
 
 

 
 

 

DIGITALE READER 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierdejaars studenten  

van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 

Begeleiders:  Siela Ardjosemito – Jethoe, Rudy van den Hoven en Mieke Klaver 

Haagse Hogeschool, November 2013   



 
 

                                                                                  
 
 

3 

EEN WOORD VOORAF 

Met veel plezier presenteren wij de digitale reader behorend bij het congres Dwarsdenkers & 

Friskijkers, CMV en de samenleving in transitie,  georganiseerd door de vierdejaars studenten van de 

opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV).  

 

Wij nodigen u uit om zich te verdiepen in de essays, geschreven door deze studenten. De 

onderwerpen van de essays, die in alfabetische volgorde zijn opgenomen in deze reader,  komen 

terug in de workshops. De essays zijn bedoeld als verdieping op de workshops.  

Het doel van het congres is inspireren en een verandering in het werken teweeg brengen. Zoals u 

kunt lezen in alle stukken, ontkomt niks aan deze verandering. Doet u mee? 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Namens de vierdejaars,  

de regiegroep: 

 

Rudy van der Aar 

Frieda Koopmans 

Stephanie Schlaepfer 

Hannah Uijterlinde 

Pieternel de Winter 
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DE SAMENLEVING IN TRANSITIE 

RUDY VAN DER AAR, FRIEDA KOOPMANS, STEPHANIE SCHLAEPFER, HANNAH UIJTERLINDE EN PIETERNEL DE WINTER 

 

“Nederland is in transitie en de waarheid ligt, met wat trekken en duwen, in het midden. Nog even. 

Het roer is om, de bastions van weleer staan op barsten. Toch lijkt het, voor wie oppervlakkig kijkt, 

nog niet echt te bruisen in de samenleving. En er zijn zelfs optimisten die langzamerhand een 

pessimistisch trekje krijgen, door tegenwerkende instanties, stroperige financieringsstromen en 

interne weerstanden. Het blijkt niet altijd eenvoudig om gevestigde kaders te doorbreken.” – 

www.TrendRede.nl  

 

Wat is er aan de hand? Nederland is aan het veranderen; ‘Nederland vernieuwt van onderaf’, 

‘Nederland stevent af op een tijd perk van zelforganiserende dwarsverbindingen’, ‘Denkend aan 

Nederland, zien we een stuwmeer aan innovatie, ternauwernood bijeengehouden door een staketsel 

van aan elkaar gebreide regelgeving’ (www.TrendRede.nl). Een greep uit de TrendRede, een initiatief 

van Nederlandse toekomstdenkers, futurologen en trendwatchers die de actualiteiten in de 

samenleving kaderen en de toekomst toont in een uitgelicht pad, laat ons zien dat we terecht zijn 

gekomen in een tijd van transitie. De oude systemen werken niet meer, de bureaucratie wordt ons te 

gortig en we willen het heft in eigen hand gaan nemen. We willen verandering en onze 

leefomstandigheden verbeteren. Dat we nog niet allemaal om zijn, getuigt de krampachtigheid 

waarmee er van alle kanten gelobbyd wordt om ons te laten geloven dat de bestaande structuren ons 

prima uit de crisis zullen loodsen. Helaas is het niet alleen een economische crisis waar we al een 

geruime tijd inzitten, passender is eigenlijk de term ‘systeemcrisis’ (Rotmans, 2013) slaande op het 

langzaam maar zeker wankelende systeem waar we aan vasthouden.  

 

“We are living in the age of consequence” – Four Horsemen, 2012 

 

Terugtrekkende overheden, schaarste in grondstoffen, langdurige economische crises zijn allemaal 

consequenties van de manier waarop we de afgelopen decennia hebben geleefd. Het feit dat deze 

berichten uit alle hoeken van de wereld komen, vraagt om verandering van een mentaliteit, ofwel een 

‘transitie’. Maar wat wordt er precies verstaan onder transitie? Om hierop antwoord te krijgen is het 

verstandig om te kijken naar de transitietheorie zoals gebruikt door Pepik Henneman. Henneman is 

betrokken bij meerdere duurzame en maatschappelijk innoverende initiatieven en is van oudsher 

bezig om burgers betrokken te maken bij de participatiesamenleving hetgeen de theorie van belang 

maakt voor onze rol van CMV’er. 

Henneman ( 2011) beschrijft transities in het licht van maatschappelijke omslagen in denken, 

doen en organiseren. De kenmerken die horen bij deze processen van verandering zijn; ze dienen 

zich onverwacht aan, ze vinden plaats op verschillende lagen en ze nemen tientallen jaren in beslag. 



 
 

                                                                                  
 
 

5 

De effecten die deze veranderingen hebben zien hun weerslag in economisch, technologische, 

sociaal maar ook op institutioneel gebied. Deze effecten werken op elkaar in maar versterken elkaar 

ook, niet alleen afzonderlijk van elkaar. De theorie heeft tot doel om inzicht en handvatten te bieden 

op de processen die impact hebben op de samenleving en kijkt naar de wisselwerking tussen deze 

processen die kunnen leiden tot nieuwe samenlevingsvormen. Transities ontstaan door het 

samenkomen van drie onvermijdelijkheden. Als blijkt dan oude systemen niet meer werken, er 

genoeg geëxperimenteerd is met nieuwe manieren die er hoopvol uitzien en als de druk van buitenaf 

dwingt tot ontwikkelingen, vinden grote veranderingen plaats en worden systemen gedwongen zich 

aan te passen (Henneman, 2011).  

 De hele samenleving is het toneel van transitie en wordt omschreven in het ‘meerlagenmodel’ 

van landschap; cultuur, politiek en wereldbeelden, regime; heersende praktijken, regels en belangen 

en niche; waar ruimte is voor innovaties afwijkend van heersende patronen. Het landschap is de 

onderstroom van trage verandering, het regime huisvest de economische en politieke belangen en de 

zetel van weerstand en de niche de plek afgeschermd van het dominante regime. De fasering is als 

volgt. Op het moment dat het landschap en het regime uiteenwijken, of het landschap verandert en 

het regime niet, ontstaat er ruimte waar impulsen vanuit de niches tevoorschijn komen, ofwel fase 1; 

‘voorbereiding’. De tweede fase, ‘take-off’, wordt bereikt als het regime zich moet conformeren aan 

nieuwe zelforganisatie. Volgens experts is de ‘take-off’ fase een fase van onzekerheid. De overgang 

naar de versnellingsfase -3-valt of staat op de kracht waarmee impulsen vanuit de niches komen. Als 

deze te slap zijn vervalt het systeem weer terug in het oude. Mits fase 2 en 3 succesvol zijn zorgt de 

reorganisatie van het regime voor stabiliteit -fase 4- in de eigen hulpbronnen van kapitaal, kennis en 

bestuurlijk vermogen. De processen zijn onderhevig aan meerdere verschillende oorzaken, hebben 

effect op verschillende lagen, worden voltrokken door meerdere mensen en doorlopen verschillende 

stadia door. De oorzaak van transities is vaak te vinden op het gebied van technologische 

ontwikkelingen. De hoofdkenmerken zijn; verbreden, verdiepen en opschalen. Hiermee wordt bedoeld 

dat de beweging van het landschap uitgebreid moet worden naar meerdere domeinen ofwel: 

verbreden, inhoudelijk meer ervaring opgedaan moet worden ofwel: verdiepen, en verandering in de 

dominante praktijken teweeg gebracht moet worden ofwel: opschalen (Van der Hoeven, 2010).  

 Wat hebben we als sociaal-cultureel werkers, maar ook als gewone burger, aan deze theorie? 

Burge(r)meesterboek laat ons zien dat het begrijpen van de processen ons beter inzicht geeft in hoe 

we hardnekkige problemen kunnen oplossen door te kijken naar de manier waarop we geleefd 

hebben in de afgelopen tijd. Dit behelst alle facetten die nodig zijn voor het bevredigen van onze 

persoonlijke wensen, eisen en behoeften en hoe deze onomkeerbare en (in)directe effecten op onze 

omgeving hebben. Bijvoorbeeld; de mondiale voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is 6,2 

hectare. Terwijl er voor elke aardbewoner 1,8 hectare beschikbaar is (Jonker, 2011). We moeten naar 

een duurzamere samenlevingsvorm, zoveel is duidelijk. Als sociaal-cultureel werkers kunnen we een 

rol vervullen in het begeleiden van deze processen naar een duurzamere samenleving en een beter 

leefmilieu.  
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“Juist de schadelijke neveneffecten op mens en milieu […] zijn niet langer op te lossen door het iets 

minder slecht te doen […]. Dit is de zoektocht naar duurzame ontwikkeling; hoe vinden we een 

ontwikkelingspad dat ons leidt naar een andere samenleving […] met behoud van het goede […]?” – 

Pepik Henneman in Burge(r)meesterboek, 2011. 

 

Maar hoe? Op het moment is het lastig te achterhalen wat er nou precies wordt bedoeld met 

‘duurzaamheid’ en ‘verantwoord’. De prijzen van onze producten vertellen slechts een select deel van 

het hele verhaal, het deel dat wij willen zien. Wat we niet zien is dat in de kosten vaak niet 

meegenomen wordt wat we wel gebruiken, ofwel worden geëxternaliseerd. Duurzaam Denken Doen, 

het inspiratieboek voor een duurzame toekomst, geeft als voorbeeld de kosten van milieuvervuiling 

door uitlaatgassen die niet meegenomen worden in de prijzen van brandstof terwijl de gevolgen ervan 

wel voor rekening komen voor de maatschappij, evenals het voorbeeld van de lage prijzen van 

kleding waardoor we tegenhouden dat de naaisters die ze produceren naar school kunnen. Zij stellen 

dat als deze kosten meegenomen zouden worden er pas sprake is van echte prijzen. Dezelfde 

makers spreken van een definitie voor duurzame ontwikkeling als zijnde een ‘ontwikkeling die aansluit 

op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ (Brundtland, 1987). In feite wordt hiermee bedoeld dat we 

een manier moeten vinden waarop we onszelf, onze (in)directe omgeving en onze kinderen en 

kleinkinderen zo goed mogelijk leren omgaan met wat we nodig hebben zonder teveel kapot te 

maken of te verspillen. De tijd is gekomen om stil te staan bij de eigen verantwoordelijkheid van ons 

eigen bestaan. Iedereen draagt die verantwoordelijkheid niet alleen de overheid, gemeente of het 

bedrijfsleven. De doe-democratie (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013) pleit voor een 

participatiesamenleving waarin burgers zelf meebeslissen in de vorm van het oppakken van 

maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld van de rol van de CMV’er zou hierin kunnen zijn het 

ondersteunen van lokale burgerinitiatieven en het in contact brengen van verschillende instanties met 

elkaar. Op deze manier kan de sociaal-cultureel werker de intermediair zijn en partijen bijeenbrengen 

om ze samen sterk te laten staan voor een gemeenschappelijke duurzame toekomst. 

 
“Duurzaamheid is veelomvattend, […]. Iedereen heeft er een rol in. Zelfs meer dan één: als 
consument, als burger, als ouder, als werknemer, als wijkbewoner, als vrijwilliger, mantelzorger, 
hobbyist of kenniswerker. In al die rollen heb je invloed, ook al is dat in de ene rol meer dan in de 
andere.” – Pepik Henneman in Duurzaam Denken Doen (2011). 
 

 

WAT KUNNEN WE DOEN?  
Als onderdeel van de maatschappij moet iedereen zich bewust zijn van het eigen aandeel en stilstaan 

bij aandachtspunten zoals nadenken over duurzaamheid. Dit moet worden omgezet naar handvatten 

waarmee we direct aan de slag kunnen. Niet het individu is belangrijk, het collectief moet de focus 

gaan krijgen, de mens als deel van een geheel en niet als geheel zelf. Wellicht zijn in deze fase nog 
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niet alle mensen in staat om direct te participeren maar in de toekomst, als de huidige systemen wat 

meer wegvallen, zal er ruimte komen voor participatiemogelijkheid waardoor mensen hun 

vaardigheden om mee te doen ook beter kunnen ontwikkelen. De CMV’er kan hierin faciliteren door 

kennis over te dragen, de eigen kracht te mobiliseren, verbinden en de mentaliteit proberen te 

veranderen. Op deze manier zal men het gevoel voor gemeenschap, ofwel ‘commons’, gaan 

waarderen en koesteren. 

 Daarnaast moeten langetermijnvisies meegewogen worden in besluitvorming en we moeten 

gaan denken in wederkerigheids-cycli in productieprocessen maar ook in afvalverwerking, het moet 

een vaste routine worden om stil te staan bij de herkomst, omstandigheid en vervoer van onze 

producten en materialen. Verder moeten we stilstaan bij de verantwoordelijkheid; als we bewust 

kiezen voor een schonere omgeving moeten we hiervoor gestraft kunnen worden bij misbruik (Jonker, 

2011). We moeten stilstaan bij wat we goed kunnen en onszelf verbinden met anderen om ons 

samen sterk te maken voor een duurzame samenleving. De TrendRede spreekt over het aangaan 

van dwarsverbindingen ofwel ‘het geheel zien en vanuit eigen kracht en een gedeeld gevoel van 

richting een dynamische verbinding creëren, indien nodig tot ver over de landsgrenzen’ om de weg 

vrij te maken voor wat de komende tijd ons gaat brengen. Maar hoe zou deze eruit kunnen gaan 

zien? 

 
“Wat we willen bereiken zijn organisaties die de aandacht tussen mensen, aarde en economische 
groei, evenwichtig verdelen. Daar is milieuvriendelijke technologie voor nodig, maar ook een nieuwe 
visie op sociale gelijkheid, evenwicht in natuur en milieu en ethisch ondernemen” – John Elkington, 
1997 in Duurzaam Denken Doen, Jan Jonker red. (2011). 
 
In de toekomst zullen steeds meer mensen zich betrokken voelen bij de lokale en globale 

ontwikkelingen en zijn mensen in staat om hun eigen visie te ontwikkelen. Zij zien kansen om zowel 

lokale als globale ontwikkelingen te vertalen naar keuzes en activiteiten waarmee zij vernieuwingen in 

gang zetten, aldus Pepik Henneman (2011). Er zullen nieuwe leiders opstaan. Deze leiders 

verzamelen mensen om zich heen en nemen initiatief op een terrein dat bij ze past en op een schaal 

die daar bij hoort. Het zijn geen grote managers maar mensen zoals jij en ik; Dwarsdenkers en 

Friskijkers. Deze nieuwe leiders hebben de conclusie getrokken dat het tijd is voor verandering die 

werken vanuit een eerlijke visie op duurzaamheid (Jonker, 2011). Verder leiden huidige situaties van 

economische en maatschappelijke malaise ons richting de eeuw van het Sustainisme. Hier zullen 

delen, lokaliteit, verbondenheid, duurzaamheid en menselijke maat de gemeenschappelijke norm 

worden. Voor de transitie naar dit tijdperk is het noodzakelijk dat we een herdefiniëring maken van het 

ontwerp voor stad en land en zicht krijgen in globale ontwikkelingen aan lokale initiatieven om onze 

omgeving socialer en groener te maken. We maken hiermee de koppeling van de 

gemeenschappelijke waarden aan ecologische duurzaamheid. De mens van de 21e eeuw leeft in een 

web van netwerken waarbinnen we op allerlei niveaus met elkaar verbonden zijn (Schwarz&Elffers, 

2011). 
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WAT WORDT ER OP DIT MOMENT GEDAAN OM DEZE TOEKOMST TE BEWERKSTELLIGEN?  

Het huidige kabinet (Rutte II) heeft met de nota doe-democratie gereageerd op de veranderende 

systemen. Van de burger wordt verwacht dat zij een actievere rol zullen aannemen in de samenleving 

en dat de overheid slechts een faciliterende rol heeft. In de praktijk gaat dit geschetste beeld niet altijd 

op. Voor de gemeenten zijn onvoldoende tijd, capaciteit of financiële middelen de knelpunten voor 

een optimale ondersteuning van initiatieven uit de samenleving. Toch blijkt uit de enquête in de doe-

democratie (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013) dat 75% van de gemeentelijke 

beleidsprofessionals veel aandacht heeft voor het ondersteunen en stimuleren van de doe-

democratie. Tevens signaleren de professionals dat die aandacht sinds 2010 duidelijk is toegenomen. 

Het is een goed teken dat beleidsprofessionals van de gemeenten meer aandacht hebben voor 

initiatieven vanuit de burger. Echter staan ze niet bij de burger. De ondersteunende rol bij de 

initiatieven kan worden overgenomen door de professionals uit het sociale werkveld. De gemeenten 

zullen enkel een faciliterende rol overhouden. 

 Draagt deze doe-democratie bij aan een transitie? Vanuit de literatuur wijzen sommige 

realisten, aldus de kabinetsnota, een meer participatieve democratie af. Ze hebben het dan over de 

drie O’s. Mensen zouden niet (op deze manier) betrokken willen worden bij de samenleving en het 

zou dan ook ‘Onwaarschijnlijk’ zijn dat deze vorm werkt. Ook kwalificeren de realisten de nota als 

‘Onrealistisch’ omdat de complexiteit van de problematiek in de samenleving niet kan worden 

bestreden door ‘gewone’ mensen. De betrokkenheid en participatie van burgers bij bestuur zou 

‘Onwenselijk’ zijn omdat burgers niet zouden voldoen aan de waarborging van de democratische 

criteria als representativiteit, verantwoording en transparantie. De grondbeginselen van de doe-

democratie zijn rechtlijnig met de gewenste transitie. De overheid is te groot om problematiek binnen 

het kleine lokale te bestrijden. De vraag is of de burger klaar is voor de nota. Het bottom-up principe 

wordt vanaf de bovenste plank doorgedrukt, wat de innerlijke wil tot activering van burgers kan doen 

temmen. Burgers worden verplicht een vrijwillige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zoals 

eerder genoemd zullen de sociale professionals een rol kunnen spelen als intermediair en 

ondersteuner van de burger.  

 De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) stelt in het rapport Vertrouwen in 

Burgers dat burgers (WRR, 2012) vaak ook experts zijn op eigen terrein en dat hun ervaringskennis 

minstens even waardevol is. Ondanks de tegenwerpingen stuit deze uitkomst nog steeds bij een 

grote minderheid van beleidsambtenaars op weerstand om burgers meer te waarderen en te 

gebruiken om hun vaardigheden. Ook blijkt uit de kabinetsnota dat gebrek aan tijd, capaciteit en 

financiële middelen hindernissen zijn voor gemeenten om initiatieven vanuit de maatschappij te 

ondersteunen (Ministerie , 2013). Het wordt de burger dus niet makkelijk gemaakt. Verdere 

kanttekeningen aan vernieuwing in de vorm van bottom-up bewegingen worden geplaatst door de 

TrendRede (2014). Die schetst de schaduwkant van de zelforganiserende dwarsverbindingen als 

nieuwe energie in de samenleving in de vorm van de sociale media. Enerzijds zorgen middelen als 

Facebook, digitale platforms, Twitter voor een menselijkere vorm van interactie in de digitale wereld, 



 
 

                                                                                  
 
 

9 

anderzijds zorgt het toenemend gebruik ervan voor eenzaamheid. Ook het ‘sturen op eigen kracht’ 

waar over gesproken wordt in de TrendRede kan het risico meebrengen dat mensen zich in de steek 

gelaten voelen en er pas wordt ingegrepen als het fout gaat.  

 Duidelijk is in ieder geval dat om een transitie te bewerkstelligen er veel van ons als burgers 

gevraagd wordt omdat effectief gedrag van slechts een enkele nietig lijkt. Een enkeling kan anderen 

wel inspireren; wie duurzaam doet, duurzaam ontmoet (Jonker, 2011). Als de ene geïnspireerde 

mens de ander weer inspireert ontstaat een machtig systeem dat wel degelijk een duurzame 

toekomst tot stand kan brengen. Het belangrijkste volgens Peter Senge in The Necessary Revolution 

(Senge,2008) is dat we steeds meer beseffen dat we een andere richting uit moeten, maar dat we er 

alleen achter komen wat die richting is door te vertrekken en te gaan.  

