners. Hoewel sommige respondenten 
ook aangeven dat deze ‘dubbele pet’ van ondersteunen én beoordelen lastig kan zijn. 
Ook de werkdruk kan de (ervaren) ruimte voor mensenwerk onder druk zetten. In de 
woorden van een buurtteammedewerker: �En je ziet dat als de werkdruk hoog is, dan gaat 
dat ten koste van met elkaar, reflecteren met elkaar, uitzoeken: hé wat is het, hoe doen we dat 
hier? Dat mensen zeggen: ja, vertel mij wat het protocol is, dat is veel efficiënter.�

In de ontmoeting met inwoners nemen medewerkers zichzelf natuurlijk ‘mee’ en dus 
zijn alle gesprekken en verhoudingen anders. Er zijn nu eenmaal verschillen in stijl 
van werken, zo geven ook inwoners terug. Met de één regel je praktische zaken, met 
de ander voer je een systemisch of meer filosofisch gesprek. Waarbij het een niet per se 
beter of slechter is dan het andere – het is vooral gewoon anders. Dit soort verschillen 
is dan ook geen ‘maatwerk’ te noemen, het is gewoonweg eigen aan ontmoetingen en 
de interactie tussen verschillende mensen. Tegelijkertijd beseffen medewerkers dat 
het hier gaat om een ontmoeting waarbij de één ‘de overheid’ vertegenwoordigt en de 
ander daarvan afhankelijk is. Deze ongelijke verhouding maakt dat het ertoe doet hoe 
de ontmoeting verloopt. Niet in de betekenis van of de inwoner zijn ‘zin’ krijgt, maar 
in die zin, dat het uitmaakt hoe bejegening, interactie en onderlinge verhoudingen 
vorm krijgen. Daarom is het van belang om stil te staan bij verschillen in visie en han-
delen tussen medewerkers. Uiteindelijk denk ik dat dát de reden is dat iedereen het 
bespreken van casuïstiek zo belangrijk vindt.

Verschillende respondenten verwoorden het belang van casuïstiekbesprekingen in de 
interviews als manier om het dagelijkse werk te verdiepen en te bestendigen en daar-
bij onderlinge verschillen bespreekbaar te maken. In de woorden van een buurtteam-
medewerker: “Een beetje koers bepalen. Zit ik op de juiste koers? Dat je jezelf kwetsbaar opstelt 
in de hulp die je biedt en of de hulp die je biedt inderdaad ook in dienst is van het betreffende 
gezin, persoon. Dat je kritisch naar jezelf kijkt onder collega’s (…) Om je eigenlijk weer een 
beetje op weg te helpen.” Het doel is dus niet: controleren of je wel werkt aan de doelen 
of normen (‘zelfredzaamheid’, ‘participatie’ en ‘normaliseren’) zoals die ‘van bovenaf’ 
zijn gesteld. Er zijn meerdere respondenten die aangeven dat dit soort besprekingen 
in de ideale situatie niet tussen medewerkers onderling, maar in het bijzijn van cliën-
ten plaatsvinden. In hun ogen wordt het risico dan kleiner dat professionals te veel 
vanuit hun eigen aannames op een casus reflecteren. In de woorden van een van hen: 
“Voordat je het weet, zit je jezelf eigenlijk aan te praten, wat jij ergens van vindt. Terwijl eigen-
lijk moet je kunnen verwoorden, wat jij denkt dat de klant daarvan vindt. En dat is bijna niet 
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te doen, want die vraag stellen we niet. (...) En die vraag moet je gewoon volledig, nou, honderd 
duizend keer stellen. Als je dan geen antwoord hebt, dan moet je kappen met casuïstiek.”

In reactie op de zorgen die er zijn over de kwaliteit van de casuïstiekbesprekingen 
grijpen sommige respondenten in eerste instantie terug op de methodieken en model-
len die daarbij beter zouden moeten worden gehanteerd. Respondenten benadrukken 
dat het hanteren van een duidelijke methode helpt om de besprekingen te verbeteren 
en duidelijk te krijgen of iemand met de ‘goede’ dingen bezig is. Dat is geen inperking 
van professionele autonomie, aldus een van de bestuurders, maar “waar het om gaat 
is dat mensen goed snappen (…) waar je het aan afmeet.” Opvallend is echter, dat mede-
werkers in de praktijk vooral hechten aan de mogelijkheden om informeel met elkaar 
van gedachten te wisselen over een casus. Gegeven bovenstaande analyse van het 
belang van casuïstiek en – onderliggend – het koesteren van de ruimte om in ontmoe-
tingen menselijke waardigheid te respecteren, is het in mijn ogen logisch dat casu-
istiek bespreken zonder methodiek of model in de praktijk beter van de grond komt. 
Dat neemt niet weg dat sprake is van een zoektocht naar hoe ‘verantwoording’ afge-
legd wordt over het – uiteenlopende – professionele handelen van de mede werkers. 
De onderbelichte kern van die zoektocht is echter het behouden (of in elk geval niet 
belemmeren) van de ruimte voor ontmoetingen waarin menselijke waardigheid 
voorop staat.

Deze zoektocht zie ik ook terug in wat formeel als ‘maatwerk’ geldt: het indiceren 
en evalueren van aanvullende zorg. De behoefte om te regelen en te meten is daar 
uitvergroot aanwezig: er worden vragen, doelen en afspraken nagelopen en alle infor-
matie in het gesprek wordt gewogen en vastgelegd. Ondertussen zijn het tijdens deze 
gesprekken uiteindelijk de medewerkers zelf die ervoor zorgendat een ontmoeting tot 
stand komt, waarin ruimte is om elkaar te respecteren en ieder in zijn waarde te laten. 
Zowel inwoners als medewerkers geven terug dat dit soort gesprekken uiteindelijk 
prettig en ontspannen verloopt (en dat is niet met dank aan het beoordelingsformu-
lier). In een van de interviews zegt een buurtteammedewerker: “Ik vind het soms heel 
erg maar een modelletje, of een beetje, bijna een beetje kleinerend. Ik denk, als je een gesprek 
met elkaar hebt, bepaalde doelgroepen uitgezonderd, dan moet je daar toch ook wel met elkaar 
kunnen komen.” Des te groter dus ook de frustratie onder medewerkers wanneer er een 
commissie op afstand – zelfs al bestaat deze uit collega’s – kritisch is op de kwaliteit 
van de intake of evaluatie en de conclusies die daaruit getrokken zijn. Op afstand toe-
zien op de kwaliteit van een geleverd product of dienst is één, maar op afstand toezien 
op het respecteren van menselijke waardigheid is echt iets anders. Medewerkers erva-
ren de feedback van de commissie echter als een oordeel, ook al gaat het feitelijk alleen 
over de juiste formulering en onderbouwing van de gestelde doelen en bijbehorende 
keuzes voor aanvullende zorg. Zo bezien is het goed te begrijpen dat deze vorm van 
collegiale toetsing voor spanning zorgt.

Grenzeloos ‘generalisme’

Het geloof in ‘de generalistische aanpak’ wordt over het algemeen gedeeld, juist ook 
op de werkvloer. De overtuiging is dat mensen met een divers profiel veel van elkaar 
kunnen leren, en samen kunnen groeien tot een team van ‘allround generalisten’. 
Ondanks het feit dat iedereen erkent dat nog altijd niet helemaal duidelijk is hoe het 
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takenpakket van een buurtteammedewerker dan is afgebakend. Een teamleider zegt 
daarover: “De beste definitie die ik kan geven is: iedereen in een team zou deze taak moeten 
kunnen uitvoeren. (…) Het generalisme zegt dat je random je caseload zou moeten kunnen 
verdelen.”

Het Utrechtse verhaal van de decentralisaties wijst ‘de generalist’ aan als de aan-
gewezen professional om ‘maatwerk’ te leveren (zie nogmaals paragraaf 7.2.). In de 
praktijk blijft ‘het generalistische profiel’ voor medewerkers echter vaag en onduide-
lijk: niemand weet precies waar de werkzaamheden van het buurtteam beginnen en 
eindigen.37 Een medewerker geeft aan dat ze het een groot en abstract profiel vindt, 
waar ze uiteindelijk vooral een eigen invulling aan geeft. Ze zegt: “Ik vind dat er best 
wel veel wordt gevraagd wat je zou moeten kunnen, terwijl, wat voor mij echt de sleutel in het 
werk is geworden, is dat ik niet zozeer alles inhoudelijk weet, maar de wegen ernaartoe weet. En 
dat scheelt me onwijs in niet alles hoeven weten.” Een lastig aspect van ‘generalistisch wer-
ken’ is in haar ogen de aanname dat je met alle doelgroepen even goed moet kunnen 
werken. Gegeven het belang van ruimte voor een open ontmoeting waarin menselijke 
waardigheid gerespecteerd kan worden, zoals in de vorige paragraaf beschreven, is 
dit wat haar betreft problematisch: “Met sommige doelgroepen heb ik ook niks en denk ik, 
in hoeverre gaan we daarin dan ook van waarde voor elkaar zijn?”

  De discussie over wat ‘de generalistische aanpak’ behelst laat tevens zien dat 
‘maatwerk’ en ‘doen wat nodig is’ grenzeloos is. In potentie is het buurtteam betrok-
ken bij alle dagelijkse handelingen die te maken hebben met ‘jezelf kunnen redden’ en 
‘meedoen naar vermogen’. En dat is niet zonder gevolgen: zo heeft niet iedere mede-
werker plezier in het ondersteunen bij dagelijkse handelingen (het spreekwoordelijke 
‘brieven open maken’). Deze medewerkers vertrekken dan ook naar aanbieders die 
Utrecht als ‘aanvullende zorg’ zou bestempelen. Bovendien is er ook interne discussie 
over welk type activiteiten nog onder de basiszorg zouden moeten vallen. Een van de 
team leiders verwoordt dit als volgt: “die [medewerker] stuurt iedere week het boodschap-
penlijstje [van een inwoner] naar Albert Heijn voor de boodschappenservice. Ik zeg: nou, ik 
vind dat niet horen bij de basiszorg (...) en iemand is daar dus een kwartier, een half uur, mee 
bezig in de week. (...) Dat is volgens mij een continue discussie: wat hoort nou bij ons als gene-
ralist en hoe ben je kostenefficiënt bezig?”

Andersom geven meerdere respondenten aan dat ook niet alle medewerkers de 
potentie hebben om als ‘generalist’ te kunnen werken. Zij zien het als een profiel dat 
hoge eisen stelt aan de professionaliteit van de desbetreffende medewerker, vooral 
als het gaat om diens basishouding en bejegening van inwoners. Zoals een van de 
bestuurders van de buurtteamorganisaties het verwoordt: “Of dat je er primair vanuit 
[gaat] dat je een ander zijn eigen oplossingen kunt laten vinden of dat jij degene bent die dat 
gaat doen, dat is het verschil denk ik. Dus of die professional vindt dat die de oplossingen gaat 
geven en die helpt daar iemand mee – vanuit een dienstperspectief voegt hij wat waarde toe aan 
een ander – of de waarde is dat de mens het zelf leert.” Ook hier worden de werkzaamheden 
van de medewerker in verband gebracht met het respecteren van menselijke waardig-
heid, alleen nu dankzij in plaats van ondanks het generalistische profiel.

37 In het buurtteam Jeugd & Gezin gaat het dan vaak over het profiel van de ‘gezinswerker’, maar 
de opdracht om ‘hoogwaardige generalistische basiszorg’ te leveren is – zoals dat in het Utrechtse 
model van zorg en ondersteuning is benoemd – voor hen hetzelfde. 
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9.3 Reflectie en conclusie: het werk is nooit af

Ik constateer op grond van mijn observaties dat daar waar de neiging tot bureau-
cratiseren ‘weerstaan’ wordt, de meeste ruimte ontstaat om menselijke waardigheid te 
respecteren. Het gebrek aan bureaucratie dat het werk van de buurtteammede werker 
kenmerkt, zorgt echter ook voor ongemak en voor een verlangen naar het tegenover-
gestelde: naar strakke methodieken, heldere verantwoordingsmechanismen en een 
duidelijk afgebakend beroepsprofiel. Beide kanten van de medaille – het verzet tegen 
bureaucratie én het verlangen ernaar – maken duidelijk dat de werkwijze van het 
buurtteam een klassiek voorbeeld is van Lipsky’s laveren tussen handelen met en zon-
der aanzien des persoons (Lipsky 2010). Die spanning is onoplosbaar: ‘het werk’ is nooit 
af. Wat leert ons dat over de dimensie ‘werk’ in het samenspel van mens, werk en taak 
in de Nederlandse verzorgingsstaat?

Het werk is om te beginnen nooit af omdat het nooit voorspelbaar wordt. De mede-
werkers blijven handelen ‘in het moment’: ze gaan uit van wat er op dat moment 
prioriteit heeft voor de inwoner. Trommel (2018) zou kunnen concluderen dat de 
medewerkers de ironie van het leven nog erkennen (vgl. hoofdstuk 4.1.). Hier is dan 
ook geen sprake van ‘maatwerk’ conform professionele opdracht, maar van mensen-
werk in een discretionaire ruimte, dat tot stand komt tijdens ontmoetingen tussen 
medewerkers en inwoners. In het verhaal van de decentralisaties wordt weliswaar 
gepleit voor een dergelijke vorm van ‘deprofessionaliseren’, maar tegelijkertijd ook 
geprobeerd om via de normen van ‘maatwerk’ en ‘nabijheid’ een maat te stellen voor 
de werkwijze van het buurtteam. In de vorige paragraaf heb ik uitgebreid besproken 
hoe de norm van ‘nabijheid’ wel degelijk leidraad voor het handelen van (een deel 
van) de medewerkers vormt. Dat is terug te zien in de zorgen die buurtteammede-
werkers uiten wanneer de toegankelijkheid en de laagdrempelige bereikbaarheid van 
het buurtteam onder druk komen te staan. Maar dat betekent niet dat ze zonder meer 
instemmen met vaste structuren of voorgeschreven oplossingen om aan deze zorgen 
tegemoet te komen, getuige het ongemak en soms zelfs de ergernis rond ‘de voordeur’, 
‘het spreekuur’ en ‘de wijk in’.

Dat ongemak om te veel vast te leggen en te veel te verplichten kleurt het werk van 
het buurtteam ook in bredere zin. Medewerkers gaan er niet in mee om hun mensen-
werk te professionaliseren in de zin van vastleggen, standaardiseren en protocolleren. 
Ze houden vast aan wat zij in de ontmoeting van mens tot mens ‘goed werk’ achten. Ze 
proberen tot een open gesprek te komen, ongeacht de formulieren, doelstellingen of 
richtlijnen voor hun beroepsprofiel waarmee ze te maken hebben. Met deze houding 
gaan zij de (ervaren) fragmentatie en vervreemding tegen zoals in hoofdstuk 4 op 
grond van het werk van Schuyt (1983) beschreven: zij blijven de mens als mens zien. 
Ik concludeer:

Niet alleen ‘de mens’, ook ‘het werk’ is grillig en onvoorspelbaar. Juist in het ver
mogen van professionals om daarmee om te gaan schuilt de ruimte om menselijke 
waardigheid te respecteren en institutionele vernedering te voorkomen.
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De observaties maken duidelijk dat aan deze ruimte ook een keerzijde zit. Inwoners 
worden in zekere zin afhankelijk van de medewerker die ze treffen en van diens 
inschatting van ‘wat er nodig is’. Zonder kaders is het type werkzaamheden dat 
gedaan kan worden grenzeloos (de afwas doen; het spreekwoordelijke ‘brieven op -
maken’) en worden inwoners daarin afhankelijk van het buurtteam – zo schetste ik 
ook aan het einde van hoofdstuk 8. Een deel van de buurtteammedewerkers haalt 
overigens geen voldoening uit deze werkzaamheden en kiest ervoor om te vertrek-
ken. Dat roept op zijn minst de vraag op of burgers voor dit type hulpvragen bij de 
overheid (hier vertegenwoordigd door het buurtteam) zouden moeten aankloppen.

Bovendien is er een verschil tussen de praktijk voor de schermen (in ontmoetingen 
met inwoners) en de realiteit achter de schermen. Achter de schermen nemen buurt-
teammedewerkers doelstellingen vanuit hun organisatie en de gemeente zeker seri-
eus. Er klinkt collegiale kritiek als duidelijke doelen van een hulpverleningstraject 
in termen van zelfredzaamheid of participatie ontbreken. De medewerkers maken 
werk van ambities zoals ‘laagdrempeligheid’ en ‘in de wijk’ – zij het met wisselend 
enthousiasme. Ook meer in algemene zin blijft de organisatie streven naar het defini-
eren van het beroepsprofiel en het professionaliseren van bijvoorbeeld de casuïstiek-
besprekingen. Ook in deze zin is het werk nooit ‘af’: er valt altijd meer te definiëren, 
af te bakenen, vast te leggen, af te stemmen – zoals door Schuyt (1983) eerder treffend 
beschreven (zie nogmaals hoofdstuk 4.1.). Hoewel dit medewerkers kan frustreren en 
zij zich er soms ook tegen verzetten, kleurt het hun dagelijkse werk wel degelijk.

In die zin past het werk van de buurtteammedewerkers – hoewel ze niet letterlijk ‘aan 
het loket’ werken – dus in het profiel van de ‘frontlijnbureaucraat’ zoals door Lipsky 
(2010) geschetst. Ze kunnen relatief autonoom handelen, en ze handelen duidelijk in 
het belang van de cliënt als de situatie daartoe in hun ogen aanleiding geeft. Maar er 
wordt ook aan hen ‘getrokken’ – vanuit de organisatie en vanuit de gemeente – en dus 
behartigen ze ook beleidsbelangen. Deze dubbele loyaliteit is inherent aan het wer-
ken tussen staat en burger in, aan bureaucratisch én menselijk handelen op hetzelfde 
moment, aldus Lipsky (2010). Buurtteammedewerkers moeten uitvoerders én vernieu-
wers tegelijkertijd zijn. Ze moeten professionele ruimte nemen én de cliënt ruimte 
laten. Ze moeten preventief werken én op hun handen zitten. Ze moeten tegelijkertijd 
mens én professional zijn. In hun werk kunnen ze alleen tussen deze tegenstellingen 
laveren door steeds opnieuw, afhankelijk van context en situatie, af te wegen welk 
belang ze laten prevaleren boven het ander en waarom. Daarom verbaast het me niet 
dat het niet lukt om te komen tot een gedeeld en gedragen beroepsprofiel van ‘de 
generalist’.

De botsing tussen bureaucratie en discretionaire ruimte wordt het meest zichtbaar 
in de discussie over verantwoording afleggen. De behoefte van zowel medewerkers 
als de organisatie aan formele, gestructureerde casuïstiekbesprekingen getuigt bij-
voorbeeld van verlangen naar ‘ordening’; het informele maatjesoverleg en collegiale 
gesprekken tussendoor getuigen juist van het benutten van discretionaire ruimte. 
Een ander voorbeeld: de vrijheid om als medewerker zelf te bepalen hoe lang een 
traject duurt en de poortwachtersrol ten aanzien van aanvullende zorg geven de 
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mede werkers autonomie; de feedback van de commissie maatwerkvoorziening erva-
ren medewerkers als inperking van deze autonomie. Ik concludeer:

De dilemma’s die het werk van het buurtteam kenmerken zijn de karakteristieke 
dilemma’s van een frontlijnbureaucraat. Het streven naar een eenduidig beroeps
profiel en het structureren van verantwoordingsmechanismen miskent het voort
durende loyaliteitsconflict dat hoort bij het laveren tussen handelen met en zonder 
aanzien des persoons.

Kortom: de medewerkers voelen onderling en vanuit de organisatie de neiging tot 
bureaucratiseren en verzetten zich ertegen. Daarmee borgen zij hun relatief autonome 
positie op het snijvlak van bureaucratisch handelen en menselijk handelen. Dat bete-
kent niet dat ze beleidsdoelstellingen ten aanzien van werkwijze niet serieus nemen, 
maar als het erop aankomt gaan ze staan voor hun discretionaire ruimte. In die ruimte 
komt in mijn ogen mensenwerk en respect voor menselijke waardigheid tot stand. 
Hoe verhoudt deze conclusie zich tot de rest van het samenspel van mens, werk en 
taak? Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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10 Taakopvattingen bij een buurtteam in Utrecht

In dit hoofdstuk ga ik in op de taakopvattingen van het buurtteam in Utrecht, zoals ik 
die heb waargenomen. Dat doe ik wederom eerst ‘op locatie’: ik presenteer mijn obser-
vaties aan de hand van de verschillende plekken waar ik heb geobserveerd (10.1). Wat 
opvalt is dat opvattingen over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden erg 
uiteenlopen en soms ook botsen. Tevens opvallend is dat het aantal observaties dat ik 
hieromtrent heb gedaan veel kleiner is dan het aantal observaties van de dimensies 
‘mens’ en ‘werk’. Het zijn bovendien meer observaties van formele overleggen dan 
van directe ontmoetingen met inwoners. Na de presentatie van de observaties volgt 
de analyse, waarin ik mijn observaties met het verhaal van de decentralisaties con-
fronteer (10.2). Tot slot volgt een reflectie op grond van het conceptuele kader zoals 
geschetst in hoofdstuk 4. In deze reflectie ga ik specifiek in op de dynamiek die hoort 
bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden voor zorg en ondersteuning in 
de context van de rechtstaat. Met deze reflectie verdiep ik de analyse van mijn obser-
vaties bij het buurtteam (10.3).

10.1 Taakopvattingen in ontmoetingen bij het buurtteam

Het leveren van generalistische basiszorg – tussen ‘de sociale basis’ en aanvullende 
zorg in – brengt de buurtteammedewerkers regelmatig in de positie van bemidde-
laar tussen inwoners en verschillende externe betrokken partijen. In hoofdstuk 8 heb 
ik al stilgestaan bij hoe de medewerker in sommige gevallen het mensbeeld, dat de 
externe partij van de inwoner heeft, beïnvloedt (of moet beïnvloeden). In hoofdstuk 9 
heb ik gesignaleerd dat de vraag, waar de werkzaamheden van ‘de generalist’ eindi-
gen, steeds terugkeert. In dit hoofdstuk komt daar een derde aspect bij, namelijk de 
taakopvattingen van het buurtteam in relatie tot externe partijen en, uiteindelijk, de 
gemeente als opdrachtgever.

