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Interview

Sociale verandering 
komt niet uit een     
 koekjes-
 fabriek

Een gemeenschappelijke agenda. Handelingsruimte voor de 

professionals. En een prominente positie voor de bewoners.  

Dat zijn voor oud-minister Ella Vogelaar de elementaire 

ingrediënten van een succesvolle wijkaanpak. Nog altijd is ze 

geregeld te gast in de ‘krachtwijken’ die als categorie haar naam 

dragen. “Er zijn niet alleen harde cijfers − mensen zien ook echt 

dat er dingen ten goede veranderen, zelfs de grootste sceptici.”
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Sociale verandering 
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 koekjes-
 fabriek
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W
at is volgens u, met de  
wijsheid van nu, het hart  
van de wijkaanpak?

“Nou, ook wel met de wijsheid van toen, hoor.  
Daar ben ik niet in veranderd… Aan de wijkenaanpak 
liggen een paar cruciale keuzes ten grondslag.  
Allereerst: het kan niet achter bureaus in Den Haag 
bedacht worden, het moet in de wijken zelf gebeu-
ren. Op landelijk niveau zijn alleen kaders gemaakt, 
rúime kaders: ‘Er is vastgesteld dat bepaalde wijken 
problemen hebben die samenhangen met werkloos-
heid, laag opleidingsniveau, hoge schooluitval, onvei-
ligheidsgevoel, gebrek aan sociale cohesie en slechte 
woningen. Op díe thema’s moet er iets gebeuren. 
Gemeenten behoren daarin de regie te voeren en 
samen met alle organisaties die medeverantwoorde-
lijkheid dragen – welzijnswerk, woningcorporaties, 
scholen, politie, et cetera – een gemeenschappelijke 
agenda te ontwikkelen.’ Het tweede cruciale punt 
was voor mij dat de bewoners een veel prominentere 
positie moesten krijgen. Niet zo van: wij hebben op 
het stadhuis iets bedacht en nu gaan we op een in-
spraakavondje de bewoners vragen of zij dat ook wel 
een leuk plan vinden, maar: we gaan van het begin 
af aan met bewoners praten over wat naar hún idee 
de problemen zijn in de wijk. Om hun positie verder 
te verstevigen, heb ik destijds de bewonersbudget-
ten geïntroduceerd. Doordat ze naar eigen inzicht 
een bepaald geldbedrag konden besteden, kregen 
bewoners wat macht – en tegenkracht − tegenover 
de instituties en bestuurders. En de derde essentie: 
er ís geld nodig, maar het gaat vooral ook om een 
andere manier van wérken. Waar op centraal niveau 
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te vinden: ‘Mevrouw Vogelaar, wilt u eens komen 
kijken wat we met uw geld hebben gedaan?’ Met 
úw geld, daar moet ik altijd om glimlachen, want het 
ging nu juist om hún geld, bij die bewonersbudget-
ten. Nu heb ik natuurlijk wel altijd sterk het belang 
van de inbreng van bewoners benadrukt, en me ook 
echt aan die wijken verbonden. Alleen al het feit dat 
ik er elke maand weer naartoe ging. In het begin was 
de teneur: daar heb je weer zo’n bewindspersoon die 
zegt dat ze écht langskomt − nou, eerst zien en dan 
geloven. Maar toen ik aan mijn tweede ronde begon, 
zag je ze denken: hé, ze doet het nog ook! 

Wat is essentieel in de stijl van werken 
en communiceren van politici?
“Het is volgens mij belangrijk dat je je betrokken 
voelt en dat je die betrokkenheid ook overbrengt. Of 
dat lukt heeft mede met persoonlijkheid te maken: ik 
ben tamelijk laagdrempelig en toegankelijk. Sowieso 
lopen sociale vraagstukken als een rode draad door 
m’n hele leven. Ik ben er vanuit mijn hart mee bezig, 
met passie, en niet omdat ik toevallig een bepaalde 
functie heb.”

de neiging bestaat om alles dicht te regelen voor het 
lokale niveau, gaan gemeenten vervolgens vaak weer 
alles dichtregelen voor de wijkprofessionals. Terwijl 
die juist volop handelingsruimte moeten krijgen om 
de gemeenschappelijke agenda goed uit te voeren.”