 

WAT KUN JE ZELF REGELEN EN WAAR HEB JE HULP BIJ NODIG?’  
Volgens Boland & Bosma in TrendRede (2013) zou bovenstaande vraag het startpunt kunnen zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat we moeten beginnen met wat mensen zelf kunnen in plaats van wat ze 

niet zelf kunnen. We kunnen dus beginnen met onze eigen rol als burger. De publicatie In actie met 

burgers! (2010) spreekt van een participatieladder waarbij de rol van de burger wordt uitgelicht in de 

vorm van ‘treden’ waarop de burger zelf organiseert, meebeslist, coproduceert en adviseert. De 

gemeente zal ondersteunen en faciliteren, betrekt de burger, behandelt deze als partner in de 

besluitvorming en respecteert diens mening. Verder kunnen we inspelen op de shift die plaatsvindt 

van vaststaande structuren in instituties naar vervagende grenzen tussen mensen binnen en buiten 

deze instituties met een andere besluitvorming zoals ‘crowds’, ‘hubs’ en ‘ad-hocnetwerken’ (Jonker, 

2011).  

 
“Klein en dichtbij beginnen, vergroot ook de haalbaarheid van een initiatief” – Jonker in Duurzaam 
Denken Doen (2011). 
 
Een ideaalbeeld zou er een zijn van Nederland als geheel netwerk van kleine zelfvoorzienende 

regio’s ofwel “superpolders” waarbij niet alleen de experts maar ook de burgers hun visies op 

eigenheid, dynamiek en mogelijkheden kunnen omzetten in controle over de ontwikkelingen die de 

toekomst bepalen voor de eigen omgeving. Ze hebben de rol van ondernemer en bewoner om tegen 

een achtergrond van actualiteiten de vertaalslag te maken naar wat de directe implicaties zijn voor 

hun dagelijkse bestaan. Eventueel ligt hier ook de rol voor de agogische professional om 

ondersteuning te bieden bij kwetsbare groepen die nu (nog) de draagkracht missen om dit zelf vorm 

te geven.  

 Het is dan de taak van belanghebbenden in combinatie met bestuurders en managers om tot 

een gezamenlijke besluitvorming te komen. Eigenlijk net zoals het vroeger ging, in de tijd waar we als 

‘Lage Landen’ bestonden uit kleine regio’s die onderling afstemming vonden over gemeenschap-

pelijke kwesties als waterhuishouding, iets waar we gedwongen door zijn mee te leren leven op een 

inventieve manier. We kennen dus al een cultuur van het belang en het beslissen vanuit het collectief 

en ook zijn we door het gevecht tegen het water een zelfredzaam land geworden (Henneman, 2011).  
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MOETEN WE ONS ZORGEN MAKEN?  

Volgens schrijvers van de TrendRede in ieder geval niet. Maar ook wij als regiegroep van het congres 

Dwarsdenkers en Friskijkers kijken hoopvol naar de ontwikkeling van Nederland richting een tijdperk 

van de eigen kracht en zelforganisatie van de burger. We gaan een ‘fundamentele revolutie’ tegemoet 

die zich voltrekt in onze eigen directe omgeving, die gepaard gaat met ‘bewustwording en acceptatie 

van een nieuwe bronenergie’. We hebben vertrouwen in onszelf en de verschuivende omgeving om 

ons heen, we putten kracht uit onze eigen capaciteiten, en zetten onze omgeving aan tot beter 

handelen en elkaar helpen ‘in ruil voor erkenning, status of gewoon omdat het leuk is’. Op die manier 

creëren we nieuwe structuren die samen een vloeibaar ecosysteem zullen vormen. Door het 

verbinden met anderen kunnen we nieuwe inzichten opdoen en oplossingen bedenken. 

Duurzaamheid vraagt om mensen die ervan overtuigd zijn dat we niet meer kunnen uitstellen om het 

beter te doen, die leiderschap en verantwoordelijkheid gezamenlijk op zich nemen en niet afwachten 

tot het van hogerhand gedaan gaat worden.  

Het is gedaan met klagen, we gaan actie ondernemen, samen!  
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BURGERPARTICIPATIE IN DE NETWERKSAMENLEVING (NETWERK / PRETWERK) 
ESTHER VAN EE EN RACHMAN TJAHJONO 

 

Dit essay heeft als onderwerp ‘De netwerksamenleving’, in de eerste paragraaf geven we eerst een 

korte toelichting op het begrip de netwerksamenleving en geven wij de kaders aan waar binnen we 

werken. We gaan verder in op de uitwerkingen die dit heeft vanuit de burger en de samenleving. In de 

tweede paragraaf staat de beleidscontext centraal, we kijken daarbij naar hoe de overheid op deze 

ontwikkelingen inspeelt. Ten slotte kijken we naar het werkveld, op welke manier kan een CMV’er 

inspelen op de ontwikkelingen die gaande zijn door de opkomst van de netwerksamenleving.  

De netwerksamenleving is de naam die wordt gegeven aan de vernieuwde vorm van samenleving die 

de afgelopen jaren is ontstaan. Zoals in de naam al wordt geïmpliceerd speelt het verbinden en 

gebruik maken van netwerken een grote rol binnen deze nieuwe vorm. Burgers nemen steeds meer 

het heft in eigen handen door bijvoorbeeld onvrede of uit gebrek aan vertrouwen in de overheid. 

(Salverda, Pleijte en Papma, 2012). In deze netwerksamenleving is er sprake van verandering in 

machtsverhoudingen en leert de burger voor zichzelf op te komen Frissen (2001) spreekt van het 

“verdwijnen van de hiërarchische piramide en haar vanzelfsprekende gezagrelaties”. Hiermee bedoelt 

hij dat burgers niet meer automatisch top-down aangestuurd worden door de overheid, maar hebben 

zij door ontwikkelingen als Social Media en het internet, keuze uit de informatie die zij ontvangen. 

Deze ontwikkelingen zetten Castell’s (1998) definitie van de netwerksamenleving kracht bij, welke 

luidt: “The network society […] is made up of networks of production, power and experience, which 

construct a culture of virtuality in the global flows that transcend time and space” (Castells, 1998). Vrij 

vertaald zegt Castells dat de netwerksamenleving is opgebouwd uit netwerken van productie, kracht 

en ervaring die een virtuele ‘cultuur’ vormen onafhankelijk van tijd en ruimte. Door middel van forums, 

columns, etc. is het internet een platform van waaruit deze netwerken kunnen opereren. Deze 

hulpmiddelen zijn van vitaal belang bij maatschappelijke vernieuwing omdat burgers door middel van 

deze kanalen heel makkelijk toegang hebben tot informatie, kennis, netwerken of financiering, en op 

een laagdrempelige manier kunnen communiceren met potentiële medestanders of partners 

(Salverda, Pleijte en Papma, 2012).  

 

Het WRR-rapport Vertrouwen in burgers (2012) noemt overigens nog twee processen die bijdragen 

aan de complexiteit van de samenleving, maar erg interessant zijn voor de zelforganisatie van de 

burgers, namelijk ‘Verdichting’ en ‘Versnelling’. De wereldwijde bevolkingsgroei leidt tot een grotere 

bevolkingsdichtheid. Vooral in de context van grootstedelijke gebieden. Dit proces wordt 

maatschappelijke verdichting genoemd. Doordat de bevolkingsdichtheid toeneemt, wordt het contact 

leggen bijna ‘onvermijdelijk’. De sterke toename van het aantal verbindingen in de samenleving, 

gecombineerd met technologische verbindingen, als op het gebied van mobiliteit en ICT, heeft geleid 

tot een enorme versnelling van maatschappelijke processen. De identiteit van de burger verschuift als 
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het ware naar dat van een ‘wereldburger’. Want wat een paar duizend kilometer verderop in de 

wereld gebeurt, heeft lokaal ook zijn gevolgen (een goed voorbeeld daarvan is de economische 

crisis). Deze processen zorgen er overigens ook voor dat de leefruimtes van de burger ‘heterogener’ 

worden, oftewel, burgers binnen een bepaald gebied hebben lang niet meer allen dezelfde 

achtergrond en leefstijl (WRR, 2012) Het is hierom dat burgers zich steeds beter weten te organiseren 

en dat er vanuit de overheid steeds meer wordt erkend dat maatschappelijke initiatieven een cruciale 

rol spelen bij het tot stand brengen van maatschappelijke transities (Rotmans, 2012). 

 Kortom, uit de omschrijving is op te maken dat de burger in de netwerksamenleving meer 

vrijheid krijgt om zijn/haar leefgebied in te richten zoals hij/zij dat wil. Met een achterban dat groot 

genoeg is kan er verandering plaatsvinden. Maar de vraag is, is deze vorm van participatie voor 

iedere burger, sterk en zwak, oud en jong te bereiken? Wat heeft de burger nu eigenlijk nodig om te 

kunnen participeren? En wat is de meerwaarde voor de beleidsmakers daarvan? In deze paragraaf 

zal worden ingegaan op deze vragen, aan het eind van deze paragraaf zullen we de competenties en 

de eigenschappen van een participerende burger in de netwerksamenleving te omschrijven.  

  

NETWERK 
Het is voor een burger belangrijk om een netwerk te ontwikkelen en te onderhouden. Zo kan de 

burger zich verenigen en een grotere invloed hebben op veranderingen in de maatschappelijke 

context. De huidige ontwikkelingen in de samenleving biedt kansen voor een burger die zich op 

sociaal vlak goed weet te redden. In een samenleving die gebaseerd is op eigen kracht, 

zelfredzaamheid en organisatie zijn er ook nog steeds kwetsbare groepen. Burgers die niet kunnen 

participeren doordat zij op de een of andere manier (fysiek, mentaal of sociaal) achterblijven. Zoals 

eerder vermeld, deze ontwikkelingen hebben hun voordelen voor degenen die zich weten te 

organiseren en actief zijn binnen een sociale kring. Maar hoe zit het dan met de burgers die 

kwetsbaar zijn? Die door een beperking of andere oorzaken in een sociaal isolement zitten?  

We kijken naar het belang van een netwerk voor een individu op basisniveau. Waarom zou iemand er 

in de eerste plaats voor kiezen om een sociaal netwerk te onderhouden? Sociale netwerken ontstaan 

uit en voorzien in verschillende behoeften (Bouwen aan leefbaarheid, 2009). Het is voor het individu 

van belang dat hij zijn verhaal ‘kwijt’ kan bij een bepaalde groep die op de zelfde ‘golflengte’ zitten. 

Op deze manier geven sociale netwerken geven betekenis aan iemand zijn/haar identiteit, de 

verbondenheid die je voelt met anderen kan tot uitdrukking brengen waar diegene op het moment in 

het leven staat (Bouwen aan leefbaarheid, 2009). Het vinden van soortgelijken is voor kwetsbare 

burgers vaak lastig, de manier waarop ze kwetsbaar zijn is vaak een drempel om contact te zoeken 

met anderen (bijv. taalachterstand). Een onderdeel van maatschappelijke participatie is het betrekken 

van deze moeilijk bereikbare groepen binnen de dagelijkse leefomgeving (WRR, 2012). Het zelfde 

rapport geeft aan dat het van belang is dat de mensen die je wilt bereiken, betrokken willen en 

kunnen zijn.  

 De omslag die momenteel op beleidsniveau plaatsvindt (van AWBZ naar WMO), heeft met dit 

principe te maken, de WMO vraagt de burger wat ze, ondanks hun beperking Nog kunnen betekenen 
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voor de maatschappij, in plaats van de nadruk te leggen op de beperking. De verantwoordelijkheid 

wordt hier bij de burger gelaten. 

 In het WRR-rapport Vertrouwen in burgers (2012) wordt de volgende zin aangehaald: 

“Veldwerk en literatuur duiden in dezelfde richting: een levende democratie is gebaat bij een gezond 

tegengeluid. Er kan worden geparticipeerd om verschillende redenen, enerzijds kan het gaan om 

onvrede met de huidige situatie. Anderzijds kan het ook zo zijn dat er de burger een efficiëntere, 

duurzamere manier heeft om iets uit te voeren. De transitie van traditioneel beleid naar een 

participerende maatschappij waarbij de burger als partner dient voor de overheid is er een waar de 

‘spelregels’ nog niet zo vast staan. Het WRR-rapport omschrijft drie factoren die nodig zijn voor een 

succesvolle maatschappelijke participatie (WRR, 2012). 

 

1. Trekkers: Mensen die zich inhoudelijk verbinden met een bepaald onderwerp en anderen 

in hun enthousiasme meenemen. 

2. Verbinders: ‘Meertaligen’ die de schakel kunnen vormen tussen groepen burgers en 

beleidsmakers of groepen burgers onderling. 

3. Als derde factor wordt respect genoemd, vooral vanaf het perspectief van de 

beleidsmakers, de burger dient serieus genomen te worden.  

 

Het internet en social media kunnen een belangrijk hulpmiddel en stimulans zijn voor de ‘trekkers’ en 

de zelforganisaties omdat mensen via deze kanalen heel makkelijk toegang hebben tot informatie, 

kennis, netwerken of financiering, en op een laagdrempelige manier kunnen communiceren met 

potentiële medestanders of partners (Salverda, Pleijte en Papma, 2012). De wereld wordt hierdoor 

kleiner, landgrenzen hoeven niet langer belemmerend te werken om betrokkenheid, kennis en 

ervaring met elkaar te delen rondom een onderwerp, probleem of regio.  

Er zijn bepaalde manieren waarop de burger gebruik kan maken van Sociale media, zo zijn er 

platforms als Facebook en Twitter waarbij de burger zijn/haar netwerk kan overzien. Deze netwerken 

zijn ooit opgezet voor particulier gebruik, maar tegenwoordig kunnen burgers het ook gebruiken voor 

professionele doeleinden, of om zich te organiseren.  

 Naast deze tools, zijn er door het Verwey-Jonkerinstituut (2012) vijf voorwaarden beschreven 

die een rol kunnen spelen bij burgerinitiatief en zelforganisatie. Ten eerste ‘ruimte en context’, waarbij 

het gaat om een idee dat zich ontwikkeld vanuit een visie, waarbij handelingsruimte is. Geen vooraf 

gesteld doel of projectplan, maar ruimte om het idee zich te laten ontwikkelen. Ten tweede ‘kunnen 

aanhaken’, een zelforganisatie ontstaat vanuit intrinsieke motivatie en mensen daaromheen 

verzamelen. Dat anderen kunnen aanhaken zorgt voor draagvlak, kennis, kunde en menskracht.  

Ten derde ‘sense of belonging, wat betekent dat de aangehaakte mensen het gevoel hebben dat ze 

erbij horen en dat hun inbreng ertoe doet. Ze willen zich op hun gemak voelen en niet het idee 

hebben dat ze iets moeten. Mensen worden graag gezien, gehoord en erkend. Ten vierde 

‘begrenzing’, om vanaf het begin rekening te houden met ongewenste ontwikkelingen. Er is veel 



 
 

                                                                                  
 
 

15 

ruimte om individueel te opereren, maar mensen moeten ook hun plaats kennen binnen het initiatief 

en weer gezamenlijk verder gaan. Dit gaat om een kwestie van goede organisatie. Ten vijfde 

‘vertrouwen’, vertrouwen in wederkerigheid en in het geloof dat het ertoe doet. Wanneer 

initiatiefnemers en betrokkenen vertrouwen hebben in elkaar en in wat ze doen, heeft de 

zelforganisatie grote kans tot slagen. (Huygen, Van Marissing & Boutellier, 2012) 

 Kortom, de veranderde verhoudingen binnen de netwerksamenleving brengt zowel kansen 

als uitdagingen met zich mee voor de burger. Een daarvan is het betrekken van groepen zowel sterk 

als zwak en hen een ‘sense of belonging’ te geven. De nieuwe manieren van communicatie gaan een 

grotere rol spelen bij het organiseren hiervan. Wij zullen vervolgens kijken naar de veranderingen op 

beleidsniveau.  

 

DE BELEIDSCONTEXT 
In de volgende paragraaf kijken wij naar hoe de overheid op de ontwikkeling inspeelt. Welke middelen 

worden er beschikbaar gesteld door de overheid voor de burgers om te participeren? We focussen 

hier op E-participatie (het gebruik van nieuwe media bij het betrekken van burgers op beleidsniveau). 

 

Als gevolg van de opkomst van de netwerksamenleving en ontwikkelingen op het gebied van ICT 

worden er nieuwe eisen gesteld aan zowel de maatschappij (de burger) als aan de 

overheidsorganisaties (Van der Maat, 2004). In de vorige alinea heeft u kunnen lezen op welke wijze 

deze ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de burger. We kunnen stellen dat de rol van de 

burger is veranderd. Ook de overheid heeft ten gevolge van al deze veranderingen een andere rol 

aan moeten nemen. Want wanneer de burgers zelf op een andere manier in de samenleving gaan 

fungeren en participeren, op welke manier moet de overheid daarmee omgaan? Wanneer de burger 

zelf meer gaat ondernemen en actiever gaan participeren, op welke manier kan de overheid dan nog 

sturen? (Salverda, Pleijte en Papma, 2012)  

 De overheid gaat zich in het kort voornamelijk nog maar bezighouden met de kerntaken (Van 

der Maat, 2004). Dat laatste betekent dat de overheid diverse taken heeft afgestoten door middel van 

bijvoorbeeld verzelfstandiging of privatiseren. En dit heeft ook te maken met de verandering die de 

overheid wil zien, namelijk de overgang van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Tegelijkertijd vindt 

er met de nieuwe netwerksamenleving ook het probleem van bezuinigingen plaats.  

Van der Maat (2004) verwoordt het als volgt: de overheid verandert van speler naar regisseur als 

gevolg van netwerk- en ICT-ontwikkelingen. De overheid gaat meer fungeren als een opdrachtgever. 

In de nieuwe netwerksamenleving stuurt de overheid vooral, wat een betrokkenheid van de markt 

(marktmechanisme) en samenleving vereist. Van der Maat geeft ook aan dat feitelijk de overheid en 

de burgermaatschappij elkaar tegemoet gekomen zijn: “de burgermaatschappij verstatelijkt en de 

overheid vermaatschappelijkt” (Van der Maat, 2004). Dit eerste houdt in dat organisaties (en burgers) 

zich gaan richten op de kaders die de overheid stelt (Buijs, 2011). Daarnaast draagt de overheid 

taken over aan de samenleving, de zogenaamde vermaatschappelijking (de Best, 2012). Wanneer er 

bijvoorbeeld door burgerinitiatieven zorgcorporaties of energiecorporaties worden 
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opgezet, valt dit onder het fenomeen vermaatschappelijking (Salverda, Pleijte en Papma, 2012). De 

burger is zich hierbij zelf aan het organiseren, en is hierbij niet langer consument, maar ook 

producent. Dit zijn allen maatschappelijke initiatieven: initiatieven in de vorm van burgerinitiatieven, 

burgercoöperaties, collectieven nieuwe stijl en sociaal ondernemerschap, allen met een verschillende 

aanpak  aldus Salverda, Pleijte en Papma, (2012).  

 Dit soort burgerinitiatieven, die mede op zijn gekomen door de opkomst van de 

netwerksamenleving (en bijbehorende ICT-ontwikkkelingen) worden door de overheid gestimuleerd. 

Er wordt (en is ) bij de overheid hard gewerkt aan het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid 

en zelfredzaamheid van burgers. Hierbij gaat het om een burger waarbij de zelfredzaamheid, 

betrokkenheid en mondigheid zich uit in maatschappelijke zelforganisatie en initiatieven. Volgens Van 

der Maat (2004) is het tijdperk van het individualisme voorbij: er wordt gewerkt aan een ‘doe het zelf-

maatschappij’, ook wel een webeconomy genoemd. ICT-ontwikkelingen hangen namelijk niet alleen 

samen met de opkomst van de netwerkmaatschappij, maar versterken ook de trends (Van der Maat, 

2004).  

 

Zoals eerder was te lezen, spelen internet en Social Media een belangrijke rol bij maatschappelijke 

vernieuwing in de netwerksamenleving. Ook de overheid speelt hierop in. Door te denken in 

netwerken, door middel van cocreatie te organiseren vanuit de professional en te investeren in 

platformen voor samenwerking kunnen overheidsorganisaties sturing blijven geven aan 

ontwikkelingen, de kwaliteit van dienstverlening verhogen en aansluiten bij maatschappelijke 

initiatieven (Van Berlo, 2012).  