Eigen en andere wijsheid

Het is een terugkerend onderwerp van gesprek hoe de taken van het buurtteam 
zich tot de taken van andere partijen verhouden. Letterlijk, als medewerkers van bij-
voorbeeld de geestelijke gezondheidszorg het kantoor van het buurtteam in de wijk 
binnenstappen of tijdens het groot casuïstieksoverleg over woonoverlast met poli-
tie, woningcorporaties en zorgaanbieders aan tafel zitten. ‘Wie doet wat?’ is dan een 
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terugkerend gespreksonderwerp. Maar ook meer indirect is de positie van het buurt-
team in de wijk een gespreksonderwerp tussen buurtteammedewerkers onderling. 
Meestal ligt de focus dan op waar de samenwerking stroef loopt, heel soms worden 
ook succesvolle samenwerkingservaringen gedeeld. Vooral privacy komt vaak terug 
als belemmerende factor in het snel kunnen handelen en schakelen tussen partijen. 
Ook gaat het vaak over de taakopvatting van andere partijen (bijvoorbeeld van een 
school of de huisarts) waar het buurtteam twijfels bij heeft. Zoals in het volgende 
team overleg aan de orde is:

[Teamleider] vertelt dat ze deze casus anoniem in het MT besproken hebben, vooral 
vanwege het gebruik van aanmeldformulieren: “Daar willen we vanuit onze visie 
niet mee werken, maar onze indruk is dat het toch door veel anderen nog gevraagd wordt.” 
[Medewerker]: “Hebben we daar dan iets in te willen?” [Andere medewerker]: “De 
gemeente wil het ook niet, maar een aantal organisaties wijkt daarvan af.” Ze constateren 
dat het probleem is dat buurtteammedewerkers toch steeds netjes die formulieren 
invullen, omdat hun cliënten anders niet op de wachtlijst worden geplaatst.

Dit voorbeeld van stroeve samenwerking wordt vooral als “vervelend” gezien. In 
andere gevallen is een stroeve samenwerking in de ogen van de buurtteammede-
werkers ronduit problematisch. Namelijk wanneer niet alleen de kwaliteit van zorg, 
maar ook de toegankelijkheid ervan onder druk komt te staan. Eerder beschreef ik al 
de zorgen van het buurtteam over de oplopende wachttijden voor kennismakings-
gesprekken of de tijd tussen een kennismakingsgesprek en de start van een traject. In 
dit geval is het een derde partij die roet in het eten gooit van het werk van het buurt-
team Jeugd & Gezin. De medewerkers stellen zich de vraag hoe daarmee om te gaan:

[Medewerker 1] heeft een algemene vraag: “Hoe gaan we om met cliënten die op de 
lijst staan waar ook een andere instelling bij betrokken is?” Ze geeft het voorbeeld van 
een kennismakingsgesprek dat ze probeert te plannen, maar waarbij de betrokken 
verpleegkundige op alle voorgestelde data steeds niet kan. Daardoor duurt het 
nu al weer 6 weken. Er gebeurt ondertussen niks. [Teamleider] vraagt om welke 
instelling het gaat. Als [medewerker 1] de naam noemt reageert [medewerker 2]: 
“Oh die, hoofdpijndossier.” [Medewerker 3] stelt voor om de bal bij de andere instel-
ling te leggen: “Zij zijn aanmelder.” [Medewerker 4] zegt: “Het probleem is dat we hen 
nodig hebben om een juiste inschatting te maken van de ernst van het probleem.” [Mede-
werker 1] geeft aan dat ze het riskant vindt: het lange wachten, terwijl ondertussen 
een depressieve moeder die opvoedondersteuning wil thuiszit.

Een ander punt waar de eigen werkwijze van het buurtteam botst met die van andere 
partijen is het doorverwijzen naar aanvullende zorg. Dit speelt met name in het buurt-
team Jeugd en Gezin. De medewerkers in dit team lopen er tegenaan dat veel door-
verwijzingen niet via hen lopen, maar net als voorheen via de huisartsen in de stad. 
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Hun positie als ‘poortwachter’ wordt door andere partners in de wijk dus nog niet 
altijd erkend. Dat geeft een vertekend beeld van de verhouding tussen basiszorg en 
aanvullende zorg:

[Teamleider] vertelt dat er 3700 gezinnen hulp krijgen van de buurtteams. In het 
vierde kwartaal waren er 257 doorverwijzingen naar specialistische hulp. Een 
paar medewerkers reageren: “Dat zegt nog weinig over het totaal aantal verwijzingen, 
want de meeste verwijzingen lopen nog altijd via de huisarts.” Ze vertellen dat bijvoor-
beeld jeugdartsen en scholen het te lang vinden duren via het buurtteam, dus dat 
die het dan maar via de huisarts regelen.

De omgekeerde situatie komt ook voor: er wordt vanuit aanvullende zorg ‘afgeschaald’ 
naar het buurtteam, terwijl dat in de ogen van het buurtteam onterecht is. Ook dan 
ligt de vraag naar verantwoordelijkheid voor: wie doet wat en waarom? Bijvoorbeeld 
in de volgende casus, waar bovendien meespeelt dat de cliënt zelf erg vasthoudt aan 
het buurtteam – in dit geval buurtteam Sociaal:

[Medewerker 1]: “Zolang het buurtteam hier is zitten wij al met deze meneer te knoeien. 
Hij wil zorg van het buurtteam. Maar dat kan niet, want dat is niet de passende zorg 
voor hem. En toch blijft hij hier komen.” [Medewerker 2]: “Welke vraag ligt nu bij ons?” 
[Medewerker 1]: “Het buurtteam is in beeld vanwege de behoefte aan een maatwerkvoor-
ziening. En als een soort baken waar ie wel steeds naar terugkomt.” (…) Ze worden het 
erover eens dat er gezocht moet worden naar een partij die de regie gaat nemen. 
[Medewerker 3]: “Een partij die de aansluiting blijft zoeken, bij hem thuis blijft komen.” 
Ze denken dat het goed is om de casus bij het GGZ team neer te leggen, want die 
kunnen “outreachend en vanuit presentie” werken. Het buurtteam krijgt dan meer 
de rol van informatieverzamelaar. [Mede werker 2]: “De boodschap is ook: dit soort 
vragen komt nu terug bij de basiszorg, en dat klopt niet. Jij brengt het nu wel in, maar 
eigenlijk alleen omdat er niemand anders is.” [Medewerker 1]: “Normaal ben ik ook niet 
zo van bemoeizorg enzo, zo veel gedoe.” [Medewerker 3]: “Maar hier is bemoeizorg wel 
goed, alleen uiteindelijk niet door ons.”

Een derde variant is dat het buurtteam een casus eigenlijk wil afsluiten, maar dat 
derde partijen graag willen dat het buurtteam betrokken blijft. Bijvoorbeeld in de 
onderstaande casus van buurtteam Jeugd & Gezin. Twee medewerkers bespreken of 
ze als een soort ‘waakvlam’ betrokken moet blijven. Dat zou dan op verzoek van het 
consultatiebureau zijn. Het alternatief zou zijn om structureel aanvullende zorg in te 
schakelen, maar de vraag is of dat echt nodig is:

[Medewerker 1] tekent de wijk als een rechthoek op papier, met daarbinnen alle-
maal cirkels, die de verschillende betrokken partijen moeten voorstellen. Het 
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buurtteam is daar een van. [Medewerker 2]: “De rol van het buurtteam wordt door 
sommige partijen heel groot gemaakt.” [Medewerker 1]: “Zij vinden het vooral belangrijk 
dat de koppeling met het buurtteam er op papier is. Op papier is er een ‘ja’, ook al heb ik het 
gezin dan al maanden niet gezien. En als er dan wel iets is hebben we snel een signaal.” 
[Medewerker 2]: “Die zorgen over dit gezin begrijp ik zeker, en ook dat het dan lastig is 
om met een gerust hart te zeggen: ik doe een stapje terug.” [Medewerker 1]: “Het zijn twee 
smaken.” Hij zegt dat de nieuwe manier volgens hem is dat als je je taak gedaan 
hebt en de signalerende functie is geborgd, je de zaak afsluit maar wel opnieuw 
kunt bijspringen waar nodig. “De oude manier is om er structureel dure aanvullende 
zorg op te zetten, uit angst dat het mis gaat.”

Hier wordt duidelijk dat de afweging over de taak van het buurtteam in deze kwestie 
niet alleen zorginhoudelijk van aard is, maar ook te maken heeft met kostenbewust-
zijn als ‘poortwachter’ voor aanvullende zorg. En dat komt vaker voor, zo laat ik hier-
onder zien.

Kostbaar en betaalbaar

In verschillende casuïstiekbesprekingen wordt letterlijk de afweging gemaakt over 
wat er van mensen zelf aan financiële bijdrage mag worden verwacht in verhouding 
tot wat er wordt vergoed. Daarbij wordt de ene keer de eigen verantwoordelijkheid 
van inwoners benadrukt, mede afhankelijk van de vraag of mensen dat zelf zouden 
kunnen betalen. De andere keer ligt de focus juist meer op het ‘gunnen’ van bepaalde 
zorg of ondersteuning. Beide invalshoeken zijn terug te zien in het volgende fragment 
uit een casus waarin de medewerkers met elkaar een afweging maken over het aan-
vragen van een vergoeding voor begeleid ponyrijden binnen het persoonsgebonden 
budget (PGB) van dit gezin. Het buurtteam beslist hier zelf niet over, maar zou wel 
moeten helpen met het doen van die aanvraag. En er zijn twijfels over of ze daar als 
buurtteam wel achter kunnen staan:

[Medewerker 1] benoemt uit welke componenten de huidige zorg bestaat. “De 
ouders willen daar nu een derde component aan toevoegen, en [medewerker 2] en ik twij-
felen daarover.” Het gaat om pony rijden onder begeleiding van een speciale coach. 
(…) [Medewerker 1].: “Het zou voor moeder ontlasting zijn en voor de jongen vrijetijdsbe-
steding.” [Collega]: “Het is ook wel menselijk. Kinderen zonder beperking hebben ook een 
hobby.” [Andere collega]: “Wat kost gewoon paardrijden eigenlijk?” [Medewerker 1]: 
“Ongeveer even veel.” Ze praten verder over of je ouders dan wel of niet kunt vragen 
of ze het pony rijden (deels) zelf kunnen betalen. [Collega]: “Ja, het is altijd lastig als 
ze het zelf kunnen betalen.” [Medewerker 1]: “Moeten wij dan nu een uitspraak doen over 
of ze het kunnen betalen?” (…) De een vindt dat ouders met een kind met zoveel zorg 
al heel veel ongebruikelijke kosten maken. De ander vindt dat je hier wel om een 
eigen bijdrage kunt vragen. Bijvoorbeeld door alleen het bedrag dat begeleid pony 
rijden duurder is dan gewoon paardrijden te vergoeden.
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In het ‘regelwerk’ tijdens gesprekken met inwoners in de spreekkamer komen de kos-
ten soms expliciet naar voren als deel van de afweging welke zorg passend is. Die 
afweging wordt soms gemaakt met oog op de kosten en soms juist ongeacht de kosten: 
in het ene gesprek wordt gesteld dat iets simpelweg nodig is, ongeacht de kosten (zie 
eerste voorbeeld hierna); in een ander gesprek zijn de hoge kosten wel een reden om 
voor een bepaald type zorg te kiezen (zie tweede voorbeeld hierna):

[Medewerker] zegt dat ze nog moeten kijken naar de Excelsheet met alle uren, nu 
er het een en ander gewijzigd is. De gemeente gaat daar dan ook nog weer naar 
kijken. Medewerker: “Vorige keer hebben ze er nog wat afgesnoept, maar we gaan het 
gewoon weer aanvragen.”

[Reclasseringsmedewerker] vertelt aan [buurtteammedewerker] dat er nog geke-
ken moet worden of de behandeling door een ambulant team gedaan wordt of 
op de poli. [Ze kijkt naar inwoner]: “je komt afspraken tot nu goed na, dus ik vind de 
poli wel passend.” [Inwoner]: “Wat betekent poli?” [Reclasseringsmedewerker]: “Dat 
je daar naar toe gaat voor de afspraken in plaats van dat ze bij jou thuis komen.” [Buurt-
teammedewerker] zegt dat hij behandeling thuis ook niet wenselijk vindt, van-
wege hoe [inwoner] nu woont. [Reclasseringsmedewerker] zegt dat het ook een 
centenkwestie is: “die ambulante teams zijn heel duur”.

In gesprekken met inwoners wordt een kostenafweging overigens eigenlijk niet vaak 
expliciet gemaakt – in die zin zijn bovenstaande observaties een uitzondering. Soms 
wordt er met inwoners wel gesproken over dat het voorzieningenaanbod ‘vroeger’ 
groter was. Meestal gebeurt dat naar aanleiding van frustraties en zorgen bij inwoners 
over wat er niet (meer) vergoed of geregeld wordt. Medewerkers ervaren dat inwoners 
dat lastig kunnen vinden en zijn het daar ook niet altijd mee eens. Hun opvattingen 
daarover bewaren ze echter voor achter de schermen, zoals hier:

Terwijl er even niemand is doet [medewerker] de aanvraag voor een vrijwilliger 
bij het nieuwe burennetwerk. Ze zegt tegen mij dat ze het een leuke vraag vindt, 
duidelijk en afgebakend. En dan: “Wel jammer dat het daarvan afhankelijk is, daar zou 
de overheid wel wat in mogen doen.”
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In het gesprek met inwoners zelf proberen medewerkers vooral te helpen met concrete 
verbeteringen.38 Dat kan zijn door samen een formulier in te vullen om kwijtschelding 
aan te vragen of door mee te denken over welke vergoeding eventueel hoger zou kun-
nen. Of door soms gewoon te erkennen dat het lastig is (zie voorbeeld).

Medewerker: “Ik probeer even in kaart te brengen wat u al aan hulp krijgt.” Ze noemt 
huishoudelijke hulp, thuiszorg en buurtzorg – en [inwoner] geeft aan hoeveel ze 
van alles krijgen. Inwoner: “Maar er is wel weinig en dat merken we nu we ziek wor-
den.” Medewerker: “Dat horen we meer en er is helaas niet echt wat aan te doen – maar 
het is wel vervelend.”

De opdrachtgever in beeld

De verhouding tussen het buurtteam en de gemeente is op kantoor ook een onder-
werp van gesprek tussen medewerkers onderling. Over het algemeen is de indruk van 
de gemeente positief: er klinkt een besef bij het buurtteam dat de gemeente Utrecht 
uitzonderlijk veel samenwerking zoekt met mensen in de praktijk voor het ontwikke-
len en evalueren van beleid. Maar kritiek is er ook, zoals in de volgende situatie:

[Medewerker 1] geeft aan dat samenwerking met jeugdgezondheidszorg en de 
school niet loopt. Ook al staat in de richtlijnen dat ze daarop moeten inzetten. 
[Mede werker 2] herkent dit en verwijst naar een nieuw gemeentelijk visiedocu-
ment waar peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg en buurtteam bij de betrok-
ken zijn, “maar het basis onderwijs dan weer niet.” [Medewerker 3]: “Niemand bij de 
gemeente heeft overview over die samenwerking.” (…) [Medewerker 4] zegt dat het wel 
logisch is dat de gemeente zich op het buurtteam richt: “Met ons hebben ze de kortste 
lijnen. De scholen en de huisartsen staan veel meer op zichzelf.” [Medewerker 3]: “Maar 
de JGZ ís de gemeente.” [Medewerker 2] zegt: “Buurtteams zijn gewend om te kijken hoe 
we de dingen neerzetten en hoe we daarin onze rol pakken. Die andere organisaties zijn er 
al veel langer dus dat ligt anders.”

Er leven bij buurtteammedewerkers bovendien aannames en verwachtingen over hoe 
ambtenaren bij de gemeente reageren op bepaalde situaties, over de taal die ze gebrui-
ken en over hoe ze zich kunnen inleven in de situaties van inwoners. Daar wordt 
regelmatig om gelachen of met enige scepsis over gesproken door de buurtteam-
medewerkers. Zoals in het volgende fragment:

38 In principe verwijzen de meeste buurtteammedewerkers hiervoor door naar de collega’s van de 
 afdeling I&A, maar sommige medewerkers handelen dit soort administratieve zaken wel zelf af. 
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[Medewerker] deelt een succesverhaal. Het gaat om een jonge vrouw, eind 20, 
waarvoor ze een tijdje geleden met veel moeite een plekje in een babyhuis in [een 
andere gemeente] had gevonden. Haar steunend netwerk was echter in Utrecht, 
dus op een gegeven moment was terugkeer naar Utrecht wenselijk. Daar heeft 
[medewerker] een City deal39 voor gebruikt, op advies van [collega]. Helemaal van-
zelf ging het niet. Tijdens het gesprek over de City deal ontbraken twee belang-
rijke mensen aan tafel. Toen heeft [medewerker] gezegd: “Heeft het dan wel zin? 
Maar gemeentemensen schrikken altijd als je zulke directe dingen zegt.” Iedereen lacht. 
Ze vervolgt: “Toen zijn ze toch aan de slag gegaan en het is gelukt, de jonge vrouw woont 
weer in Utrecht.”

Een ervaring wijzer

Eerder gaf ik al aan dat de rol van het buurtteam in ontwikkeling is en dat daar ook 
vanuit de organisatie en de gemeente veel aandacht voor is. Soms botsen daarin ver-
schillende niveaus. Dan komt er een opdracht of instructie ‘van bovenaf’ en die valt 
verkeerd. Medewerkers uiten op kantoor hun frustratie over de toon van de directie of 
over de aannames die door de organisatie worden gedaan, bijvoorbeeld in de situatie 
dat de medewerkers middels een brief van de directie werden aangesproken op de 
manier waarop zij de plannen die zij met inwoners maken vastleggen. Die brief leidde 
tot een gesprek over het contrast tussen de ‘papieren werkelijkheid’ en de grilligheid 
van casuïstiek in de praktijk – hoewel directie en medewerkers het absoluut eens zijn 
over het belang van goede verslaglegging. Een enkele keer zijn medewerkers zelfs 
ronduit beledigd door een initiatief van de organisatie, zoals twee medewerkers die 
ik trof terwijl ze een test maakten om hun instapniveau voor de cursus ‘motiverende 
gesprekstechnieken’ te bepalen. Die test werd door de medewerkers omschreven als 
iets dat “typisch door iemand van bovenaf bedacht is” en niet werkt in de praktijk. Een van 
hen zei: “Toen ik het ging proberen in een gesprek stond ik met m’n mond vol tanden.”

Een botsing tussen verschillende niveaus observeerde ik ook tijdens een bijeenkomst 
op kantoor over een nieuw instrument om ervaringen van inwoners te verzamelen: 
de ‘ervaringwijzer’. Ik sta wat uitgebreider stil bij deze casus, omdat die een mooie 
illustratie is van hoe verschillende lagen in een organisatie (en in dit geval tot de 
gemeente Utrecht en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan toe) 
een andere taal spreken en daarin langs elkaar heen kunnen praten.

39 In Utrecht is (vanaf 2016) de ‘Citydeal Inclusieve Stad’ opgezet samen met buurtteam en de afdeling 
Werk en Inkomen (en later Wonen). Het doel van de Citydeal was om ruimte te maken voor afwij-
kende beslissingen in situaties waar de regels een goede oplossing in de weg staan – en die beslis-
singen ook goed inzichtelijk te maken. De ‘Citydeal’ (die inmiddels ‘Eenvoudig maatwerk’ heet) is 
ook landelijk door departementen ondersteund en langzaam steeds groter geworden. In reactie op 
een conceptversie van dit proefschrift gaf een van de respondenten aan dat dit wordt gezien als een 
hoopvolle beweging, die keert tegen te veel bureaucratie en een brede blik op problemen van men-
sen als uitgangspunt neemt: niet alleen zorgvragen, maar ook participatie en schuldenproblematiek 
maken deel uit van de citydeals. 
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De ‘ervaringwijzer’ is een instrument dat cliënttevredenheid meet. De gemeente 
Utrecht ontwikkelt het instrument in 2018 als alternatief voor de standaard vragenlijst 
die door het ministerie van VWS is aangeleverd. Het doel van die vragenlijst voor VWS 
is om inzicht te krijgen in hoe het in elke gemeente gaat met de zorg en ondersteuning. 
Tijdens de bijeenkomst op kantoor presenteert een aantal leden van de werkgroep het 
resultaat van een proces van ‘co-creatie’, waarin medewerkers, de buurtteamorganisa-
tie en de gemeente samen hebben gewerkt aan een Utrechtse variant van de originele 
vragenlijst. In de presentatie wordt duidelijk dat dit een zorgvuldig, intensief proces 
is geweest en dat het de gemeente veel energie heeft gekost om van het ministerie van 
VWS de ruimte te krijgen om het ‘meten’ van cliënttevredenheid anders aan te pakken 
dan werd voorgeschreven.