En als u die cruciale punten nog eens 
naloopt met de vraag: is het gelukt…?
“Ik ben heel tevreden over wat er met de wijken-
aanpak in gang is gezet. Er is overal een agenda met 
wijkactieplannen opgesteld waarvan alle partijen 
hebben gezegd: dit moet er gebeuren. Daarvóór was 
het zo dat aan de ene kant de gemeente met haar 
instellingen een eigen agenda had – en aan de an-
dere kant hadden de woningcorporaties hún agenda. 
Dat waren twee verschillende werelden. Drie werel-
den, eigenlijk, want ook binnen de gemeente zelf is 
het behoorlijk verkokerd. Kijken we vervolgens naar 
wat de uitvoering van die agenda’s heeft opgeleverd, 
dan blijkt dat de wijken op de hoofdproblemen die 
ik daarnet noemde nu minder ver afstaan van de 
gemiddelde scores in de desbetreffende steden. De 
doelstelling is dat ze ten minste op het gemiddelde 
komen. We hebben destijds strakke afspraken ge-
maakt over het monitoren, want dat geeft inzicht 
in de resultaten en leidt tot kennisontwikkeling. Het 
ene jaar meet het CBS de resultaten, het andere jaar 
het SCP. Er zijn diverse rapporten, de laatste tijd ook 
weer, die zeggen dat er op de meeste onderwerpen 
in de meeste wijken vooruitgang wordt geboekt. En 
minstens zo belangrijk: mensen zien het zelf ook. 
Toen Kruiskamp in Amersfoort van het lijstje Voge-
laarwijken werd geschrapt, ben ik daar nog naartoe 
geweest. Ik sprak er onder andere met de sigaren-
boer, een bekend figuur in Kruiskamp, actief in de 
winkeliersvereniging. Bij mijn eerste bezoek als minis-
ter was hij een van de grote sceptici: daar héb je ze 
weer met hun plannen… Maar nu kreeg ik een dikke 
sigaar van hem − uit zíjn eigen doos − en hij zei:  
‘Ik zie echt dat er dingen veranderen in de wijk’.”

U hebt het vooral over het werken  
met een gemeenschappelijke agenda 
en het rendement daarvan. Maar is  
nu ook de positie van de bewoners  
versterkt?
“Als ik afga op wat bewoners zelf tegen mij zeggen: 
absoluut. Veel mensen ervaren dat ze nu steviger 
in hun schoenen staan tegenover bestuurders en 
organisaties, dat ze serieuzer genomen worden. 
‘Dat pakken ze ons nooit meer af’, hoor ik dan. Het 
is ongelooflijk hoeveel bewonersorganisaties mij 
via allerlei kruip-door-sluip-door-routes nog weten 

Interview (vervolg)
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Professionals zouden zich voor 
langere tijd aan een wijk moeten 
verbinden. Als je na anderhalf jaar 
al weer weg hopt, heb je nog geen 
deuk in een pakje boter geslagen.

Mogen we u een paar kritische bevin-
dingen voorleggen van de visitatie-
commissie Deetman, die ruim een jaar 
geleden rapporteerde over de rondjes 
die ze in ‘uw’ wijken heeft gemaakt? 
De eerste: er is geen eenduidigheid in 
de wijkaanpak, de projectencarrousel 
draait nog steeds op volle toeren… 
“Wat die eenduidigheid betreft: toen we met dat 
wijkenprogramma begonnen, had je echt geschei-
den werelden, ik zei het al. En die zijn inmiddels wel 
degelijk bij elkaar gekomen, ze streven gezamenlijke 
doelen na. Maar inderdaad, er wordt nog te veel in 
projecten gewerkt. Nu was dat voor ons ook een 
van de thema’s waarop geleerd moest worden: hoe 
doorbreken we die carrousel? Zelf erger ik me al 
jaren blauw aan dat gehop van het ene projectje 
naar het andere in het sociale domein, met steeds 
weer andere criteria en regelingen. Het is natuurlijk 
ook wel verleidelijk om je toevlucht tot projecten te 
nemen in plaats van zaken structureel aan te pakken, 
maar dat moet echt anders, duurzamer. Op dat punt 
zijn we er zeker nog niet. Van de andere kant kan 
een project soms ook zinnig zijn – om iets uit te  
proberen of tot een doorbraak te komen. Je moet 
daar dus ook weer niet te rigide in zijn.” 