 Zo is er de website: www.participatiekaart.nl. Deze website is sinds januari 2012 online, en 

toont een overzicht van projecten op het gebied van burgerparticipatie in de openbare ruimte. Het 

biedt ook inzicht in de wijze waarop de overheid met bewoners en ondernemers samenwerkt in 

steden en gebieden in Nederland. Deze website is door ambtenaren zelf gemaakt als basis voor 

mensen om op in te kunnen haken. Een voorbeeld van een dergelijk project is te vinden in 

Lansingerland, Berkel en Roodenrijs. Daar is om een veilige leefomgeving te creëren in 2007 het 

initiatief ‘Buurttoezicht’  gestart. Hierbij vormen bewoners de extra ogen en oren in de buurt en doen 

zij meldingen bij de politie of de gemeente. 

 Een ander voorbeeld is Kracht in NL (www.krachtinnl.nl). Dit is een website waar individuen, 

groepen en overheden samenkomen die werken aan een zogenaamde “doe-het-samen 

maatschappij” (Salverda, Pleijte en Papma, 2012). Door middel van deze website worden de nieuwe 

verhoudingen tussen de burger en de overheid zichtbaar: de burgers die sociale, maatschappelijke en 

innovatieve initiatieven en verantwoordelijkheid nemen worden zichtbaar en de overheden faciliteren 

deze en geven ze ruimte. Kracht in NL noemt zichzelf een community met kernactiviteiten. De 

overheden die lid zijn van deze community en daarmee een maatschappelijk aandeel hebben in 

Kracht in NL zijn Gemeente Amsterdam, Gemeente Assen, Gemeente Den Haag, Gemeente 

Rotterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Sociale Zaken 
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en Werkgelegenheid en Provincie Zuid-Holland. Door deel te nemen aan dergelijke punten van 

samenkomst, heeft de overheid ook zicht op de initiatieven die in Nederland plaats vinden en kan zij 

daarop inspelen.  

 Een andere wijze waarop de overheid inspeelt op de gevolgen van de netwerksamenleving, is 

door middel van E-participatie. Dit is een middel dat de overheid inzet om participatie te genereren bij 

de bewoners, waarbij de link tussen bewoner en overheid (of gemeente) heel kort is. E-participatie 

zijn ‘nieuwe vormen’ van burgerparticipatie waarbij ICT de bindende factor is en waarmee burgers 

invloed kunnen uitoefenen op verschillende beleidsfasen (Aalberts, 2012). Door internet op deze 

manier in te zetten, kan burgerparticipatie sneller, breder en toegankelijker worden vormgegeven. 

Voor verschillende fasen van het beleidsvormingsproces kunnen instrumenten op het internet een 

goede rol spelen (United Knowledge, z.d.).  

 Er zijn meerdere vormen (instrumenten) van E-participatie. Waarbij bijvoorbeeld gedacht kan 

worden aan twitterende ambtenaren, co-creatie, crowdsourcing, digitale loketten, buurtwebsites, 

bloggende politici, online fora, Facebook-evenementen en nog veel meer. De Gemeente Den Haag 

heeft nu ook haar eigen Toolkit ontwikkeld, zij willen nieuwe doelgroepen bereiken en zetten daarvoor 

met name online instrumenten (tools) in. Deze participatieprojecten zijn niet alleen gericht op de 

openbare ruimte, maar ook op bijvoorbeeld activiteiten en zijn een combinatie van offline en online. 

Een activiteitenprogramma vormt de basis. 

 Het handelen en organiseren van de burger is voor de overheid doorzichtiger geworden. Dit is 

bijvoorbeeld te merken aan de punten van samenkomst, waarop initiatieven en netwerken zichtbaar 

worden voor iedereen, inclusief de overheid. Daarnaast is het ook te zien aan de E-participatie, zoals 

het digitaal loket.  

 Het feit dat de overheid inspeelt op de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van de 

netwerksamenleving en ICT mogen duidelijk zijn. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor de burger? 

Een heel praktisch voorbeeld is het volgende: in Nederland heeft niet iedereen de beschikking over 

een computer dan wel een smartphone. Wanneer de beschikking over internet wegvalt, kom je ineens 

een aantal “hobbels op de weg” tegen, zo blijkt. Bram van Montfoort heeft 2012 als offline burger 

meegemaakt en liep tegen de simpelste dingen aan. Zo ondervond hij als ZZP’er dat hij niet meer zijn 

belastingaangifte kon doen. Waarom niet, zou je denken? Simpelweg omdat dit via internet moest 

(Pauw en Witteman, 2013).  

 

De burger wordt in de omslag naar de netwerksamenleving gezien als een ‘partner’ van de overheid, 

deze twee partijen bevinden zich op een nieuw speelveld waarin de rollen nog niet altijd even duidelijk 

zijn. In de tekst ‘Meervoudige overheidssturing in open, dynamische en lerende netwerken’ worden 

vier drempels genoemd die de burger zou kunnen tegenkomen in de omslag naar overheidscultuur 

nieuwe stijl (Salverda, Pleijte en Papma, 2012). 

 De burger krijgt te maken met belemmerende overheidsstructuren en –systemen ofwel de 

bureaucratie. Ondanks dat de overheid de burger wil zien als een samenwerkingspartner is er vaak 

nog sprake van een logge interne structuur waarbij het voor de burger lastig is om te doorgronden en 
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verandering aan te brengen. De kans bij deze belemmering is dat het de overheid dwingt te kijken 

naar hun structuren en er misschien wel veranderingen plaatsvinden. 

 Een andere drempel is korte termijn oriëntatie. Zowel de overheid als de burger hebben 

haast, ambtenaren moeten zich vertegenwoordigen naar de politiek, welke afhankelijk is van het 

thema waar op het moment gescoord moet worden. En burgers krijgen daardoor vaak te maken met 

vertraging door bureaucratie. 

 Verder is een drempel die wordt genoemd schurende logica’s: sluit het rijk aan bij de taal, 

systeemwereld en deskundigheid van het eigen overheidsapparaat of bij de taal, leefwereld en 

deskundigheid van de burger? 

 Tenslotte wordt onzekere rugdekking als drempel genoemd. Elk veranderingsproces is 

afhankelijk van de inzet van een klein aantal die fungeren als trekker of verbinder voor anderen. Voor 

burgers zijn dit de mede-initiatiefnemers en voor front-line werkers van overheden zijn zij het zelf en 

hun superieuren. Hun positie valt of staat met de steun van anderen (Salverda, Pleijte en Papma, 

2012). 

 

WERKVELD 
Naar aanleiding van ons onderzoek, hebben wij geconstateerd dat de rol voor de sociaal werker 

vooral faciliterend moet zijn, en de burger vooral zal moeten begeleiden in het vinden van 

verbindingen die nodig zijn om zijn /haar doel te bereiken. Het streven voor de sociale professional is 

om vraaggericht te werken. Dit komt door een stijgende vraag naar directe dienstverlenings-

arrangementen, een grotere noodzaak van een intensievere aanpak van meervoudige problemen 

(ketenbenadering), meer behoefte aan organisatieontwikkeling en ondersteuning van 

burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en mantelzorg (Van Vliet, 2009). Bij een moderne sociale 

professional staat niet alleen directe dienstverlening centraal, maar ook (steeds meer) wat daar aan 

voor af gaat: de (gezamenlijke) probleemdefinitie, analyse en beoordeling van de situatie, 

communicatie met de verschillende betrokkenen.  

 De overheid speelt in op de netwerksamenleving op twee manieren: enerzijds vertrouwen ze 

op de zelfredzaamheid van de burger. Anderzijds heeft de overheid een faciliterende rol. De sociale 

professional moet de burger zijn zelfredzaamheid kunnen stimuleren, in andere woorden, de burger 

empoweren. In dit opzicht is er geen fundamentele verandering in de rol van de CMV’er. De CMV’er 

is in staat om mensen met elkaar te verbinden die elkaar nog niet kennen, maar wiens competenties 

voor elkaar van belang zouden kunnen zijn in het verwezenlijken van hun idee. Verder is het van 

belang dat de CMV’er gebruik maakt van zijn eigen (professionele) netwerk en ook zeker het netwerk 

van de burger zelf. De bedoeling hiervan is dat hij connecties legt tussen verschillende partijen. Zo 

kan hij een burger die een idee voor een initiatief heeft, maar niet de competentie heeft om het idee 

voort te zetten verbinden met een andere burger. Deze burger beschikt over de benodigde 

competenties, zo kunnen ze elkaar verder helpen. Ook is het mogelijk om deze burger in verbinding 

te stellen met een professional die hem vervolgens helpt om de competenties vervolgens zelf te 
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ontwikkelen.  

 Daarnaast kan een professional ook gebruik maken van zijn netwerk door in sociale 

wijkteams te werken. De doelstelling van sociale wijkteams is veelal om te komen tot een integrale, 

outreachende aanpak van hulp- en dienstverlening in de buurt, waarbij eigen kracht en 

zelfredzaamheid van burgers en buurt als uitgangspunt dient (ECB, 2013). Het sociale wijkteam richt 

zich op individuele en collectieve vragen in de buurt en probeert daarbij zoveel mogelijk zonder 

indicatie een oplossing te bieden. Van de aanwezige organisaties vraagt dat vraaggericht en 

gebiedsgericht werken. Versterking van de redzaamheid van burger en buurt is het gezamenlijke 

doel, de burger krijgt meer grip op zijn eigen leven (ECB, 2013).  

 Ten slotte willen wij nog een kans voor de CMV’er belichten, welke ligt op het gebied van 

kwetsbare burgers. Nederland ronkt namelijk van de ideologie, van de autonome, krachtige 

ondernemende burger die met zelfregie, zelfmanagement en zelfredzaamheid een goede toekomst 

tegemoet gaat. Voor kwetsbaarheid is geen ruimte meer, aldus Ham (2013). “Kwetsbaarheid is een 

non-item geworden.” Als je kwetsbaarheid negeert, dan loop je een groot risico: mensen worden 

overschat en krijgen taken en verantwoordelijkheden die ze niet tot een goed einde kunnen brengen. 

En daar dan voor gestraft en verlaten worden. Deze ontwikkeling geeft de sociale professional en 

daarmee ook de CMV’er de mogelijkheid om samen te kijken met de burger naar een netwerk waarop 

de burger kan aansluiten. Het gaat niet meer om de kracht van het individu, maar het gaat om de 

kracht van de kring rondom de hoofdpersoon. Zodat mensen zelf de regie kunnen overnemen, en niet 

de overheid of het systeem (Ham, 2013). 
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EEN PARTICIPATIESTAAT KAN NIET ZONDER CULTUURIMPULSEN 

SANNE BARKHUYSEN, SARAH KREUZE EN MARA VERHOEFF 
 

 

“Van verzorgingsstaat naar participatiestaat” kopte de Volkskrant op 13 juli 2013. Niets nieuws voor 

de CMV professional waarvan de literatuur al jaren wordt gesierd door deze woorden. Men zou zich 

zelfs kunnen afvragen of de samenleving zich niet in een constante transitie bevindt. Waar het hier 

werkelijk om draait is dat de overheid er steeds beter in slaagt zijn verantwoordelijkheid te 

verschuiven van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In de nota De doe-democratie lezen we dat het 

lokale bestuur hierin een belangrijke rol speelt, omdat de meeste contacten en initiatieven zich 

afspelen op lokaal niveau (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Lokale 

besturen nemen een meer ‘regisserende’ rol op zich. Gemeenten zoeken de juiste partners bij elkaar 

en stimuleren samenwerking om doelstellingen te bereiken.  

 De burger krijgt meer verantwoordelijkheden maar dat wil niet zeggen dat alle burgers dit 

vanzelfsprekend kunnen dragen. Ondanks dat deze burgers misschien wel willen, hebben zij enige 

stimulatie nodig om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Zo beschikken deze mensen 

misschien niet over het nodige netwerk om zelfredzaam te zijn. Een van de instrumenten dat kan 

worden ingezet om dit te stimuleren is een cultuurimpuls. Bij een cultuurimpuls staan de ervaringen, 

beleving en vaardigheden van bewoners centraal bij cultuurprojecten. Daarnaast is een cultuurimpuls 

integraal, waarbij sectorale instellingen worden opgeroepen tot samenwerking. Dit leidt tot directe 

interactie met deelnemers en indirect tot interactie met organisaties en instellingen uit de buurt. 

Intensieve interactie leidt tot meer vaardigheid bij bewoners om zelf initiatief te nemen, andere 

mensen te interesseren en de eerste vormen van organisatie (Saris, et al., 2011). “De ervaringen met 

de cultuurimpuls hebben geleerd dat wijken ook een vermogen kunnen opbouwen om zichzelf te 

versterken en regelmatig opnieuw te revitaliseren” aldus Jeroen Saris (2011) in De kracht van cultuur 

– effectieve cultuurimpulsen in de wijk. Cultuurimpulsen in een participatie staat lijken hierdoor 

onmisbaar als middel om burgers te activeren tot zelforganisatie. Daarom is voor dit essay de 

volgende stelling geformuleerd: ‘Een participatiestaat kan niet zonder cultuurimpulsen’.  

 

PARTICIPATIESTAAT 
In de inleiding is aangegeven dat de Nederlandse burgers in het vervolg steeds meer 

verantwoordelijkheden op zich moeten nemen. Dit door de verschuiving van verzorgingsstaat naar 

participatiestaat. De leidende gedachte van de participatiestaat is dat participatie gestuurd en 

bevorderd moet worden. Waar te weinig of verkeerd geparticipeerd wordt, moet rechtstreeks worden 

ingegrepen met ‘libertair of modern paternalisme’ (Uitermark & Van Beek, 2010). Dit wil zeggen; het 

beleid is bevoogdend. Uitermark en Van Beek beschrijven in Gesmoorde Participatie twee typen 

interventies die in de afgelopen 20 tot 25 jaar zijn ingezet door de overheid. Ten eerste zijn er 

maatregelen die op individuen zijn gericht. Een waaier aan instituties probeert in het dagelijks leven 
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van mensen in te grijpen met interventies die ‘op maat’ zijn en een ‘integraal’ karakter hebben. Een 

tweede type interventie is gericht op het aanspreken, creëren en mobiliseren van gemeenschappen. 

Op diverse beleidsvelden wordt een beroep gedaan op de burger, van buurtwachten tot 

herstructureringsplannen. Maar de burgers blijken weinig zichzelf te participeren. Het is dan ook de 

vraag waar een dergelijk beleid dan ook vandaan komt. (Uitermark & Van Beek, 2010) Het lijkt erop 

dat deze ‘participatie drift’ enkel aangevoerd wordt door professionals en bestuurders.  

 Gelukkig is het geld op, of genuanceerder: het geld wordt anders verdeeld. Geen zorgen, er 

zijn tijden geweest dat de burger te pas en te onpas inspraak eiste en er op los participeerde. De 

burger kan het dus wel, denk terug aan bijvoorbeeld de jaren ’70., waarin bewoners zich massaal 

verenigde in buurtcomités. Nadat met al deze acties de fundamenten werden gelegd voor de huidige 

verzorgingsstaat, zijn de burgers echter wel wat ‘lui’ geworden. “Na decennia verzorgingsstaat zijn 

burgers en overheden gewend geraakt aan bepaalde gegroeide rolverdelingen. De verwachtingen 

daarvan moeten nu worden bijgesteld.” Dit citaat komt uit de nota de doe-democratie (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Met de verschuiving van Nederland als 

verzorgingsstaat naar Nederland als participatiestaat trekt de overheid zich steeds meer terug en 

wordt er meer organisatie van de burgers zelf verwacht. 

 Burgers zullen dus meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor zichzelf en hun 

omgeving. “80% van de burgers kan deze verantwoordelijkheid prima op zich nemen, voor 20% is dit 

echter een stuk moeilijker. Van deze 20% beschikt 5% niet eens over het nodige netwerk” Aldus 

Mieke van der Linden, projectleider van Eigen Kracht & Burgerinitiatief in een interview over 

Gemeente Delft. Deze gemeente neemt als gemeente een nieuwe meer regisserende rol waarbij 

meer verantwoordelijkheden over gelaten wordt aan de burgers. De manier waarop burgers benaderd 

worden is hierbij cruciaal. In het rapport Loslaten in vertrouwen van de Raad van het Openbaar 

Bestuur (ROB), wordt er op gewezen dat burgers sociaal burgerschap belangrijker vinden dan politiek 

burgerschap. “Als men gevraagd wordt of zij taken van de overheid willen overnemen, is scepsis het 

antwoord. [...] Maar als de vraag alleen luidt of mensen zich willen inzetten voor hun directe 

leefomgeving, volgt een aanzienlijk positievere reactie” aldus de ROB (2012). 

  Het lijkt dus verstandig aan te sturen op affectief burgerschap; burgers die door affectieve 

banden in beweging komen, burgers met positieve gevoelens voor elkaar en hun omgeving. 

“Vergeleken met sociaal burgerschap richt de nieuwe publieke moraal van affectief burgerschap zich 

op het ‘intieme’ lokale in plaats van het ‘afstandelijke’ nationale niveau, op ‘affectieve’ relaties tussen 

burgers onderling en niet op ‘anonieme’ bureaucratie van collectieve voorzieningen” aldus Thomas 

Kampen in het stuk Affectief burgerschap in de verzorgingsstaat (2013). Dat burgers zich extra 

inzetten voor hun omgeving komt veelal voort uit een intrinsieke motivatie of betrokkenheid en niet 

omdat de overheid bepaalde doelstellingen heeft gesteld. De volgende paragraaf beschrijft hoe 

cultuurimpulsen kunnen bijdragen aan het aansturen van affectief burgerschap op het lokale niveau.  
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CULTUURIMPULS 
Kunst en cultuur wordt door velen vooral beschouwd als vermaak, vandaar ook dat veel investering in 

de sector gericht zijn op consumptie van cultuur, een passieve vorm van cultuurbeleving. Dit 

waarschijnlijk omdat het direct economisch gewin oplevert. Onderzoeker van onderzoeksbureau ABF 

cultuur Jan Brouwer zegt hierover in een interview dat wij op achttien oktober jongstleden met hem 

hielden over de effecten van cultuurimpulsen en hun functie: “Cultuur alleen gaat de crisis niet keren 

maar investeringen in actieve kunstbeoefening zijn noodzakelijk om mensen te laten oefenen in de 

eigen creativiteit en nieuwe vormen van samenwerking.” 

 Een cultuurimpuls of culturele interventie kunnen we zien als een defibrillator voor een wijk. 

Het brengt dat wat al aanwezig is tot leven.”Cultuur is datgene wat door de generaties heen 

behouden blijft en waar wij ons in herkennen. Een fundamenteel onderscheid in cultureel opzicht is 

behoud en verandering. Zonder behoud is er geen cultuur maar zonder verandering is cultuur dood”, 

aldus Jan Brouwer in het onderzoek cultuurimpuls stedelijke vernieuwing (2007). Kunst speelt een 

belangrijke rol in het behouden en veranderen van cultuur. De Cultuurimpuls gaat de interactie aan 

met de wijken en daar uit vloeien effecten. Cultuur zoekt naar identiteit, belangen, interesse en de 

geschiedenis van de bewoners. Al vanaf het ontstaan van steden heeft kunst een belangrijke rol 

gespeeld van wat steden zijn of doen. We zien het visueel terug in de architectuur, monumenten en 

vormgeving van de ruimte. Maar ook straatmuzikanten, festivals of andere culturele evenementen 

dragen bij hoe steden beleefd worden.  

 “Er zijn diverse cultuurimpulsen onderscheiden. Dat zijn: het versterken van stadscentra 

vooral via culturele voorzieningen en evenementen; het versterken van cultuureducatie en 

cultuurparticipatie; het oprichten van cultuurcentra en het versterken van de cultuursector in 

algemene zin. Deze impulsen hebben duidelijk aantoonbare effecten. Het gaat om vier hoofdeffecten. 

Cultuurimpulsen zorgen in de eerste plaats voor de versterking van de eigen sector en daarmee het 

culturele kapitaal; in de tweede plaats voor een versterking van de creatieve industrie en zodoende 

het economisch kapitaal; in de derde plaats zijn er sociale effecten en tenslotte zijn er gevolgen voor 

het vastgoed. “ Aldus Jan Brouwer. In het boek Culturele interventies in krachtwijken van Trienekes, 

Dorresteijn & Postman (2011) wordt gesproken van twee typen culturele interventies, hierbij gaat het 

meer om de doelen dan om de aanpak: 
 Economische concurrentiekracht en groei als doel van stedelijke vernieuwen, maar gekoppeld aan 

grotere betrokkenheid van de lokale gemeenschap in de vernieuwingsprocessen, opdat deze zich zowel 

de culturele interventies als de praktische uitkomsten daarvan beter toe-eigenen. [...] Sociale insluiting, 

het welzijn van burgers en een grotere deelname aan het gemeenschapsleven met als gevolg meer 

leefbaarheid in de wijk (Evans, 2005) Met deze ‘kwaliteit van de stad’- interventies wordt de horizon van 

de lokale gemeenschap verbreed (netwerkvorming, ondernemerschap etc.) (Trienekes, Dorresteijn, & 

Postman, 2011). 

