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Ove rhe ids pa rticipa tie in
burge rproje cte n
Ove r Buurt Be s tuurt, Hille s luis e n Schrödinge rs ka t

M .B. S chuile nburg *

Met p otlood h oeft h et n iet m eer te worden gesch reven als h et gaat om
de p articip atie van bu rgers in h et overh eidsbeleid. Steeds m eer bu rgers zijn actief bij de u itvoerin g van taken in h et p u blieke dom ein . In
lijn m et de p articip atiesam en levin g van kabin et-Ru tte II wordt op
lokaal n iveau volop geëxp erim en teerd m et tal van in itiatieven waarin
bu rgers zich in zetten voor de veiligh eid van h u n bu u rt. On der h et
m om van een ‘doedem ocratie’ h ou den bu rgers in wh atsap p groep en
elkaar op de h oogte van verdach te p erson en in de bu u rt (Akkerm an s &
Vollaard 2015). In Bu u rt Bestu u rt ben oem en bu rgers de belan grijkste
p roblem en in h u n wijk, waarn a p olitie en gem een te die p roblem en
m oeten aan p akken . In h et laatste geval oefen en bu rgers direct in vloed
u it op h et beleid van de overh eid door gebru ik te m aken van in sp raak
(‘m eebeslissen ’). In h et eerste geval gaat h et om een vorm van p articip eren waarin bu rgers zelf aan de slag gaan m et de veiligh eid in h u n
bu u rt (‘cop rodu ceren ’) (Sch u ilen bu rg 2016). In al die p ogin gen om op
een an dere m an ier te werken aan veiligh eid is de aan dach t tot n u toe
vooral u itgegaan n aar de bijdrage van de bu rger in p rojecten van bu rgerp articip atie. Er is gekeken of bu rgers over voldoen de en over de
ju iste com p eten ties besch ikken om te ku n n en p articip eren in veiligh eidsp rojecten (Ton ken s 2009). Ook is gekeken h oe rep resen tatief
bewon ers in bep aalde p rojecten zijn voor de wijk, zeker in ach terstan dswijken waarin au toch ton e bu rgers een m in derh eid vorm en van
de bevolkin g (Van Stokkom & Toen ders 2010). Dit zijn belan grijke
in valsh oeken voor de vraag h oe de zelfredzaam h eid en zeggen sch ap
van de bu rger op lokaal n iveau ku n n en worden versterkt. Nadeel is dat
deze in valsh oeken vaak een zijdig zijn gerich t op de veran derde p ositie
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van de bu rger in h et veiligh eidsvraagstu k. Hierdoor wordt vergeten dat
in de p articip atiesam en levin g ook de p ositie van de overh eid een
n ieu we in vu llin g h eeft gekregen .
De stellin g van dit artikel kom t erop n eer dat bu rgerp articip atie ook
overh eidsp articip atie in h ou dt. De gedach te h ierach ter is dat term en
als ‘van on deraf’, ‘eigen krach t’, ‘zelfregie’ of ‘zelfredzaam h eid’ p op u laire begrip p en zijn om de veran derde p ositie van de bu rger in h et veiligh eidsvraagstu k te du iden . Ze m aken du idelijk dat h et p rim aat over
veiligh eid m in der ligt bij de overh eid en dat de bu rger m eer zeggen sch ap krijgt over zijn eigen leven en veiligh eid. Maar ik wil in dit artikel
laten zien dat in de p articip atiesam en levin g n iet alleen de rol van de
bu rger veran dert. Ook de overh eid n eem t deel aan de p articip atiesam en levin g, du s ook h aar rol veran dert (vgl. Rob 2012; Van der Steen
e.a. 2015; Hilh orst & Van der Lan s 2016). Dit beteken t dat er ook m oet
worden gekeken op welke m an ier de overh eid deeln eem t aan bu rgerp rojecten om te ku n n en beoordelen of een bep aalde vorm van bu rgerp articip atie wel of n iet effectief is.
In dit artikel staat daarom de volgen de vraag cen traal: welke rol h eeft
de overh eid in h et Rotterdam se p roject Bu u rt Bestu u rt? Om h ierop
een an twoord te geven m aak ik gebru ik van door m ezelf verzam elde
gegeven s over Bu u rt Bestu u rt, waarvan de resu ltaten on lan gs op
an dere p lekken zijn gep u bliceerd (Sch u ilen bu rg 2015, 2016). Allereerst
leg ik u it wat on der Bu u rt Bestu u rt m oet worden verstaan . Vervolgen s
ga ik in op de ken m erken van de wijk Hilleslu is, in deze wijk h eb ik
twee jaar deel u itgem aakt van Bu u rt Bestu u rt. Daarn a sta ik stil bij de
u itkom sten van h et veldwerk dat ik in Hilleslu is en Bu u rt Bestu u rt h eb
verrich t. Aan de h an d van h et besch ikbare th eoretisch e en em p irisch e
m ateriaal belich t ik de versch illen de rollen die de overh eid in Bu u rt
Bestu u rt in n eem t. Ik beslu it m et een reflectie over de relatie tu ssen
deze rollen van de overh eid en de con sequ en ties van de in vu llin g h iervan voor h et wel of n iet slagen van dit p roject.