Een ander doel dat volgens de  
commissie nog lang niet is bereikt:  
de fundamentele herpositionering van 
professionals op lokaal niveau.  
De leden zijn maar weinig organisaties 
tegengekomen die de eigen institutio-
nele belangen echt ondergeschikt  
maken aan het op te lossen probleem.
“Dat herken ik wel. Het kan zonder meer béter. 
Maar… er zijn ook mooie voorbeelden waar het al 
wél gebeurt. Kijk naar Enschede en Leeuwarden, 
naar Nijmegen en Eindhoven ook. Daar detacheren 
de organisaties mensen naar multidisciplinaire teams 
van waaruit gezamenlijk geopereerd wordt. En die 

hebben ook echt handelingsruimte. In Enschede  
heb je bijvoorbeeld wijkcoaches die zich op multi-
probleemgezinnen richten. In zo’n gezin struinen niet 
los van elkaar tien verschillende professionals rond, 
nee: er is één coach per gezin. En als die constateert 
dat ergens het schuldenprobleem als eerste moet 
worden opgepakt, dan gebeurt dat ook. Dan gaat 
schuldhulpverlening niet zeggen dat ze maar achter 
in de rij moeten aansluiten. Ik heb zelf nog een bij-
eenkomst in Enschede meegemaakt waar alle mana-
gers én twee wethouders met elkaar om tafel zaten: 
hoe gaan wij onze professionals de ruimte bieden 
om in zo’n gemeenschappelijk team te kunnen ope-
reren? Daar hebben ze ook officieel in convenanten 
vastgelegd dat de wijkcoaches voor elkaar beslissin-
gen mogen nemen.”

De kern is dus dat op dit vlak een  
ingrijpende mentaliteitsverandering 
nodig is. Waarbij de professionals en 
het management van hun organisa-
ties, let wel: in productieve interactie 
met elkaar, het vakmanschap heel  
anders invullen?
“Precies. Dat proces, dáár zitten we middenin. En 
we weten dat niets moeilijker is dan het gedrag van 
mensen te veranderen. Komt bij dat de hele sociale 
sector enorm verbureaucratiseerd is, doordat er net 
zo gewerkt zou moeten worden als in het bedrijfs-
leven. Allerlei protocollen en regels en procedures, 
afrekening op prestaties – dat is allemaal zo ver door-
gevoerd… alsof het om een koekjesfabriek gaat. Ter-
wijl er in de sociale sector gewerkt wordt met mén-
sen. Het gaat hier om andere resultaten die je op een 
andere manier meet dan in het productieproces van 
een fabriek. Sociale veranderingen hebben veel meer 
tijd nodig om zichtbaar en meetbaar te worden. 
Denk maar aan een basale doelstelling als: wij willen 
dat meer kinderen in deze wijk naar hogere vormen 
van voortgezet onderwijs gaan. Logischerwijs begin 
je daaraan te werken in groep 1 van de basisschool. 
Nou, dan ben je dus 8 jaar verder voordat die sociale 
stijging waarneembaar wordt. De overmatig be-
drijfsmatige benadering heeft er in het sociale werk 
zo ongeveer alle professionele ruimte uitgeslagen. 
Professionals zitten de helft van de tijd achter hun 
pc om staatjes in te vullen en verantwoording af te 
leggen, terwijl ze het grootste deel van hun tijd in de 
wijk zouden moeten doorbrengen. Natuurlijk moeten 
professionals zich verantwoorden, maar dan vooral 
tegenover de bewoners. Want als het goed is zijn  
ze voor hen bezig, op basis van wat díe belangrijk 
vinden – aan de frontlijn en niet achter een bureau.”
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Hebt u de indruk dat deze ambities  
voldoende van de grond komen?  
Eerlijk gezegd zijn ze nogal stevig!
“Voldoende is het nooit, maar het gebeurt wel. Het 
gaat erom of bestuurders hun professionals het ver-
trouwen en de ruimte kunnen geven, en of profes-
sionals zelf afstand kunnen nemen van het idee: ‘Ik 
weet wat goed voor ‘ze’ is en daarvoor heb ik een 
gereedschapskoffertje bij me’. In Leeuwarden maakte 
ik in dat opzicht iets treffends mee. Toen ik op werk-
bezoek kwam, ging ook meteen het plaatselijke 
wijkteam van start. Dat was net twee dagen op de 
hei geweest om het aanstaande werk te bespreken. 
We zitten daar ergens in een wijkgebouwtje en de 
wethouder vraagt: ‘En… wat is jullie agenda?’ Ant-
woordt de teamcoördinator: ‘Onze agenda is leeg.’ 
Nou, dat vond ik top! Die hadden daar op de hei 
geen agenda zitten maken. Nee, ze zeiden: wij  
gaan hier met de bewoners praten en dááruit komt 
onze agenda voort. Voor mij is dat de essentie. Het 
betekent wel dat je als professional de werkwijze 
van de afgelopen jaren moet loslaten en inderdaad 
blanco het gesprek met bewoners aangaat.  
Aandúrft, want het kan best eng zijn als je niet  
weet wat ze terug gaan zeggen.”