In Nederland zien we steeds meer een overlap tussen deze twee types. Dit komt onder andere door 

de toenemende aandacht voor cultuur en cultuurparticipatie in de wijk in het cultuurbeleid, de 

opkomst van community art en het koppelen van sociale, economische en fysieke doelstellingen in de 

Wijkaanpak. (Trienekes, Dorresteijn, & Postman, 2011).  
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 Kan een cultuurimpuls een manier zijn om affectief burgerschap te bevorderen? Volgens 

Saris (2011) draagt een cultuurimpuls wel degelijk bij aan het in contact brengen van buurtbewoners. 

In het boek De kracht van cultuur –effectieve cultuurimpulsen beschrijft hij de uitkomsten van het 

onderzoek naar de belangen en effecten van cultuurimpulsen. “Door de vaardigheden te vergroten, 

met elkaar in contact te treden en zichzelf te organiseren, kunnen de buurtbewoners uitgroeien tot 

coproducenten van cultuur.“, aldus Saris (2011). Volgens Saris is een cultuurimpuls erop gericht om 

vermogens te vergroten.Het rapport van The Urban Institute uit Washington, een organisatie die 

onderzoek doet naar sociale, economische en overheidsproblemen, beschrijft dit als volgt:  
 “Specifically, frequent participants say they want to support important community organizations and 

events through their participation in arts and culture, and they also want to learn more about other 

cultures and experience high-quality art. These activists represent a bridge between the world of arts 

and culture and community-building efforts, and they are a potential resource for community building”. 

(Walker, Scott-Melnyk, & Sherwood, 2002)  

Bovenstaand citaat geeft aan dat de werking van kunst en cultuur voor mensen in alle landen gelijk is. 

Mensen die frequent participeren aan kunst en cultuurprojecten geven dus aan zich in te willen zetten 

voor organisaties die de gemeenschap dienen door kunst en cultuur en ook meer willen leren over 

andere culturen en ‘hogere’ kunstvormen. Er kan dus gesteld worden dat het inzetten van cultuur in 

gemeenschapsvormende initiatieven loont. Het draagt er aan bij dat de buurtbewoners uiteindelijk zelf 

de betekenisgeving op zich nemen. Een cultuurimpuls onderscheidt zich door de activering van 

culturele vermogens, dit zet een cyclus in gang die leidt tot een zelforganiserende en zelfredzame 

wijk (Saris, et al., 2011).  

 In achterstandswijken verkeren burgers vaak in minder gunstige omstandigheden om 

culturele competenties en vermogens te ontwikkelen. Door een groot verschil aan culturen ontbreekt 

vaak ook een gemeenschappelijke taal om ervaringen uit te wissel en betekenis te geven, aldus Saris 

(2011). “Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk zo niet onmogelijk is in wijken zonder cultuurimpuls 

‘cultureel vermogen’ op te bouwen” (Dommelen, 2010). Uit dit onderzoek blijkt tevens dat wijken 

buiten achteruitgang in hun actieve en passieve deelname aan het culturele leven, ook slechter 

scoren op leefbaarheid, verbetering van inkomen en opleiding. Van Dommelen stelt hierom dat wijken 

waar geen cultuurimpulsen zijn hun achterstand vergroten ten opzichte van wijken met een 

cultuurimpuls (Dommelen, 2010).  

 Cultuurimpulsen onderscheiden zich veelal van andere interventies om de participatie te 

bevorderen door hun bottum up aanpak, hierdoor is het karakter van de interventie zelden 

bevoogdend. Cultuurimpulsen zijn altijd gericht de mens als individu of het individu als onderdeel van 

een groter geheel; een groep of de samenleving in zijn geheel. De CMV’er als professional bevindt 

zich, zoals vaak gezegd wordt als spin in het web. Om een cultuurimpuls succesvol te laten verlopen 

moeten coalities worden gevormd die erop gericht zijn het organiserend vermogen van bewoners uit 

een bepaalde wijk te versterken. Omdat deze samenwerkingsbanden niet vanzelf ontstaan doordat 

de verscheidenheid en belangen van partijen groot is. Om deze coalities te vormen is een verbinder 



 
 

                                                                                  
 
 

25 

nodig die als stille kracht partijen bij elkaar brengt. (Dommelen & Ketelaars, 2011).  

In de onderstaande figuur, een nog niet gepubliceerde versie van de projectscan van CAL-XL 

(Community Art Lab, een netwerkorganisatie die onderzoek doet en streeft naar een grotere rol van 

kunst in maatschappelijke ontwikkeling), zien we in het rood de vier gebieden waar de CMV’er of 

sociaal-cultureel professional in werkzaam is dan wel invloed op uitoefenend. De bovenste twee 

omvatten de formele systeemwereld, de gevestigde instituten en organisaties. De onderste twee 

behelzen de meer informele sferen waarin men zich begeeft. Cultuurimpulsen zijn het meest gebaat 

bij een bottum up aanpak vanuit de informele sfeer maar streven uiteindelijk naar een synergie tussen 

beide sferen. In het blauw kunnen we de doelen plaatsen die bereikt willen worden met een 

cultuurimpuls . Aan de hand van deze doelen wordt vast gesteld op wie of wat de cultuurimpuls zich 

richt en invloed op probeert uit te oefenen, deze zijn in de figuur in het groen aan gegeven. In de 

binnenste cirkel in het geel zien we de verschillende projectenvormen die binnen de cultuurimpuls 

kunnen worden gebruikt.  

 

 
 

Kunstenaars laten zich niet institutionaliseren, desondanks dreigt, net als vaak in welzijnswerk, bij 

cultuurimpulsen overgeorganiseerdheid. Aan de andere kant is er bij kunst en cultuur het gevaar dat 

het te vrijblijvend blijft. Er moet een middenweg gevonden worden tussen professionalisering en 

ongeorganiseerdheid. (Dommelen & Ketelaars, 2011)  

 Voordat er aan een cultuurimpuls gestart wordt is het, zeker gezien het integrale karakter, 

belangrijk alle facetten te analysen om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Hierin ligt een taak 

weggelegd voor de sociaal cultureel professional die in staat is zich tussen de formele systeemwereld 

en de informele sferen heen te bewegen en zo in staat is de artistieke professional te faciliteren.  

“Cultuur in de wijk is gericht op empowering en is daardoor, beter dan het welzijnswerk, in staat om 

bewoners te activeren” (Dommelen & Ketelaars, 2011). Omdat bij cultuurimpulsen een beroep wordt 

gedaan op de vaardigheden en vermogens van mensen is een cultuurimpuls een verbindende factor. 

Kunst – of cultuurprojecten hebben geen behoefte zichzelf in stand te houden als hier geen vraag 
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naar is bij bewoners van een wijk, hierdoor moeten deze projecten dicht bij de bewoners staan. 

Wanneer bewoners zelf de vermogens hebben ontwikkeld om initiatieven op- of voort te zetten zijn 

cultuurimpulsen niet meer nodig. In tegenstelling van welzijnswerk dat aanbodsgericht redeneert en 

blijvend actief wil zijn in een wijk. (Dommelen & ketelaars, 2011).  

 

CONCLUSIE 
Een participatiestaat is gebaat bij burgers die willen aanpakken (affectief burgerschap) en hoewel 

willen de eerste stap is, is kunnen het onderdeel wat, wanneer gecombineerd met de wil, zorgt voor 

het begin succes. Cultuurimpulsen bevorderen, zoals eerder in veel ingewikkeldere termen 

omschreven, zowel het willen als het kunnen maar nog veel belangrijker het doen. Nu we ons allen 

druk maken om de ‘financiële crisis’, gemeenten subsidieontvangende instellingen scherpe 

verantwoordingen laten afleggen en veel woningcorporaties in zwaar weer verkeren, dreigt het gevaar 

dat er enkel wordt gekeken naar problemen, en er enkel pleisters zullen worden geplakt op de 

grootste problemen en de integrale wijkaanpak verloren zal gaan.  

 Het is zeker mogelijk een andere weg in te slaan. De ervaringen met de cultuurimpuls hebben 

geleerd dat wijken ook een vermogen kunnen opbouwen om zichzelf te versterken en regelmatig 

opnieuw te revitaliseren. Kunst en cultuur spelen daarin een grote rol, omdat de cultuurimpuls in staat 

is nieuwe vermogens van de bewoners te ontwikkelen. Door het accent te verleggen van de integrale 

probleemgestuurde benadering naar het probleemoplossende en zelforganiserende vermogen van de 

wijk kan een meer duurzame en veel effectievere wijkaanpak gerealiseerd worden. De cultuurimpuls 

heeft in deze accentverschuiving de sleutelrol in handen. (Saris, et al., 2011) Hierbij zijn sociaal-

cultureel professionals de sleutelbewaarders van het proces.  
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GENDER TROUBLE 
LEONIE BLONK, ISABEL VAN DEN HOUTE EN INEKE UITTERHOEVE 

 

 
INLEIDING 
In de hedendaagse samenleving zien we dat de traditionele genderrollen niet langer stand kunnen 

houden. Deze ontwikkeling in de samenleving heeft zich op verschillende gebieden doorgeste. Zo is 

het bijvoorbeeld lang niet altijd alleen de moeder die de zorgtaak op zich neemt. Of de vader die de 

kostwinner is van een gezin. Sterker nog er zijn voldoende voorbeelden van gezinnen die worden 

gerund door een homoseksueel paar. Daarnaast is het steeds meer gewoon aan het worden dat de 

traditionele mannen beroepen ook door  vrouwen worden uitgeoefend, denk aan huisarts, chirurg, en 

in de politiek. Deze sociaal maatschappelijke ontwikkeling is een goede reden om gender en de rollen 

en concepten die hiermee gepaard gaan nog eens goed te overdenken.  

Als er in deze essay gesproken wordt over gender wordt er gebruik gemaakt van de 

concepten van gender zoals Butler (1990) deze beschrijft in haar boek Gender Trouble. Gender wordt 

hier als aangeleerd aangeduid. Judith Butler gebruikt in haar boek ‘Gender Trouble’  de term 

‘performativity’. Hiermee bedoelt ze dat mensen zich gaan gedragen naar de rol waarin ze denken dat 

ze passen. “Performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves its effects 

through its naturalization in the context of a body, understood, in part, as a culturally sustained 

temporal duration” (Butler, 1999). Dit essay wordt dus geschreven vanuit het perspectief dat gender is 

aangeleerd. Het begint met een algemene uitleg over gender waarna wij onze standpunten zullen 

verdedigen. Het essay wordt afgesloten met een conclusie.  

Om te beginnen volgt eerst een korte beschrijving over gender en wat dit precies inhoudt.  

Wanneer er naar gender gekeken wordt komt men snel uit op sekseverschil. In deze essay willen we 

juist gender belichten vanuit een breder perspectief. De focus in deze wordt gelegd op dat gender 

aangeleerd is. Op de site van Mens en Gezondheid is te lezen dat de verschillen  tussen jongens en 

meisjes onder te verdelen zijn in de gebieden fysiek, cognitief en sociaal gedrag. Hierin is te zien dat 

kinderen worden beïnvloed door het gedrag dat zij observeren. Hieruit kunnen we concluderen dat de 

kindertijd een cruciale tijd is in de ontwikkeling van onder andere gender.  

De Cognitieve Ontwikkelingstheorie van Kohlberg (1969) beschrijft de drie stadia die kinderen 

doorlopen bij het begrijpen van verschillen tussen gender, te weten: Gender identiteit: bewustzijn van 

eigen gender, Gender stabiliteit: bewustzijn dat gender stabiel is over tijd en Gender constantie: 

realisatie dat gender consistent is ondanks inconsistent gedrag. 

Na de kindertijd komt de adolescentie, Een ander moment waarop een mens erg 

beïnvloedbaar is door de omgeving. In de levenslooptheorie van Eriksson (ontwikkeld in 1963) 

onderscheidt hij acht fasen in de ontwikkeling van de mens. De vijfde fase hierin is de fase van 
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adolescentie. In deze fase loopt de kindertijd ten einde en ontwikkelt het kind een eigen identiteit. 

Tijdens deze fase kan verwarring plaatsvinden, bijvoorbeeld twijfels over de eigen (seksuele) 

identiteit. In deze fase kijkt men niet meer zo zeer naar de ouders, maar vooral naar leeftijdsgenoten 

en rolmodellen. Rolmodellen komt men ook vaak tegen in de media, vandaar dat de media een grote 

invloed kan hebben op beeldvorming van genderidentiteit.  

Na het onderwerp te hebben geïntroduceerd, zetten wij nu het essay voort met ons 

ingenomen perspectief: “gender is niet aangeboren (nature) maar aangeleerd (nurture).” 

Om ons perspectief te onderbouwen zullen we nu beargumenteren waarom wij het eens zijn met 

bovenstaande stelling.  

 

 

SAMENLEVING 
De sociale ordeningsprincipes beginnen al bij de geboorte van een kind. Vlak na de geboorte wordt 

veelal de vraag gesteld: is het een jongen of is het een meisje? De sekse, man of vrouw, wordt dus bij 

de geboorte al bepaald. Ouders van het kind zijn vaak geneigd om te handelen naar deze eerste 

ordeningsprincipes. Dit leidt er toe dat het kind zich gaat gedragen naar de verwachtingen die ouders 

hebben bij de sekse. Nicolai (1992) geeft in het eerder genoemde artikel aan dat rond de leeftijd van 

18-24 maanden de kern-geslachtsidentiteit al vast ligt en dat het kind op dat moment weet tot welk 

geslacht het behoort en gaat anderen dan ook daarop indelen;  Mamma is een meisje want zij heeft 

lang haar, pappa is een jongen, want hij heeft een lange broek aan’ (gezegd door een tweejarig 

meisje, van wie de moeder ook regelmatig een lange broek aan had)”(p.4). De lichamelijke 

kenmerken van het kind en de manier van omgang van de ouders bepalen de kern van de 

geslachtsidentiteit. Niet alleen de ouders hebben hier invloed op, maar ook de voor het kind 

belangrijke anderen, zoals de juf/meester en leeftijdsgenootjes. Kinderen gaan zich, al dan niet 

bewust, gedragen naar de verwachting van de omgeving. Dit kan leiden tot een self-fulfilling 

prophecy, (Mens en Samenleving,2011). Een self-fulfilling prophecy is een onjuiste definitie van bijv. 

gedrag waardoor deze werkelijkheid wordt omdat men zich er naar gaat gedragen. Hier kunnen we uit 

concluderen dat gender daadwerkelijk wordt aangeleerd; je gaat je gedragen naar de verwachtingen 

van je omgeving.  

Echter in Amerika is er een echtpaar die hun kinderen juist de vrijheid geeft zelf te kiezen tot welk 

geslacht ze behoren; hun jongste kind voeden ze genderloos op. Ze vinden namelijk dat kinderen op 

jonge leeftijd al belangrijke keuzes kunnen maken: “ in an age where helicopter parents hover 

nervously over their kids micromanaging their lives, and tigermoms ferociously push their progeny to 

get into Harvard, Stocker, 39, and Witterick, 38, believe kids can meaningful decisions for themselves 

from a very early age” , aldus de ouders in The Star (2011). In dit voorbeeld komt duidelijk naar voren 

dat genderidentiteit een aangeleerd principe is; Onze mening hierin is dat deze manier van 

ontwikkeling van genderidentiteit weer te extreem is; dit kind heeft namelijk geen idee van wat een 

jongetje en wat een meisje is. Om in de huidige samenleving te kunnen functioneren is het van 
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belang dat je in een bepaalde categorie past. Je kunt niet je hele leven in een soort ‘ tussencategorie’ 

leven. Het gevaar bestaat dat het kind uiteindelijk in een identiteitscrisis komt omdat er een stukje 

mist in de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit.  

Mooy geeft in de inleiding van haar doctoraalscriptie het volgende aan: 

     In onze samenleving lijken we veel belang te hechten aan het verband tussen sekse (vooral   

bepaald door uitwendige geslachtsorganen) en gender. Iemand moet óf man, óf vrouw zijn, in alle 

aspecten. Het lijkt voor ons onmogelijk om een gender te hebben die afwijkt van de sekse.  

Zo zie je dat de samenleving je beoordeelt op je uiterlijke geslachtskenmerken en dan ook van je 

verwacht dat je er naar gedraagt. In het beleid is er ook aandacht voor (aangeleerde) genderidentiteit.  

 

BELEID 
In de hoofdlijnenbrief van het emancipatiebeleid schrijft minister Jet Bussemaker over het bereiken 

van veranderingen in de maatschappij om verschil in sekse en beeldvorming rondom gender te 

doorbreken. Zij schrijft dat vanuit het beleid de beeldvorming over mannelijkheid en vrouwelijkheid 

vooroordelen oproept en dat talent en kennis van een persoon hierdoor niet centraal staan. Hieruit 

kunnen wij opmaken dat de minister deze vooroordelen tegen wilt gaan, wat betekent dat de 

beeldvorming rondom mannelijkheid en vrouwelijkheid te veranderen is. Doordat dit te veranderen is, 

kan er dus gesproken worden over een aangeleerde beeldvorming rondom genderidentiteit en geen 

factoren van biologisch bepaalde aard. Jet Bussemaker beschrijft “Traditionele opvattingen over de 

rolverdeling tussen mannen en vrouwen kunnen eveneens een belemmering zijn voor de onderwijs- 

en arbeidsloopbaan van vrouwen en zowel mannen als vrouwen belemmeren om gelijkwaardig en 

autonoom hun positie in te nemen.” Aan de overheid is hierin de taak om voorwaarden te scheppen 

door wet- en regelgeving waardoor er ruimte en vrijheid wordt gecreëerd voor burgers om hun 

talenten te uiten. Een voorbeeld hiervan zit in het wetsvoorstel erkenning genderidentiteit, waarbij de 

overheid voorwaarden creëert om de burger vrijheid te geven in genderidentiteit. 

 

Jet Bussemaker onderschrijft nogmaals het genderstereotiep denken binnen de maatschappij, waarbij 

ze het belang noemt van gelijkwaardigheid en respectvol reageren op mannelijke en vrouwelijke 

verschillen. Deze verschillen zijn iets om rekening mee te houden, om niet in het genderstereotiep 

denken te blijven hangen. Dit is juist iets wat in de media benadrukt wordt, dus het is interessant om 

te bedenken in hoeverre het beleid hier rekening mee moet houden. Enerzijds gaat het 

emancipatiebeleid over een stabiele maatschappij die rekening houdt met verschillen tussen mannen 

en vrouwen en een gelijkwaardige, op maat gemaakte behandeling. “Een stabiele samenleving is niet 

opgebouwd uit van elkaar gescheiden sociale categorieën, maar uit een collectief waarin mensen zich 

kunnen verplaatsen in een ander en waarin beleid op maat wordt gemaakt.” (Bussemaker, 2013). 

Anderzijds bestaat er geen op maat gemaakt beleid waarin de stereotypering binnen de media wordt 

aangepakt om beeldvorming via media tegen te gaan. Toch wordt omgevingsinvloed als een 

belangrijke factor genoemd in de ontwikkeling van adolescenten. Dat maakt het des te belangrijker 
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om bewust te zijn van de invloed van de media op de beeldvorming en ontwikkeling van 

adolescenten. Later gaan we nog dieper in op de invloed van de media op de beeldvorming van 

adolescenten.          

Binnen het beleid is er dus wel sprake van het standpunt dat genderidentiteit is aangeleerd en 

daardoor te veranderen zou zijn. Ook is er veel aandacht voor gelijkwaardigheid in het denken over 

genderidentiteit, maar mist de link met media en de invloed op onze beeldvorming. De beeldvorming 

zou volgens het beleid aangepakt moeten worden, maar concrete stappen binnen het beleid missen 

hier. Niet alleen de verwachtingen van samenleving spelen een rol in de ontwikkeling van de 

genderidentiteit, maar ook portrettering van genders in reclames zijn van invloed op deze 

ontwikkeling.  