Ik geef hier een wat langer fragment uit mijn aantekeningen van deze bijeenkomst 
weer:

[Presentator] vertelt dat er een tekst beschikbaar is die hulpverleners kunnen 
gebruiken om hun klanten uit te leggen wat de bedoeling is. Het is een tekst die 
“niet zo heel erg op de VWS manier gaat, zo heel formeel, maar gewoon helder is.” Het 
benaderen is maatwerk, vervolgt hij. Dat kan al na één inhoudelijk gesprek maar 
je kunt het ook af en toe eens vragen in een langer traject. “Het mooiste is als het 
uit het klantencontact komt. Dat motiveert meer.” Hij vertelt dat er misschien nog wel 
een bulk mail verzonden wordt, maar dat ze daar niet veel van verwachten. Tege-
lijkertijd moet de gemeente het straks wel kunnen verantwoorden, dus het is wel 
de bedoeling dat ze een beetje ‘body’ krijgen qua aantal reacties. Hij zegt: “VWS 
vindt dit heel erg spannend. Want we hebben én de vragen aangepast én het wordt anders 
uitgevraagd.” Hij zegt dat ze graag willen laten zien dat dit beter werkt en meer 
oplevert. (…)

[Medewerker 1] vraagt hoe het zit met het digitaal indienen, omdat sommige oude-
ren geen computer hebben. [Medepresentator] zegt dat als je hen jouw computer 
geeft het ook kan, maar [medewerker 1] reageert direct met dat typen niet gaat: 
“Veel ouderen waar ik kom zijn niet digitaal vaardig.” [Medepresentator] antwoordt dat 
die mensen de enquête op papier kunnen invullen. Een paar aanwezigen conclu-
deren dat zij het dan daarna zeker mogen intypen. [Medepresentator] zegt dat ze 
de enquête met z’n allen hebben gemaakt. “De gemeente zou dan vragen: wat werkt 
wel? Dus zelf een oplossing bedenken in plaats van alleen maar zeggen ‘het lukt niet’.” (…)

Ze lopen de Ervaringwijzer door. Het zijn 11 vragen. “11?!” wordt er meteen gerea-
geerd. De eerste twee vragen gaan over het contact. De volgende vier vragen gaan 
over de hulp. Eén daarvan is: ‘Bent u bekend met onafhankelijke cliëntondersteu-
ning?’. Mensen kunnen daar ja of nee aanklikken.
Op de vraag over cliëntondersteuning wordt lacherig gereageerd. Deze vraag 
is veel te moeilijk, denkt iedereen. [Presentator]: “De vraag moet erin van VWS.” 
[Medewerker 2] vult aan: “Omdat wij moeten aangeven dat er onafhankelijke cliënt-
ondersteuning beschikbaar is.” [Medewerker 1]: “Maar wat is het?” [er wordt gelachen 

190 Omwille van fatsoen

Content.indd   190Content.indd   190 19 Jul 2021   09:31:1219 Jul 2021   09:31:12



en iemand beantwoordt haar vraag]. [Presentator]: “Deze vraag moet er gewoon in, 
wat er uitkomt hebben we niet zo veel aan.” [Medewerker 3]: “Maar als je gewoon start 
met een traject moet je dat dus aanbieden? Dat wist ik helemaal niet.”

[Medewerker 4] vraagt waarom alleen gevraagd wordt of het bekend is. “Dan weet 
je nog niets”. [Presentator]: “VWS wil iets anders weten dan wij willen weten (…).” 
[Mede werker 3]: “Wat betekent ‘onafhankelijk’?” [Presentator]: “Ik probeer het even te 
parkeren (…) [lacht] maar het is wel tekenend wat het oproept.” (…)

De volgende set vragen gaat over hoe het met inwoners gaat. Eén van de stellingen 
is ‘Het leven ziet er nu mooier uit’. Meerdere mensen vinden het een rare vraag. 
[Medewerker 5]: “Die vraag zou ik niet willen stellen. Hoezo moet het leven mooier zijn?” 
[Medewerker 1] zegt dat het doel van de hulpverlening niet per se is om het leven 
mooier te maken. Ze vraagt zich af waarom de vragen allemaal verbetering sugge-
reren. Het doel is volgens haar niet alleen maar om te groeien. Ze vindt dat als ze 
willen weten of mensen tevreden zijn met de Wmo je dat anders moet vragen: “We 
hebben ook veel mensen waar we al blij zijn als het stabiel gebleven is.”

[Medewerker 5] stelt voor om te vragen of de kwaliteit van leven is verbeterd. 
[Medepresentator] zucht: “Deze discussie is al een half jaar gevoerd. Die gaan we niet 
over doen.” [Medewerker 5] vraagt of er ruimte is om later nog iets terug te geven. 
[Presentator] vertelt dat ze geprobeerd hebben om de standaardvragen van VWS 
simpeler te verwoorden, een poging om de vragen zo te maken dat het begrijpelijk 
is. [Mede werker 5]: “Het gaat niet om simpeler. Je betrekt hier zo iets groots erbij. We zijn 
er niet om het leven mooier te maken, maar om stukjes aan te pakken, te verbeteren of te 
stabiliseren.” [Medepresentator]: “Kom dan met een ander voorstel.”

[Medewerker 4] zegt dat het probleem met deze vraag is dat het heel relatief is, 
en ook suggestief. Het vraagt voor hem om begripsverduidelijking. Hij geeft het 
voorbeeld van een traplift. Het regelen van een traplift is voor de ene klant gewoon 
een organisatorisch ding, voor de ander een onmisbaar element van het leven. (…)

[Medewerker 1]: “Ik zie mijn klanten dit niet zelf invullen.” [Medewerker 2] reageert 
dat ze de kwartiermakers willen vragen om hier een rol in te nemen. En ze vertelt 
dat ze zelf bijvoorbeeld een actieve cliënt heeft, die wel eerder andere cliënten 
heeft geholpen met de iPad. “Ik kan wel vragen of die dat met andere cliënten wil invul-
len. Dat is ook weer een stukje verbinding.” [Medewerker 1]: “Kijk dat vind ik nou een 
leuk idee.” (…)

[Medewerker 1] vraagt zich af hoe je de dingen rondom de hulpverlening filtert 
van meer algemene dingen over het leven. Sommige cliënten zijn aan het overle-
ven, voor hen is het leven “niet zo tof, maar dat heeft niks met de hulp te maken. Hoe 
filter je dat er nou uit?” Ze vraagt ook hoe je eruit filtert dat je met je eigen aanwezig-
heid het invullen beïnvloedt. In reactie zegt [presentator] dat het belangrijk is om 
de vragenlijst goed te introduceren. Iemand vraagt: “Is het dan in opdracht van de 
regering, moet ik dat zeggen?” Iemand anders suggereert: “Ik zou er iets gezamenlijks 
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van maken. Wij en de gemeente of zo.” Er wordt gevraagd of ze VWS moeten noemen. 
[Medewerker 3]: “Welzijn, daar staat de W toch voor? Volksgezondheid, Welzijn, Sport.” 
[Medepresentator]: “Puntje voor jou.”

In dit fragment ontstaat het beeld van het ministerie van VWS als instituut dat abstract 
formuleert en qua wensen en verwachtingen ver van de realiteit afstaat. Het doel dat 
het ministerie met het vragenformulier heeft – en de manier waarop ze dat wil berei-
ken – wordt lacherig en met enige scepsis ontvangen en besproken. Het beeld van 
de gemeente dat tegelijkertijd ontstaat is meer het beeld van een partij die graag in 
‘co-creatie’ tot nieuwe praktijken komt, een eigen koers vaart ten opzichte van lande-
lijke richtlijnen en daarin aannames doet over wat er mogelijk is in gesprekken met 
inwoners. Die eigen koers wordt zeker gewaardeerd, maar de aannames die eruit vol-
gen worden niet klakkeloos geaccepteerd door de aanwezige medewerkers. Zij blijven 
kritisch op de manier waarop de werkgroep denkt dat de Ervaringwijzer in te passen 
is in gesprekken met inwoners.

Die kritiek is algemeen, maar betreft vooral twee specifieke onderdelen van de vra-
genlijst. Namelijk de vraag naar ‘een mooier leven’ en de vraag naar onafhankelijke 
cliëntondersteuning. De norm van ‘een mooi leven’ staat in beleving van de mede-
werkers mijlenver af van wat ze met zorg en ondersteuning in de praktijk kunnen 
bereiken. Zij vinden deze norm problematiserend in plaats van behulpzaam. De dis-
cussie over ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ gaat het vooral over taal en over de 
aanname wat cliënten wel en niet begrijpen (waarbij interessant is dat een van de 
medewerkers zelf ook niet weet wat er met ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ wordt 
bedoeld). Hiermee wordt de ervaren afstand tussen het buurtteam en het ministerie 
van VWS nog maar eens bevestigd.

10.2 De taakopvatting van de decentralisaties in de praktijk

Het verhaal van de decentralisaties gaat niet alleen over een menswaardig bestaan 
en de bijbehorende werkwijze, maar ook over de taakopvatting van de verschillende 
betrokken partijen – zo heb ik in hoofdstuk 6 en 7 laten zien. Ten aanzien van die 
‘taakopvattingen’ spelen twee aannames een rol. Allereerst: zorg dicht bij huis en op 
maat leidt niet alleen tot betere hulpverlening, maar ook tot een daling van uit gaven. 
Deze norm heb ik beschreven onder de noemer ‘betaalbaarheid’. Ten tweede: alle 
betrokken partijen nemen vanuit hun eigen rol en positie verantwoordelijkheid voor 
goede hulp aan inwoners. Dat streven heb ik ‘eigenaarschap’ genoemd. Als ik kijk 
naar mijn observaties van taakopvattingen bij het buurtteam vallen me in het licht van 
deze twee normen twee zaken op:

1. Zeggenschap over het verloop van ontmoetingen is voorbehouden aan buurt
teammedewerkers, ondanks een terugkerend streven naar gedeeld ‘eigenaar
schap’ van de buurtteamorganisaties, de gemeente en ministerie van VWS.
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2. Het streven naar samenwerking botst met verschil van taakopvatting – en soms 
ook verschil in kosten(bewustzijn) tussen buurtteammedewerkers en de lagen 
‘boven’ hen.

Hieronder werk ik deze punten uit, onder meer met behulp van de verdiepings-
interviews die ik naar aanleiding van mijn observaties heb gehouden.

Meten is geen weten: zeggenschap over ontmoetingen

Het aanbieden van een cursus ‘motiverende gesprekstechnieken’, een visiedocument 
maken waarmee het buurtteam aan de slag moet terwijl andere relevante partijen 
ontbreken, ervaringen van inwoners verzamelen aan de hand van een standaard 
vragenlijst: het zijn voorbeeld van hoe bestuur en beleid (in dit geval: de buurtteam-
organisaties, de gemeente en het Ministerie van VWS) betrokken proberen te zijn 
bij de werkwijze van het buurtteam. Dat wordt gelegitimeerd door te stellen dat het 
buurtteam ‘een lerende organisatie’ wil zijn, door te verwijzen naar het proces van 
‘co-creatie’ en door het belang van cliënttevredenheid te benadrukken nu er lokale 
verschillen tussen zorg en ondersteuning ontstaan.

Het buurtteam accepteert dit type interventies echter niet klakkeloos en verzet 
zich er af en toe ook openlijk tegen, zo blijkt uit mijn observaties. Medewerkers zijn 
kritisch op visiedocumenten waaraan zij worden geacht zich te committeren, maar 
waarbij andere partijen die in hun ogen die visie ook zouden moeten onderschrij-
ven niet betrokken zijn. Sommige medewerkers verzetten zich tegen het gebruik van 
gesprekstechnieken waar ze niet mee uit de voeten kunnen. Andere medewerkers 
zijn kritisch op het ‘meten’ van cliënttevredenheid met behulp van een instrument dat 
zich – in hun ogen – moeilijk laat inpassen in het natuurlijk verloop van een gesprek. 
Met andere woorden: de medewerkers maken duidelijk dat zij vinden dat alleen zij 
zelf, samen met inwoners, het verloop van ontmoetingen en gesprekken kennen en 
begrijpen. De bestuurlijke en beleidsmatige lagen ‘boven’ het buurtteam willen dat 
misschien ook graag kunnen, maar slagen er niet in.

Dat betekent niet dat zij het niet blijven proberen. In verschillende interviews kwam 
bijvoorbeeld aan de orde wie bepaalt wanneer een traject ‘te’ lang duurt. Een van 
de grondleggers van ‘het Utrechtse zorgmodel’ benoemt dat de wens altijd was dat 
de gemeente hierover geen opvatting zou hebben, maar zegt ook dat de buurtteam-
organisaties dat uiteindelijk zelf toch graag wilden vastleggen. Terwijl: “niet iedereen 
constant evenveel nodig [heeft]. Het gaat er een beetje om, als het nodig is weer wel [er te zijn].” 
Een traject kan in de ogen van deze respondent dan ook best jaren duren. Een buurt-
teammedewerker deelt deze mening, maar geeft aan dat de gemeente de kwaliteit van 
de ondersteuning desondanks uiteindelijk toch afmeet aan de lengte van een traject 
en aan welke voorzieningen er worden aangevraagd. Dat is tenminste haar ervaring. 
En daar is ze kritisch op: “Het kan heel lang duren om ergens naartoe te werken. (…) Dan 
heeft iemand bijvoorbeeld een heel lang dossier. En dan lijkt het van nou, dat is niet zulke goede 
zorg, want er is zo lang zoveel tijd in gestoken, terwijl [in] het contact is heel veel gebeurd.” 
Andere respondenten bij de gemeente geven inderdaad aan dat een lang traject erop 
kan wijzen dat het buurtteam er niet in slaagt om de doelen te behalen die zijn gesteld 
in termen van ‘zelfredzaamheid’ en ‘meedoen naar vermogen’. Overigens zien zij dat 
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niet per se als falen, maar vooral als een observatie waar ze het eens met het buurt-
team over moeten hebben: “Het zijn ook mensen die het misschien gewoon structureel niet 
[lukt] om in onze maatschappij mee te komen en daar te komen waar wij met elkaar denken dat 
ze moeten komen?”

Verschil in taakopvatting

In mijn observaties zie ik op alle niveaus verschillen in taakopvatting: tussen mede-
werkers onderling, tussen buurtteam en teamleider, tussen buurtteam en buurtteam-
organisatie, tussen buurtteam en andere zorgaanbieders, tussen buurtteam en 
gemeente. Deze verschillen in taakopvatting zijn niet zonder gevolgen. Het maakt 
uiteindelijk wel uit wat iemand onder ‘basiszorg’ verstaat. Een van de bestuurders 
stelt dat als buurtteammedewerkers steeds dingen doen die ook door aanvullende 
zorg of juist door partijen uit de ‘sociale basis’ gedaan zouden kunnen worden, ze in 
die tijd geen andere mensen kunnen helpen. In diens woorden: “Dat is wel iets wat 
professionals zich moeten realiseren. Het is een schaarste model, zoals we dan heel mooi zeg-
gen, en dat betekent dus dat je continue scherp moet blijven hoe je doelmatig aan het werk bent 
met een bewoner en of je die daar ook echt mee helpt.” Deze respondent gaf eerder al aan 
dat veel medewerkers nog te snel in de stand van ‘hulpverlenen en overnemen’ schie-
ten in plaats van ‘faciliteren’ dat de klant zelf de regie krijgt of houdt. Mede werkers 
ervaren verschillen in taakopvattingen echter niet per se als een probleem van pro-
fessionaliteit of een kwestie van schaarste, maar vooral als een kwestie van slechte 
aansluiting tussen de drie sporen. Ze signaleren dat andere partijen ‘minder ver’ zijn 
in het werken vanuit de taakopvattingen van het Utrechtse zorgmodel. Een van hen 
concludeert daarom: “En wat ik merk, hé, Utrecht heeft dat drie sporen model bedacht, dat 
die aansluiting op de sociale basis, dat dat niet goed verloopt nog. ( ) Dat moet een soort ‘all- 
inclusive pakket’ worden, zo zie ik dat altijd voor me tussen spoor 1, 2 en 3. Maar dat is nog zo 
gescheiden, en ja dat werkt niet goed samen, dat sluit nog niet goed op elkaar aan.” De norm 
van ‘eigenaarschap’ ten aanzien van de verantwoordelijkheden die het buurtteam in 
het driesporenmodel heeft komt in de praktijk dus niet echt uit de verf – al verschillen 
medewerkers en de organisaties van mening over hoe dat komt.

Het komt anderzijds in mijn observaties maar weinig voor dat de buurtteammede-
werkers in de praktijk echt de norm van ‘betaalbaarheid’ voorop stellen, zoals dat in 
het verhaal van de decentralisaties wel wordt gesuggereerd. Medewerkers benoemen 
hun rol en taak toch primair vanuit inhoudelijke afwegingen over waar het buurtteam 
‘van is’ of ‘zou moeten zijn’. Vanuit die positie bekritiseren ze weliswaar af en toe de 
norm van ‘betaalbaarheid’, maar veel vaker hebben ze kritiek op de flexibiliteit van 
externe partijen en de opdrachtgever in zijn algemeenheid. Zo zegt een buurtteam-
medewerker in antwoord op mijn vraag over de rol van de gemeente: “Het is daar nog 
wel heel erg: dit zijn de trajecten, zeg maar, zo gaan we het doen. (…) Dat ik wel eens denk 
van, joh, maar hier is echt even maatwerk nodig en even van het traject afwijken. Dat is heel 
moeilijk, dat doen ze nagenoeg niet.”

Andersom beschouwt de gemeente zichzelf in de rol van opdrachtgever juist wel 
als flexibel. Tegelijkertijd beseft de gemeente heel goed dat de keuzes die zij maakt 
echt doorwerken in de praktijk. De basis is in hun ogen wederzijds vertrouwen en 
dat ze de buurtteamorganisaties gewoon ‘even kunnen bellen’ als er iets niet lekker 
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loopt. De vertrouwensbasis geldt in hun ogen zeker ook ten aanzien van hun finan-
ciële taak: “Ga je daar sturend inzitten of met dat vertrouwen? Ga je (…) afrekenen of ga je, 
zoals wij doen, lump sum betalen?”. Toch kan er over de flexibiliteit van de gemeente 
als opdrachtgever miscommunicatie ontstaan, erkennen verschillende respondenten 
bij de gemeente, bijvoorbeeld wanneer mensen denken dat de gemeente de normen 
ten aanzien van mensbeeld en werkwijze heel absoluut bedoelt. Een van hen vertelt 
bijvoorbeeld: “Dat mensen het heel moeilijk vonden om te bellen. Maar dan moesten men-
sen toch zelf bellen. Dat ik echt dacht van, maar weet je, dat is wel hoog gegrepen. (…) Dat ik 
dacht van, maar dat vragen wij toch ook niet. Maar mensen dachten dat wij dat toch wilden.” 
Hiermee is het samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting nog maar eens 
onderstreept.

10.3 Reflectie en conclusie: zeggenschap over verschil

De dimensie ‘taak’ in het samenspel van mens, werk en taak vind ik lastiger te duiden 
dan de dimensies ‘werk’ en ‘mens’ in de vorige hoofdstukken. Over taken, verant-
woordelijkheden, samenwerking en afstemming wordt vaak op een indirecte, haast 
verhullende manier gesproken. De analyse in paragraaf 10.2. van hoe de normen van 
‘eigenaarschap’ en ‘betaalbaarheid’ terugkomen in de observaties laat vooral zien dát 
er verschillend over gedacht wordt. De verhouding tussen de ervaringen en prak-
tijken van inwoners en buurtteammedewerkers blijft op afstand van de taal en de 
realiteit van bestuur en beleid – en die afstand laat zich lastig duiden. Zelfs al zijn 
de verstandhoudingen goed en hebben alle betrokkenen ambities op het terrein van 
samenwerking, er zijn ook kritiek, scepsis en miscommunicatie. De belangrijkste rode 
draad in de observaties en de analyse daarvan is daarom misschien wel het streven 
naar overbrugging en verbinding van ervaren afstand. Daarin lijken de gemeente 
en de buurtteamorganisaties vaak het initiatief te nemen en hebben de buurtteam-
medewerkers een meer kritische, reactieve rol – hoewel hen juist gevraagd wordt te 
participeren in programma’s en werkgroepen. Wat leert ons dat over de dimensie 
‘taak’ in het samenspel van mens, werk en taak?

Ik neem bij de gemeente en de buurtteamorganisaties een behoefte waar om inzicht 
te krijgen in de wijze waarop hulpverleningstrajecten bij het buurtteam verlopen en 
de manier waarop buurtteammedewerkers in ontmoetingen met inwoners te werk 
gaan. Via programma’s, werkgroepen en onderzoeken proberen ze de veelzijdigheid 
en dynamiek van het dagelijkse werk inzichtelijk te maken. Voor zichzelf, maar ook 
ten gunste van de professionele ontwikkeling van medewerkers en daarmee dus – in 
hun ogen – in het belang van de inwoners van Utrecht. De uiteenlopende mensbeel-
den en werkwijzen zoals die in de vorige hoofstukken geschetst zijn, krijgen daarbij in 
principe veel ruimte en worden erkend als wenselijk gevolg van de decentralisaties. 
Ik concludeer:

De veelzijdigheid en de dynamiek van het dagelijkse werk bij het buurtteam en de 
ontmoetingen met inwoners worden erkend en de zeggenschap van de medewer
kers in de keuzes die zij maken wordt gerespecteerd door de buurtteamorganisaties 
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en de gemeente. Er bestaat tegelijkertijd wel de behoefte om inzicht te krijgen in 
de verschillen die daarin bestaan, met als doel om ervaringen te delen en daarvan 
te kunnen leren.

De behoefte aan inzicht stelt de vraag naar verantwoording in een ander daglicht. In 
het vorige hoofdstuk duidde ik de zoektocht naar passende vormen van verantwoor-
ding als een zoektocht naar het behoud van discretionaire ruimte om in ontmoetin-
gen menselijke waardigheid te respecteren. Daar komt nu een aspect bij, namelijk de 
vraag waarom bestuur en beleid menen inzicht te moeten hebben in het verloop van 
ontmoetingen, ook al zeggen ze conform het verhaal van de decentralisaties dat dit 
aan de professional voorbehouden is.

De neiging om informatie over de uitvoering centraal te verzamelen, te ordenen en te 
verwerken past bij het rechtsstatelijke karakter van de verzorgingsstaat. Schuyt (1983), 
Frissen (2007) en Trommel (2018) laten elk op hun eigen manier zien dat een wette-
lijke taak op het terrein van zorg en ondersteuning vaak uitmondt in beleidsmatige 
bemoeizucht met de uitvoering daarvan – met in de praktijk vervreemding tot gevolg. 
Mijn observaties tonen dat ook, met name in de overkoepelende programma’s die pro-
beren grip te krijgen op het samenspel van mensbeeld, werkwijze en taakopvatting 
zoals dat bij het buurtteam aan de orde van de dag is en vooralsnog vooral een botsing 
in belangen, taal en abstractieniveau laat zien. De wens om inzicht te krijgen in het 
verloop van ontmoetingen leidt achter de schermen dus tot spanningen: in de organi-
satie zelf, tussen het buurtteam en partners in de wijk of in aanvullende zorg, en tus-
sen het buurtteam en de gemeente of het ministerie van VWS. De wens tot het krijgen 
van informatie hangt namelijk samen met de neiging om op grond van die informatie 
te komen tot één beroepsprofiel, één manier om cliënttevredenheid te meten of één 
opvatting over hoe je een ‘goed’ gesprek voert.