Aanwezig zijn in de buurt, luisteren 
naar bewoners… Dat kan niet alles 
zijn. Welke competenties en eigen-
schappen heeft de wijkwerker anno 
2013 verder nog nodig?
“Je moet generalist zijn, breed kunnen kijken. Want 
wellicht zit het probleem ‘m niet alleen in een ge-
brek aan sociale cohesie, bijvoorbeeld, maar ook in 
onvrede over de slechte kwaliteit van de huizen, of 
het wangedrag van een groep hangjongeren, of de 
armetierigheid van het speelplaatsje in de buurt. Een 

Het gaat erom of bestuurders hun 
professionals het vertrouwen en  
de ruimte kunnen geven, en of  
professionals zelf afstand kunnen 
nemen van het idee: ‘Ik weet wat 
goed voor ‘ze’ is en daarvoor heb ik 
een gereedschapskoffertje bij me’.

Interview (vervolg)
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publicist. Henk Krijnen is hoofdredacteur 
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goede wijkprofessional is in staat om heel breed 
op z’n netvlies te krijgen wat er leeft en gebeurt. 
Maar hij moet zich ook realiseren dat hij niet alles 
zelf hoeft op te lossen. Want hij maakt deel uit van 
een team met collega-generalisten die tegelijkertijd 
als extraatje een eigen knowhow uit hun organisa-
tie meebrengen. Daardoor versterken de leden van 
zo’n multidisciplinair team elkaar: wie kan dit of dat 
het beste oppakken? Overigens moet je wel steeds 
in je organisatie duidelijk maken waar je mee bezig 
bent en waarom je werk zo nodig en belangrijk 
is. Daarmee voorkom je dat je losgezongen wordt 
en, in financieel slechte tijden, misschien wel weg-
bezuinigd.”

Dit veronderstelt een forse  
professionele investering. Toch?
“Jazeker. Wezenlijk voor het succes van de wijkaan-
pak is dat professionals zich voor langere tijd, ten 
minste vier jaar, aan een wijk verbinden. Zodat ze de 
tijd nemen om die te leren kennen en goede relaties 
met de bewoners op te bouwen – anders is de  
effectiviteit te beperkt. Als je na anderhalf jaar al 
weer weg hopt, heb je nog geen deuk in een pakje 
boter geslagen.”