Buurt Be s tuurt
Bu u rt Bestu u rt is een in itiatief van de Rotterdam se wijkagen t Han s
Hoekm an en wijkteam ch ef Fon s Bijl. Volgen s beide p olitiem an n en
was de afstan d tu ssen p olitie en de bu rger te groot geworden om goed
op de p roblem en van de bu rgers in te ku n n en sp elen . Zij kwam en in
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2009 m et h et idee om m et een aan tal bewon ers een com ité te vorm en
en startten Bu u rt Bestu u rt in de Rotterdam se Pu p illen bu u rt als p ilot
(Hoekm an 2011). Gem iddeld bestaat een Bu u rt Bestu u rt-com ité u it
tien tot vijftien bewon ers, in som m ige bu u rten is h et aan tal deeln em ers twee keer zo groot. Naast bewon ers zitten in h et com ité ook p rofession als die betrokken zijn bij de bu u rt, on der wie de wijkagen t,
stadstoezich t en de gebiedsn etwerker van de gem een te.
In de com ités ben oem en de bewon ers drie p roblem en die m oeten
worden aan gep akt in de bu u rt. Politie en gem een te gaan h ierm ee aan
de slag en p roberen bij de aan p ak van die p roblem en de bewon ers
actief te betrekken . Vervolgen s worden de resu ltaten van de on dern om en acties en activiteiten teru ggekop p eld aan h et Bu u rt Bestu u rtcom ité. Hiern a begin t h et p roces weer op n ieu w om op die m an ier te
blijven werken aan een veilige en leefbare bu u rt. De m an ier van werken in Bu u rt Bestu u rt kan reken en op veel en th ou siasm e op de Coolsin gel. Zo kon digde bu rgem eester Abou taleb in zijn n ieu wjaarsboodsch ap van 2011 aan dat Bu u rt Bestu u rt in h eel Rotterdam wordt in gevoerd. In h et n ieu we Rotterdam se veiligh eidsp rogram m a voor
2014-2018 (#Veilig010) is Bu u rt Bestu u rt ook tot een van de sp eerp u n ten van beleid gem aakt. Op dit m om en t zijn er in Rotterdam in 65
bu u rten Bu u rt Bestu u rt-com ités actief.
Een belan grijk doel van Bu u rt Bestu u rt is de veiligh eid en leefbaarh eid
te verbeteren in de bu u rt. Bewon ers weten m eestal goed wat de ech te
p roblem en zijn in h u n wijk, waardoor die p roblem en ook gerich ter
ku n n en worden aan gep akt. Naast de aan p ak van de objectieve veiligh eid in de wijk wil de gem een te via Bu u rt Bestu u rt de veiligh eidsgevoelen s on der de bewon ers verbeteren . Bewon ers m oeten zich weer
veilig voelen in h u n bu u rt. Het derde doel van Bu u rt Bestu u rt is h et
versterken van h et vertrou wen tu ssen zowel bewon ers on derlin g als
bewon ers en p rofession als (Van Stokkom e.a. 2012; Eysin k Sm eets e.a.
2013). Zo con stateerde de WRR in Vertrou w en in de bu u rt (2005) dat
een afn am e van vertrou wen in de overh eid een belan grijke oorzaak is
van de verslech terde veiligh eidsbelevin g van bu rgers.
Naast drie h oofddoelen is er een aan tal secon daire doelen . Zo’n
secon dair doel is de verbeterin g van de sam en werkin g tu ssen p olitie,
stadstoezich t en bu rgers. Daarn aast m oet via Bu u rt Bestu u rt du idelijk
worden wat wel en wat n iet kan m et betrekkin g tot h et veilig en leefbaar m aken van de bu u rt. Zo zijn bu rgers vaak slech t op de h oogte van
wat tot h et taken p akket van de overh eid beh oort en in h oeverre de