 

 

MEDIA 

Studies hebben reeds bevestigd dat reclame specifiek wordt gekenmerkt door seksuele 

genderstereotypering (Dillen, 2012). Adolescenten staan er om bekend dat zij het meest de media 

gebruiken en dat deze veel seksuele inhouden bevatten. Verbale informatie en beelden zijn vormen 

die voorkomen in seksueel georiënteerde reclameboodschappen die zij via de media te zien krijgen.  

Zoals het afbeelden van fysiek aantrekkelijk personen, suggestieve woorden of uitspraken en vooral 

naaktheid en seksuele interactie. Het is niet de expliciete seksuele inhouden die het hem doen, maar 

voornamelijk de impliciete seksuele elementen. De adolescenten worden door de impliciete 

elementen blootgesteld aan reclame inhouden die een belangrijke effect kunnen op hun seksuele 

attitudes. In veel reclames worden stereotiepe beelden gebruikt, vooral beeldvorming over mannen 

en vrouwen. De oorzaak hiervan kan zijn dat reclamemakers te weinig tijd en ruimte hebben en 

daardoor sneller voor de stereotiepe beelden kiezen. 

Verschillende studies hebben aangetoond dat stereotiepe genderpatronen in reclame 

bestaande geslachtsstereotypes in stand kunnen houden en versterken (Dillen, 2012).Stereotypes 

zorgen ervoor dat we vast denkbeelden krijgen in plaats van objectief oordelen en dit beïnvloed onze 

perceptie. In reclames worden modellen gebruikt om het idee te creëren hoe mannen en vrouwen 

zich horen te gedragen. Hierbij kijken ze niet naar de geloofwaardigheid van de modellen.  

Puberteit is de fase waarin je het meeste bezig bent met het ontwikkelen van je mening over 

relaties en seksualiteit. De seksuele reclames gericht op adolescenten waar genderstereotypes in 

voor komen kunnen invloed hebben op de beeldvorming en seksuele socialisatie van de jongeren 

over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Stereotypes fungeren als een soort van rollenschema, dat vorm 

geeft aan verwachtingen over mensen behorende tot een bepaalde sociale groep Wanneer deze 

verwachtingen gebaseerd zijn op geslacht is er sprake van genderstereotypering.(Dillen, 2012).  

Genderstereotypes zijn interpretaties over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen in sociale 

situaties. Je hebt dus genderstereotypering en seksuele genderstereotypering. Genderstereotypering 

gaat vooral over de sociale rollen van de man en de vrouw. Seksuele genderstereotypering  geeft 
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aan wat positie van mannen en vrouwen zijn binnen hun (seksuele) relatie. Bijvoorbeeld dat mannen 

dominant horen te zijn binnen de relatie en vrouwen onderdanig. Ook kan een goed voorbeeld zijn dat 

mannen bescherming moeten bieden en dat vrouwen afhankelijk moeten zijn van de man. Hieruit zie 

je dat adolescenten overspoeld worden met allerlei stereo typeringen. De reclameboodschappen 

worden als ‘normaal’ gezien en daar ga je als jongeren naar gedragen. Doordat je ermee overspoeld 

wordt heb je gewoon geen tijd om ‘vrij’ je genderidentiteit te ontwikkelen. 

Ons perspectief is ontstaan vanuit de theorie van Judith Butler (1990). Zij heeft al meerdere 

boeken geschreven over dit onderwerp. Judith Butler gebruikt in haar boek ‘Gender Trouble’  de term 

‘performativity’. Hiermee bedoelt ze dat mensen zich gaan gedragen naar de rol waarin ze denken dat 

ze passen. “ Performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves its effects 

through its naturalization in the context of a body, understood, in part, as a culturally sustained 

temporal duration” (Butler, 1990).  Hiermee geeft ze dus aan dat performativiteit niet een 

enkelvoudige handeling is maar dat het een herhaling en ritueel is die de effecten bereikt door de 

naturalisatie hiervan in het lichaam, deels begrepen als een cultureel ondersteund iets van tijdelijke 

duur. (Butler, 1990). Men raakt dus gewend aan het gedrag wat bij de rol past. Naast de samenleving 

kan ook media kinderen een idee geven van welk gedrag past bij het geslacht wat ze hebben, Griffith 

schrijft in een recensie over  'A Content Analysis of Gender Differences in Children's Advertising' door 

Smith het volgende: “Smith concludes that the effect of children's social learning from advertisements 

is that they are basically shown how to behave, eventually accepting without question the assumed 

images as 'real', taking cues regarding appropriate gender behaviour” . Hij zegt dus dat het effect van 

sociaal leren door kinderen door middel van advertenties is, dat ze eigenlijk te zien krijgen hoe ze zich 

moeten gedragen en dat zij, uiteindelijk zonder vragen, accepteren dat deze beelden de werkelijkheid 

zijn. 

 

 

WERKVELD SOCIAL WORK 

In het werkveld van Social Work kan men ook te maken krijgen met kwesties rondom genderidentiteit. 

In het VU Medisch Centrum heb je de afdeling medische psychologie & medisch maatschappelijk 

werk genderteam kinderen & adolescenten. Kinderen krijgen hierbij ondersteuning van verschillende 

professionals, waaronder maatschappelijk werk. Dit is een praktijkvoorbeeld van hoe sociaal werk 

ingezet kan worden bij kwesties rondom gender. In het CMV werkveld krijg je ook te maken met 

genderpraktijken. Het is hierbij belangrijk dat de CMV professional bewust is van zijn eigen gender 

denken en hiermee om leert gaan. Als de professional bewust is van het gender denken, kan hij hier 

ook naar gaan handelen. Zo kan de professional een normatieve houding aannemen, die van belang 

is als normatieve CMV professional. De pluriformiteit van de samenleving vraagt een open houding 

van de mensen die er in leven. Hier liggen mogelijkheden voor de professional in het doorbreken van 

standaard patronen en daardoor het aansluiten bij de hedendaagse samenleving. Het doorbreken van 

deze genderperformance is dus zelf bewust zijn van het eigen gender denken, om vervolgens 

anderen hiervan bewust te maken in het werkveld. 
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CONCLUSIE 
Na het beargumenteren van ons perspectief dat gender aangeleerd gedrag is gaan wij verder in op 

hoe wij als CMV’ers hier op in kunnen spelen. “De maatschappelijke opdracht aan CMV-professionals 

is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving.” (Alert en Ondernemend 

2.0, 2009). De samenleving wordt steeds diverser met de daarbij komende emancipatie en de 

behoefte aan zingeving. De CMV’er kan met zijn opgedane competenties zowel de vorming en 

emancipatie van groepen en individuen bevorderen en verbanden zien op sociaal en cultureel gebied.  

De CMV’er wordt geleerd om met een neutrale blik te werk te gaan. Dit houdt in dat een CMV’er in 

zijn werkveld bewust moet zijn van de aangeleerde genderidentiteit en daardoor een open houding 

dient te hebben jegens de verschillende individuen in de samenleving. Het komt veel voor dat de 

CMV’er in contact komt met kwetsbare groepen in de samenleving. Er heerst een taboesfeer op zij 

die afwijken van de gendernorm wat er toe leidt dat deze groep valt onder de noemer kwetsbare 

groepen. Het is de taak aan de CMV’er om de positie van deze groep in de samenleving te 

verbeteren zodat zij ook deel kunnen nemen aan de maatschappij. De CMV’er kan dat doen door het 

bespreekbaar maken van thema’s rondom gender. Door het betrekken van de doelgroep bij 

activiteiten omtrent het bespreekbaar maken creëert de CMV’er de ontmoeting en de verbinding.  

Tot slot komen we nog even terug op ons gekozen perspectief: gender is niet aangeboren 

(nature) maar aangeleerd (nurture), en zullen we onze argumenten hiervoor nog even kort 

samenvatten. We zijn het eens met hen die vinden dat gender is aangeleerd. Dit begint al bij de 

geboorte van een kind zodra men weet wat het geslacht. Dit heeft als gevolg dat het kind zich gaat 

gedragen naar de verwachtingen die ouders hebben bij de sekse. Naast de ouders heeft ook de 

omgeving hier invloed op wat kan leiden tot ‘ self-fulfilling prophecy’. In Amerika is er een echtpaar die 

hun jongste kind genderloos opvoedt. Zij vinden dat kinderen zelf de keuze kunnen maken tot welk 

geslacht zij behoren, ongeacht het biologische geslacht. Zij houden daarom ook het biologische 

geslacht geheim voor de rest van de wereld. Wij zijn hier van mening dat dit weer het andere uiterste 

is. De samenleving is tegenwoordig zo ingericht dat er veel gecategoriseerd wordt, en hierdoor kan 

het kind in een identiteitscrisis komen doordat het niet in een categorie past.  

Ook is het de politiek niet ontgaan dat er veel beeldvorming is rondom gender en sekse. 

Minister Jet Bussemaker heeft in de hoofdlijnenbrief van het emancipatiebeleid dan ook geschreven 

dat veranderingen rondom deze beeldvorming bereikt moeten worden. Een voorbeeld hiervan zit in 

het wetsvoorstel erkenning genderidentiteit, waarbij de overheid voorwaarden creëert om de burger 

vrijheid te geven in genderidentiteit. Als laatste en niet onbelangrijke invloed hebben we ook nog de 

media. Zoals eerder beschreven staan adolescenten erom bekend dat zij veel gebruik maken van 

media. In veel reclames worden stereotiepe beelden gebruikt, vooral beeldvorming over mannen en 

vrouwen. Dit zorgt ervoor dat we vast denkbeelden krijgen in plaats van objectief oordelen en dit 

beïnvloed onze perceptie. De reclameboodschappen worden als ‘normaal’ gezien en daar ga je als 
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jongeren naar gedragen. Doordat je ermee overspoeld wordt heb je gewoon geen tijd om ‘vrij’ je 

genderidentiteit te ontwikkelen.  

Na al deze argumenten komen wij aan bij de filosofe Judith Butler. Zij heeft meerdere boeken 

geschreven over gender en heeft veel stof doen opwaaien met haar uitspraken over dat gender 

aangeleerd is. Zij gebruikt hiervoor regelmatig de term ‘performativity’.Hiermee bedoelt ze dat 

mensen zich gaan gedragen naar de rol waarin ze denken dat ze passen en men raakt dus gewend 

aan het gedrag wat bij deze rol past. Doordat de maatschappij en de media grote invloeden zijn op 

genderidentiteit is dit een relevant thema voor Sociaal Werk en dus ook voor de CMV-beroepspraktijk. 

Onze samenleving wordt steeds diverser en mondiger. Als CMV’er word je geleerd om met een 

neutrale blik te kijken. Je moet je bewust zijn van deze diversiteit en daarop kunnen inspelen als 

normatieve professional.  
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OUDERPARTICIPATIE IN TRANSITIE 

EVA ELSTGEEST, NICK SILOOY EN MARLOES DE MOOIJ 

 

Nog niet zo heel lang geleden eisten burgers inspraak in hun buurten, universiteiten en bedrijven. Ze 

wilden niet langer slechts huurder, werknemer, cliënt of student zijn, maar meebeslissen en 

meebesturen. Met protesten, stakingen en demonstraties probeerden zij hiërarchische en gesloten 

structuren open te breken. Nu is het echter omgekeerd (Uitermark, 2010). De burger in Nederland 

mag niet alleen maar meer mee doen. Hij moet mee gaan doen in een staat waar burgers zorg 

moeten dragen voor zichzelf en daartoe uitgedaagd worden door de overheid. Een van de domeinen 

waar burgers invloed dienen uit te oefenen is het onderwijs, de zogeheten ouderparticipatie. De 

school is niet langer meer de plek waar leraren met de scepter zwaaien, ook ouders dienen hun 

invloed te laten gelden in de school. In dit essay zullen we het begrip ouderparticipatie nader toe 

lichten, gevolgd door de geschiedenis van ouderparticipatie. Tot slot kunt u lezen voor welke 

dilemma’s participerende ouders, scholen en professionals staan, welke rol er weggelegd is voor de 

professional en waarom er geen standaardaanpak kan bestaan om ouders te laten participeren.  

In een participatiesamenleving is het de bedoeling dat elke burger bijdraagt. Als dit niet gebeurt, heeft 

de overheid hier een antwoord op in de vorm van participatiebevordering door middel van 

interventies. De participatie wordt dan eerder opgelegd dan dat deze vanuit een intrinsieke motivatie 

ontstaat, en dat is nou juist waar de schoen wringt. Gedwongen vrijwilligerswerk als manier van 

participatie en betrokkenheid is een van de tegenstrijdige manieren om individuen weer op de 

arbeidsmarkt te krijgen. Een tweede vorm van interventies bestaat uit het mobiliseren van 

gemeenschappen.  

 Bij het herstructureren en schrijven van plannen wordt altijd beschreven dat de burger 

centraal staat (Uitermark, 2010). Zo schakelt de overheid de hulp in van burgers, maar het blijkt dat 

burgers niet uit zichzelf gaan participeren. Er wordt in dat geval gebruikt gemaakt van 

participatiemakelaars, opbouwwerkers en campagnes om de burger uit te nodigen en te mobiliseren 

tot participatie. We zullen ons in dit essay echter beperken tot ouderparticipatie.  

Volgens ex- minister van der Hoeven spelen ouders een uiterst belangrijke rol in het voorkomen en 

bestrijden van onderwijsachterstanden. Hiervoor is in 2006 een speciale module genaamd 

ouderbetrokkenheid ontwikkeld. In de ‘intentieverklaring school-ouderbetrokkenheid’ die in 2005 is 

opgesteld door ouders, personeel, leerlingen, schoolleiders en werkgevers in het primair onderwijs en 

de minister zijn er een aantal afspraken gemaakt om ouderbetrokkenheid te bevorderen. Deze 

bevatten onder andere het oprichten van een databank met methoden, technieken en cursussen. Er 

is een forum waar anderen samenwerken om lokale platforms op te richten voor allochtone ouders en 

er is een werkgroep opgezet die de behoefte van de ouders in kaart dient te brengen. Ook zullen de 

ouders betrokken worden bij de cyclus van kwaliteitszorg in het onderwijs en wordt de bestuurlijke 

betrokkenheid van de ouders vergroot (Spectrum, 2007). 
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Maar wat is nu het uiteindelijke doel van ouderparticipatie en waarom is zo belangrijk dat ouders 

betrokken zijn bij kind en (basis)school? In publicaties van onder meer KPC-Groep over Educatief 

Partnerschap worden de volgende doelen beschreven: 

- Pedagogisch – realiseren van enige afstemming in opvoedend denken en handelen c.q. in de 

benadering van kinderen, thuis en in de school (meeleven);  

- Organisatorisch – optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en 

gemeenschap, mede door de inbreng van ouders (meehelpen); 

- Democratisch – informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school 

en het afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.  

Het pedagogische en organisatorische doel zijn te vertalen in respectievelijk meeleven en meehelpen 

door de ouders. Bij het democratische doel komen expliciet twee andere elementen aan de orde, te 

weten meedenken en meebeslissen. In een andere gehanteerde indeling van ouderrollen, zijn die 

elementen ook terug te vinden.  

- Ouder als opvoeder (te vertalen in meeleven);  

- Ouder als ondersteuner van de school (te vertalen in meehelpen);  

- Oudervertegenwoordiger die breder belang inbrengt, ouders en horizontale  

- verantwoording (te vertalen in meedenken);  

- Ouder in besturen/raden van toezicht (te vertalen in meebeslissen).  

In de publicatie Ouders als partners van de onderwijsraad geven Overmaat en Boogaard (2010) een 

aantal redenen waarom ouderparticipatie zo belangrijk is in Nederland. Er is een pragmatisch motief 

(taakverlichting van de school) en een pedagogisch motief (afstemming opvoeding ouders en school). 

Betrokkenheid van ouders kan het leerproces van kinderen ten goede komen 

(onderwijspsychologisch motief) en ouderparticipatie kan ook worden beschouwd als een vorm van 

democratisering en een middel tot culturele integratie (maatschappelijk motief). De doelstelling om de 

betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te vergroten wordt breed ondersteund.  

 Wanneer er gekeken wordt naar ouderparticipatie en zijn geschiedenis kan er geconcludeerd 

worden dat er voor de 20e eeuw nog geen sprake was van een nauwe relatie tussen de school en de 

ouders. In 1901 brachten de leerplichtwet en de kinderbeschermingswet daar verandering in. Waar 

de relatie tussen de school en ouder tot eind jaren 60 van de twintigste eeuw vooral gericht was op 

financiële en organisatorisch-administratieve zaken, kwam er eind jaren 70 vanuit de overheid meer 

aandacht voor medezeggenschap van ouders in het onderwijs. Uiteindelijke werd in 1982 in de Wet 

Medezeggenschap Onderwijs (WMO) de medezeggenschap van ouders en leerkrachten in scholen 

pas formeel vastgelegd (Smit,1991). 

 J.J. Peters introduceerde in 1974 het begrip ouderparticipatie waarbij onderscheid kan 

worden gemaakt tussen de begrippen ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en 

onderwijsondersteunend gedrag. Hij omschreef ouderparticipatie als “een actieve betrokkenheid van 

ouders met het onderwijs van hun kinderen op handelingsniveau” (Peters, 1974: 27). Een aantal jaren 

later maakte hij daarbij het onderscheid tussen ouderparticipatie binnen school en ouderparticipatie 

buiten de school. Tot de participatie van ouders binnen school werden de activiteiten als volgt 
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gecategoriseerd: 

- het verlenen van hand- en spandiensten. Dit zijn activiteiten die niet direct verband houden 

met het onderwijs zoals schoonmaken, koffie zetten, meehelpen bij vieringen en het 

- begeleiden bij schoolexcursies; 

- administratief-technische hulp. Het assisteren van ouders bij de verzorging van kopieerwerk, 

het documentatiecentrum of schoolbibliotheek en het ontwikkelen van leermateriaal; 

- onderwijsgevende activiteiten. Het meehelpen van ouders bij het onderwijs zoals het lezen in 

de klas, handvaardigheid of bewegingsonderwijs. De leerkracht behoudt echter wel de 

- leidinggevende rol over de leerlingen; 

- onderwijssturende activiteiten. Ouders beslissen mee over de doelstellingen, inhouden en 

- organisatievormen van het onderwijs. 

De activiteiten buiten direct schoolverband werden onderverdeeld in onderwijsondersteunende 

activiteiten van ouders én onderwijsondersteunende activiteiten van ouders en leerkrachten samen. 

Onderwijssteunende activiteiten van ouders worden gezien als voorbereiding op en als ondersteuning 

van de schoolloopbaan van hun kinderen, denk hierbij aan voorlezen, spelletjes doen, het praten over 

onderwijsactiviteiten en gebeurtenissen op school en het stimuleren van kinderen om lid te worden 

van clubs of sportverenigingen of om naar cursussen te gaan. En de onderwijsondersteunende 

activiteiten van ouders en leerkrachten samen omvat onderwijsondersteunende activiteiten die door 

samenwerking van de ouders en de leerkracht georganiseerd worden, denk hierbij aan het helpen 

van ouders van hun kinderen bij het maken van specifieke onderwijsopdrachten of het geven van 

informatie over onderwijs en opvoeding aan ouders van de leerkracht (Peters, 1979). 

  

Als er gekeken wordt naar ouderbetrokkenheid, zijn er vier groepen ouders te onderscheiden met een 

afnemende graad van betrokkenheid bij de school (SCP, 2002). We zien dat ouderbetrokkenheid niet 

onproblematisch is. De ene ouder zal zich altijd inzetten wanneer hij kan, waar de ander zich om 

welke reden dan ook nooit laat zien. De groepen zijn: 

1. Actieve ouders: ouder als partner: Deze ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs en de 

school van hun kinderen. Zij vinden dat onderwijs óók een zaak is van ouders en leerlingen. 

Zij zoeken waar mogelijk samenwerking met de leerkrachten. Deze groep betreft vooral 

ouders met hoge sociaaleconomische status Zij hebben meestal een niet-confessionele 

levensbeschouwing. Men treft een relatief groot aantal van deze ouders aan in het algemeen 

bijzonder onderwijs. 

2. Actieve ouders: ouder als participant: Deze ouders zijn nauw betrokken bij het onderwijs, zijn 

actief bij het ondersteunen van het onderwijs in de klas en assisteren vaak bij 

schoolactiviteiten. Zij vinden dat onderwijs ook hen aangaat en dat invloed op onderwijsbeleid 

belangrijk is maar nemen minder vaak deel aan formele schoolorganen. Deze ouders hebben 

meestal een middelmatige tot hoge sociaal-economische positie. 