Dat is ook logisch als ik de redenering van Frissen (2007) volg, die laat zien dat de 
verzorgingsstaat ‘gelijkheid’ als maatstaf voor solidariteit en rechtvaardigheid heeft 
omarmd. Dat leidt tot een fundamenteel ongemak met verschil in de verzorgingsstaat 
en allerlei pogingen om dit vanuit beleid ‘glad te strijken’ – zelfs al wordt met de mond 
anders bepleit. Die neiging lijkt ook in de observaties zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld in 
de poging om op gestandaardiseerde wijze de klanttevredenheid in beeld te brengen. 
De medewerkers verhinderen dit. Niet omdat ze het onbelangrijk vinden om te weten 
of hun cliënten tevreden zijn – dat vinden ze wel degelijk belangrijk – maar omdat ze 
niet voor zich zien hoe een standaard vragenlijst past in het natuurlijke verloop van 
ontmoetingen. Zij weigeren (al dan niet bewust) om de zeggenschap over hoe ontmoe-
tingen verlopen te laten bepalen door een enkelvoudige bestuurlijke of beleidsmatige 
opvatting over ‘goede’ zorg, hoe zorgvuldig die ook is vormgegeven. Ik concludeer:

Achter de schermen zijn de rechtstatelijke principes van verzorgingsstaatinstitu
ties duidelijk aanwezig. Dit is zichtbaar in de behoefte aan informatieverzame
ling, afstemming, samenwerking en eenduidige verantwoordingsstructuren. Het 
zijn met name de medewerkers die hiertegen een barrière opwerpen en de ruimte 
bewaken om verschillende mensbeelden en werkwijzen te hanteren, zoals die pas
sen bij hun ontmoetingen met inwoners.
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Kortom: zeggenschap over verschil ligt bij de medewerkers van het buurtteam. Ze 
laten zich niet beperken tot met één mensbeeld, één werkwijze en één taakopvat-
ting. Ze claimen in plaats daarvan discretionaire ruimte om verschil te maken, om 
menselijke waardigheid te respecteren. Het verhaal van de decentralisaties kleurt die 
ruimte, maar overheerst hem zeker niet. Deze invloedrijke positie van de buurtteam-
medewerkers heeft gevolgen voor de positie van de inwoners. In de hoofdstukken 
over ‘mens’ en ‘werk’ ging het over de mate waarin inwoners afhankelijk kunnen wor-
den van buurtteammedewerkers en over de manier waarop het buurtteam zelfstandig 
de grenzen van zijn zorg en ondersteuning probeert af te bakenen. Op het niveau van 
‘taakopvatting’ zijn deze thema’s in mijn observaties niet tot nauwelijks aan de orde 
geweest. In de gesprekken waarin het definiëren en afbakenen van ‘eigenaarschap’ 
aan de orde is, ligt de focus op het beschermen van de discretionaire ruimte van de 
medewerkers.
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11 Slotbeschouwing

Dit proefschrift begon met mijn verwondering over het gemak waarmee politici en 
beleidsmakers in de verzorgingsstaat normen ten aanzien van een menswaardig 
bestaan aan beleid meegeven. Over dit impliciete aspect van verzorgingsstaatinsti-
tuties wordt in mijn ogen nog maar weinig expliciet gereflecteerd wanneer wet- en 
regelgeving eenmaal ten uitvoer worden gebracht. In de grote hoeveelheid regels en 
procedures die (goed) bedoeld zijn om mensen te helpen ontbreekt het aan reflectie 
op de normativiteit die eraan ten grondslag ligt. Die ‘verhulde’ of ‘stille’ normativiteit 
doet er echter wel toe (Van Montfort et al. 2013; RVS 2016). Sterker, ze is in mijn ogen 
een bepalende factor voor hoe ontmoetingen tussen staat en burger verlopen en biedt 
mogelijk een belangrijke verklaring voor waarom het daar kan schuren: namelijk 
wanneer opvattingen van burgers over wat een menswaardig bestaan is niet stroken 
met wat daarover in wet- en regelgeving is vastgelegd, terwijl diezelfde burgers wel 
daarvan afhankelijk zijn.

Dat roept vragen op over de manier waarop normen ten aanzien van een mens-
waardig bestaan doorwerken in instituties van de verzorgingsstaat. Mijn verwonde-
ring leidde daarom tot het poneren van de volgende stelling: in het streven om een 
menswaardig bestaan voor iedereen te garanderen zet de verzorgingsstaat diezelfde menselijke 
waardigheid onder druk. Deze stelling heb ik in dit proefschrift onderzocht. In deze slot-
beschouwing zet ik uiteen waarom deze stelling in mijn ogen theoretisch en empiri-
sch standhoudt. Ik betoog vervolgens ook waarom die stelling geen eindpunt is, maar 
juist het begin van een fundamenteel andere reflectie op de staat van menswaardige 
zorg.

11.1 Fatsoen en vernedering: niet alleen een utopie, maar ook werkelijkheid 

In The Decent Society (1996) schetst filosoof Avishai Margalit een utopisch beeld van 
een fatsoenlijke samenleving waarin instituties mensen niet in hun waardigheid aan-
tasten. Doen ze dat wel, dan is sprake van ‘institutionele vernedering’ en daarmee 
van een onfatsoenlijke samenleving. Margalit legt dus een verband tussen menselijke 
waardigheid op individueel niveau enerzijds en de manier waarop instituties van een 
gemeenschap zich tot die waardigheid verhouden anderzijds (Margalit 1996). Een van 
de instituties die Margalit langs de lat van fatsoen en vernedering legt is de verzor-
gingsstaat. Zijn oordeel is gematigd positief. In zijn ogen maken verzorgingsstaten 
vanwege hun bureaucratische grondslag in principe goede kans om fatsoenlijk te zijn. 
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Een bureaucratische werkwijze – vrij van willekeur en op rechten gebaseerd – doet 
het risico dat verzorgingsarrangementen vernederend zijn volgens Margalit namelijk 
afnemen. Hij vergelijkt verzorgingsstaten in dit verband met een samenleving waar 
burgers voor sociale voorzieningen afhankelijk zijn van gunsten en liefdadigheid, 
waarvoor dankbaarheid dient te worden getoond. Tegelijkertijd benoemt Margalit ook 
drie risico’s, drie vormen van institutionele vernedering die in de verzorgingsstaat 
op de loer liggen en die het fatsoen van de samenleving toch nog op het spel kunnen 
zetten. Dat zijn paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid (Margalit 
1996).

De drie risico’s passen bij de theoretische reflecties over de rol van de staat in de ver-
zorgingsstaat in het werk van Abram de Swaan, Max Weber en Michael Lipsky. Het 
proces van verstatelijking van sociale voorzieningen zoals De Swaan dat beschreven 
heeft, toont weliswaar hoe de organisatie van zorg steeds anoniemer wordt, maar ook 
dat het een illusie is dat de staat de wederzijdse afhankelijkheid die hoort bij ‘zorgen 
voor elkaar’ kan overnemen (De Swaan 1976). Het risico van paternalisme in afhanke-
lijkheid van liefdadigheid zoals door Margalit beschreven, is met verstatelijking van 
voorzieningen dus geen verleden tijd. Sterker, een bureaucratisch overheidsapparaat 
heeft handelen zonder aanzien des persoons hoog in het vaandel staan en neigt daarom 
volgens Weber ook naar het willen beheersen van zo veel mogelijk aspecten van het 
menselijk bestaan (Weber [2002]). Hiermee wordt het risico van paternalisme en het 
risico van kille bureaucratie eerder groter dan kleiner. Lipsky wijst daarnaast op een 
tegenstrijdigheid in het hart van publieke dienstverlening, waar frontlijnbureaucraten 
continu moeten laveren tussen handelen zonder en handelen met aanzien des persoons 
(Lipsky 2010). Deze paradox toont de risico’s van kille bureaucratie en verhulde lief-
dadigheid zoals door Margalit beschreven: de frontlijnbureaucraat kan burgers zowel 
te afstandelijk als te persoonlijk bejegenen.

Deze klassieke theoretische reflecties maken dan ook duidelijk dat de risico’s van 
institutionele vernedering in de verzorgingsstaat eerder dankzij dan ondanks de rol 
van de bureaucratische staat moeten worden begrepen. Dat is een omkering van de 
stelling van Margalit over het potentiële fatsoen van de bureaucratische verzorgings-
staat. Deze omkering is ook zichtbaar in drie sleutelmomenten in de totstandkoming 
van de Nederlandse verzorgingsstaat: de Armenwet van 1854, de Ongevallenwet 1901 
en het rapport Sociale zekerheid (1945) dat de blauwdruk vormt voor de naoorlogse 
Nederlandse verzorgingsstaat. In het proces van verstatelijking van armenzorg, voor-
zieningen rondom arbeid en sociale zekerheid klinken steeds terugkerende zorgen 
over te grote overheidsregulering van persoonlijke aangelegenheden. Daar lagen in de 
ogen van (met name confessionele) politici, maatschappelijke organisaties en burgers 
kille bureaucratie en misplaatst paternalisme op de loer. Wat Margalit als potentieel 
voordeel aan verstatelijking van voorzieningen zag, bleek in de geschiedenis van de 
Nederlandse verzorgingsstaat juist het belangrijkste argument tégen staatsingrijpen.

De ‘historische’ angst voor institutionele vernedering lijkt sinds de jaren zeventig in 
de Nederlandse verzorgingsstaat ook werkelijk gerechtvaardigd. De voor Margalit 
doorslaggevende overgang van gunsten naar sociale rechten heeft in de eigentijdse 
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Nederlandse verzorgingsstaat namelijk geleid tot de institutionalisering van een 
gefragmenteerd mensbeeld: de mens is opgeknipt in categorieën, elk voorzien van 
criteria die de toegang tot de achterliggende sociale voorziening bepalen (Schuyt 
1983). Gegeven de rechtsstatelijke aard van de verzorgingsstaat kan dit niet zomaar 
anders: rechtsgelijkheid en rechtszekerheid moeten immers worden gegarandeerd en 
ongelijke behandeling en willekeur moeten worden uitgesloten (Schuyt 1983; Frissen 
2007). Die fragmentatie heeft geleid tot vervreemding en afbrokkeling van legitimi-
teit. Nu de instituties van de verzorgingsstaat slecht in staat blijken om de grillig-
heid en onvoorspelbaarheid van het menselijk bestaan te erkennen, groeit de afstand 
tot de maatschappelijke pluraliteit van het dagelijks menselijk bestaan (Frissen 2007). 
Het gevolg daarvan is dat paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid 
– oftewel: institutionele vernedering – reële risico’s zijn geworden (Trommel 2018).

Zodoende keer ik terug naar de stelling waarmee dit proefschrift begon: de 
Nederlandse verzorgingsstaat wil vanuit goede bedoelingen een menswaardig 
bestaan voor  iedereen garanderen, maar zet in dat streven diezelfde menselijke waar-
digheid onder druk. Margalit wilde met zijn verhaal over de fatsoenlijke samenleving 
een utopie schetsen die gebruikt kan worden om de werkelijkheid te bekritiseren: 
“… and the picture obtained is that of a utopia through which to criticize reality” (Margalit 
1996: 289). Ik denk dat het verhaal van Margalit niet alleen een utopie is om de werke-
lijkheid mee te bekritiseren, maar in de instituties in de Nederlandse verzorgingsstaat 
als zodanig ook werkelijkheid geworden is.

Met deze constatering lijkt dit proefschrift af te stevenen op een pessimistische slot-
beschouwing. Dat klopt echter maar gedeeltelijk. Mijn stelling is dat zodra de staat 
zich bemoeit met persoonlijke aangelegenheden waarin opvattingen over menselijke 
waardigheid verschillen en veranderen, hij een reëel risico loopt om in zijn instituties 
vernederend te zijn. De noodzakelijke, door de rechtsstaat ingegeven dynamiek van 
categoriseren, fragmenteren en specialiseren verhoudt zich immers slecht tot de veel-
zijdigheid, grilligheid en onvoorspelbaarheid van het menselijk bestaan. In die zin zijn 
dilemma’s van fatsoen en vernedering in een verzorgingsstaat onontkoombaar, welke 
uitweg er in theorie ook voor gezocht kan worden: meer sturing (Schuyt (1983) pleit 
voor meer centrale coördinatie om fragmentatie tegen te gaan), minder sturing (Frissen 
(2007) pleit voor een kleinere overheid die vruchtbare bodem voor maatschappelijke 
pluraliteit biedt) of andere sturing (Trommel (2018) pleit voor sturing gericht op institu-
ties die maatschappelijke veerkracht mogelijk maken en voeden).

Mijn onderzoek stopt echter niet bij deze constatering. Juist omdat het verhaal van 
fatsoen en vernedering in de verzorgingsstaat niet alleen een utopie maar ook werke-
lijkheid is, is het zaak dit ook empirisch te onderzoeken. Dat heb ik gedaan op grond 
van de optimistische aanname dat de praktijk niet alleen elementen van vernedering 
toont, maar dat daar ook zichtbaar wordt hoe instituties ernaar streven mensen in 
hun waarde te laten en vernedering juist voorkomen. In het erkennen en onderzoeken 
van de risico’s van institutionele vernedering in de praktijk liggen ook aanknopings-
punten voor het respecteren van menselijke waardigheid ondanks de rechtsstatelijke 
logica’s van verzorgingsstaatinstituties.
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Dat vraagt echter wel om een conceptueel kader dat begint bij de normativiteit van 
verzorgingsstaatinstituties, maar die normativiteit ook ontstijgt. Normen ten aanzien 
van een menswaardig bestaan worden in een verzorgingsstaat immers niet een-op-
een ‘geïmplementeerd’ of direct aan burgers toegeschreven. Voordat opvattingen over 
menswaardig bestaan een rol gaan spelen in ontmoetingen tussen staat en burger zijn 
ze onderhevig aan de dynamiek van categoriseren, specialiseren en fragmenteren die 
verzorgingsstaatinstituties kenmerkt. Het is dan ook niet mogelijk om bij het obser-
veren van een ontmoeting tussen staat en burger direct te zeggen: ‘dit is fatsoenlijk’ 
of ‘hier is sprake van vernedering’. Gebeurt dat toch, dan verzandt het verhaal van 
Margalit in politieke tegenstellingen: in een platgeslagen ‘welles-nietes’-discussie over 
wat een menswaardig bestaan is en hoe daarop te sturen. Daar schieten zowel staat 
als burgers niets mee op.

Het conceptuele kader dat ik hanteer, bestaat daarom uit het samenspel van de dimen-
sies ‘mens’, ‘werk’ en ‘taak’. Wat geldt als paternalisme, kille bureaucratie of verhulde 
liefdadigheid hangt af van wat door mensen én in instituties in een specifieke (histo-
rische) context onder menselijke waardigheid wordt verstaan. Die opvattingen over 
menselijke waardigheid noem ik het mensbeeld (kortweg: mens). Dit mensbeeld 
werkt door in opvattingen over hoe ontmoetingen tussen staat en burger zouden moe-
ten verlopen. Dat zijn opvattingen over hoe ‘vertegenwoordigers’ van de staat hun 
werk horen te doen: de werkwijze (kortweg: werk). Dat gebeurt tegen de achtergrond 
van opvattingen over hoe verantwoordelijkheden in verzorgingsstaatinstituties moe-
ten worden gedeeld en verdeeld. Ik spreek dan van de taakopvatting (kortweg: taak) 
van de overheid.

Het samenspel van mens, werk en taak is een conceptueel kader dat recht doet aan 
de normativiteit van verzorgingsstaatinstituties en oog heeft voor de risico’s van insti-
tutionele vernedering die inherent zijn aan de verzorgingsstaat. Door dit samenspel 
in een concrete casus te onderzoeken is het mogelijk om niet alleen de risico’s van 
institutionele vernedering beter te begrijpen, maar ook meer zicht te krijgen op hoe 
(vertegenwoordigers van) instituties in de verzorgingsstaat proberen om mensen in 
hun waarde te laten en vernedering te voorkomen. Dat blijkt uit het casusonderzoek 
naar de decentralisaties van 2015.

11.2 Het samenspel van mens, werk en taak: van buurtteam tot beleidskritiek

Het samenspel tussen mens, werk en taak brengt de normativiteit van verzorgings-
staatinstituties in beeld, zowel op papier als in de praktijk. In dit onderzoek heb ik 
het verhaal van de decentralisaties van 2015 bestudeerd in landelijke parlementaire 
documenten en lokale beleidsstukken, maar ook in concrete ontmoetingen tussen 
buurtteammedewerkers en inwoners van Utrecht. Met behulp van deze gecombi-
neerde onderzoeksstrategie heb ik in beeld kunnen brengen wat de normativiteit van 
het verhaal van de decentralisaties in de dagelijkse ontmoetingen bij een Utrechts 
buurtteam betekent.
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Het landelijke verhaal van de decentralisaties gaat over zelfredzaamheid, participeren 
en normaliseren (mensbeeld), over nabijheid en maatwerk (werkwijze) en over eige-
naarschap en betaalbaarheid (taakopvatting). Oftewel: het verhaal van de decentrali-
saties gaat over de mens die zichzelf redt, actief meedoet en het ‘normale’ leven niet 
medicaliseert. Daarbij passen zorg en ondersteuning die dichtbij en op maat worden 
geleverd en een gemeentelijke taak om tegelijkertijd de kwaliteit te borgen én de kos-
ten omlaag te brengen. Zelfredzame, participerende burgers hebben immers minder 
zorg nodig, zo luidt de aanname. Als ze dan wel zorg nodig hebben, worden ze beter 
en sneller geholpen door ‘integraal’ werkende professionals. Dat is een verbetering 
van de kwaliteit en een besparing op de kosten ineen, zo wordt in het verhaal van de 
decentralisaties geredeneerd.

Het Utrechtse verhaal van de decentralisaties – een lokale versie van het landelijke 
verhaal – begint eveneens bij een mensbeeld dat stoelt op de normen van jezelf kun-
nen redden en actief meedoen. Ook de normen ten aanzien van de werkwijze zijn 
herkenbaar: professionals in het Utrechtse model van zorg en ondersteuning leveren 
‘maatwerk, ‘doen wat nodig is’ en dat het liefst ‘zo dicht mogelijk bij de burger’. In die 
zin hanteren het Rijk en de gemeente Utrecht een vergelijkbaar normatief kader ten 
aanzien van deze institutionele hervorming. Qua taakopvatting is vooral sprake van 
een andere focus: de gemeente Utrecht richt zich op drie sporen in de uitvoering en 
organisatie van het Utrechtse zorgmodel, met daarin met het buurtteam als spil. Ook 
heeft de gemeente veel aandacht voor de invulling van ‘goed’ opdrachtgeverschap ten 
aanzien van onder meer de buurtteamorganisaties. Dat is een lokale invulling van de 
norm van eigenaarschap, waarbij betaalbaarheid meer op de achtergrond aanwezig is.

Als ik vervolgens observeer hoe het landelijke en het Utrechtse verhaal van de decen-
tralisaties een rol spelen in de dagelijkse praktijk van een buurtteam, dan valt ten 
aanzien van mens, werk en taak een aantal zaken op. In ontmoetingen met in  woners 
worden allereerst de tegenstrijdigheden in het mensbeeld van de decentralisaties 
zichtbaar. Waar de normen van ‘zelfredzaamheid’, ‘participeren’ en ‘normaliseren’ 
elkaar in het verhaal van de decentralisaties versterken, gebeurt dat in de praktijk 
niet als vanzelfsprekend. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat bijvoorbeeld op 
gespannen voet met het vele praktische regelwerk dat medewerkers voor inwoners 
(moeten) doen met oog op hun maatschappelijke participatie. Een ander voorbeeld is 
dat medewerkers eerst investeren in ‘gewoon’ menselijk contact in plaats van dat zij 
de relatie tussen hulpverlener en cliënt op de voorgrond plaatsen. Dat wordt gezien 
als belangrijk begin van het streven naar normaliseren, maar levert in de praktijk ook 
situaties op waarin medewerkers zozeer gewaardeerd en vertrouwd worden dat de 
inwoners eerder meer dan minder afhankelijk van hen worden.

Wat ook opvalt, is dat medewerkers zich in ontmoetingen met inwoners relatief wei-
nig lijken aan te trekken van de normen die het beleid ten aanzien van een mens-
waardig bestaan hanteert. Mijn observaties laten zien dat medewerkers veel ruimte 
nemen om te zien en te horen wat op dat moment voor inwoners belangrijk is en dat 
zij zich bereid tonen om hun handelen daarop te richten. Daarom kan in de prak-
tijk tegelijkertijd sprake zijn van een bevestiging, een nuancering en een bekritisering 
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van het mensbeeld uit het beleidsdiscours. De bevestiging zie ik bijvoorbeeld in het 
belang van ‘het bevorderen van zelfredzaamheid’ dat met name achter de schermen 
openlijk wordt bepleit. De nuancering zie ik bijvoorbeeld wanneer ‘zelfredzaamheid’ 
in het belang van ‘participatie’ even op de tweede plaats komt. De bekritisering zie ik 
bijvoorbeeld wanneer medewerkers los van ondersteuningsplannen en het werken 
aan doelen ‘gewoon’ even een praatje maken en daarmee voor inwoners van grote(re) 
betekenis zijn.