doi: 10.5553/JV/016758502016042005002

13

14

Justitië le ve rke nninge n, jrg. 42, nr. 5, 2016

overh eid in vloed h eeft op bep aalde p roblem en . Een verklarin g voor
discrep an tie tu ssen de feitelijke p restaties van de overh eid en de p ercep tie van bu rgers wordt in de literatu u r vaak gezoch t in een gebrek
aan in form atie (Bou ckaert e.a. 2002). Sam en gevat draait Bu u rt
Bestu u rt om ‘een geïn tegreerde m an ier van sam en werken van p rofession als en bu rgers waarbij bu rgerp articip atie, actieve wederkerigh eid,
vraag gestu u rd werken en beïn vloeden van h et verwach tin gen m an agem en t h an d in h an d gaan ter verbeterin g van h et vertrou wen en de
veiligh eidsbelevin g van de bu rger’ (Hoekm an 2011, p . 7).
Over de effectiviteit van Bu u rt Bestu u rt is n og wein ig beken d. Uit
on derzoek van Eysin k Sm eets e.a. (2013) kom t n aar voren dat h et op
dit m om en t n og gaat om een belofte m et, zoals h et wordt gen oem d,
een ‘zekere broosh eid’ om bewon ers n au wer te betrekken bij h et veiligh eidsbeleid. In h et on derzoek wordt gewezen op een gebrek aan
diversiteit en rep resen tativiteit in de com ités. Elk com ité ken t een
redelijk vaste kern van actieve bewon ers. Maar deze vaste kern is vaak
geen afsp iegelin g van de bewon erssam en stellin g van de wijk.1 Jon geren en alloch ton en zijn vaak on dervertegen woordigd, terwijl Rotterdam ju ist een relatief jon ge bevolkin g h eeft (207.098 Rotterdam m ers
zijn jon ger dan 27 jaar) en h et aan tal m en sen van bu iten Nederlan d
(309.000) bijn a even groot is als h et aan tal au toch ton en (316.000). Ook
de com m u n icatie m et de bu u rtbewon ers is volgen s dit on derzoek voor
verbeterin g vatbaar. In een an der on derzoek n aar Bu u rt Bestu u rt
wordt gesteld dat door dit p roject de betrokken h eid van bewon ers m et
h u n bu u rt kan worden versterkt en er en th ou siasm e voor een veilige
bu u rt kan worden losgem aakt (Van Stokkom & Toen ders 2010).