3. Passieve ouders: overdragende ouder (confessionele levensbeschouwing): Men treft relatief 
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veel van deze ouders aan op orthodox-christelijke scholen. Zij beschouwen de leerkrachten 

en de directie als de aangewezen deskundigen aan wie zij het onderwijs over kunnen laten. 

Zij hebben minder behoefte aan dagelijkse invloed op het schoolbeleid en onderwijs en 

participeren minder vaak in bijzondere activiteiten. Ze gaan uit van de goede kwaliteit van de 

school en zouden praktisch nooit overwegen een andere school te zoeken. Zij hebben veel 

vertouwen in de deskundigheid van de school en zijn nauwelijks geneigd het klachtrecht van 

de school te gebruiken. 

4. Passieve ouders: onzichtbare ouder: Deze ouders zijn minder goed vertegenwoordigd in de 

formele schoolorganen. Zij participeren soms in activiteiten voor leerlingen, maar minder 

frequent dan de andere groepen. Deze groep is veel minder zichtbaar. De drempel om hun 

stem te laten horen is hoog. Mogelijk is dat een gevolg van eigen negatieve ervaringen in het 

onderwijs, waardoor het hen ontbreekt aan belangstelling voor (bestuurlijke) inbreng. Zij 

voelen zich soms ook geïntimideerd of achten zichzelf niet geschikt om mee te praten over 

(abstracte) beleidsonderwerpen. Deze ouders hebben vaak een lage sociaaleconomische 

positie.  

 

Uit de publicatie Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf, een inventarisatie van de 

behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders blijkt dat de 

positie van ouders ten opzichte van school relatief zwak is. De pedagogische afstemming en de 

communicatie tussen de school en het gezin is op de gemiddelde school in Nederland verre van 

optimaal. Dit geldt vooral in de relatie tussen school en de ouders uit de lagere sociaaleconomische 

milieus en etnische minderheidsgroeperingen. Dat zijn nu juist de ouders waarbij kinderen vaker 

minder presteren en die het meest gebaat kunnen zijn bij een goede samenwerking. De allochtone 

ouders zijn ook overwegend minder tevreden over de mate waarin de school naar hen luistert en 

contacten met hen onderhoudt. Zij voelen zich minder welkom op school, ‘maar er kan niet echt de 

vinger worden gelegd op hun wensen en verwachtingen ten aanzien van de invloed en participatie in 

de school.’ (SCP, 2002). Ook blijkt dat professionals op school vaak beweren dat zij de kinderen op 

moeten voeden waar de ouders dit hebben nagelaten. Maar in plaats van de dialoog aan te gaan met 

de ouders hebben zij de neiging te verwijzen naar hun professionaliteit en expertise en zich af te 

schermen van ouders. Zo beschermen ze zich tegen een te grote invloed en betrokkenheid van 

ouders bij hun werk. (Smit, 2006). 

 Wanneer er gekeken wordt naar de motieven voor participatie op de school van het kind blijkt 

dat ouders vinden dat hun verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de poort van de school, ze willen 

investeren in een relatie met de school en willen graag een bijdrage leveren aan de school waar hun 

kind acht jaar op doorbrengt. Een knelpunt op scholen met hoger opgeleide ouders is dat zij geen tijd 

hebben om te participeren vanwege hun werk. Terwijl op scholen met lager opgeleide ouders er 

nauwelijks sprake is van ouderparticipatie (Smit, 2012). 

 In de praktijk ziet men ook steeds meer Brede Scholen verschijnen. Door in een Brede School 

verschillende voor kinderen belangrijke instanties samen te brengen, kan er ook breder gewerkt 
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worden aan het behalen van verschillende doelen rondom de ontwikkeling van het kind. Een 

voorbeeld hiervan is het verkleinen van de afstand tussen leerkrachten en ouders met betrekking tot 

de ontwikkeling van het kind op verschillende vlakken (De Waal, 2008). De Brede School maakt deze 

afstand in fysieke zin kleiner, door het onder een dak plaatsen van deze verschillende instanties. Om 

deze afstand ook in sociale zin kleiner te maken, kan de CMV’er een rol spelen. Volgens Alert en 

Ondernemend 2.0 moet de CMV’er namelijk netwerken kunnen creëren en onderhouden. Binnen 

deze netwerken moet met de belangen van alle betrokkenen rekening worden gehouden en op deze 

manier het draagvlak voor een gezamenlijk doel worden vergroot. De CMV’er creëert in zijn rol als 

ouderconsulent veel dialoog te creëren tussen de ouders, de leerkracht, de sportdocent en andere 

onderwijsondersteunende professionals, maar ook tussen ouders onderling. Een van de doelen is om 

de verschillende partijen meer betrokken bij elkaar te maken, zodat zij eerder op elkaar af stappen 

voor overleg, advies of simpelweg interesse. Deze contacten, worden in de publicatie Sociale vorming 

en sociale netwerken in het onderwijs (2007) van de Onderwijsraad, ‘een oudernetwerk’ genoemd. 

Tevens wordt hierin gezegd dat de oudernetwerken een heel belangrijk onderdeel zijn van de 

ouderparticipatie. Op het moment dat deze netwerken er dus zijn, is de participatie al aan de gang. 

Een specifieke taak voor de CMV’er kan zijn om het ontstaan van deze oudernetwerken te stimuleren 

en te faciliteren, bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten.  

  

Uit voorgaande informatie komen twee problemen rond ouderparticipatie in het onderwijs naar voren.  

1. De balans tussen de opvoedende taak van de school en de ruimte die ouders gegeven wordt 

2. Ouderparticipatie en allochtone ouders 

Om deze twee problemen aan te pakken zien wij een mogelijkheid voor de CMV’er die werkzaam is 

op de basisschool. Dit wordt in de Handleiding ‘Interculturele ouderparticipatie’ beschreven als de rol 

van ‘ouderconsulent’. “Om ouders te activeren en te betrekken bij de school, maken veel scholen 

gebruik van een ouderconsulent of oudercontactpersoon. Een belangrijke taak van de ouderconsulent 

is de ouders onderwijsondersteunend gedrag te leren. [...] De ouderconsulent kan er als 

tussenpersoon ook voor zorgen dat het contact tussen leerkrachten, andere medewerkers en de 

ouders soepeler verloopt. De ouderconsulent kan ingezet worden om ouders te activeren mee te 

doen met zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. Als ouders niet weten hoe belangrijk 

ouderparticipatie is voor de school én voor de ontwikkeling van hun kind, zullen zij zich niet snel 

opgeven als er om hulp gevraagd wordt.”(Dialoogacademie, 2012).  

 De CMV’er zou deze rol op zich kunnen nemen en is in deze situatie dus de professional. Het 

begint met het opbouwen van persoonlijke contacten met de ouders. Dit doet de professional door 

ouders aan te spreken, interesse te tonen en naar hun mening te vragen. Naarmate de 

vertrouwensband groeit, krijgt de ouderconsulent een goed beeld van de problemen die spelen op de 

school en kan hij actiepunten opstellen om hier verbetering in te brengen. Hierover leest u in de 

volgende alinea meer. Op deze manier is de kans groot dat de invloed van verschillende barrières, 

zoals bijvoorbeeld de taalbarrière, af zal nemen. Veel basisscholen hebben al zo’n ouderconsulent. 
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Een praktische manier om de ouderconsulent een extra ‘tool’ te geven, is het inrichten van een 

ouderkamer in de school. Op de website van basisschool de Provenier in Rotterdam staat: “Op de 

school is één van de lokalen ingericht als ouderkamer”. De ouderconsulent organiseert in deze ruimte 

activiteiten, zoals de wekelijkse koffieochtenden of de minder frequente thema-avonden. Al deze 

activiteiten hebben tot doel om de ouders beter met elkaar in contact te brengen en tevens de 

betrokkenheid bij de school te vergroten.  

 Zoals al eerder aangegeven, zijn allochtone ouders vaak niet tevreden met de mate van 

betrokkenheid bij de school. Aan de andere kant is het niet duidelijk wat hun verwachtingen en 

wensen zijn rondom deze vorm van betrokkenheid of participatie. Er heerst dus veel onduidelijkheid. 

Allereerst is het dus zaak om duidelijkheid te scheppen in wederzijdse verwachtingen. Aan de ene 

kant moet het voor ouders duidelijk worden wat de school van hen verwacht. Aan de andere kant is 

het voor de school belangrijk om te weten wat de wensen van de ouders zijn zodat zij hierop in 

kunnen spelen. Werkend als ouderconsulent kan de CMV’er hierin de leidende rol op zich nemen.  

Om zowel de school als de ouders inspraak te geven, is het van belang om een 

ouderparticipatiebeleid op te stellen. De rol van de professional hierin is het overbrengen van het 

belang van een ouderparticipatiebeleid op in eerste instantie de school en later ook de ouders. Op 

veel basisscholen blijkt wel een ouderbeleid te zijn, maar dit beleid is vaak meer gericht op 

informatieverstrekking en communicatie. “In het beleidsplan ouderbetrokkenheid (in de wandelgangen 

vaak aangeduid als ‘ouderplan’) formuleert het schoolteam haar visie op ouderbetrokkenheid. In het 

plan geeft de school aan hoe zij de rol van ouders binnen de schoolgemeenschap ziet, op welke 

onderdelen het contact met ouders voor verbetering vatbaar is en welke activiteiten daar het beste op 

aansluiten.”  

 De professional zorgt ervoor dat het beleid niet alleen vanuit de visie van de school, maar ook 

vanuit de ouders opgesteld wordt. Zo wordt het beleid rondom ouderparticipatie dus niet top-down 

opgesteld, maar bottom-up. Dit zorgt voor voldoende draagvlak vanuit de beide partijen. Het kan een 

apart beleidsstuk worden, of deel uitmaken van het al bestaande ‘ouderplan’. De brede kennis van de 

professional kan gebruikt worden om een overkoepelend ouderparticipatiebeleid te creëren. Er zijn 

veel tools te vinden voor het opstellen van een ouderbeleid, zoals het Stappenplan Expertisecentrum 

Ouders, school en buurt, opgesteld door het onderzoeksinstituut ITS van de Radbout Universiteit 

Nijmegen (2013). In het beleidsplan moeten concrete actiepunten komen te staan voor een periode, 

bijvoorbeeld een schooljaar, zodat de professional er voor kan zorgen dat deze punten uitgevoerd 

worden. Door zowel de school en ouders kennis te geven over het opstellen en naleven van een goed 

ouderparticipatiebeleid, maakt de professional zich na verloop van tijd overbodig. Dit laatste is 

essentieel, om een goede relatie tussen de school en de zelforganiserende school te bewerkstelligen.  
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THEATERS IN TRANSITIE 

NASHRULLAH HOSEN, KRISHNA MOELCHAND EN JUAN PALERMO 

INLEIDING 
Er zijn in de samenleving ontwikkelingen gaande die uitdagingen vormen voor de overheid en 

burgers. Zo is er een groei aan maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers die het heft in eigen 

handen nemen om de ideale leefwereld te creëren: “een toename van het zelforganiserend 

vermogen” zoals in het kabinetsnota doe-democratie (2013) gesteld wordt. Het is een transitie naar 

een participatiesamenleving die steeds beter zichtbaar 

wordt, een transitie naar actief burgerschap en 

zelfsturing. Maar het is eveneens een transitie waarin 

niet voorbij mag worden gegaan aan de mogelijke 

valkuilen hiervan. Niet iedereen beschikt over dit 

zelforganiserende vermogen. Zelforganisatie is een 

ongelijkmatig proces: in het algemeen is de capaciteit 

hiertoe ongelijk verdeeld en juist waar sociale 

problemen zich opstapelen is dit vermogen zwak ontwikkeld aldus de Raad voor de leefomgeving en 

infrastructuur (2012). Dit ontoereikend vermogen laat zich onder andere zien in de zogenoemde 

krachtwijken waar inwoners vaak een lage positie op de maatschappelijke ladder hebben. Het risico 

dreigt dat deze mensen nog meer dan voorheen op de achtergrond vallen en onzichtbaar raken 

wanneer enkel de vermogende mensen mee kunnen komen in deze ontwikkeling. Het wordt dan nog 

lastiger voor de lagere sociale klasse om zijn positie te ontstijgen en de kloof tussen hen en de 

hogere klassen wordt groter.  

 Het is dan ook vanwege deze transitie en de (mogelijke) effecten hiervan dat het belang van 

buurttheaters benadrukt moet worden. Buurttheaters hebben als hoofddoel om cultuurparticipatie1 

mogelijk te maken voor (veelal laag opgeleide) groepen. Niet voor niets worden deze instellingen 

veelal gevonden in wijken met complexe (sociale) problematiek waar de inwoners over het algemeen 

moeilijk bereikt worden. Dit soort theater maakt participatie van mensen mogelijk door de benadering 

te hanteren die langzaam maar zeker steeds meer doorgang en erkenning vindt in de samenleving: 

het zogenoemde bottom-up werken. Het is een werkwijze die tevens typerend is voor de al ruim 20-

jarig bestaande professie ‘Culturele en Maatschappelijke Vorming’ (CMV) en inmiddels komt ook de 

overheid tot een steeds beter besef dat deze benadering wellicht effectiever werkt om een vitale en 

leefbare samenleving te realiseren. De vraagstukken waarmee zij worstelen in de eerder genoemde 

nota doe-democratie is hier een goed voorbeeld van, daarin wordt namelijk gezocht naar de juiste 

manier om met de nieuwe verhoudingen tussen staat, markt en samenleving om te gaan nu er steeds 

meer van onderaf ondernomen wordt.  

 
                                                        
1	  Met cultuurparticipatie wordt hier zowel het bezoeken van voorstellingen (consumeren) als het deelnemen aan 
producties (als acteur of medewerker) bedoeld. 
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PLEITREDE 

In dit essay wordt gepleit voor een faciliterende overheid in de kunst- en cultuursector –en dan met 

name bij buurttheaters – omdat deze bij uitstek bijdragen aan een bruisende samenleving en juist die 

groepen kan bereiken die nu ontzien dreigen te worden. De vraag is natuurlijk hoe deze facilitering er 

dan uit moet zien en wellicht vraagt u zich als lezer af of de hier opgehemelde theaters wel 

daadwerkelijk zo effectief kunnen zijn als wordt gesteld. Om inzicht te verschaffen omtrent het 

fenomeen ‘buurttheater’ en een antwoord te geven op de vraag hoe de overheid dit het beste kan 

faciliteren wordt er eerst kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten van het 

buurttheater. Vervolgens wordt gekeken naar de positie van deze cultuurinstellingen in de 

hedendaagse samenleving; wat gaat er goed, wat gaat minder goed en welke verhoudingen tussen 

beleid, beroepspraktijk en samenleving liggen hier aan ten grondslag? Dit wordt weergeven door 

zowel succesvolle als minder succesvolle praktijkvoorbeelden te nemen en daarin te kijken naar de 

factoren die voor het wel/niet slagen van deze buurttheaters van belang zijn geweest. Er wordt uit 

theoretische bronnen geput, vervolgens wordt afgesloten met mogelijkheden vanuit CMV-perspectief, 

waarin de essentiële voorwaarden en ingrediënten voor een welvarend buurttheater worden 

beschreven. Want het buurttheater is nodig, nu meer dan ooit. 

 

 

VERLEDEN 

Buurttheaters (ook wel wijktheater of community theatre) maken al meer dan 40 jaar deel uit van de 

Nederlandse kunst- en cultuursector. De eerste praktisering van het maken van theater voor, door en 

met de lokale bevolking vond plaats in 1976 in een arbeiderswijk te Utrecht. Vanaf daar heeft het zich 

ontwikkeld tot het buurttheater dat we vandaag de dag kennen. Dit theater, genaamd STUT, wordt 

verderop in dit essay uitvoerig beschreven. Wanneer buiten de Nederlandse grenzen wordt gezocht 

zijn er al buurttheaters sinds 1877, in Amerika is er bijvoorbeeld “The Footlight Club” die zichzelf 

profileert als “America’s oldest community theatre”2. Deze theaters werden evenals in Nederland 

ondersteund door de lokale bevolking, zij voelden zich mede-eigenaar omdat het een reflectie was 

van de gemeenschap. De website van het (eveneens Amerikaanse) Tupelo Community Theatre 

beschrijft dan ook waar de term ‘community theatre’ vandaan komt en wat in ware zijn essentie is: 

 
 At first known generically by the term "little theatres", these groups soon came to prefer the 

 appellation "community theatres" as more accurately reflecting their goals and ideals: to celebrate, 

 promote and perform the dramatic arts using the pooled talents and resources of the community. 

 (http://www.tctwebstage.com/comunity.htm)  

 

HEDEN 

                                                        
2 Meer informatie over Amerika’s oudste buurttheater: http://www.footlight.org/  
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Het streven om de kwaliteiten van de buurt en de inwoners op het podium tot leven te laten komen is 

vandaag de dag nog steeds precies waar buurttheaters voor staan. De verhalen en belevingen van 

de inwoners staan centraal in de voorstellingen en de mensen om wie het gaat worden betrokken in 

het proces (en vaak ook uitvoering) van deze voorstellingen. Maartje Willemse (schrijfster van 

methodebeschrijving Wijktheater 2011 in opdracht van MOVISIE) stelt het volgende: 

 Bij het ontwikkelen van een theatervoorstelling is het belangrijk dat mensen kunnen 

 reflecteren op hun levensloop, dilemma’s en ervaringen. Daarvoor is een bepaalde 

 levenservaring nodig mensen moeten de nodige ‘bagage’ bezitten. Op die wijze komen 

 verhalen tot stand die kunnen worden vormgegeven door de doelgroep. (www.movisie.nl)  

De doelstellingen mogen duidelijk zijn, op dit moment is het voor veel buurttheaters echter een grote 

uitdaging deze zelfde doelen te bereiken: namelijk met minder middelen en (daardoor) meer 

verplichtingen. Gedwongen door de bezuinigingen eisen gemeenten van alle subsidie ontvangende 

instellingen een scherpe verantwoording van de doelmatigheid van de besteding van de middelen. 

Anno 2013 moeten culturele instellingen zich nog meer richten op ondernemerschap, zij moeten meer 

eigen inkomsten verwerven en de band met het publiek versterken. Dit brengt zoals iedere 

verandering voor- en nadelen met zich mee maar daarnaast ook complexe vraagstukken: eerder is al 

beschreven dat een faciliterende overheid van belang is voor een welvarend buurttheater, als het niet 

voldoende middels financiën kan, hoe dan wel? Hoe houden de theaters het hoofd boven water en 

komen zij tegelijkertijd tegemoet aan hun doelstellingen? Waarin ligt het slagen van buurttheaters? 

Om deze laatste vraag te beantwoorden is gekeken naar twee Nederlandse initiatieven: het 

Arnhemse Ballroom Theater en het STUT-wijktheater in Utrecht. 

 

HET BALLROOM THEATER  
Het Ballroom Theater in de achterstandswijk Klarendal te Arnhem. Dit initiatief van cultuurscout3 Olga 

Lozeman was erop gericht de wijk dichter bij elkaar te brengen via het bieden van een podium. De 

invulling van de negen avonden (het Ballroom Theater was een tijdelijk project) was helemaal aan de 

bewoners zelf. Dit was tevens het doel; de bewoners van Klarendal elkaar dichter bij elkaar brengen, 

met de begrippen ‘nostalgie’ en ‘voor ons, door ons’ hoog in het vaandel. Het resulteerde in een 

knotsgekke melange van voorstellingen, variërend van de ‘traditionele’ podiumkunsten, van een oude 

filosofische clown tot een Turkse olieworstelaar die werd bijgestaan door een operazangeres. Het 

Ballroom Theater had zoveel interesse gewekt bij de Klarendalers, dat het na het eerste jaar in 2007 

nog tweemaal, in 2008 en 2009, mocht doorgaan met programmeren. 

 Wat dit project zo succesvol heeft gemaakt, is het feit dat het theater gebruik heeft gemaakt 

van de al aanwezige krachten in de wijk. De performers, de medewerkers, het publiek; alle 

woonachtigen van de wijk Klarendal. Hierdoor was het Ballroom Theater écht van de buurt ‘zelf’; zij 

waren hier zelf regisseur, zelf aanbieder en zelf afnemer. Zo was dit ook bedoeld vanuit de gemeente 

Arnhem; het streven vanuit de beleidsnota ‘De bakens verzetten’ (2008-2012) was “de culturele 

                                                        
3 Sociaal culturele professional wiens primaire taak is om sociale cohesie te bevorderen in de wijk waar hij/zij 
actief is.  