Waar het de werkwijze van het buurtteam en de afzonderlijke buurtteammede-
werkers betreft valt vooral een nauwe verwevenheid met het beleidsdiscours op. Het 
streven naar ‘nabijheid’ en ‘maatwerk’ zijn letterlijk alomtegenwoordig in de dage-
lijkse praktijk. Aan de voordeur, op huisbezoeken, tijdens spreekuren in de wijk: het 
buurtteam zet zich actief in om laagdrempelig toegankelijk te zijn op de manier zoals 
die in het verhaal van de decentralisaties wordt gesuggereerd. Het buurtteam is ook 
gefrustreerd als dat niet of minder goed lukt. Medewerkers proberen in ontmoetin-
gen te reageren op wat op dat moment belangrijk is voor inwoners en noemen dit 
zelf ‘maatwerk’. Dat maakt het werk grillig en onvoorspelbaar. Mijn observaties tonen 
daarom ook een zoektocht naar het ondersteunen en verantwoorden van afwegingen 
die medewerkers moeten maken. Die zoektocht is zowel gaande binnen het team (bij-
voorbeeld tijdens casuïstiekbesprekingen) als in de gehele organisatie (bijvoorbeeld 
in de discussies over het generalistische beroepsprofiel of de rol van de commissie 
maatwerkvoorziening). Het is opvallend dat juist in deze zoektocht beleidsmatige 
aannames over de ‘goede’ werkwijze nog regelmatig botsen met de dilemma’s waar 
de medewerkers in hun dagelijkse werk voor komen te staan.

De taakopvatting van de decentralisaties is in ontmoetingen met inwoners alleen 
indirect aanwezig. Waar deze dimensie van het samenspel van mens, werk en taak 
in de meeste beleidsstukken (zowel landelijk als lokaal) uitgebreid wordt besproken, 
is dat in de dagelijkse praktijk van het buurtteam veel minder het geval. Soms is zelfs 
sprake van een zekere mate van vervreemding ten opzichte van het beleidsdiscours 
van de decentralisaties waarin gedeeld eigenaarschap en betaalbaarheid de boventoon 
voeren. Concrete pogingen om eigenaarschap te delen (bijvoorbeeld door gedeelde 
visiedocumenten of samenwerkingsprogramma’s) leiden op de werkvloer vooral tot 
(spraak)verwarring en soms ook tot irritatie en verzet. Er is respect voor ieders rol 
en taak, maar op het moment dat de behoefte aan informatie en afstemming van-
uit beleid te veel interfereert met de ruimte die medewerkers hebben om naar eigen 
inzicht ‘het goede’ voor inwoners te doen, verzetten de medewerkers zich daartegen.

Het samenspel van mens, werk en taak zoals ik dat heb geobserveerd laat een sleutel-
rol voor de buurtteammedewerkers zien. Zij zijn degenen die de veelzijdigheid en de 
grilligheid van het dagelijks bestaan van inwoners ervaren en daaraan een mensbeeld 
verbinden. Zij zijn ook degenen die het vermogen aan de dag moeten leggen om op 
grond van dat mensbeeld steeds opnieuw keuzes en afwegingen te maken waarin zij 
de menselijke waardigheid van inwoners respecteren. Het voorkomen van institutio-
nele vernedering en het respecteren van menselijke waardigheid lijkt in mijn observa-
ties vooral neer te komen op het beschermen van de ruimte van medewerkers om zelf, 
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onderling en in gesprek met inwoners afwegingen te maken over ‘het goede’ op dat 
moment en in die setting. In die zin bevestigen mijn observaties de klassieke inzichten 
over het werk van frontlijnbureaucraten en de belangen waartussen zij moeten lave-
ren (Lipsky 2010).

Mijn observaties tonen ook dat beleidsinterventies van de organisatie en de gemeente 
tegenstrijdige effecten kunnen hebben. Aan de ene kant dienen beleidsinterventies 
ter ondersteuning van de buurtteammedewerkers wanneer zij zich in hun ontmoe-
tingen met inwoners voor lastige dilemma’s gesteld zien. Leerprogramma’s, casuïs-
tiekbesprekingen en verantwoordingsstructuren kunnen medewerkers dan sterken 
in hun afwegingen. Aan de andere kant ondermijnen deze interventies gemakkelijk 
de ruimte die medewerkers hebben om in ontmoetingen te zien wat er op dat moment 
voor inwoners van waarde is en hoe zij daarnaar kunnen handelen. Dan voelen mede-
werkers zich door beleidsinterventies in hun vakmanschap aangetast of ervaren zij 
afstand tussen de taal en de argumenten van de organisatie enerzijds en de realiteit 
van hun ontmoetingen met inwoners anderzijds.

Het evenwicht tussen ondersteunen en ondermijnen is dus precair. Het etnografische 
onderzoek bij het buurtteam biedt daarom aanleiding tot een kritische beschouwing 
van drie aspecten van het beleid dat met de decentralisaties is ingezet. Die drie aspec-
ten volgen uit de empirische inzichten die horen bij de dimensies ‘mens’, ‘werk’ en 
‘taak’. Het gaat om het geloof in een eenduidig mensbeeld, de neiging tot bureau
cratiseren van de frontlijn en de positie van de burger in de (lokale) verzorgings-
staat. Ik licht elk van de drie aspecten hierna toe.

Zolang de dimensie ‘mens’ in het samenspel van mens, werk en taak onderbelicht 
blijft of als ‘eenduidig’ en ‘neutraal’ wordt gepresenteerd, worden de grilligheid en 
de onvoorspelbaarheid van het leven van burgers door politiek en beleid miskend. 
‘Zelfredzaamheid’, bijvoorbeeld, betekent in termen van menselijke waardigheid voor 
iedereen iets anders, ook al is er in het beleidsdiscours sprake van pogingen tot objec-
tivering van ‘zelfredzaamheid’ tot eenduidige norm. Het is van belang dat de norma-
tiviteit van het mensbeeld van de decentralisaties steeds opnieuw wordt erkend. Dat 
vergroot de ruimte van ‘vertegenwoordigers’ van een institutie om van dit mensbeeld 
‘af te wijken’ als zij dit in ontmoetingen met burgers nodig achten. Het mensbeeld 
zoals dat past bij de desbetreffende burger en de desbetreffende situatie komt in de 
plaats van het beleidsmatige mensbeeld. Dat biedt de mogelijkheid om paternalisme, 
waarin de staat beslist wat ‘goed’ voor iemand is, te voorkomen.

De dimensie ‘werk’ behelst een laveren tussen handelen met en zonder aanzien des 
persoons. Dat is een veeleisende opdracht aan ‘vertegenwoordigers’ van (lokale) ver-
zorgingsstaatinstituties, waaraan zij elke dag en in elke ontmoeting opnieuw invul-
ling moeten geven. Het is zaak hen daarin te ondersteunen en dat doen organisaties 
en gemeenten ook wel degelijk. Echter, van bovenaf sturen op één werkwijze of één 
beroepsprofiel ondermijnt de ruimte die deze ‘vertegenwoordigers’ nodig hebben om 
een afweging tussen belangen van staat en burger te maken. Die ruimte is nu juist van 
wezenlijk belang om niet alleen zonder, maar ook met aanzien des persoons te kunnen 
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handelen en daarmee kille bureaucratie, waarin de staat burgers als nummer of cate-
gorie behandelt, te voorkomen.

De dimensie ‘taak’ is in potentie eindeloos: er zijn altijd verantwoordelijkheden om te 
verdelen en nieuwe taken om informatie over te verzamelen ten behoeve van beleids-
matige en politieke verantwoording. Uit het samenspel van mens, werk en taak volgt 
echter juist het inzicht dat hier een grote mate van bescheidenheid of terughoudend-
heid aan de kant van de overheid op zijn plaats is. De neiging van de overheid om het 
verloop van ontmoetingen tussen staat en burger te bureaucratiseren is logisch met 
oog op de bescherming tegen willekeur die zij burgers moet bieden. In de praktijk 
leidt deze rechtsstatelijke logica echter tot het tegenovergestelde: het ondermijnen van 
de ruimte die ‘vertegenwoordigers’ van de staat nodig hebben om mensen in hun 
waarde te laten en vernedering te voorkomen.

Bovendien laat mijn onderzoek zien dat die ruimte burgers op een andere manier juist 
kwetsbaar kan maken. Het maakt bijvoorbeeld uit welke buurtteammedewerker je als 
burger treft of welke normen het buurtteam hanteert voor wie daar terechtkan. Dat 
zijn kwetsbaarheden die op de dagelijkse werkvloer wel eens onderwerp van gesprek 
zijn, maar juist ook aandacht verdienen in termen van formele taken en verantwoor-
delijkheden. De rechtsstaat dient er nu juist voor om de positie van de burger ten 
opzichte van ‘vertegenwoordigers’ van instituties van checks-and-balances te voor-
zien. Dáár zit de werkelijke ‘taak’ die steeds opnieuw volbracht moet worden: niet in 
de vorm van regels en richtlijnen die ‘het werk’ van bovenaf willen sturen, maar in 
de vorm van bijvoorbeeld exit-mogelijkheden voor burgers. Daarvoor is nu nog (te) 
weinig aandacht, terwijl deze specifieke taakopvatting juist de mogelijkheid biedt om 
verhulde liefdadigheid, waarin de burger dankbaarheid moet tonen voor iets waar 
hij recht op heeft, te voorkomen. Dat werpt een ander licht op de (lokale) overheid als 
hoedster van fatsoen in de verzorgingsstaat.

11.3 De (lokale) staat van menswaardige zorg

In de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat zijn er vanaf het midden van 
de negentiende eeuw zorgen over de overheid als ‘hoedster’ van fatsoen geweest. Uit 
het politieke en maatschappelijke verzet tegen meer staatsingrijpen in persoonlijke 
levenssferen van burgers sprak in zekere zin een angst voor institutionele vernede-
ring. Die angst bleek gegrond: naarmate de overheid meer verantwoordelijkheid ging 
dragen voor (de uitvoering van) steeds meer sociale voorzieningen, ontstond ook de 
vervreemdende – en in sommige gevallen vernederende – dynamiek van categori-
seren, fragmenteren en verantwoorden. Sinds de jaren zeventig is op verschillende 
manieren geprobeerd om die dynamiek te doorbreken en de verzorgingsstaat te her-
vormen. De decentralisaties van 2015 zijn in mijn ogen te beschouwen als de meest 
recente poging in deze reeks. De beleidskritiek op het eenduidige mensbeeld, de 
bureaucratisering van de frontlijn en de positie van de burger zoals in de vorige para-
graaf beschreven laat echter zien dat die dynamiek als het ware ‘mee’ decentraliseert. 
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Ik signaleer drie vormen van ‘vervreemding’ tussen staat en burger die ondanks deze 
recente institutionele hervorming van de Nederlandse verzorgingsstaat standhouden.

Ten eerste treedt vervreemding op tussen de normatieve vraagstukken waar de 
Nederlandse verzorgingsstaat van oudsher voor staat en de manier waarop daarover 
in politiek en beleid wordt gesproken. De zoektocht naar het vormgeven van voor-
zieningen om kwetsbaarheden van het menselijk bestaan collectief op te vangen – in 
welke vorm of mate dan ook – is verworden tot een technocratisch gesprek waarin 
‘de mens’ bijna afwezig lijkt. Een illustratie hiervan uit dit onderzoek is dat in het 
politieke debat over de decentralisaties verreweg de meeste tijd en aandacht uitgaan 
naar taakopvattingen en verantwoordingsstructuren. In openingsstatements van par-
lementaire debatten besteden politici weliswaar kort aandacht aan hun opvattingen 
over een menswaardig bestaan, maar die verdwijnen snel naar de achtergrond ten 
gunste van een ingewikkeld debat over financiën, verantwoording en monitoring. 
Het feit dat er zich in die opvattingen over menswaardig bestaan natuurlijk ook tegen-
strijdigheden bevinden komt dus pas in de praktijk tot uitdrukking: namelijk daar 
waar ‘de staat’ in ontmoeting met burgers gezicht krijgt.

Ten tweede is sprake van vervreemding in taal. In de talige beleidswerkelijkheid ‘klopt’ 
de verzorgingsstaat tot in detail. Daar waar spanningen optreden, bieden metaforen 
uitkomst. Het verhaal van de decentralisaties is een afgerond verhaal waarin opvat-
tingen over menswaardig bestaan perfect harmoniëren met opvattingen over ‘goede’ 
zorg en ondersteuning en opvattingen over het verdelen van taken en verantwoorde-
lijkheden. De metaforische werkelijkheid van bijvoorbeeld ‘de keukentafel’ staat ech-
ter mijlenver af van de gesprekken aan die keukentafel in de praktijk. Nog los van het 
feit dat juist het formele ‘keukentafelgesprek’ in Utrecht meer is geprotocolleerd dan 
de meeste andere ontmoetingen bij mensen thuis, verlopen concrete ontmoetingen in 
de verzorgingsstaat vele malen grilliger en onvoorspelbaarder dan de harmonie van 
beleidstaal doet vermoeden.

Ten derde lijken doel en middel in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat van elkaar 
vervreemd geraakt. Het verhaal van de decentralisaties gaat over wat de staat van bur-
gers verwacht waar het aanspraken op zorg en ondersteuning betreft. De verzorgings-
staat als zodanig gaat daarentegen oorspronkelijk juist over precies het omgekeerde: 
namelijk over wat burgers van de overheid kunnen verwachten als zij door pech, leed 
of tegenslag worden getroffen. Het huidige dominante normatieve discours lijkt de 
hoop te hebben gevestigd op de burger om de problemen van de verzorgingsstaat op 
te lossen. De ontmoetingen met inwoners in Utrecht laten daarentegen zien diezelfde 
burgers nog altijd met pech, leed en tegenslag worden geconfronteerd. De positie 
van de burger raakt in die zin dubbel van de verzorgingsstaat vervreemd: zowel in 
de erkenning van zijn leed als in de verwachtingen van zijn afhankelijkheid van de 
verzorgingsstaat.

Deze drie vormen van vervreemding kenmerken de huidige institutionele configu-
ratie van de Nederlandse verzorgingsstaat. De decentralisaties van 2015 hebben dat 
eerder bevestigd dan doorbroken. Dit betekent dat het ook in de instituties van de 
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lokale verzorgingsstaat moeilijk kan zijn om mensen in hun waarde te laten. Oftewel, 
dit betekent dat ook in de lokale verzorgingsstaat risico’s van vernedering aanwezig 
zijn. Het erkennen van de risico’s van institutionele vernedering in de (lokale) ver-
zorgingsstaat staat echter niet gelijk aan het failliet verklaren van het verhaal van de 
decentralisaties of zelfs de Nederlandse verzorgingsstaat als zodanig. De praktijk van 
zorg en ondersteuning in het buurtteam in Utrecht geeft er immers óók alle blijk van 
dat de ruimte die nodig is om mensen in hun waarde te laten wordt gevonden en 
benut. Bijvoorbeeld wanneer het verantwoordelijkheidsbesef van een inwoner voor 
haar huishouden wordt afgeremd in plaats van aangemoedigd uit zorg voor haar 
fysieke kwetsbaarheden. Of in de situatie waarin de buurtteammedewerker ondanks 
het verwachtingsvolle beleidsdiscours beslist om gewoon even een praatje te maken 
in plaats van te werken aan de doelen uit het ondersteuningsplan. Maar ook wanneer 
buurtteammedewerkers openlijk kritisch bespreken of een inwoner op de lange ter-
mijn wel baat heeft bij de laagdrempelige ondersteuning die zij haar kunnen bieden – 
ook al valt die formeel gezien wel binnen hun opdracht.

Het erkennen van de risico’s van institutionele vernedering in de (lokale) verzorgings-
staat is daarnaast evenmin een pleidooi voor het afscheid nemen van verstatelijkte 
voorzieningen en een terugkeer naar particularisme. Een samenleving waarin de 
kwetsbaarheden van het menselijk bestaan door liefdadigheid worden opgevangen 
kent immers ook risico’s in termen van fatsoen en vernedering. Ook dan kunnen 
gemeenschappelijke opvattingen over afhankelijkheid en dankbaarheid door de tijd 
heen veranderen en elementen van vernedering in zich dragen. De balans tussen par-
ticularisme en collectivisme is en blijft dus een politieke keuze. Echter, op het moment 
dát een samenleving ervoor kiest om de overheid een rol te geven in persoonlijke aan-
gelegenheden als inkomen en gezondheid, moet deze samenleving beseffen dat elke 
vorm van overheidsregulering risico’s met zich brengt. Dat zijn niet zomaar risico’s, 
maar risico’s die mensen in hun waardigheid raken. Het zijn de risico’s van institu-
tionele vernedering die verankerd liggen in de rechtsstatelijke aard van verzorgings-
staatinstituties zelf. Dat fundamentele besef heeft gevolgen voor de actualiteit en de 
toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat en daarmee voor het fatsoen van de 
Nederlandse samenleving als zodanig.

11.4 Omwille van fatsoen

Om in de huidige institutionele dynamiek van de Nederlandse verzorgingsstaat fat-
soenlijk te kunnen zijn, is het van belang terug te keren naar de normatieve grondslagen 
van de verzorgingsstaat zelf. Op de impliciete aannames over wat een menswaardig 
bestaan is en hoe de verzorgingsstaat daarin van betekenis kan zijn, dient weer expli-
ciet te worden gereflecteerd. De vraag hoe wij allen mens zijn en hoe wij in ons leven 
omgaan met pech, leed en tegenslag vormt de grondslag van elk verzorgingsarrange-
ment dat mensen met elkaar afspreken. In die zin had De Swaan meer dan gelijk toen 
hij stelde dat het ‘de mens’ is die de mens een zorg is (De Swaan 1976).
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Het is een belangrijke verdienste van Margalit dat hij met zijn verhaal over fatsoen 
en vernedering juist die vraag naar menselijke waardigheid expliciet maakt en pri-
oriteit geeft. Zijn verhaal als zodanig staat echter los van een specifieke (historische) 
institutionele configuratie van de verzorgingsstaat. Margalits verhaal moet concrete 
betekenis krijgen in historisch gegroeide verzorgingsstaatinstituties met hun eigen 
oorsprong, bedoeling en ontwikkeling (vgl. Schuyt 1983; Frissen 2007; Trommel 2018). 
De verzorgingsstaat impliceert niet alleen opvattingen over menswaardig bestaan, 
maar institutionaliseert die ook. Juist daarom moeten naast ‘de mens’ ook werk wijzen 
en taakopvattingen deel uitmaken van het verhaal van fatsoen en vernedering. Het 
samenspel van mens, werk en taak agendeert de kwestie van Margalit op zo’n manier 
dat recht wordt gedaan aan de eigenstandige historische en actuele dynamiek van 
instituties in de Nederlandse verzorgingsstaat. De vraag is vervolgens hoe het samen-
spel van mens, werk en taak in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat op fatsoen-
lijke wijze kan worden georganiseerd. Deze sturingsvraag wil ik tot besluit van dit 
proefschrift beantwoorden.

Het antwoord begint bij de kennis waarop besluitvorming in de huidige Nederlandse 
verzorgingsstaat is gebaseerd. Dit proefschrift bevestigt het klassieke bestuurs kundige 
inzicht dat beleid pas tot stand komt in de uitvoering: daar wordt complexiteit zicht-
baar en daar vindt betekenisgeving plaats. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop 
in de Nederlandse verzorgingsstaat informatie en kennis over die uitvoering wordt 
vergaard. In plaats van het vooraf structureren van waar, hoe en wanneer informatie 
ten behoeve van besluitvorming dient te worden verzameld, is een meer zoekende, 
open en bescheiden vorm van informatieverzameling nodig. Etnografie voorziet 
daarin. De etnograaf kan als geen ander lokale ontmoetingen in kaart brengen zonder 
die meteen te willen structureren. De kunst van het observeren bestaat in een open 
houding, die zo min mogelijk door vooraf ingegeven concepten wordt gestuurd en 
waaruit het besef spreekt dat eigen aannames ook niet kunnen kloppen (‘de ander’ 
kan ook gelijk hebben). Daarmee slaagt de etnograaf erin de grilligheid en onvoor-
spelbaarheid van het menselijk bestaan niet ‘abstract’ te erkennen, maar echt te blijven 
waarnemen en ervaren – ook en juist als die door de tijd heen verandert.

Alleen door steeds opnieuw getuige te zijn van ontmoetingen tussen staat en burger 
komt er een fundament onder het streven naar instituties die mensen in hun waarde 
laten. Daarmee pleit ik niet voor een toename van het aantal werkbezoeken of voor een 
nog groter aantal beschrijvingen van concrete best practices. Ik pleit voor een andere 
grondhouding van allen die betrokken zijn bij besluitvorming in de Nederlandse ver-
zorgingsstaat. Deze grondhouding – die een ‘etnografisch perspectief’ kan worden 
genoemd – bestaat uit de erkenning van het feit dat de staat pas in ontmoetingen met 
burgers gezicht krijgt en dat elke vorm van solidariteit pas daar van betekenis wordt. 
Dat zet de sturingsvraag – hoe het samenspel van mens, werk en taak in de huidige 
Nederlandse verzorgingsstaat op fatsoenlijke wijze kan worden georganiseerd – voor 
elk van die betrokkenen in een ander daglicht.

‘Vertegenwoordigers’ van de staat die aan de frontlijn van de verzorgingsstaat ope-
reren – in dit onderzoek zijn dat de buurtteammedewerkers – hebben de opdracht 
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om in elke ontmoeting met burgers opnieuw op te brengen om te laveren tussen het 
handelen met en zonder aanziens des persoons. Dat is een grote en complexe verantwoor-
delijkheid. Het vergt de bereidheid én de kwaliteit om het normatieve beleidsdiscours 
in elke ontmoeting te kunnen parkeren of zelfs te trotseren als de situatie daarom 
vraagt. Met andere woorden: de kracht van het ‘protocol’ is weten wanneer je ervan af 
moet wijken. Met deze opdracht verdienen ‘vertegenwoordigers’ van de staat onder-
steuning en bescherming. Zij spelen een sleutelrol in het voorkomen van vernedering 
en het respecteren van menselijke waardigheid, maar kunnen daar niet volledig ver-
antwoordelijk voor worden gehouden. Daar komen de andere betrokkenen in beeld.