Hille s luis
Om m eer du idelijkh eid te krijgen over de rol die de overh eid in n eem t
in h et Rotterdam se p roject Bu u rt Bestu u rt, h eb ik twee jaar de vergaderin gen bezoch t van Bu u rt Bestu u rt Rieder-Noord. Rieder-Noord ligt
in Hilleslu is, dat weer deel u itm aakt van de deelgem een te Feijen oord
in Rotterdam -Zu id. Naast Rieder-Noord bestaat de wijk u it de Walraven bu u rt, Slagh ekbu u rt en Rieder-Zu id. Net als an dere wijken op Rot-

1 Van Stokkom e.a. stellen echter dat er pragmatische bezwaren zijn om een representatieve afspiegeling van de buurt te realiseren in Buurt Bestuurt: ‘Het is arbeidsintensief en
het is maar afwachten of je geïnteresseerde burgers bereikt’ (2012, p. 115).
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terdam -Zu id is Hilleslu is gebou wd aan h et begin van de n egen tien de
eeu w; in een tijd waarin veel vraag was n aar goedkop e arbeidskrach ten in de Rotterdam se h aven . Hilleslu is is dan ook een typ isch e arbeiderswijk m et sm alle en dich tbebou wde straten , waarvan h et m eren deel bestaat u it goedkop e, klein e en gestap elde p ortiekwon in gen tu ssen de 60 en 80 m 2 in één trap p en h u is. Het aan tal sociale h u u rwon in gen bedraagt 46%, h et aan tal p articu liere h u u rwon in gen is 26%. Dwars
door de wijk loop t de Win kelbou levard Zu id via de Beijerlan dselaan en
de Groen e Hilledijk tot aan h et San delin gp lein . De win kelstraat
bestaat u it h oreca (21%), leven sm iddelen (13%), am bach t (12%) en
leegstan d (10%). Naast Win kelbou levard Zu id is de Essalam Moskee,
door h aar om van g van 2.600 m 2 de grootste m oskee van Nederlan d,
gezich tsbep alen d voor de wijk.
Uit h et Wijkp rofiel van Hilleslu is blijkt dat de wijk 11.863 in won ers
h eeft.2 Er zijn 5.334 h u ish ou den s en 5.144 won in gen , m et in totaal
1.592 werkzam e p erson en . In vergelijkin g m et an dere stadswijken
won en er veel jon ge m en sen . Het p ercen tage bewon ers tu ssen de 0 en
18 jaar is 28%. De wijk h eeft te m aken m et een grote in - en u itstroom
van bewon ers. Bewon ers won en er kort. Zo wordt van alle adressen
21% korter dan twee jaar bewoon d. Met 70% ken t Hilleslu is boven dien
een vrij h oog aan tal h u ish ou den s dat ron d m oet kom en van een laag
in kom en . Dat aan tal is fors m eer dan h et gem iddelde in Rotterdam
van 51%. Slech ts 5% h eeft een h oog in kom en en 25% een m idden in kom en , tegen over resp ectievelijk 16% en 33% in de rest van de stad. Ook
h et aan tal n iet-westerse alloch ton en ligt m et 74% een stu k h oger dan
in de rest van Rotterdam (37%). De wijk bestaat vooral u it Tu rkse
bewon ers (25,1%). Hiern a volgen Nederlan dse h u ish ou den s (20,9%),
Su rin am ers (13,9%), Marokkan en (10,2%) en An tillian en (5,8%).
Hilleslu is is een van de grootste ach terstan dswijken in Nederlan d. In
2009 is de wijk op gen om en op de n ation ale lijst van aan dach tswijken
van toen m alig m in ister van Won en , Wijken en In tegratie Ella Vogelaar.
Reden h iervoor is dat de bewon ers van de wijk zich in een slech te
sociaalecon om isch e p ositie bevin den . Veel bewon ers h ebben een taalach terstan d en h et gem iddelde op leidin gsn iveau is laag in verh ou din g
tot de rest van de stad. Ook is de arm oede groot en de werkloosh eid
h oog. Volgen s de Sociale In dex u it 2012 kam p t de wijk m et een zeer
zwakke score (4,5) voor cap aciteiten (3,8), p roblem en op h et gebied

2 Zie http:// wijkprofiel.rotterdam.nl/ nl/ 2016/ rotterdam/ feijenoord/ hillesluis.
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van de leefom gevin g (4,7) en voor sociale bin din g (4,3) en een kwetsbare score voor m eedoen (5,3).3 Met betrekkin g tot de veiligh eid staat
de wijk beken d als ‘p robleem wijk’. Dru gsoverlast is een groot p robleem , n et als diefstal, overlast, van dalism e, geweld en in braken . In
2012 krijgt Hilleslu is een 4,8 in de Rotterdam se Veiligh eidsin dex.4 In
2014 is die score gedaald n aar een 4,1 – de laagste score van alle wijken
in de stad.