 
 

 
 

44 

competenties en het vaardig burgerschap” van de Arnhemmers te vergroten. Ter ondersteuning heeft 

de gemeente hier toentertijd €2,1 miljoen voor vrijgemaakt. Daarnaast betaalden de initiatieven mee 

uit het eigen budget. Dit was in Klarendal niet alleen voor het Ballroom Theater, maar ook voor 

andere projecten waar cultuurscout Olga Lozeman bij betrokken was, enkele voorbeelden daarvan 

zijn: 

 

• Wijk TV: (februari 2012 t/m het einde 2012) een reeks korte filmpjes over het leven in 

verschillende wijken in Arnhem, gemaakt door buurtbewoners. 

• Nacht van de Mode: (juni 2009 - juni 2010) buurtbewoners en modeontwerpers worden 

middels dit mode-evenement dichter bij elkaar gebracht. 

• Le Sticksalon: Naaiateliers in verschillende wijken om mensen dichter bij elkaar te brengen. 

• Culturele Tafel: (3 keer per jaar 2008 - 2009) samenhang creëren voor bewoners in de wijk 

middels een podium voor culturele initiatieven.  

• Wijkdag Klarendal: (juni 2009) Cultureel evenement voor jongeren, waaronder muziek en 

graffiti. 

• Klarendal, ’n hele Kunst (januari t/m april 2011) Voor de wijk Klarendal hebben al de projecten 

veel betekend; waar de wijk aan het begin van het vorige decennium nog veel last had van 

overlast zoals criminaliteit en spanning tussen bevolkingsgroepen; is dit vandaag de dag niet 

meer. Dit is gebundeld tot een DVD met de naam “ Klarendal, ’n hele kunst”. 

 

Het resultaat wordt op de site prachtig geciteerd: 
 “Klarendal lijkt het imago van probleemwijk van zich af geschud te hebben en dit alles door 

 inspanning van de bewoners zelf. Ondernemerszin en burgerschap hebben de wijk weer 

 leefbaar gemaakt”. (www.kunstbedrijfarnhem.nl)  

 

 

STUT-WIJKTHEATER   

Dit Utrechtse wijktheater is ontstaan ter gelegenheid van het vierjarig bestaan van wijkcomité 

Pijlsweerd in 1976. Het is inmiddels al eenendertig jaar bezig met het verzorgen van theaterkunsten 

op wijkniveau, en is daarmee een van de grondleggers in de community arts. Het doel is om 

bewoners, die niet hoog op de maatschappelijke/economische ladder staan, uit verschillende 

Utrechtse (arbeiders)wijken middels theater ondersteuning te bieden.  

Onder leiding van professionele dramadocenten worden onderwerpen zoals werkloosheid, 

generatieverschillen, vraagstukken rondom racisme, integratie, seksualiteit en laaggeletterdheid 

onder de aandacht gebracht. 

 Al sinds de oprichting geeft het STUT-wijktheater wijkbewoners de kans hun verhaal te 

vertellen. Hierdoor worden anderen weer geïnformeerd én geïnspireerd. Het STUT-wijktheater speelt 

dus heel erg in op het betekenisniveau voor zowel de spelers als de bezoekers. Ook draagt het bij 
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aan het wederzijdse begrip tussen auto- en allochtonen, jong en oud, rijk en arm, man en vrouw. Het 

meer dan 35-jarig bestaan van STUT en de flink gevulde agenda die zij vandaag de dag hebben 

getuigen van een succesvol initiatief. Het STUT-theater heeft de culturele ANBI-status; (ANBI = 

Algemeen Nut Beogende Instelling) de programmering bestaat voor 90% uit culturele activiteiten en 

ontvangt hiervoor donaties. Daarnaast kreeg het theater in 2012 vanuit de Utrechtse 

Cultuurcommissie een positief advies; subsidie werd toegekend.  

 

Een citaat van de site waarin de betekenis van dit theater wordt beschreven: 

 “Voortdurend blijft het leven in de wijken de niet opdrogende bron waaruit Stut Theater 

 inspiratie put voor toneelstukken die laten zien hoe interessant deze maatschappelijke groep 

 haar eigen leven voor het voetlicht kan brengen dankzij deze samenwerking”. (www.stut.nl) 

Vervolgens zoomen wij in op de minder succesvolle buurttheaters, waarom zijn zij minder succesvol? 

Als voorbeeld nemen we De Regentes (DR) en het Culturalis theater. Dit zijn buurttheaters die beiden 

als cultuuranker4 fungeren of hebben gefungeerd.  

  
DE REGENTES 
De Regentes (DR) is een buurttheater gevestigd in Den Haag. Het theater wilde als cultuuranker een 

schakel in de wijk vormen. DR heeft in januari 2013 een doorstart moeten maken, omdat de instelling 

niet langer in aanmerking kwam voor subsidie. Dit blijkt uit het meerjarenbeleidplan Haagse Nieuwe, 

kunst- en cultuur 2013-2016 van de gemeente Den Haag, waarin door de adviescommissie stellig 

wordt geformuleerd:  

 

“Als stedelijk theater heeft De Regentes in deze tijden van recessie en stagnerende publieksaantallen 

naast de meer zichtbare en beter bereikbare theaters in het centrum onvoldoende toegevoegde 

waarde. Vooral vindt de Commissie dat De Regentes haar cultuurankerfunctie onvoldoende invult 

mede gezien de in de beleidsvisie van de gemeente genoemde constatering dat Den Haag een 

overaanbod aan podia heeft.” 

 

Het is sinds deze afwijzing van de subsidieaanvraag dat De Regentes nu onder de naam “De Nieuwe 

Regentes” haar activiteiten voortzet. Omdat de start van de Nieuwe Regentes pril is zijn hiervan geen 

gegevens voorhanden. 

 

CULTURALIS THEATER 

Een ander Haags theater – Culturalis – moest hetzelfde lot ondergaan toen de adviescommissie zich 

eveneens beraadde over het wel/niet voortzetten van de subsidiering: “Hoewel recent meer 

systematische pogingen worden gedaan om verbindingen aan te gaan met de bevolking en het 

maatschappelijk middenveld in de Schilderswijk, fungeert het Culturalistheater in de ogen van de 

                                                        
4 Cultuurankers zijn culturele instellingen in de stadsdelen die zich met hun activiteiten in de eerste plaats richten 
op bewoners in het eigen stadsdeel, aansluitend bij de eigen identiteit van dit stadsdeel, met als doel het 
vergroten van de cultuurparticipatie. 
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Commissie niet als het cultuuranker van de Schilderswijk.’’ 

Ook dit theater heeft geen subsidie meer gekregen en heeft een doorstart moeten maken. Vandaag 

de dag functioneert het theater onder de naam “Theater de Vaillant”.  

 Wat hierin opvalt is dat er (volgens de adviescommissie) in beide gevallen een schijnbaar 

tekort is geweest aan het betrekken van mensen uit de buurt, ook toen zij nog wel gesubsidieerd 

werden is dit niet voldoende gelukt. Zeker met de functie cultuuranker die de theaters toebedeeld 

kregen waren zij op de hoogte van wat er van hen verwacht werd, juist daarvoor ontvingen zij een 

groot deel van de subsidie. Zoals inmiddels bekend is, is het voor buurttheaters per definitie het 

uitgangspunt om mensen uit de omgeving te betrekken, waarom zijn zij er in dit geval dan niet 

voldoende in geslaagd? Het is lastig deze vraag te beantwoorden omdat er niet uitvoerig wordt 

geschreven over het reilen en zeilen van de theaters m.b.t. de stopzetting van subsidie. Wel kan aan 

de hand van het eerdere gemeentelijke meerjarenbeleidsplan Wonderlijke Noodzaak (2009-2012) 

informatie gewonnen worden. Dit plan beschrijft waarom zowel DR als Culturalis subsidie toegekend 

kregen. De opvallendste punten worden hieronder uiteengezet. 

 

 

HET PERSPECTIEF VAN DE CULTUURCOMMISSIE 

- Kansen/wensen (DR) 

- Meer samenwerkingsverbanden aangaan, zeker als cultuuranker zijnde 

- Stevigere artistieke grondslag in de muziekwerkplaatsfunctie van het theater (waken over 

artistieke koers en hier een nieuw plan voor opstellen) 

- Moeilijkheden/dreigingen (DR) 

- Kleine organisatie (aangevuld door gesubsidieerde banen) door de omvang van deze 

organisatie is er weinig ruimte nog meer activiteiten te ontplooiien 

- Dubbele focus: zowel op het fungeren als cultuuranker als op het zijn van een professioneel 

podium voor diverse disciplines en daarnaast ook nog een belangrijke rol spelen in 

stadfestivals  

Bij Culturalis worden geen specifieke kansen/wensen, noch dreigingen/moeilijkheden benoemd die 

relevant zijn. Wat wel opvalt is dat er o.a. subsidie wordt toegekend voor een scout. Al eerder kwam 

de zogenoemde ‘cultuurscout’ voor bij het theater in Arnhem met aanzienlijke resultaten. Ook is de 

volgende opmerking interessant. “De commissie waardeert het dat Culturalis zelf meetbare 

succescriteria formuleert, waaraan het zich kan toetsen en ziet dit als een voorbeeld voor andere 

instellingen.” (p. 198, 2009) 

 

VERHOUDINGEN 

Welke verhoudingen tussen staat, expert (professional) en samenleving leiden nu tot een welvarend 

buurttheater? Er zal nog kort uit theorie geput moeten worden om tot een conclusie te kunnen komen. 

Tot nu toe is vooral het perspectief vanuit het overheidsbeleid weergegeven, dit stelt duidelijke 
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voorwaarden waar theaters aan moeten voldoen voor hun steun. Dit heeft uiteraard ook invloed op 

het handelen van de buurttheaters die zich gebaat voelen bij ondersteuning, de mate waarin er aan 

de voorwaarden tegemoet gekomen wordt is immers bepalend voor het oordeel van de 

Cultuurcommissie. Dit vormt dan ook een bekend spanningsveld tussen professionals en 

ambtenaren, in hoeverre passen de verwachtingen van de overheid in het straatje van de kunst- en 

cultuursector? Quirijn van den Hoogen, universitair docent kunstsociologie en kunstbeleid (2013) stelt 

met betrekking tot deze kwestie het volgende in zijn column op www.gemeente.nu: “In financieel 

krappe tijden lijkt gerichte inzet van het cultuurbeleid een logische keuze. Maar het is wel een keuze 

waar risico’s aan kleven voor de lokale voedingsbodem bij zowel kunstenaars als het publiek. Op de 

lange termijn kan specifiek beleid het creatieve draagvlak uithollen en het publiek zal afhaken bij een 

te weinig breed lokaal aanbod.”  

 Meerdere theoretische uitwerkingen waarin een balans tussen staat en theater centraal staat 

bevestigen deze gevaren. Zo wordt door de VSCD5 in de notitie “Verzelfstandiging van podia: voor- 

en nadelen, tips & valkuilen” gesteld dat een mogelijk nadeel van verzelfstandigende podia is dat het 

theater wordt “gedegradeerd” tot slechts een uitvoerende organisatie. Om dit te voorkomen adviseert 

de VSCD om podia meer te betrekken in de beleidsvoorbereiding en een duidelijke rol te geven. De 

eerder benoemde docent – meneer van den Hoogen – concludeert hetzelfde en weergeeft daarbij op 

basis van een handreiking voor cultuurbeleid dat informatiebehoeftes van culturele instellingen en 

bijvoorbeeld gemeentes uit elkaar lopen. “Juist bij het ontwikkelen van een specifieker cultuurbeleid is 

het van belang goede afspraken te maken over de rapportage van de uitvoering van het beleid. Waar 

instellingen geneigd zijn om over hun producten te rapporteren, willen gemeenten weten hoe die 

producten bijdragen aan hun maatschappelijke doelen.” 

 

 

SAMENVATTEND 

Met een korte analyse is zichtbaar gemaakt welk effect buurttheaters kunnen hebben op de 

samenleving. De wijk Klarendal in Arnhem onderging een ware transformatie, de activiteiten van het 

Ballroom Theater zorgde voor een ontkrachting van het brandmerk ‘probleemwijk’. De methodiek van 

Nederlands grondlegger theater STUT waarbij uitgegaan wordt van de kracht van de buurt blijkt 

daarmee een behoorlijke maatschappelijke impact uit te kunnen oefenen. Het is echter ook duidelijk 

geworden dat het vertalen van deze impact naar concrete resultaten in deze tijden van groot belang is 

voor buurttheaters. Wanneer er op dit vlak tekort wordt geschoten lopen theaters kansen mis, die 

hebben dan misschien wel de leefbaarheid in de wijk vergroot maar dit niet voldoende duidelijk 

gemaakt naar overheden waardoor het risico op subsidiekortingen of afwijzingen groter wordt. Als de 

staat gebaat is bij een leefbare samenleving dient deze te waken over een ieder die onder de noemer 

‘samenleving’ valt. Van jong tot oud, arm tot rijk, allochtoon tot autochtoon. De rol die het buurttheater 

hierin kan spelen is duidelijk maar daarvoor is het wel nodig dat dit podium ruimte heeft om te doen 

waar zij voor bestaat.  

                                                        
5 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 
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De beleidsnota doe-democratie waarin vragen worden gesteld over hoe de overheid zich het best kan 

verhouden tot de samenleving wordt gezien als een stap in de goede richting, het toont een open 

houding en de wil om op een andere manier te werk te gaan. Op basis van bovenstaande 

ondervindingen worden er vanuit het perspectief van de CMV’er conclusies getrokken die dienen als 

afsluitende aanbevelingen naar de overheid toe. Dit alles vanuit de optiek dat het buurttheater (kunst- 

en cultuur) de samenleving doet opbloeien en het daarom ondersteuning verdient vanuit de staat 

 

 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

Het buurttheater valt en staat met de participanten en het blijkt niet makkelijk te zijn deze te betrekken 

en vervolgens betrokken te houden. Op de eerste plaats hebben buurttheaters een grotere kans op 

het bereiken van de lokale wijkbewoners als zij een cultuurscout in hun team hebben. De scouts 

jagen initiatieven aan en ondersteunen deze, zij zoeken naar samenwerkingsverbanden binnen en 

buiten de culturele sector. Cultuurscout Olga speelde immers een hoofdrol bij de succesvolle 

projecten in Arnhem. Daarnaast is ook duidelijk dat diversiteit in het aanbod van theaters en de 

afstemming hiervan op publiek bepalend zijn voor dit bereik. Zoals Quirijn van den Hoogen stelt haakt 

het publiek af wanneer het aanbod niet breed en lokaal genoeg is.  

 Verder komt duidelijk een communicatiekloof naar voren tussen de subsidieverstrekkende 

instanties en de podia. Buurttheaters kunnen een betere vertaalslag maken van hun resultaten naar 

de gemeente toe, andersom kunnen gemeentes meer handreiking geven aan theaters door de 

rapporten beter af te stemmen op het werkveld. Om het theater beter te doen functioneren is een 

andere manier van communiceren tussen beide partijen van belang. Bij het opstellen van rapporten 

dienen culturele instellingen zoals het buurttheater meer te worden betrokken, er zullen duidelijkere 

afspraken gemaakt moet worden over de doelstellingen van theaters. Niet voor niets stelde de 

Haagse cultuurcommissie dat het maken van eigen succescriteria (zoals buurttheater Culturalis deed) 

een voorbeeld is voor anderen. Het is noodzaak meer ondersteuning te bieden op dit gebied en 

sturing te geven aan hoe theaters dergelijke criteria dan op moeten stellen. Zeker bij podia waar op is 

gekort dreigt het risico dat zij nauwelijks aan dergelijke taken toekomen, vaak wordt het team kleiner 

en de vraag naar specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld marketing en fondsenwerving) groter. De 

overheid kan een faciliterende rol spelen bij theaters door op basis van dialoog en samenspraak te 

kijken naar wat nodig is voor het theater om zijn werk uit te kunnen voeren, dat houdt in dat er meer 

aandacht moet zijn voor input en minder voor output. In plaats van vragen naar welke 

maatschappelijke bijdrage de activiteiten leveren, vragen in hoeverre er ruimte was om de activiteit 

naar tevredenheid uit te kunnen voeren en waar dit aan heeft gelegen. Het is een logisch gegeven dat 

je als professional verantwoording af dient te leggen over je activiteiten, maar om culturele en sociale 

winst écht te kunnen begrijpen zal je dit van dichtbij moeten ervaren, dat laat zich nauwelijks 

uitdrukken in schema’s en cijfers.  

 De CMV-professional tot slot kan in het realiseren van de nieuwe verhoudingen en 
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werkwijzen een grote meerwaarde hebben. De CMV’er beschikt namelijk over kennis van alle drie de 

domeinen – staat, beroepspraktijk, samenleving – en weet zich hierin te bewegen. Omdat de 

professional over de vaardigheden beschikt om samenwerkingen te realiseren, beleidsvorming te 

beïnvloeden en als een van zijn hoofdtaken heeft de maatschappelijke participatie te bevorderen is 

deze onmisbaar. Daarnaast komt het dikwijls voor dat er een grote affiniteit is met kunst en cultuur, 

vaak is de CMV’er hier of werkzaam of op een andere manier actief. Het is de dwarsdenker en de 

friskijker waar de samenleving naar op zoek is die de dingen net even anders aanpakt.  
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WHO’S IS THE BOSS?! 

MAGALLI LIMA LOPES, LISA STUURMAN EN LISA VERBEEK 

 

INLEIDING 
Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten in Nederland en zijn dus volgens 

de wet gelijk. Dit lijkt een vanzelfsprekend verschijnsel, toch is dit pas 

recentelijk tot stand gekomen. In dit essay gaan we in op het begrip 

emancipatie dat nog steeds veel onder de aandacht is. Vrouwen op de 

arbeidsmarkt zijn daar een goed voorbeeld van waarin veel vrouwen deeltijd 

werken in combinatie met zorgtaken thuis. Tevens zorgt de discussie van 

vrouwen in top functies nog steeds voor veel commotie. ‘Gelijkheid is niet iets wat geen aandacht 

nodig heeft, maar heeft juist vandaag de dag onderhoud en beleidsinterventies nodig’ 

(emancipatiebeleid 2013-2016) Sommige mensen zijn van mening dat we genoeg zijn 

geëmancipeerd zijn andere vinden dit een blijvend proces. In dit essay zullen we kritisch kijken naar 

deze bevindingen. Wat is er al reeds gedaan op het gebied van emancipatie? En waar staan we op 

dit moment? Er is nog altijd een emancipatiebeleid, onderzoeken over emancipatie en artikelen die de 

heden daagse emancipatie weergeven. Kunnen we spreken van een nieuwe vorm van emancipatie?  

 

EMANCIPATIE 
Deuren die voor vrouwen jarenlang gesloten zijn geweest hebben zich de afgelopen honderd jaar 

stap voor stap geopend. Om te beginnen onder andere in gezin, op straat, binnen het beroepenveld 

en onderwijs. Voordat deze deuren werden geopend was de rol van de vrouw zeer anders dan hoe 

die nu is. In 1957 werden vrouwen in overheidsdienst ontslagen wanneer zij trouwden vanwege 

morele argumenten. Tevens gold dit voor zwangere docenten, waar de voornaamste reden lag in het 

sociaaleconomische systeem dat geheel in het teken stond van het begrip ‘kostwinner’. De 

‘kostwinner’ was in dit geval de man die zorgde voor het inkomen. De vrouw werd verplicht gesteld 

om voor het huishouden en de kinderen te zorgen. Wanneer een vrouw bleef werken zou dit immers 

een bedreiging kunnen zijn op de arbeidspositie van de man? De ongelijkheid tussen gender was ook 

vastgelegd in de wetgeving van het huwelijk. Volgens de wet was de man de baas in huis. Dit 

betekende dat vrouwen tot 1956 eigenlijk handelingsonbekwaam waren. In deze tijd was er dus geen 

sprake van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en zelfs tot 1984 was het in de wet vastgelegd dat 

de mening van de man die van de vrouw overstemde (emancipatiebeleid 2013-2016).  