Om te beginnen zijn dat alle mensen die organisatorisch betrokken zijn bij ver-
zorgingsarrangementen en daar ook in formele zin verantwoordelijkheid voor dra-
gen – ik vat hen hier onder de noemer ‘bestuurders’. Zij vervullen een belangrijke rol 
in het zorgen dat regels en richtlijnen die zijn bedoeld om ‘vertegenwoordigers’ van 
de staat te ondersteunen in hun werk, datzelfde werk niet ondermijnen. Dat betekent 
dat zij als eerste bereidheid moeten tonen om als het ware ‘etnograaf’ te worden. Door 
steeds opnieuw te observeren welke dilemma’s hun besluiten in de praktijk veroor-
zaken, geven ze actief vorm aan het beschermen van de discretionaire ruimte van hun 
medewerkers. Ze onderzoeken op deze manier namelijk waar die ruimte bescherming 
behoeft en waar juist minder regels en richtlijnen zijn gewenst. Bestuurders raken zo 
keer op keer direct betrokken bij het laveren tussen handelen met en zonder aanzien 
des persoons en in die zin bij het voorkomen van vernedering en het respecteren van 
menselijke waardigheid in hun eigen organisatie. Hier begint ook mijn pleidooi voor 
bescheidenheid. Bestuurders moeten bescheiden zijn in de aanname dat besluiten 
die met goede bedoelingen worden genomen in de praktijk ook (blijven) doen wat ze 
beogen. In die zin is de oproep om ‘etnograaf te worden’ een belangrijke waarborg 
tegen de tragiek van goede bedoelingen.

Dit pleidooi voor bescheidenheid strekt zich verder uit tot beleidsmakers, zowel lokaal 
als landelijk. Dat betekent niet per se dat zij minder beleid moeten maken. Ik doel op 
bescheidenheid in de beleidsmatige ambities waarmee geprobeerd wordt de werke-
lijkheid te sturen. Ook hier is sprake van de tragiek van goede bedoelingen in de let-
terlijke zin van het woord: beleidsmakers willen de ‘vertegenwoordigers’ van de staat 
in de praktijk ondersteunen om mensen in hun waarde te laten, maar onder mijnen 
hen juist met de door hen gecreëerde metaforische werkelijkheid en de regels en richt-
lijnen die daaruit volgen. Dit proefschrift heeft laten zien dat de macht van metaforen 
in de verzorgingsstaat niet moet worden onderschat. ‘De voordeur’ als metafori-
sche locatie waar ‘nabijheid’ wordt gerealiseerd stuit in de praktijk bijvoorbeeld op 
praktische bezwaren en lost als zodanig de vraag hoe het buurtteam laagdrempelig 
bereikbaar kan zijn niet op. In plaats van het gebruik van dergelijke metaforen is juist 
terughoudendheid geboden in de illusie dat alle aspecten van de uitvoering in (meta-
forische) taal – en dus richtlijnen – zijn vast te leggen.

Bovendien blijkt uit mijn onderzoek dat voor de overheid een andere, wezenlijke taak 
is weggelegd. Het vergroten van de ruimte van ‘vertegenwoordigers’ van de staat 
om te laveren tussen handelen met en zonder aanzien des persoons maakt de positie 
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van de burger in de (lokale) verzorgingsstaat kwetsbaar ten aanzien van het risico 
van ‘verhulde liefdadigheid’. Die positie moet daarom van checks-and-balances wor-
den voorzien. De overheid heeft bijvoorbeeld tot taak om te zorgen dat burgers exit- 
mogelijkheden hebben wanneer de verhouding met een vertegenwoordiger van de 
staat niet goed is. Ze kan er daarnaast op toezien dat organisaties die in opdracht van 
de staat zorg en ondersteuning verlenen, burgers niet ten onrechte uitsluiten. Daarbij 
moet het dan niet zo zijn dat de overheid voorschrijft hoe organisaties daarvoor moe-
ten zorgen, maar slechts dát zij dat moeten doen. Hier is dus wederom principiële 
bescheidenheid gewenst – en dat is een grote opdracht als ik kijk naar de laatst te 
noemen betrokkenen bij besluitvorming in de verzorgingsstaat: politici.

In het beantwoorden van de vraag hoe het samenspel van mens, werk en taak in de 
huidige Nederlandse verzorgingsstaat op fatsoenlijke wijze kan worden georgani-
seerd, wend ik me ten slotte tot de politiek. De beleidsmatige neiging tot het bureau-
cratiseren van de ruimte om te laveren tussen handelen met en zonder aanzien des 
persoons volgt vaak uit de politieke roep om ingrijpen. Dit proefschrift heeft laten zien 
dat de gevolgen daarvan vaak juist averechts zijn of de problemen in de uitvoering 
zelfs vergroten. Zelfdisciplinering van de politiek is in dat opzicht een laatste belang-
rijke waarborg tegen de tragiek van goede bedoelingen. Dat geldt helemaal wanneer 
de roep om ingrijpen volgt uit de politieke en maatschappelijke behoefte om boete te 
doen of schuldigen aan te wijzen na een incident waaruit institutionele vernedering 
is gebleken. Grote beloften als ‘dit nooit meer’ en ‘mensen vóór systemen’ zijn hol, ge-
geven de risico’s van institutionele vernedering die inherent zijn aan de verzorgings-
staat. Ze duiden eerder op een gebrek aan fundamentele reflectie op de normatieve 
grondslagen van de verzorgingsstaat zelf. Die grondslagen bestaan in de imperfectie 
en rommeligheid van het menselijk bestaan, waartoe elk mens en elke generatie zich 
opnieuw moet verhouden en waaruit steeds opnieuw de vraag volgt wat de gemeen-
schap kan of moet doen om de waardigheid van het individu te beschermen. Het 
beantwoorden van die vraag gaat in de verzorgingsstaat altijd gepaard met risico’s 
van institutionele vernedering, zo heb ik in dit proefschrift laten zien. Een politiek die 
zich eerder verantwoordelijk voelt voor het agenderen van die risico’s dan voor het 
uitroeien ervan biedt perspectief op een staat van menswaardige zorg: geen verzor-
gingsstaat die menselijke waardigheid voor iedereen in gelijke mate garandeert, maar 
een verzorgingsstaat die het fatsoen nastreeft om alle mensen in hun waarde te laten.
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 Samenvatting

Dit boek gaat over fatsoen en vernedering in de Nederlandse verzorgingsstaat. De 
verzorgingsstaat is tot op zekere hoogte een abstracte, technische operatie geworden, 
waarin ‘de mens’ uit beeld is geraakt. Aan de instituties van de verzorgingsstaat lig-
gen daarentegen wel altijd normatieve opvattingen over een menswaardig bestaan 
ten grondslag. Dat onderliggende ‘mensbeeld’ heeft gevolgen voor de manier waarop 
instituties burgers in de praktijk bejegenen. Op dit moment lijkt in Nederland sprake 
van een verzorgingsstaat die een menswaardig bestaan voor iedereen wil garanderen, 
maar in dat streven diezelfde menselijke waardigheid onder druk zet. Die observatie 
is niet vrijblijvend, getuige het verhaal van de fatsoenlijke samenleving van Avishai 
Margalit (1996). Hij betoogt in The Decent Society dat de manier waarop instituties in 
de praktijk mensen in hun waarde laten – oftewel: niet vernederen – van doorslag-
gevende betekenis is voor het fatsoen van de samenleving als geheel. De verzorgings-
staat heeft in de ogen van Margalit vanwege zijn bureaucratische grondslag goede 
papieren om niet te vernederen. Risico’s van ‘institutionele vernedering’ zijn er echter 
ook: paternalistisch overheidsoptreden, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid. 
Dat maakt onderzoek naar de normativiteit van de Nederlandse verzorgingsstaat rele-
vant en urgent.

In dit onderzoek sta ik stil bij een aantal sleutelmomenten in het proces van verstatelij-
king van sociale voorzieningen in Nederland. Daaruit blijkt een ‘angst’ voor institutio-
nele vernedering: te veel overheidsregulering zou kunnen leiden tot kille bureaucratie 
en paternalisme in persoonlijke aangelegenheden zoals inkomen en gezondheid. Deze 
angst is nader te duiden met behulp van het inmiddels ‘klassieke’ denken van Abram 
de Swaan, Max Weber en Michael Lipsky. Opvattingen over menswaardig bestaan zijn 
bepalend voor hoe een samenleving haar verzorgingsarrangementen inricht. Wanneer 
de staat daarbij betrokken raakt, ontstaat een paradoxale situatie waarin ‘vertegen-
woordigers’ van de staat in ontmoetingen met burgers moeten laveren tussen han-
delen met en zonder aanzien des persoons tegelijkertijd. In de eigentijdse Nederlandse 
verzorgingsstaat is deze paradox verstrikt geraakt in een rechtsstatelijke dynamiek 
van categoriseren, fragmenteren en verantwoorden – zoals inzichtelijk gemaakt door 
Cees Schuyt, Paul Frissen en Willem Trommel. De decentralisaties van 2015, waarbij 
gemeenten verantwoordelijk werden voor taken op het terrein van jeugdhulp, partici-
patie en maatschappelijke ondersteuning, zijn een belangrijke recente poging om deze 
dynamiek te doorbreken en zijn daarom een relevante casus om nader te onderzoeken.
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Om dat onderzoek te kunnen verrichten is een conceptueel kader nodig dat opvattin-
gen over menswaardig bestaan omvat, dat oog heeft voor ontmoetingen tussen staat 
en burger én dat recht doet aan de intrinsieke rechtsstatelijke logica’s van de eigen-
tijdse Nederlandse verzorgingsstaat. Daarom hanteer ik voor het casusonderzoek een 
conceptueel kader dat bestaat uit het samenspel van mens, werk en taak. Dit samen-
spel begint bij de normatieve dimensie van de decentralisaties van 2015 – namelijk 
beelden over wat een menswaardig bestaan behelst – en legt vervolgens bloot hoe die 
normativiteit doorwerkt in de dagelijkse praktijk van zorg en ondersteuning en de 
bijbehorende opvattingen over taken en verantwoordelijkheden.

Het verhaal van de decentralisaties van 2015 draait om de mens die zichzelf redt en 
actief meedoet, om zorg dichtbij en op maat, en om een streven naar betaalbare zorg 
met een duidelijke ‘eigenaar’. De gemeente Utrecht – waar het casusonderzoek heeft 
plaatsgevonden – heeft van dit verhaal een lokale variant geconstrueerd, die aan 
de basis stond van het werken met buurtteams in de stad. In de ontmoetingen tus-
sen buurtteammedewerkers en inwoners van Utrecht speelt dit landelijke en lokale 
beleidsdiscours een duidelijke rol. In deze ontmoetingen moeten buurtteammede-
werkers echter in de eerste plaats zelf, onderling en in gesprek met inwoners af -
wegingen maken over ‘het goede’ op dat moment en in die setting. De opvattingen 
over menswaardig bestaan die daarin een rol spelen komen lang niet altijd overeen 
met die waarop het beleidsdiscours is gebaseerd. Sterker, het overkoepelende beleids-
discours is hier ook lang niet altijd behulpzaam, omdat het zich lastig verhoudt tot 
de veel zijdigheid en grilligheid van het dagelijks bestaan van inwoners. Hier botsen 
papier en praktijk.

Het etnografische onderzoek van ontmoetingen tussen ‘ vertegenwoordigers’ 
van de staat en burgers laat echter ook zien dat er reden is tot optimisme. Buurt-
teammedewerkers in Utrecht nemen veel ruimte om mensen in hun waarde te laten 
en tonen een groot vermogen om te laveren tussen handelen met en zonder aanzien des 
persoons. Een aandachtspunt daarin – met oog op het risico van verhulde liefdadig-
heid – is de mate waarin burgers afhankelijk kunnen worden van deze ‘vertegenwoor-
digers’ van de staat. Maar de discretionaire ruimte van deze ‘vertegenwoordigers’ 
verdient in beginsel ondersteuning en bescherming, omdat die een belangrijke 
waarborg vormt tegen de risico’s van kille bureaucratie en paternalistisch overheids-
optreden. Dit onderzoek heeft laten zien dat die ruimte door goed bedoelde regels en 
richtlijnen gemakkelijk wordt ondermijnd. Het besef dat dit niet vrijblijvend is, maar 
reële risico’s van institutionele vernedering met zich brengt, leidt tot een pleidooi voor 
bescheidenheid aan het adres van bestuurders, beleidsmakers en politici.
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 Summary in English

Because of decency. The state of dignified welfare

This book is about decency and humiliation in the Dutch welfare state. The welfare 
state has to a certain extent become an abstract, technical operation, in which ‘the 
human being’ has moved out of the picture. The institutions of the welfare state, on 
the other hand, are still based on normative ideas about human dignity. These under
lying ‘ideas’ have consequences for the ways institutions treat citizens in practice. 
At this moment it seems that the Dutch welfare state aims to guarantee a dignified 
existence for everyone, but in striving to do so puts that same human dignity under 
pressure. That observation is not without obligation, as Avishai Margalit’s (1996) story 
of the decent society shows. He argues that the way in which institutions respect 
human dignity – in other words: do not humiliate people – is of decisive importance 
for the decency of society as a whole. In Margalit’s view, the welfare state, because of 
its bureaucratic foundation, has good credentials for being decent. However, there are 
also risks of ‘institutional humiliation’, such as state paternalism, cold bureaucracy 
and disguised charity. This makes research into the normativity of the Dutch welfare 
state relevant and urgent.

In this research, I present several key moments in the development of the Dutch wel
fare state. They reveal an underlying ‘fear’ of institutional humiliation: too much gov
ernment regulation could lead to cold bureaucracy and state paternalism in personal 
matters such as income and health. The now ‘classic’ works of Abram de Swaan, Max 
Weber and Michael Lipsky help to get a closer view of this fear. Political and societal 
ideas about human dignity determine how a society organises its care arrangements. 
When the state becomes involved, a paradoxical situation arises in which representa
tives of the state, in encounters with citizens, must navigate between acting with and 
without respect to individuals at the same time. In the contemporary Dutch welfare 
state, this paradox has become entangled in a constitutional dynamic of categoris
ing, fragmenting and monitoring – as made clear by Cees Schuyt, Paul Frissen and 
Willem Trommel. The decentralizations of 2015, when Dutch municipalities became 
 responsible for tasks in the areas of children support, healthcare support and reso
cialisation, are an important recent attempt to change this dynamic and therefore a 
relevant case study for further research.
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In order to perform this research, a conceptual framework is needed which encom
passes views on human dignity, includes encounters between state and citizen, and 
does justice to the intrinsic constitutional logics of the contemporary Dutch welfare 
state. That is why I use a conceptual framework for the case study that consists of the 
reciprocity of ‘man’, ‘work’ and ‘task’. This reciprocity starts with the normative ideas 
behind the 2015 decentralisations – namely ideas about human dignity – and then 
exposes how this normativity influences the daily practice of caregiving and social 
support and the associated conceptions of tasks and responsibilities.

The discourse of decentralisations of 2015 revolves around independent, participating 
citizens, receiving (if necessary) closetohome and custommade care and support, 
and a government committed to affordable care with clear sense of ‘ownership’. The 
municipality of Utrecht – where the case study took place – constructed a local version 
of this story, which was the basis for employing social outreach teams in the city. The 
discourse of national and local policy plays a clear role in the encounters between 
professional team members and residents of Utrecht. In these encounters, however, 
the professionals must first and foremost consider for themselves, among themselves 
and in conversation with residents, what is ‘the right thing’ to do at that moment and 
in that setting. The ideas about human dignity that play a role in this do not always 
correspond to those on which the policy discourse is based. What’s more, the over
arching policy discourse is not always helpful, because it is difficult to translate to the 
versatile, capricious daily lives of residents. This is where paper and praktische differ.

However, the ethnographic study of encounters between ‘representatives’ of the state 
and citizens also shows that there is some reason for optimism. The professionals 
working for the social outreach team in Utrecht give great efforts to respect human 
dignity and show a great ability to navigate between acting simultaneously with and 
without respect to persons. A point of interest here – in consideration of the risk of dis
guised charity – is the extent to which citizens can become dependent on these ‘repre
sentatives’ of the state. But the discretionary power of these ‘representatives’ requires 
support and protection in principle, because it offers an important safeguard against 
the risks of cold bureaucracy and state paternalism. This research has shown that the 
described discretionary power is easily undermined by wellintentioned rules and 
guidelines. The realization that this is not without obligation, but entails real risks of 
institutional humiliation, urges a call for modesty to managers, policy makers and 
politicians.
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 Methodologie: bijlagen

Bijlage 1: Documenten discoursanalyse en beleidsanalyse

Selectie van documenten ten behoeve van discoursanalyse in hoofdstuk 6

• Ik ben begonnen met de keuze voor acht dossiers parlementaire documenten 
sinds 2006 die samen de breedte van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning 
en participatievoorzieningen beslaan en gezamenlijk ook de tijdsgeest van het 
debat over zorg en ondersteuning weergeven. Zes dossiers horen bij het ministe-
rie van VWS, twee dossiers horen bij het ministerie van BZK. Dat laatste is logisch 
omdat de decentralisaties een herverdeling van taken tussen overheden behel-
zen – en de bestuurlijke inrichting van Nederland valt onder het ministerie van 
BZK. Alle documenten zijn geraadpleegd via het online archief van Kamerstuk-
ken, te vinden onder ‘Officiële bekendmakingen’ op www.overheid.nl.

• Binnen deze dossiers heb ik een eerste, ruwe selectie van documenten gedaan 
op basis van de zoekterm: | decentral* | Deze selectie leverde tussen de 40 en 
180 documenten per dossier op.

• Daarna heb ik een tweede selectie gedaan op basis van een scan van de titels 
van de kamerstukken. Als een kamerstuk me relevant leek heb ik het document 
geopend en de onderwerpen gescand die in het desbetreffende document aan de 
orde zijn. Indien mijn gevoel van relevantie leek te kloppen, kwam het document 
voorlopig op de lijst. Deze tweede selectieronde leidde tot een forse uitdunning 
van het aantal documenten per dossier. Uit de eerste ronde volgde namelijk ook 
vaak agenda’s van vergaderingen, individuele moties van Kamerleden en bij lagen 
bij Kamerstukken. Interessant materiaal, maar het valt buiten de scope van mijn 
analyse: namelijk het verzamelen van verschillende normatieve argumenten in 
het politieke gesprek over de decentralisaties.
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• Ter controle deed ik een derde selectieronde op basis van specifieke zoektermen. 
Indien één of meerdere van deze termen in de lopende tekst voorkomt, kwam het 
document op de lijst voor analyse:
o →	| redzaam* | (selecteert ‘zelfredzaamheid’ en varianten daarop)
o →	| particip* | (selecteert ‘participeren’, ‘participatie’ en varianten daarop)
o →	| maat* | (selecteert ‘maatwerk’, ‘op maat’ en varianten daarop)
o →	| verantwoordelijk*| (selecteert o.a. ‘verantwoordelijk’ en ‘verantwoorde-

lijkheid’)
o →	| nabij* | (selecteert ‘nabijheid’ en varianten daarop. Ter controle heb ik 

ook op | dicht*| van ‘dichtbij’ gezocht)

Deze vijf zoektermen zijn gebaseerd op de zogenaamde “decentralisatiebrief” (zie 
onderstrepingen in het kader hieronder). In deze brief van de regering van febru-
ari 2013 uit wordt het uitgangspunt ten aanzien van de decentralisaties gefor-
muleerd (zie het citaat hierna). Deze brief schetst zowel de aanleidingen voor 
de decentralisaties als de implicaties voor burgers en gemeenten ervan. In latere 
Kamerstukken wordt aan deze brief gerefereerd als “de decentralisatiebrief”. Bij 
het selecteren van de stukken in de andere dossiers bleken de eerste drie zoek-
termen overigens vaak al voldoende op te leveren om een stuk definitief op de 
lijst voor analyse te zetten.

“Het uitgangspunt van het kabinet is dat de zelfredzaamheid van de burger 
maximaal dient te worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Goede ondersteuning en 
– nog belangrijker – goede gezondheid en actieve deelname aan de maatschappij 
zijn namelijk niet alleen een zaak van de overheid. Burgers zijn samen met hun 
netwerk in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Desalniettemin moeten men-
sen die het echt nodig hebben, kunnen blijven rekenen op de ondersteuning door 
de overheid. Ondersteuning die aansluit bij de behoefte van burgers en aansluit 
bij hun mogelijkheden. Gemeenten kunnen op deze manier beter inspelen op de 
behoefte van burgers.
Tegelijkertijd ziet het kabinet, net als de VNG, dat maatwerk nodig is bij de onder-
steuning van burgers en onnodige bureaucratie vermeden kan worden door het 
anders, dichter bij de burger, organiseren van dienstverlening. Niet de huidige 
afzonderlijke regelingen en voorzieningen dienen daarbij centraal te staan, maar 
de individuele ondersteuningsbehoefte van de burger. (…)”
(TK 33400 VII – nr. 59, pagina 1)
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Deze derde en laatste selectieronde heeft geleid tot de volgende definitieve 
documentselectie:

Dossier Naamgeving Periode Stukken Aantal

30597 Toekomst AWBZ 2006-heden TK: 206, 217, 365, 422 4

32620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport

2011-heden TK: 1, 2, 21, 27, 78, 89, 132 7

33127 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken 
op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde 
verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

2011-2013 TK: (h) 72-6, (h) 73-11 2

33161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de wet sociale 
werkvoorziening, de wet werk en arbeidsondersteu-
ning jonggehandicapten en enige andere wetten 
gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt 
voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie 
van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

2012-2015 TK: 3, 110, 116, 204
EK: C, D, E, (h) 35-9 

8

33400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 
voor het jaar 2013 

2013 TK: 59, 63, 70, 73, 80, (h) 
36-25, (h) 37-8, (h) 37-11

8

33684 Regels inzake de gemeentelijke verantwoordelijkheid 
voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeug-
digen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

2013-2014 TK: 3, 9, 10, 19, 45, 75, (h) 
13-16
EK: C, D, E, F, (h) 19-2

12

33750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 
voor het jaar 20134

2014 TK: 14, (h) 101-10 2

33841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het 
gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd 
wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2015)

2014-2016 TK: 3, 15, 34, 44, 49, 54, 
64, 108, 164, 167, (h) 79-6
EK: B, F, G, (h) 38-8

15

Totaal:  58

Methodologie: bijlagen 225

Content.indd   225Content.indd   225 19 Jul 2021   09:31:1319 Jul 2021   09:31:13



Bronmateriaal: documenten ten behoeve van beleidsanalyse in hoofdstuk 7

Beleidsdocumenten, online te raadplegen via https://zorgprofessionals.utrecht.nl/
hulp-en-ondersteuning-wmo/documenten-wmo/

Gemeente Utrecht (2011).  Op eigen kracht en meedoen naar vermogen. Integrale aanpak voor 
Utrechters in een kwetsbare positie.