Ove rhe ids pa rticipa tie in Buurt Be s tuurt
In th eorie kan de overh eid in Bu u rt Bestu u rt Rieder-Noord m in sten s
drie rollen vervu llen : ten eerste een p resteren de overh eid, ten tweede
een rech tvaardige overh eid en in de laatste p laats een p articip eren de
overh eid. Ik zal op elk van deze drie rollen in gaan , waarbij ik gebru ik
m aak van zowel th eoretisch on derzoek als em p irisch m ateriaal dat ik
h ierover h eb verzam eld. Als observan t h eb ik van af h et begin en voor
een p eriode van twee jaar (2013-2015) de vergaderin gen bijgewoon d
van Bu u rt Bestu u rt Rieder-Noord. Met ach t bewon ers in Bu u rt
Bestu u rt zijn sem igestru ctu reerde in terviews afgen om en . Deze bewon ers zijn van af de eerste vergaderin g betrokken geweest bij Bu u rt
Bestu u rt. Daarn aast zijn in terviews geh ou den m et de an dere p artijen
die deeln em en aan Bu u rt Bestu u rt Rieder-Noord, waaron der de p articip atiem akelaar van stich tin g DOCK,5 de wijkagen t en de gebiedsn etwerker Hilleslu is. Tot slot is Han s Hoekm an , een van de in itiatiefn em ers van Bu u rt Bestu u rt, geïn terviewd. In de gesp rekken is on der
m eer gevraagd n aar h u n op vattin gen over h oe Bu u rt Bestu u rt fu n ction eert en h oe zij de rol van de p olitie en gem een te h ierin ervaren .6
De presteren de overh eid
De werkwijze in Bu u rt Bestu u rt is sim p el. De bewon ers stellen een top
3 van p roblem en op , waarm ee de p olitie en gem een te aan de slag