 Bij vrouwen begon steeds meer de behoefte te ontstaan om hun vleugels uit te kunnen slaan 

en dit resulteerde in een vrouwenrevolutie die vanaf de jaren ‘50 in opkomst kwam. De overheid 



 
 

                                                                                  
 
 

51 

volgde deze beweging binnen de samenleving door de wet en regelgeving aan te passen. Begin jaren 

’70 werd er verder gewerkt aan totstandkoming van gelijke rechten tijdens de tweede feministische 

golf. Deze golf heeft als resultaat dat non-discriminatie en gelijke behandeling in wetgeving, 

adoptierecht en wetgeving rond gezin en gelijke beloning zich in de grondwet heeft verankerd. 

Dankzij de Algemene wet gelijke behandeling zijn anno 2013 gelijke rechten voor mannen en 

vrouwen tot stand gekomen. Deze wet uit 1994 heeft niet alleen betrekking op geslacht, maar ook 

ras, religie, seksuele geaardheid en burgerlijke staat (emancipatiebeleid 2013-2016). Voor de wet zijn 

mannen en vrouwen nu dus gelijk. Vrouwen moeten op de arbeidsladder dezelfde functies ‘kunnen’ 

betreden en op economisch vlak hetzelfde salaris kunnen bemachtigen als mannen. Tenminste dat 

denken we. In de volgende hoofdstukken wordt duidelijk waarom dit gedacht wordt.  

 

GLAZEN PLAFOND 
Het is opmerkelijk dat er een fenomeen bestaat zoals het ‘Glazen Plafond’. Het ‘Glazen Plafond’ is 

een fenomeen dat zich bezighoudt met de discussie wat vrouwen er van weerhoudt om echt door te 

groeien naar de top in het bedrijfsleven (Stellinga, 2009). De waarden en normen die gehanteerd 

worden binnen het bedrijfsleven zijn van nature mannelijke eigenschappen zoals resultaatgerichtheid, 

dominantie en besluitvaardigheid. Dit is een gevolg van eigenschappen die al tientallen jaren te zien 

zijn en deze waarborgen als voorwaarden voor succes. De vrouwelijke eigenschappen zoals 

teamwork, intuïtie en respect, zoals Stellinga dit verwoordt in haar boek, zien we pas terug na het 

lijstje van de mannelijke kenmerken. Vanuit de psychologie komt voort dat mensen iets het meest 

waarderen als het op zichzelf lijkt. In het bedrijfsleven betekent dit een man aan de top dus eerder 

een man met dezelfde kenmerken zal waarderen dan die van een vrouw. Er is geen enkel bewijs dat 

vrouwen met hun eigenschappen niet succesvol zouden kunnen zijn. Vrouwen worden wel 

gedwongen om mee te gaan of in te spelen in het mannelijke ideaalbeeld als zij willen slagen als 

professional in het bedrijfsleven. Wanneer vrouwen van dit beeld afwijken wordt dit gezien als een 

teken van zwakte en wordt er automatisch van uitgegaan dat de vrouw het niet aankan om succesvol 

te kunnen functioneren op de werkvloer.  

 Een vrouw die een topfunctie betreedt roept vaak vragen op als: ‘met wie heeft zij het bed 

moeten delen om deze positie te krijgen?’ Er wordt niet per direct van uit gegaan dat deze persoon 

ook daadwerkelijk over de juiste competenties en eisen beschikt om deze functie te kunnen betreden. 

Hierdoor ontstaan in de praktijk vaak spanningen tussen mannen en vrouwen (Stellinga:2009).  

De houding van mannen en de sociale omgangsvormen vormen een doeltreffende belemmering voor 

vrouwen om boven een bepaald punt uit te stijgen. Dit punt is onzichtbaar totdat deze grens reëel 

bereikt wordt en pas dan komen er bij vrouwen vraagtekens naar boven over de gelijke rechten. 

Wanneer de vrouwen er achter komen dat dit ‘glazen plafond’ echt bestaat slaat de realiteit toe. 

Zijn de twee feministische golven uit ’50 en ’70 wel genoeg geweest?  

 

EMANCIPATIE ANNO 2013 
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Emancipatie werd vroeger gezien als een sociale revolutie. Tegenwoordig is de beleving van 

emancipatie veel abstracter en vergeten mensen dat dit emancipatieproces hun persoonlijk raakt. 

Opvoeding met gelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen betekende nog niet dat dit in de 

praktijk ook zo wordt uitgevoerd. Het thema wordt veelal niet meer als relevant ervaren: ‘Ik word een 

beetje moe van het onderwerp emancipatie. Ik ben niet anders gewend dat vrouwen dezelfde rechten 

hebben’. Het emancipatiebeleid van 2013-2016 beschrijft dat dit proces juist moet worden 

bijgehouden en oplossingsrichtingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen. Economische 

zelfstandigheid onder vrouwen is in 2013 schrikbarend, 48% van de vrouwen in Nederland is niet 

economisch zelfstandig. Veel laagopgeleide vrouwen zijn financieel afhankelijk van het inkomen van 

hun partner. Een op de drie huwelijken in Nederlands leidt tot scheidingen wat betekent dat dit zorgt 

dat veel vrouwen in financiële problemen komen. Deze financiële problemen kunnen zelfs zorgen 

voor regelrechte armoede (emancipatiebeleid 2013-2016). De vraag of de vrouw daadwerkelijk 

genoeg is geëmancipeerd blijft bij ons hangen.  

 Veel van de niet-werkende vrouwen beseffen zich niet dat ze afhankelijk zijn van het inkomen 

van hun partner en er geen inkomen is als deze wegvalt. Er wordt op de overheid gerekend wat als 

vanzelfsprekend wordt beschouwd. De overheid wil van deze vanzelfsprekendheid af en de talenten 

en kennis van de vrouwen inzetten voor de maatschappij. Mannen kunnen aan dit proces meehelpen 

door vrouwen meer in topfuncties te krijgen en door meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun 

kinderen, zodat moeders meer kans krijgen te participeren op de arbeidsmarkt. Wanneer het gros er 

van uit gaat dat deze ontwikkeling alleen met vrouwen te maken heeft, heeft het mis, want ook 

mannen spelen een grote rol in deze transitie. Wel is het belangrijk dat vrouwen met een topfunctie 

andere vrouwen te motiveren en inspireren om verder te groeien op de arbeidsmarkt.  

 In het onderwijs is de verdeling tussen jongeren en meisjes weer geheel anders. Jongens 

blijven in het voortgezet onderwijs vaker zitten dan meisjes. In het beroeps- en hoger onderwijs halen 

meisjes sneller hun diploma en halen jongens vaker hun diploma niet. Allochtone leerlingen in het hbo 

halen minder vaak hun diploma dan autochtone leerlingen, terwijl allochtone meisjes het even goed 

doen op het hbo en wo als autochtone jongens. Het emancipatiebeleid beschrijft dit als 

jongensprobleem of meisjessucces. De feminisering van het onderwijs aldus dit beleid 

(emancipatiebeleid 2013-2016). 

 

Onder laagopgeleide vrouwen bestaat er veel onzekerheid over de mogelijkheden in de arbeidsmarkt. 

Ze denken dat ze over te weinig ervaring beschikken om aantrekkelijk te zijn voor een werkgever. Om 

mee te kunnen participeren op de arbeidsmarkt zal er een bepaalde bereidheid moeten bestaan, 

maar de onzekerheid speelt eveneens een grote rol om de arbeidsmarkt op te gaan. 

(emancipatiemonitor 2011). Ligt het probleem dan toch bij de vrouwen zelf in plaats van de 

samenleving en beeldvorming?  

 De zorgtaak voor de kinderen liggen vaak bij de moeder, maar 5% van de prille vaders gaat 

minder werken in 2010. Vaders nemen minder vaak ouderschapsverlof op dan moeders, al stijgt het 
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aantal bij vaders wel. Marike Stellinga beschrijft in haar boek ‘De mythe van het glazen plafond’ dat 

het logisch is dat vrouwen minder verdienen. Als je kijkt naar het gegeven van moeders die minder 

werken en daardoor minder hoog in de salarisschaal komen is het logisch dat ze ook minder 

verdienen, aldus Stellinga. 

 

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 
Op internationaal niveau zijn er gelijke geluiden te horen over de stagnatie van emancipatie onder 

vrouwen. Als we kijken naar Engeland zien we dat een op de vijf bedrijven de target van de overheid 

hebben gehaald om ten minste een kwart van het managementteam uit vrouwen te laten bestaan, 

veronderstelt het artikel ‘More women break through glass ceiling’, gepubliceerd op 2 juli 2012. En dit 

is gelukt al drie jaar voor de deadline van 2015. Dit spreekt van motivatie uit de bedrijven om zich 

daar mee bezig te houden. Een topfunctie hebben is een, maar of de omstandigheden in de praktijk 

ook goed zijn valt nog over te discussiëren.  

 Volgens Elin Hurvenes, oprichter van The Professional Boards Forum, die wordt geciteerd in 

bovengenoemd artikel is het juist zo dat de cijfers een ander beeld geven van wat er in de praktijk 

gebeurd. Volgens Hurvenes is het zo dat de cijfers het feit tegen spreken dat mannelijke managers 

alleen zoeken naar soort gelijke opponenten. Deze bevinding hebben wij eerder teruggevonden in het 

boek van Marike Stellinga. Tevens is er volgens haar geen sprake van het feit dat vrouwelijke 

managers niet klaar zouden zijn om deze functies te vervullen.  

 In tegenstelling tot het onderzoek dat gedaan is door David  A. Matsa en Amelia R. Miller, 

gepubliceerd op 4 september 2012, zie je dat er wordt ingegaan op het feit dat vrouwen die 

topfuncties betreden (want dit gebeurt degelijk) andere vrouwen kunnen helpen. Deze vrouwen 

kunnen een helpende hand bieden aan de vrouwen die nog onder het al eerder aangegeven ‘Glazen 

Plafond’ zitten en niet de weg zien om daar boven op te komen. Vanuit het onderzoek citeert David A. 

Matsa: ‘As more and more women gain access to board and executive positions, they will serve as 

mentors and advocates for women in lower positions, creating a snowball effect of better opportunities 

for female leadership and future management roles’. Uit dit citaat blijkt het voorgaande, dat vrouwen 

elkaar helpen om hogerop te komen. Zoals hierboven ook is beschreven dat het belangrijk is dat 

vrouwen elkaar moeten motiveren en inspireren. Om het geheel te versterken, zegt Matsa dat 

vandaag de dag vrouwen verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de werkfuncties op de wereld. 

Een magere 6% van de vrouwen is verantwoordelijk voor de management functies die er zijn. Dit 

percentage is klein en ondanks er wordt gesproken over het breken van het ‘Glazen Plafond’ er toch 

nog veel gedaan moet worden door en voor de vrouwen om te komen waar ze willen.  

 

MILLENNIUMDOELSTELLING 
Gender in de Millenniumdoelstellingen 2010-2015 van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 

omschrijft de acht millenniumdoelen. Er springt een doel duidelijk naar voren als het gaat om 

empowerment, emancipatie en gelijke rechten van mannen en vrouwen, namelijk: 

millenniumdoelstelling 3 gelijke kansen voor mannen en vrouwen en empowerment van 
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vrouwen bevorderen. Deze doelstelling is expliciet gericht op de gelijkheid tussen gender. Door het 

gebrek aan financiële middelen en welomschreven inspanningen bestaat er nog steeds een kloof 

tussen mannen en vrouwen die veel tijd nodig heeft om te dichten (commissie vrouwen en 

ontwikkeling). Via deze weg kunnen we opmaken dat er op internationaal niveau gestreden wordt 

voor gender gelijkheid.  

 De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling schrijft dat de uitleg van het Millenniumdoel 

voornamelijk gaat over gelijkheid binnen het onderwijs, terwijl deze gelijkheid binnen de domeinen 

politiek en arbeidsmarkt ook zeer belangrijk is. Er wordt veel waarde gehecht aan het streefcijfer van 

de participatie in het onderwijs, maar de twee andere indicatoren verdwijnen enigszins naar de 

achtergrond. De Commissie vertelt ook dat het uiteraard zeer belangrijk is om de kloof in het 

onderwijs tussen de genders te verkleinen, maar het is uiterst onaanvaardbaar om deze doelstelling 

af te kaderen tot enkel het domein onderwijs (commissie vrouwen en ontwikkeling).  

 Binnen de Europese Unie is er vorig jaar ook veel gesproken over het betreden van 

topfuncties door vrouwen in het bedrijfsleven. Door veel overleg is er op 14 oktober 2012 een akkoord 

gesloten door de Europese Unie. In 2020 moet minstens 40% van de niet-uitvoerende bestuurders 

van beursgenoteerde bedrijven vrouwen zijn. Het is de bedoeling dat deze doelstelling bereikt wordt 

door alle private beursgenoteerde ondernemingen in de EU. Als we spreken over de publieke 

organisaties moeten zij hier al aan hebben voldaan in 2018 (www.europa-nu.nl). Door 

bovengenoemde voorbeelden zie je dat er wordt gestreden voor een nieuwe emancipatievorm voor 

vrouwen. Hieruit blijkt dat het zeer belangrijk is dat deze emancipatie vorm op de kaart blijft staan en 

niet wordt vergeten.  

 

HET WERKVELD 
Verschillende organisaties/verenigingen/bewegingen houden zich bezig met de emancipatie 

ontwikkeling in de loop der jaren. De Dolla Mina’s was in de jaren ‘70 een bekende feministische 

beweging die het onderwerp van gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de kaart hebben gezet. 

Deze groep kwam voort uit de Man Vrouw Maatschappij (MVM), een actiegroep die in 1968 is 

ontstaan. In de loop der jaren zijn verschillende organisaties zich gaan richten op dit onderwerp op 

verschillende manieren. Clara Wichmann is een organisatie die juridisch advies geeft over de positie 

van vrouwen in Nederland. Tevens zijn er verschillende netwerken die vrouwen motiveren en 

ondersteunen door verhalen te vertellen en elkaar te inspireren, zoals het DizaNetwerk. Uit het 

bovengenoemd citaat van David A. Matsa: ‘As more and more women gain access to board and 

executive positions, they will serve as mentors and advocates for women in lower positions, creating 

a snowball effect of better opportunities for female leadership and future management roles’ is het 

belangrijk dat deze netwerken bestaan. Is dit een nieuwe vorm van emancipatie? Zijn de 

actiegroepen van de jaren ’70 niet meer nodig? 

 Het Cultureel Maatschappelijk Werk kan ook een rol spelen in het verbeteren van gelijkheid 

en emancipatie. Allereerst in het creëren van draagvlak doormiddel van het ondersteunen of 
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uitbreiden van de netwerken. Tevens kunnen er educatieve, coachings en/of trainings programma’s 

worden aangeboden om vrouwen en mannen beter te laten participeren in dit emancipatie proces.  

Atria is hier een goed voorbeeld van. Atria biedt trainingen en workshops aan vanuit verschillende 

invalshoeken omtrent emancipatie. Deze trainingen gaan bijvoorbeeld over talentontwikkeling, 

gelijkheid en opvoeding. Deze organisatie richt zich daardoor op de educatieve kant van CMV. Het 

Museum van de Vrouw is een culturele insteek waarbij het heden en verleden van vrouwen wordt 

uitgebeeld. De tentoonstelling ‘Baas in eigen bestaan’ geeft bijvoorbeeld een goed beeld van de 

transitie in de emancipatie. Deze invalshoek is geheel anders dan die van de Dolle Mina’s die de 

straat op gingen om gelijkheid aan de kaak te stellen. Deze organisaties zijn meer bezig met het 

activeren van vrouwen en het ondersteunen dan een duidelijk standpunt neer te zetten.  

 Tevens zijn organisaties steeds meer bezig met het thema diversiteit & emancipatie. De 

emancipatie van vrouwen met een verschil aan etniciteit. Voorbeelden hiervan zijn ‘De kleurrijke lijst’ 

waar succesvolle vrouwen met verschillende etnische achtergronden in de spotlights worden gezet. 

‘Het Black Magic Women Festival’ is ook een organisatie die zich bezig houdt met diversiteit & 

emancipatie door een platform voor vrouwen te creëren en de vrouwen probeer te inspireren gericht 

op de diversiteit van Nederland. Internationaal gezien zijn er organisaties die vooral gericht zijn op de 

mensenrechten. De organisatie Mama Cash is een Nederlandse organisatie die zich inzet in 

verschillende landen. Mama Cash organiseert activiteiten om vrouwen te empoweren en het thema 

gelijkheid aan de kaak te stellen wat zorgt voor draagvlak en zelfsturing. Internationaal zien we dat er 

wel nog veel actie word gevoerd als je naar dit voorbeeld (Mama Cash) kijkt. Zijn wij in Nederland bij 

stap twee aanbeland?  

 

CONCLUSIE  
De waarden en normen die gehanteerd worden binnen het bedrijfsleven zijn van nature mannelijke 

eigenschappen zoals resultaatgerichtheid, dominantie en besluitvaardigheid. Dit is een gevolg van 

eigenschappen die al tientallen jaren te zien zijn en deze waarborgen als voorwaarden voor succes. 

De vrouwelijke eigenschappen zoals teamwork, intuïtie en respect, zoals Stellinga verwoordt in haar 

boek, zien we pas terug na het lijstje van de mannelijke kenmerken. Vanuit de psychologie komt voort 

dat mensen iets het meest waarderen als het op zichzelf lijkt. In het bedrijfsleven betekent dit een 

man aan de top dus eerder een man met dezelfde kenmerken zal waarderen dan die van een vrouw. 

Wanneer een vrouw bleef werken zou dit immers een bedreiging kunnen zijn op de arbeidspositie van 

de man? Of is het geen bedreiging, maar een intuïtief instinct.  

 Zijn de twee feministische golven uit ’50 en ’70 wel genoeg geweest? Nee, dit was niet 

genoeg. Door ons onderzoek naar het emancipatie proces staan we nu nog stil. Een goede stap is 

genomen in de jaren ’50 en ‘70 en nu is het tijd voor stap 2! De straten op zou een mogelijkheid zijn 

om emancipatie weer op de kaart te zetten, maar er zijn nu meer organisaties die zich bezig houden 

met dit thema om hier genoeg draagvlak voor te creëren.  

 Ondanks er door sommige wordt gedacht dat emancipatie de geschiedenisboeken in kan is 

het feit dat ‘economische zelfstandigheid onder vrouwen in 2013 schrikbarend is. 48% van de 
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vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Veel laagopgeleide vrouwen zijn financieel 

afhankelijk van het inkomen van hun partner’. Voor de wet zijn mannen en vrouwen nu dus gelijk. 

Vrouwen moeten op de arbeidsladder dezelfde functies ‘kunnen’ betreden en op economisch vlak 

hetzelfde salaris kunnen bemachtigen als mannen. Tot op heden is het nog niet het geval dat 

vrouwen deze functie met gelijkwaardige getallen bekleden, maar dit kunnen ze wel. De negatieve 

beeldvorming dat vrouwen niet in topfuncties komen remt volgens ons het emancipatie proces.  

 Wat zijn hier de gevolgen van op lange termijn en wat kunnen wij als professionals hier aan 

bijdragen? Door te kijken naar verschillende bewegingen en organisatie op het gebied van 

emancipatie zien we een verschuiving. Van actiegroepen die de straat op gaan om het thema in beeld 

te brengen naar organisaties die vrouwen willen ondersteunen en empoweren. Deze manier van 

emancipatie is nieuw en heeft de functie vrouwen weer te motiveren op topfunctie te willen bereiken 

of zij nou fulltime of parttime werkt en/of onzeker is over haar kunnen. Netwerkborrels en 

empoweringsprojecten zoals beurzen kunnen hier een groot bijdragen aan leveren. Vrouwen worden 

hierdoor tevens bewust van hun talenten en worden ondersteunt in hun weg naar de top.  

 Wij denken dat een groot deel ligt bij de vrouwen zelf. Ondanks dat er nog steeds een 

bepaald beeld heerst over vrouwen in top functie en hun kunde, kunnen vrouwen zelf veel aan het 

emancipatie proces bijdragen. In plaats van zich proberen aan te passen of in te passen in de 

mannelijke hiërarchie moeten zij zich meer gaan richten op hun talenten en hoe zij zich kunnen 

onderscheiden van andere (mannen of vrouwen). Netwerkborrels, workshops en beurzen kunnen hier 

aan bijdragen.     

 

Vrouwen moeten zich bewust worden van hun kracht en talenten! 
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