Gemeente Utrecht (2012).  Meedoen naar vermogen. Eerste uitwerking en plan van aanpak.
Gemeente Utrecht (2013a).  Wmo kadernota – meedoen naar vermogen
Gemeente Utrecht (2013b).  Meedoen naar vermogen. WMO Uitvoeringsplan eerste fase: van 

kaders stellen naar inrichten, naar uitvoeren.
Gemeente Utrecht (2014).  Meedoen naar vermogen. WMO Uitvoeringsplan tweede fase: van 

inrichten naar uitvoeren.
Gemeente Utrecht (2016).  Aansluiten bij de kracht van mensen. Utrecht vernieuwt de sociale 

zorg.

Officiële bekendmakingen, te raadplegen via het Gemeenteblad (Gmb) van de gemeente 
Utrecht (online terug te vinden op www.offcielebekendmakingen.nl/gemeenteblad)

Gmb 2014 19948 Subsidieregeling Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin
Gmb 2014 19282 Subsidieregeling Buurtteamorganisatie Sociaal
Gmb 2015 15486  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2015
Gmb 2015 17105 Verordening Jeugdhulp Utrecht 2015
Gmb 2015 13718  Beleidsregels Wmo 2015
Gmb 2018 19628 Beleidsregel Buurtteamorganisatie Sociaal 20192024
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Bijlage 2: Werkafspraken met het buurtteam

Werkafspraken

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op het promotieonderzoek van 
 Willemijn van der Zwaard.

1. Willemijn krijgt toestemming om in 2018 gedurende een periode van zes maan
den observaties en interviews te verrichten bij het buurtteam […] in Utrecht. Deze 
periode is onderverdeeld in twee rondes van drie maanden (12 weken).

2. De observaties beslaan ca. anderhalve dag per week. Het gaat om:
• Ontmoetingen tussen inwoners en buurtteam medewerkers. Intensieve 

observaties bij 4 medewerkers van het buurtteam (2 jeugdhulp / 2 volwasse-
nen hulp) tijdens:
o Gesprekken bij mensen thuis
o Ontmoetingen op buurtteam locatie
o Ontmoetingen op derde locaties zoals het spreekuur in een school

• Ontmoetingen aan de ‘voordeur’ van de buurtteamlocatie
• Casus/teamoverleg in het buurtteam

3. Observeren betekent meelopen en meekijken, zonder actieve rol. Denk iemand 
die wel getuige is, maar geen deelnemer. Willemijn maakt ter plaatse aantekenin
gen van alles wat ze waarneemt.

4. Observaties vinden alleen plaats met toestemming van betrokken inwoner. De 
medewerker vraagt vooraf aan de inwoner of observatie akkoord is.

5. Interviews met inwoners vinden direct na afloop van de ontmoeting plaats, in 
afwezigheid van de medewerker. Voor deze interviews vraagt Willemijn ter 
plaatse zelf apart nogmaals toestemming aan de inwoner. Deze interviews wor
den niet opgenomen.

6. Interviews met de betrokken medewerkers worden apart ingepland en dienen 
het aanscherpen, bijstellen, verdiepen van de observaties. Deze interviews vin
den steeds na de eerste, voorafgaand aan de tweede en na de tweede observatie
ronde (dus in totaal drie interviews per medewerker) en worden opgenomen.

7. In het proefschrift worden geen namen van medewerkers en inwoners genoemd 
en herkenbare persoonsgegevens worden weggelaten. Ook het buurtteam […] 
wordt niet bij naam genoemd in het proefschrift. Het gebruik van eventuele cita
ten gebeurt anoniem. Zo is de informatie in het proefschrift niet tot personen 
herleidbaar.
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8. De gemeente Utrecht wordt wel bij naam genoemd in het proefschrift. Defini
tieve afstemming hierover vindt plaats tussen Willemijn en de gemeente, zodra 
de nieuwe politieke vertegenwoordigers in functie zijn (dus na de verkiezingen 
op 21 maart 2018). Willemijn zorgt voor regelmatige tussentijdse updates richting 
de gemeente.

9. Wanneer het manuscript van het proefschrift gereed is, stuurt Willemijn dit naar 
de vier medewerkers, de twee teamleiders, de twee bestuurders en naar de amb
telijke betrokkenen bij de gemeente Utrecht. Zij krijgen dan allen gelegenheid om 
het manuscript te lezen, om zo feitelijke onjuistheden in het onderzoek te voor
komen.

Mijn onderzoek in één alinea

Met deze informatie kunnen de medewerkers vooraf toestemming vragen aan de 
inwoners. Ik weet dan ook van tevoren bij welke ontmoetingen ik aanwezig kan zijn.

Waarover gaat mijn onderzoek?

In Nederland zijn veel politici en bestuurders druk met het verbeteren van de zorg en 
ondersteuning. Veel van de plannen gaan over hoe zorg en hulp aan mensen meer op 
maat gegeven kan worden. Ook vinden politici en bestuurders het belangrijk dat men-
sen actief meedoen in de samenleving en zich zelf (en/of hun gezin) zo veel mogelijk 
zelf weten te redden. Al deze plannen hebben invloed op hoe hulpverleners dagelijks 
hun werk doen (in dit geval de medewerker van het buurtteam). De gesprekken tus-
sen hulpverleners en inwoners zijn als het ware gekleurd door deze grote plannen. Ik 
observeer die gesprekken en vraag aan medewerkers en inwoners hoe ze die ervaren. 
Dat doe ik omdat ik denk dat er soms veel verschil zit tussen de grote plannen op 
papier en de ervaringen in de praktijk. Ik hoop met mijn onderzoek te laten zien dat 
we in de politiek en in het beleid meer kunnen leren van de ervaringen van inwoners 
en hulpverleners dan we nu doen.

Hoe gaat het in zijn werk?

• Ik kijk alleen mee en neem niet actief deel aan het gesprek. Ik maak wel aanteke
ningen van het gesprek.

• Alle namen en persoonsgegevens blijven volledig anoniem.
• Na afloop zou ik graag nog een paar korte vragen stellen. Dat is een kort gesprekje 

tussen mij en de inwoner van maximaal 5 minuten. Ik stel dan vragen over hoe 
inwoners de ontmoeting ervaren hebben. Ik zal hier zelf ter plekke nog toestem-
ming voor vragen, en de inwoner mag altijd nee zeggen.
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Bijlage 3: Field notes maken en analyseren

In de analyse met behulp van het codeerprogramma ATLAS TI heb ik alle observaties 
die ik bij het buurtteam heb gedaan om te beginnen letterlijk een plek gegeven. Ik heb 
dus alle observatiedata aan een locatie gekoppeld. In mijn observaties komen vijf ver-
schillende locaties voor (zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 8.1.):

• Aan de voordeur: ontmoetingen aan de balie van het buurtteam waar mensen 
kunnen binnenlopen. De officiële naam van deze balie is “de voordeur”.

• Aan de keukentafel: ontmoetingen bij inwoners thuis;
• In de spreekkamer: ontmoetingen in één van de spreekkamers op het kantoor 

van het buurtteam;
• Op kantoor: ontmoetingen tussen medewerkers van het buurtteam onderling 

(zoals vergaderingen, maar ook informele gesprekken tussen medewerkers)
• In de wijk: ontmoetingen tussen het buurtteam en andere zorg- en hulpverleners 

in de wijk/regio en activiteiten van het buurtteam in de wijk (zoals een spreekuur 
in een woonzorgcentrum)

Vervolgens heb ik alle field notes ook gecodeerd met behulp van de normen die ik uit 
de discours- en beleidsanalyse heb afgeleid. Hieronder een voorbeeld van hoe dit eruit 
zag.
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Daarna heb ik handmatig een analyse gemaakt van alle gecodeerde data. Dat deed ik 
op de volgende manier:

1. Bundelen alle data over mensbeeld (fragmenten m.b.t. zelfredzaamheid, parti
cipatie, normaliseren), werkwijze (fragmenten m.b.t. nabijheid en maatwerk) en 
taakopvatting (fragmenten m.b.t. eigenaarschap en betaalbaarheid).

2. Bestuderen alle data per dimensie (mens/werk/taak), op hermeneutische wijze 
handmatig rode draden markeren en benoemen, ongeacht of die overeen kwa
men met de beschrijvingen van de normen in de discoursanalyse. De data juist 
zoveel mogelijk voor zich laten spreken en de analyse uitstellen. Het gaat hier 
echt nog om een presentatie van de observatiedata.

3. Per rode draad een beschrijving maken, aangevuld met citaten ter ondersteu
ning van elk element dat ik presenteerde (zie hiervoor de paragrafen 8.2., 9.1 en 
10.1.). Hieronder een korte illustratie van deze werkwijze, aan de hand van de 
rode draad ‘het buurtteam aan de voordeur’ (zie volledige uitwerking in para
graaf 8.2.). In het kader staat een greep uit de observatiedata m.b.t. voordeur/
werkwijze, aangevuld met de manier waarop ik deze data vervolgens in verhaal
vorm en met behulp van citaten heb gepresenteerd.

41:9 D. meldt zich met de woorden: “Ik twijfel wel over de voordeur en aanmeldclub”. 
Er wordt gelachen e en gepolst of hij dit meent. F. zegt: “D. heeft natuurlijk een hele eigen 
visie daarop” en even later, lachend, “dan moet je eerst stage lopen”. Deze laatste opmer
king volgt op een opmerking van N. dat deze taak niet alleen denken, maar ook echt mee
draaien en meedoen behelst. à cynisme over voordeurdienst vs. mensen die voordeur 
serieus nemen

42:11 E. vertelt aan P. over de voicemails van vorige week die ze nog op de ‘voordeurtele
foon’ vond. Die h adden eigenlijk maandag al moeten worden afgehandeld. P. vraagt wie 
maandag de voordeur had; dat E. het wel even moet doorgeven aan diegene. E. zegt dat ze 
dat niet uit haar hoofd weet. P: “ik ook nog steeds echt niet.” Als P. weer weg is vertelt E. 
over de ‘voordeurtelefoon’: die hebben ze in de middag afwisselend in blokken van 2 uur – 
en ze delen die met buurtteam van de nabijgelegen wijk. Ik vraag of dat zo is omdat je geen 
afspraken kunt hebben als je dienst hebt. E. beaamt dat. Ze vertelt dat er wel collega’s zijn 
die de telefoon dan mee nemen naar een afspraak. E.: “Ik vind dat niet prettig (…) stel je 
voor je krijgt een aanmelding en het duurt heel lang.” à zorgen over manier waarop voor-
deurtelefoon wordt bijgehouden; weinig animo om voordeurtelefoondienst te draaien

42:12 Ondertussen valt het me op dat het computerscherm heel goed te zien is voor men
sen die aan de balie staan. De gezamenlijke agenda met het afsprakenoverzicht staat soms 
open, bijvoorbeeld als je voor een inwoner iets moet opzoeken waar diegene bij staat. E. 
lijkt hier ongemakkelijk mee en probeert als ze iets moet opzoeken voor iemand andere 
afspraken snel weg te klikken, om geen persoonlijke gegevens zichtbaar te laten zijn. à 
ongemak met waarborg privacy in open ruimte
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49:1 Een meneer meldt zich aan de balie. Hij zegt dat hij een afspraak wil maken met [dat 
versta ik niet] A. reageert meteen: “Wat goed dat u gekomen bent!”. Ze stelt voor om vol
gende week een afspraak met meneer te maken. [Ze maken de afspraak en hij vertrekt.]. U.: 
“Zo, jij bent scherp!” en hij zegt dat hij nog niet zo snel verstaan had dat meneer naar haar 
vroeg. A. vertelt dat meneer vorige week heel boos was, en dat ze toen even heeft bijge
sprongen. “Maar toen ik Pools praatte, bleef hij gewoon Nederlands praten”. [ik leid hieruit 
af dat ze er bij is gehaald omdat ze Pools kan en meneer erg slecht Nederlands spreekt]… à 
vindbaarheid, laagdrempeligheid van toegang aan de voordeur; spontane ontmoeting.

55:5 20 vertelt dat hij “helemaal hiernaast” stond. A.: “Ja hier doen we alle afspraken, en 
daar is de voordeur. Beetje verwarrend.” 20 beaamt dat. > verwarring over waar (voor-
deur van) buurtteam is; kritiek op toegankelijkheid

56:6 Ik vraag P. of het druk is vanmorgen. Ze zegt dat het heel stil is. P. vertelt dat het de 
afgelopen weken ineens veel rustiger is geworden. Sinds de verhuizing naar dit pand is er 
meer verwarring voor mensen waar ze nou precies moeten zijn. En mensen lopen minder 
makkelijk even binnen, is haar gevoel. Dat levert de vraag op of het wel zin heeft. “Van
morgen heb ik drie mensen gehad die verkeerd waren, één telefoontje en iemand voor het 
wijkbureau. Dat zijn best dure uren.” Ze vertelt dat het oorspronkelijk de bedoeling was 
dat de voordeur in dit pand zou komen – die beslissing is al een aantal jaar geleden geno
men. Ze zijn echter wel in het andere pand gestart en waren daar eigenlijk heel tevreden 
mee. De mensen die controleren op privacy waren ook meer te spreken over die andere 
setting: hier is het nogal open allemaal en “ik moet er steeds aan denken mijn scherm af te 
sluiten. En aan de telefoon kan ik soms ook niet de vragen stellen die ik wil.” Ze vindt dat 
de verhuizing van de voordeur “toch niet echt bottomup is gebeurd”. Het leek een beetje 
alsof de beslissing nu eenmaal genomen was en dat het daarom ging gebeuren – vertelt 
P. à het wordt steeds stiller aan de voordeur; open ruimte waarborgt privacy slecht 
(scherm afsluiten, beperkingen om vragen te stellen); frustratie over manier waarop 
voordeur geregeld wordt / hoe daarover beslissingen genomen worden

49:2 [Als ik bij A. aanschuif achter de balie vertrekken G. en U. net. “Veel plezier met deze 
dienst” zegt G. lachend tegen mij. Eenmaal buiten komt ze nog even terug. Ze bespreekt 
met A. de overdracht van een casus.] à cynisme over voordeurdienst
G.: “Wat doen we met onze vriend?” Ze zegt dat er even een overdrachtsmomentje moet 
komen met A. of P. en ze vraagt wie van hen eerste aanspreekpunt wordt. A. antwoordt 
[lachend]: “Wij doen niet echt aan 1e of 2e, wij doen aan hoe het uitkomt.” Ze zegt dat ze 
de casus nog niet gelezen heeft en ook nog niet met J. heeft overlegd. G.: “Het is dus een 
[ze begint te fluisteren] hele zwakke jongen.” Ze vertelt dat je hem echt aan de hand moet 
nemen en dat het in hele kleine stapjes gaat: “Ik weet niet of jij engelengeduld hebt?!”
(…) Even later zegt ze dat het voor deze jongen wel fijn is als er één aanspreekpunt is. 
“Dus ik weet niet wie van jullie het meeste geduld heeft, en het meest met LVB werkt?” Ze 
voegt dat ze hem nog moet vertellen dat ze de casus overdraagt. G. [lachend]:”Omdat hij 
dus geen kind blijkt te hebben.” G. licht toe dat ze het hem zal uitleggen, dat zij alleen met 
gezinnen werkt en dat haar collega’s de hulp gaan bieden.
G.: “Het is met name bij hem dat hij struisvogelpolitiekje speelt.” Ze vertelt dat de jongen 
moeilijk bereikbaar is, en zich steeds weer helemaal op andere dingen stort. Laatst had ze 
hem gevraagd een overzicht van inkomsten en uitgaven te maken “en dan ben je tien minu
ten bezig om uit te leggen wat je daarmee bedoelt, in jip en janneke taal, dat niveau dus.” 
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(…) A. vraagt: “op welk moment ga je dan achter hem aan?” G. antwoordt dat ze wel drie 
maanden met hem geappt heeft, maar dat hij vaak lange tijd niet reageerde. Na 1,5 maand 
had ze de casus  ingebracht in het teamoverleg, en toen hebben ze besloten toch wat actiever 
erachteraan te gaan. Toen is G. met twee brieven – voor de jongen zelf en voor zijn ouders, 
want “daar is hij het vaakst” – langsgegaan. Ze trof vader, “maar die wist niets van onze 
betrokkenheid.” Ze vertelt dat vader nu wat actiever betrokken is en ze de jongen dus ook 
via zijn vader kunnen bereiken als dat handig is. G.: “Das niet helemaal op z’n buurtteams, 
maar ja.” [ze spreken af dat G. de jongen een bericht stuurt met A. in cc, en dat A. daarna 
contact met hem opneemt.] à voordeur is plek voor casusoverdracht
G. [lachend]: “Dit was de overdracht.” [ze kijkt om zich heen in de hal, waar het leeg en stil 
is] “en de hele kroeg heeft meegenoten.” > voordeur is open ruimte waar privacy niet 
goed gewaarborgd is
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Bijlage 4: Interviewvragen ronde 1 en 2

Interviewvragen ronde 1 (4 medewerkers, juni 2018):

Het karakter van het interview is niet al te directief (dat past bij een eerste ronde veld-
werk; vgl. Evers 2015). Het zijn formele interviews in de zin van dat ze “gepland” wor-
den en dat ik een set vragen voorbereid. De interviews zelf zijn semigestructureerd 
– met in elk geval veel ruimte voor doorvragen en uitweiden. Ik plan gesprekken van 
1,5 uur in, op het kantoor van het buurtteam. Ik neem de gesprekken op. Ik gebruik 
hiervoor opnameapparatuur van mijn werk. Ik maak pragmatische transcripten (vgl. 
Evers 2015).

Opzet semigestructureerd interview in drie delen/thema’s: werk – wereld – weten-
schap.

Werk

• Wanneer vind je zelf dat een ontmoeting met een cliënt “goed” is gegaan?

• Wat doe je in de ontmoeting met cliënten om hen te laten ervaren dat je er voor ze 
bent / hen ziet /hen serieus neemt / hen iets duidelijk wilt maken / [afhankelijk 
van antwoord vorige vraag] / …?

• Wat heb je daarvoor van collega’s / teamleider / organisatie / gemeente / … 
nodig?

Actie: vrij reflecteren op fragmenten – wat valt je op en waarom?
Actie: vrij reflecteren op stelling 1 – wat vind je en waarom?

Wereld

• Wat is volgens jou ‘de werkwijze’ van het buurtteam? Waar baseer je dat op en/of 
hoe heb je je die eigen gemaakt?

• Welk beeld van cliënten spreekt er volgens jou uit deze werkwijze? En welk beeld 
van ‘goede’ zorg?

• Welk aspect van die werkwijze is inspirerend / werkt voor jou in de praktijk? 
Waarom?

• Welk aspect van die werkwijze is belemmerend / werkt voor jou niet in de prak
tijk? Waarom?

Methodologie: bijlagen 233

Content.indd   233Content.indd   233 19 Jul 2021   09:31:1319 Jul 2021   09:31:13



Actie: vrij reflecteren op fragmenten – wat valt je op en waarom?
Actie: vrij reflecteren op stelling 2 – wat vind je en waarom?

Wetenschap

• Hoe heb je mijn aanwezigheid in de afgelopen periode ervaren?

Actie: vrij reflecteren op stelling 3 – wat vind je en waarom?

• Heb je wensen of behoeften voor de tweede ronde observaties?

• Wil je me verder nog iets meegeven voor het vervolg?

Stellingen:

1. Datgene dat in ontmoetingen met inwoners het verschil maakt heeft weinig te 
maken met wat de gemeente bestempelt als ‘goede’ zorg.

2. Het buurtteam slaagt erin om abstracte beleidsidealen als ‘zelfredzaamheid’ en 
‘participatiesamenleving’ te concretiseren in één gezamenlijke werkwijze

3. Deze vorm van onderzoek doen stelt Willemijn in staat om een volledig beeld te 
krijgen van hoe het buurtteam invulling geeft aan zijn opdracht.

Tekstfragmenten:

Fragment 1

Setting: nagesprek inwoner

Ik vraag of het klopt dat hij en [medewerker] een klik hebben. Dat is zeker zo, bevestigt 
[inwoner]. En: “Ze is als een dochter voor me”. Ik vraag waar dat in zit. Hij vertelt dat 
[de medewerker] een beetje lijkt op zijn overleden vrouw. Ik vraag of hij zijn verhaal 
bij haar kwijt kan. Hij zegt dat dat zo is. Op mijn vraag hoe dat komt antwoordt hij: 
“Ze praat heel normaal.” En even later: “Ze accepteert me zoals ik ben”. Hij zegt ook 
meerdere keren dat hij het heel leuk vindt als ze komt, en gezellig om even een praatje 
met haar te maken.

Fragment 2

Setting: nagesprek inwoner

Ik vraag [inwoner] hoe ze de dingen regelt met de andere organisaties waar ze ook 
zorg van krijgt. Ze vertelt dat het “best even overschakelen” was van de [zwaardere, 
aanvullende psychiatrische zorg] naar het buurtteam. Ik vraag of ze kan vertellen 
waar dat in zit. Ze zegt dat ze dat lastig vindt, omdat het al een tijd geleden is. Al pra-
tende komt ze erop dat het waarschijnlijk te maken heeft met dat de hulpverlener van 
die andere organisatie ook een vriendin van haar geworden was. Dat ze met haar een 
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heel emotionele tijd heeft doorgemaakt, en dat het contact daarom erg diepgaand was. 
[Inwoner].: “Als ik toen gewone hulp had gehad in plaats van hulp van een vriendin, 
dan was de overschakeling minder geweest dan nu.”