3 Zie www.rotterdam.nl/ COS/ monitoren%20en%20indexen/ Rapportage%20SI%202012.pdf.
4 Zie www.rotterdam.nl/ BSD/ Document/ Veiligheid/ Rapportage%20Veiligheidsindex2012%
20LR.pdf.
5 DOCK is een stichting die het zelforganiserend vermogen van mensen en maatschappelijke participatie wil bevorderen.
6 Zie voor een uitgebreide verantwoording van de methode van onderzoek: Schuilenburg
2016.
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gaan , m et de aan teken in g dat de aan p ak van die p roblem en vaak in
sam en sp raak gebeu rt m et de bewon ers. In Rotterdam h eeft zowel
p olitie als Stadstoezich t p er Bu u rt Bestu u rt h iervoor 200 u u r ter
besch ikkin g gesteld. Deze u ren m oeten worden besteed aan de aan p ak van de drie p rioriteiten van de bu rgers. Gedach te h ierach ter is dat
h et vertrou wen in de overh eid toen eem t wan n eer deze p roblem en
effectief worden aan gep akt door de overh eid. In de literatu u r wordt dit
de ‘p erform an ceth eorie’ gen oem d. Deze th eorie kom t er kort sam en gevat op n eer dat bu rgers de overh eid steu n en en vertrou wen wan n eer
de overh eid u itkom sten biedt waar de bu rgers ook op reken en (Flem in g & McLau gh lin 2012). Vertrou wen en wan trou wen worden zo
gekop p eld aan goed en aan slech t overh eidsop treden .
Hoewel de deeln em ers aan Bu u rt Bestu u rt op de h oogte zijn van de
crim in aliteit in de wijk (dru gsh an del, geweld, in braken ), geven ze liever de voorkeu r aan de aan p ak van overlast en verloederin g dan aan
p roblem en die te m aken h ebben m et crim in aliteit. Ook u it an der
on derzoek (Elffers & De Jon g 2004; Van derveen 2006; De Leeu w & Van
Swaan in gen 2011) blijkt dat crim in aliteitsp roblem en slech ts een
bep erkte rol sp elen bij h et zich wel of n iet veilig voelen in de wijk.
Ron dslin geren d vu il n aast de boven gron dse con tain ers, te h ard rijden
en de p arkeerdru k, dat zijn volgen s de deeln em ers aan Bu u rt Bestu u rt
de drie grootste p roblem en van h u n bu u rt. De bu rgers h ou den de
p olitie en de gem een te veran twoordelijk voor de aan p ak van deze p roblem en . Hoewel de h ou din g van bu rgers ten aan zien van de p restaties
van de overh eid lastig is te m eten , en h et ook de vraag is of bu rgers wel
weten h oe de overh eid p resteert (vgl. Van de Walle 2006), laat h et
em p irisch e on derzoek zien dat de bu rgers n iet erg tevreden zijn over
de geleverde p restaties van de gem een te en de p olitie. Illu stratief h iervoor is h et volgen de citaat van een bewon er: ‘Het is alleen m aar lu llen
en n iet p oetsen . Dat ben ik n iet gewen d. Wij willen gewoon dat on s
wijkje veilig is. Zij zitten daarvoor. Als zij n iet lu isteren , dan zitten ze
n iet op de ju iste p lek.’
An ders dan in an der on derzoek n aar Bu u rt Bestu u rt (Eysin k Sm eets
e.a. 2013), dat stelt dat h et vertrou wen in – en h et begrip voor – de
overh eid in de bu u rt h ierdoor toen eem t, kom t in deze Bu u rt Bestu u rt
n aar voren dat h et vertrou wen van de deeln em ers in p olitie en
gem een te ju ist afn eem t door de tegen vallen de p restaties van
gem een te en p olitie. De observaties en in terviews illu streren dat de
bewon ers vin den dat de gem een te te wein ig doet m et h u n su ggesties
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om h et vu il n aast de boven gron dse con tain ers en de h oge sn elh eid
waarm ee au to’s door de wijk rijden aan te p akken . Zo stellen de bewon ers m et betrekkin g tot h et vu ilp robleem on der m eer voor om de con tain ers op de m idden berm van de Slagh ekstraat on der de gron d te
p laatsen . Maar de gem een te is van m en in g dat dit lastig is te realiseren , om dat de m idden berm is gelabeld als ‘groen strook’. Con sequ en tie h iervan is dat h et vu il n aast de con tain ers zich blijft op stap elen .
Een bewon er zegt h ierover: ‘Van af de eerste dag was h et vu il een p robleem voor on s. Maar er wordt n iet geh an deld n aar on ze klach ten en
p u n ten die we aan kaarten in Bu u rt Bestu u rt.’ Een an dere deeln em er
stelt: ‘Er wordt n iet gelu isterd n aar on s en er wordt n iets m et on ze
klach ten gedaan . De gem een te kaatst vaak de bal teru g om zelf zo wein ig m ogelijk te doen .’ Het effect van dit alles is dat h et an im o van de
bewon ers om aan Bu u rt Bestu u rt deel te n em en steeds m in der wordt.
Zo n em en in de eerste vergaderin gen n og twaalf bewon ers deel aan
Bu u rt Bestu u rt. Dat aan tal n eem t steeds verder af, op een bep aald
m om en t zijn er n og m aar drie bewon ers aan wezig op een vergaderin g.
De rech tvaardige overh eid
De rech tvaardige overh eid is de klassieke rol van de overh eid waarin
de legitim iteit en rech tm atigh eid van overh eidsh an delen cen traal
staan . Dit is een sterk legalistisch p ersp ectief, dat de wettelijke basis
van h et overh eidsh an delen en de sch eidin g tu ssen p olitiek p rim aat en
am btelijke loyaliteit ben adru kt (Van der Steen e.a. 2015). In de p articip atiesam en levin g staat deze rol in h et teken van h et waarborgen van
een correcte n alevin g van de form ele p rocedu res die in tal van bu rgerp articip atiep rojecten zijn geform u leerd. Relevan t h ierbij is dat h et vertrou wen in p rofession als wordt vergroot wan n eer de p rocedu res die
van toep assin g zijn als legitiem en rech tm atig worden ervaren door de
deeln em ers. Het fen om een waarover ik h et h ier h eb, is procedu ral ju stice. Procedu rele rech tvaardigh eid draait n iet om de p restaties van de
overh eid, m aar om de belevin g van de p rocessen die tot deze resu ltaten h ebben geleid (Th ibau t & Walker 1975; Van Velth oven 2011).
In de rol van de rech tvaardige overh eid ligt een sterke n adru k op een
resp ectvolle beh an delin g van bu rgers door p rofession als. Kortom , h et
serieu s n em en van de bu rger. Dit beteken t dat bu rgers de m ogelijkh eid m oeten h ebben om h u n kan t van h et verh aal te ku n n en vertellen
voordat er een beslissin g wordt gen om en (Nix e.a. 2015). In de bejege-