Fragment 3

Setting: verslag gesprek inwoner

[Inwoner] antwoordt dat ze bezig is met het aanvragen van een WIA en dat ze liever 
niet alleen naar de afspraak bij het UWV wil. “Je weet hoe ik praat, ik doe mezelf beter 
voor dan ik ben.” Ze zegt ook dat ze iemand mee wil die goed luistert. “Ik onthoud 
zelf niet alles en als een ding vergeet wat ik moet doen dan ben ik straks m’n WIA 
kwijt.” [Medewerker] [trappelt met zijn voeten op de vloer] vraagt wanneer de afspraak 
is. Ze denkt ergens in juni.

Medewerker: “Laat mij tijdig weten wanneer het is, dan ga ik mee.”
Inwoner: “Dat zou ik fijn vinden.”
Medewerker [lacht]: “Zeker weten?”
Inwoner [lacht ook]: “Anders zeg ik het wel, dan neem ik gewoon [collega medewerker]. mee in 
plaats van jou.”

Fragment 4

Setting: nagesprek inwoner

Ik vraag [inwoner] hoe ze het vindt dat het buurtteam dingen voor haar regelt. Dat is 
wel een steun, zegt ze. Ik vraag waar dat in zit. [Inwoner] geeft aan dat het buurtteam 
dingen voor haar regelt, dat ze er vragen kan stellen en dat ze haar proberen te hel-
pen. Hoewel ze het soms toch ook zelf weer regelt, voegt ze toe. Ik zeg dat ik dat veel 
gehoord heb in het gesprek: al het regelen. [Inwoner] vertelt dat ze er soms zo boos 
van wordt, en dat het wel lijkt als ze “niet een bord maar en bunker voor de kop heb-
ben” bij de gemeente. Ze zegt dat ze dat niet persoonlijk bedoelt: “Maar het instituut 
gemeente”.

Fragment 5

Setting: Casuïstiek bespreking

In het begin ging [medewerker] erg gestructureerd te werk: met plannen en doelen. 
“Maar ik merkte dat dat de druk alleen maar verhoogde.” Ze vertelt dat mevrouw 
ook graag ad hoc dingen doet en al die plannen en taken bij elkaar werd dan te veel. 
“Dus ik ben dat anders gaan doen.” Ze vertelt dat ze minder planmatig met mevrouw 
werkt. Ze heeft haar aangemeld bij de sorteergroep en zelf handelt ze alleen nog op 
verzoek bij vragen van mevrouw. Ze vraagt zich af of dit past vanuit de werkwijze van 
het buurtteam. “Het idee is dat je mensen leert zelfredzamer te worden. Daar ben ik 
mee opgehouden.”

Methodologie: bijlagen 235

Content.indd   235Content.indd   235 19 Jul 2021   09:31:1319 Jul 2021   09:31:13



[collega].: “Wat maakt dat je denkt ‘ik maak haar niet zelfredzamer’?”
[medewerker]: “Ze stelt een vraag, en die lossen we dan op. En wat ik dus niet doe is 
met haar kijken hoe ze het de volgende keer zelf kan.”
[andere collega]: “Waarom doe je dat niet?”
[medewerker]: “ Dan kreeg ze ‘huiswerk’ van mij en dat werkte stressverhogend omdat 
er dan ondertussen ook vanuit haarzelf dingen bijkwamen.”

Interviewvragen ronde 2 (voorjaar 2019, 12 interviews):

A. Het verhaal van de decentralisaties

• Welke beelden van ‘de hulpbehoevende mens’ bestaan er in relatie tot de decen
tralisaties?

• Welke opvattingen over ‘goede’ zorg en ondersteuning bestaan er in relatie tot de 
decentralisaties?

• Welke betekenis wordt aan ‘menselijke waardigheid’ gegeven in de decentralisa-
ties?

• Welk beeld van de relatie overheid – burger tekent de decentralisaties?

Doel van vragen in blok A: de antwoorden op deze vragen kan ik gebruiken om de norma
tieve overwegingen en argumenten t.a.v. de decentralisaties (en de implementatie daarvan) 
op macro en mesoniveau nader te duiden. De antwoorden op deze vragen interpreteer 
langs de lijnen van de decentralisatieverhalen uit hoofdstuk 6. Deze vragen komen daarom 
zo goed als overeen met de vragen die ik heb gebruikt bij het maken van de discoursana
lyse van het landelijke politieke gesprek over de decentralisaties.

B. Waardigheid op de werkvloer

• Wat doen hulpverleners (of: wijkteammedewerkers) in hun contact met inwoners 
om hen in hun waarde te laten?

• Wat hebben zij daarvoor nodig van collega’s / leidinggevende(n) / hun organisa-
tie / de gemeente / het Rijk?

• Welke organisatievormen en/of beleidsmaatregelen faciliteren / ondersteunen / 
illustreren dit?

Doel van vragen in blok B: deze vragen hebben als doel om door te vragen op elementen 
van ontmoeting, ervaring en bejegening op de werkvloer – of beter gezegd: de aannames 
daarover – met daaraan gekoppeld de vraag ‘hoe je dan dat eigenlijk organiseert’. De ant
woorden op deze vragen kan ik straks mooi langs de antwoorden van de medewerkers 
zelf over hoe zij hun werk doen, en langs de observaties van elementen van ontmoeting, 
ervaring en bejegening die ik heb gedaan tijdens mijn veldwerk. De vragen komen lijken 
sterk op de vragen die ik de medewerkers heb gesteld over hun werk tijdens de interviews 
na mijn eerste ronde veldwerk.
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C. Verbinding(en) micro – meso – macro

• Hoe wordt verbinding gelegd tussen beleid en uitvoering van de decentralisaties 
(in het ideale plaatje en in realiteit)?

• Welke rol spelen normatieve argumenten in de wisselwerking tussen beleid en 
uitvoering (in vergelijking tot bijvoorbeeld financiële of organisatorische argu-
menten)?

• Welke rol speelt ervaringskennis in het evalueren van beleid en/of in de totstand-
koming van nieuw beleid?

Doel van vragen in blok C: met deze vragen wil ik informatie verzamelen over het belang 
dat partijen op meso en macroniveau al dan niet hechten aan normatieve kanten van hun 
beleid. Daarnaast wil ik meer te weten komen over hoe zij denken verbinding te leggen 
met wat er op de werkvloer gebeurt (met n=1, zeg maar) en welke betekenis zij aan die 
verbinding toekennen. Deze vragen sluiten aan bij de ambities t.a.v. de gedecentraliseerde 
verhouding beleid – frontlijn (“de nabije overheid”) en studies over hoe die verhouding in 
de praktijk uitpakt.

NB. Gedurende het gesprek heb ik ook gevraagd om reactie op de tekstfragmenten die 
ik in interviewronde 1 heb gebruikt. De stellingen heb ik in de tweede interviewronde 
niet gebruikt.

Werkwijze analyse interviews

In de handmatige analyse van de verdiepingsinterviews ben ik als volgt te werk 
gegaan:

1. Markeren van het niveau en de dimensie waarop een uitspraak betrekking heeft. 
Bijvoorbeeld: landelijk niveau, dimensie mensbeeld. Of: Utrecht, dimensie werk
wijze. Of: buurtteam, dimensie taakopvatting. Hieronder een aantal fragmenten 
uit de interviews ter illustratie. Op grond hiervan kon ik vaststellen welk inter
viewmateriaal in welk hoofdstuk/paragraaf aan de orde moet komen.

2. Handmatige analyse van de rode draden in het interviewmateriaal per hoofd
stuk/paragraaf en het benoemen van uitspraken die juist anders waren of extra 
opvielen. Het ordenen van het materiaal per hoofdstuk/paragraaf gebeurde aan 
de hand van de thema’s die ik op grond van de observaties al benoemd had – 
vgl. de kopjes in de paragrafen 8.2, 9.1. en 10.1.

 Dus bijvoorbeeld in het interviewmateriaal dat betrekking had op de mensbeel
den bij het buurtteam (hoofdstuk 8) vroeg ik me af: wat zeggen deze responden
ten over de thema’s die in de observaties naar voren kwamen? Namelijk:
a. Verwelkomen en afbakenen aan de voordeur
b. Jij, ik of samen: wie doet wat? / onderlinge verhoudingen
c. Op (t)huisbezoek: norm schoon huis, gebruikelijke zorg
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d. De belangrijke ander: gezelligheid, praatje maken, goed luisteren, normaal 
praten / in de waarde laten / vertrouwensband opbouwen vs. belangrijke 
ander worden

e. Het gewone leven activeren: alledaagse zaken benutten, participeren
f. Onmisbare schakel; buurtteam als tussenpersoon
g. Zelfredzaamheid bevorderen

Sommige thema’s kwamen duidelijk terug in de gesprekken, andere minder.

3. Thematische weergave van interviewmateriaal in desbetreffende hoofdstuk/
paragraaf, citaten selecteren die uitspraken onderbouwen.

4. Specifiek voor hoofdstuk 8, 9 en 10: analyse van de reacties op een van de frag
menten uit mijn observaties. Bijvoorbeeld het fragment waarin de buurtteam
medewerker met een dochter wordt vergeleken (= fragment 1). Een greep uit de 
uitspraken die daarover gedaan zijn, aangevuld met inzage in de analyse die ik 
daar dan over heb opgetekend (pagina 125126):

“Die is lekker dubbel. (…) Aan de ene kant laat die die gelijkwaardigheid ook weer heel mooi zien. 
Waarbij bijna letterlijk in: ‘ze praat heel normaal’. Aan de andere kant zit het idee dat je als gezins-
werker een duurzame oplossing nastreeft. Deze relatie is, die kan niet duurzaam zijn op een gegeven 
moment gaat die gezinswerker weer weg. In de woorden van deze mevrouw gaat die dan dus een 
dochter verliezen.” Je organiseert bijna een soort verlieservaring, dus daarom moet je zorgen dat 
je goed aansluit, maar nooit op deze stoel terechtkomt. Dan moet je jezelf namelijk weer overbodig 
maken. “Misschien had je wel moeten zorgen dat je nooit zo nodig werd.” à enerzijds positieve 
reactie; staat symbool voor gelijkwaardigheid. Anderzijds kritische reactie t.a.v. duur-
zaamheid (citaat over ‘verlieservaring’ opgenomen als illustratie)

“Ja maar, weet je wat hier door elkaar gehaald wordt? Proces en inhoud. Kijk, een dochter kan ook 
tegen die man zeggen: we gaan wel even een paar afspraken maken.” à positieve reactie: goede 
band is belangrijk. Haast familiaire of vriendschappelijke verhouding kan ook tot hele 
goede resultaten in de ondersteuning kan leiden en voor inwoners een extra impuls 
biedt om gemaakte afspraken ook na te komen.

Dit is oude stijl hulpverlenen --> eerst relatie aangaan voordat ze aan definitie hulpvraag toekomen. 
Klik en goede relatie zijn prima, maar ‘het moet een professionele, resultaatgerichte of in elk geval 
doelmatige manier van werken zijn met elkaar. En het is duidelijk niet de opdracht van buurtteams 
om langs te komen voor een praatje.’ Van groot belang om juist in het begin reële verwachtingen over 
en weer te bespreken. à kritische reactie, geen duurzame relatie, goed contact is belangrijk, 
maar goed verwachtingsmanagement is essentieel.

“Hoe wil je geholpen worden? (…) Ik denk, gewoon ook als mens, dat daarmee je hulpverlening 
staat of valt. Ik had ook een tijdje de slogan (..) ‘alsof het je eigen moeder is’. (…) Dat je de mensen 
zo helpt, zoals jij je moeder geholpen zou willen hebben. (..) Daarom vind ik het wel leuk ‘alsof het 
mijn dochter is’: dan denk ik, zo moet het wel een beetje.“ à positieve reactie; staat symbool voor 
gelijkwaardigheid.

238 Omwille van fatsoen

Content.indd   238Content.indd   238 19 Jul 2021   09:31:1319 Jul 2021   09:31:13



“Daar krijg ik altijd een beetje kriebel van, dan vraag ik me altijd af: is dat wel gezond of is dat goed?” 
En: “Zelf ben je heel erg bezig met ‘ik ben de hulpverlener’ maar voor de klant is dat misschien wel 
anders. ( ) Wat het mooi maakt is dat je heel erg aansluit bij de leefwereld van een cliënt of van een 
klant en wat diegene meemaakt. Dus het aansluiten gaat allemaal heel goed, vermoed ik.” à deels 
positief, aansluiten bij wat voor mensen belangrijk is. En deels kritisch: cliënt kan ook te 
afhankelijk worden van medewerker of gelijkwaardigheid kan onder druk komen te staan.

Ze praat heel normaal: “Die vind ik helemaal spot-on, zou ik haast willen zeggen.” Het straalt 
vertrouwen uit. à positieve reactie; staat symbool voor een vertrouwde sfeer waarin goed 
gecommuniceerd wordt.

Gezellig dat ze een praatje komt maken --> “Wat is dan precies je rol? Dat dat belangrijk is, is heel 
mooi. En het zou ook heel mooi zijn als, dat doordat ik met haar nu dit soort gesprekken heb gehad, 
praat ik ook weer meer met mijn buurvrouw, of – dat is een soort volgende fase.” à reactie deels 
positief, deels kritisch over duurzaamheid van medewerker in de rol van belangrijke 
ander
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 Dank

‘Burgers verdienen het niet om door de overheid gewantrouwd te worden. Institutionele ver-
nedering noemt de Israëlische filosoof en publicist Avishai Margalit dat. En dat is strijdig met 
de fatsoenlijke samenleving die wij beogen.’40 Deze woorden sprak Femke Halsema op 
het afscheidssymposium van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in 
2015. Het zijn woorden die anno 2021 nog altijd actueel zijn en die mij zes jaar geleden 
al deden besluiten om op onderzoek uit te gaan. Waarom? Omdat ze duiden op het 
belang van ontmoeting en bejegening in publieke voorzieningen en daarmee op wat 
het voor burgers betekent om door instituties gezien en gehoord te worden. En omdat 
ze raken aan de kwetsbaarheid van het mens-zijn en daarmee in mijn ogen aan álle 
vragen en dilemma’s die onze verzorgingsstaat op dit moment rijk is.

Tijdens mijn onderzoek ontwaarde ik een dynamiek die ik ‘het samenspel van mens, 
werk en taak’ ben gaan noemen. Dit samenspel is van toepassing op de thema’s van 
dit proefschrift, maar – als ik terugkijk op de afgelopen vijf jaar – ook op mijzelf. 
Mijn ideeën en ambities over mens-zijn in de verzorgingsstaat leidden tot veel (en 
soms grenzeloze) opvattingen over het werk dat me te doen stond. Die opvattingen 
vormden gaandeweg de taak die ik mezelf met het schrijven van dit proefschrift heb 
gesteld. Die taak was stevig en bij vlagen echt pittig. Het werk was leerzaam en geluk-
kig meestal heel inspirerend. Als mens heeft me dat veel gekost én gebracht.

In dit onderzoek heb ik mijn verhaal gezocht en uiteindelijk ook gevonden. Met dat 
verhaal wil ik in de komende jaren een bijdrage leveren aan hoe instituties in de ver-
zorgingsstaat mensen in hun waarde kunnen laten. Dat is een flinke taak en zal onge-
twijfeld een hoop werk opleveren. Maar het gaat om mensen – en daar ga ik voor.

In mijn proefschrift spelen vijf locaties een belangrijke rol: in de wijk, op kantoor, in 
de spreekkamer, aan de keukentafel en aan de voordeur. Alle vijf hebben ze in de loop 
van dit onderzoek ook op een andere manier betekenis gekregen, namelijk als vind-
plaatsen van inspiratie, begeleiding, vertrouwen en een hart onder de riem. Daar ben 
ik dankbaar voor.

40 Femke Halsema (2015). Institutionele orde moet kwetsbaarheid burgers leren respecteren. Den Haag: 
Afscheidssymposium RMO 31 maart 2015. Gepubliceerd op 25 mei 2015 en te raadplegen via:  
www.socialevraagstukken.nl, laatst bekeken op 15 mei 2021.
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In de wijk werd ik hartelijk ontvangen door Marenne van Kempen (Lokalis) en Peter 
de Visser (Buurtteamorganisatie Sociaal / Incluzio). Van jullie kreeg ik toestemming 
om mijn onderzoek uit te voeren bij een van de buurtteams in Utrecht. Dank voor 
jullie vertrouwen in mijn plannen. De medewerkers van dat buurtteam boden mij 
vervolgens letterlijk de ruimte om de wijk in te gaan. Ik mocht jullie dagelijks werk 
een half jaar van heel dichtbij bekijken. Dankzij jullie openheid en gastvrijheid heb 
ik bijzondere, kwetsbare, indrukwekkende, gezellige, praktische en ontspannen ont-
moetingen met inwoners van Utrecht bijgewoond. Zonder jullie en jullie cliënten – ik 
noem jullie zoals afgesproken niet bij naam – was dit onderzoek er niet geweest. Heel 
veel dank.

Naast de observaties in de wijk heb ik verschillende interviews afgenomen, zowel in 
de wijk als ‘over de wijk’ (bij de buurtteamorganisaties, de gemeente Utrecht en het 
Rijk). Ik bedank alle respondenten hartelijk voor hun medewerking. Ook wil ik graag 
de mensen bij de gemeente Utrecht bedanken – in het bijzonder Wytse de Jong – voor 
jullie interesse in en betrokkenheid bij dit onderzoek.

Op kantoor van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) had ik de afge-
lopen jaren mijn intellectuele en collegiale thuis. De vragen van mijn onderzoek raken 
zo direct aan het werk bij de RVS dat ik me geen betere thuisbasis voor een buiten-
promotie had kunnen wensen. Veel dank aan Stannie Driessen (en via jou ook aan je 
voorgangers) voor de tijd en ruimte die ik van de RVS heb gekregen om aan dit onder-
zoek te werken. Dank, Marlies Hanifer, voor je hulp bij het vertellen van mijn verhaal 
aan de buitenwereld in aanloop naar mijn verdediging. En dank aan alle (oud-)colle-
ga’s van de RVS dat jullie altijd (maar dan ook echt áltijd) bereid waren om te luisteren 
naar mijn verhalen, strubbelingen en overpeinzingen als onderzoeker.

In de spreekkamer van mijn promotoren Paul Frissen en Thomas Schillemans kreeg 
mijn verhaal in de afgelopen jaren vorm. Jullie hebben me al die tijd laten zoeken, 
maar niet laten verdwalen. Jullie hebben me uitgedaagd om tot het uiterste gaan, maar 
altijd met oog voor wie ik ben en wat ik belangrijk vind. De inhoud en timing van 
jullie opmerkingen bij conceptversies van hoofdstukken en uiteindelijk van dit gehele 
manuscript waren ongekend goed. Het was een eer en een groot plezier om met jullie 
samen te werken en zo veel van jullie te leren. Dank jullie wel.

De Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) bood mij in de eerste jaren 
van dit onderzoek een academisch thuis. In de spreekkamers van de NSOB trof ik 
niet alleen mijn promotoren, maar ook de ‘klasgenoten’, docenten en begeleiders van 
het promotieprogramma. Ik noem in het bijzonder Menno Fenger, Martin Schulz en 
Leonard Geluk. Onze maandelijkse intervisiebijeenkomsten hebben mij goed op gang 
geholpen en op gang gehouden. Dank voor jullie scherpe doch constructieve mee- en 
tegendenken.

242 Omwille van fatsoen
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Uiteindelijk kwam dit manuscript terecht in de spreekkamers van Gabriël van 
den Brink, Jet Bussemaker, Frank Hendriks, Kim Putters, Pauline Meurs en Margo 
Trappenburg. Ik bedank de gehele promotiecommissie voor uw bereidheid dit proef-
schrift te lezen en te beoordelen en hoop u allen, behalve tijdens de openbare verdedi-
ging van dit proefschrift op 24 augustus 2021, nog vaak over deze thema’s te spreken.

De laatste ‘spreekkamer’ die ik wil vermelden is die van Joris Bekkers van Boom 
Uitgevers Den Haag. Dank voor je hulp bij de uitgave van dit boek. Het was fijn 
samenwerken!

Aan de keukentafels van mijn familie, vriendinnen, vrienden en bekenden heb ik 
over dit onderzoek gepraat en zo gestaag aan dit onderzoek gewerkt. Soms letterlijk: 
een werkplek bij Sonja, Sarah, Marianne, Cees en Anneke. Dank voor jullie grote gast-
vrijheid, die heeft me enorm geholpen om de nodige meters te maken. En ook al die 
andere keukentafels hielpen mee – met thee, lekkers, wijn en gezelligheid ter plaatse 
en regelmatig een kaartje, verwenpakketje of hart onder de riem achteraf. Dat bracht 
de nodige afleiding en ondersteuning – dus ontzettend bedankt daarvoor! Ik noem tot 
slot Kitty en Jasper: mijn buitenpromotie-’partners in crime’ en daarom ook paranim-
fen. Dank voor jullie voortdurende support.

Aan de voordeur – of beter gezegd: achter de voordeur – kwam ik al deze jaren pas 
echt thuis. Thuis bij Nikolai en Florien, thuis bij mezelf. Nikolai, jij wist mijn grootste 
twijfels en moeilijkste momenten in dit onderzoek te relativeren met een slechte grap, 
een scherp advies of een goed glas wijn. Je hebt altijd gezegd dat het zou lukken, maar 
ook dat het niet hoefde. Dat vertrouwen en die ruimte hebben gemaakt dat je gelijk 
kreeg. Dankjewel daarvoor. En ik ben zo benieuwd: waar we samen naartoe gaan, 
waar we samen nog komen…

Willemijn van der Zwaard
Mei 2021
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