doi: 10.5553/JV/016758502016042005002

Ove rhe ids pa rticipa tie in burge rproje cte n

n in g van diezelfde bu rgers worden eigen sch ap p en gewaardeerd als
vrien delijkh eid, beleefdh eid, bezorgdh eid, eerlijkh eid, beh u lp zaam h eid en rech tsch ap en h eid (Ch eu rp rakobkit & Bartsch 2001). Is alleen
een resp ectvolle bejegen in g van bu rgers belan grijk? Zo sim p el is h et
allerm in st. Een an der asp ect van de rech tvaardige overh eid is een eerlijk beslu itvorm in gsp roces. Zo is h et belan grijk dat de beslissin gen die
worden gen om en in de ogen van bu rgers op een rech tm atige en n eu trale m an ier tot stan d kom en . Hiervoor is h et n odig dat bu rgers volwaardig ku n n en p articip eren in h et beslu itvorm in gsp roces en dat
regels op dezelfde wijze worden toegep ast bij alle bu rgers (Tyler 2005;
Van Craen & Skogan 2015).
On gelijke beh an delin g en in tim idatie zijn factoren die afbreu k doen
aan h et vertrou wen in de rech tvaardige overh eid (Goldsm ith 2005).
Door bu rgers eerlijk te bejegen en en m et resp ect te beh an delen m aakt
de overh eid du idelijk dat zij ‘erbij h oren ’. Dat is belan grijk. Etn isch e
m in derh eden bijvoorbeeld zijn vaak gevoeliger voor p rocedu rele
rech tvaardigh eid dan au toch ton en , voor wie ‘erbij h oren ’ veel m in der
een issu e is (Van Craen 2012; Broekh u izen e.a. 2015). Hoewel je u it h et
form at van Bu u rt Bestu u rt zou ku n n en afleiden dat er wein ig versch il
is tu ssen de werkwijzen ervan in de Rotterdam se wijken , geven versch illen de bewon ers in Hilleslu is u itdru kkin g aan een gevoel dat ze
n iet de volledige vrijh eid ervaren om in h u n Bu u rt Bestu u rt alles te
ku n n en regelen . Zo zegt een bewon er: ‘Het h an gt sterk af in welke wijk
je woon t of er n aar je wordt gelu isterd. Dat zie je bijvoorbeeld m et h et
p laatsen van de vu ilcon tain ers on der de gron d. Dat h eeft bijn a drie
jaar gedu u rd om dat de on twerp ers n iet wilden dat h u n groen on twerp
werd verstoord. De bu reau cratie is belan grijker dan h et woon p lezier
van de m en sen .’ Het m eren deel van de bewon ers vin dt dan ook dat ze
wein ig tot geen m ach t h ebben om in Bu u rt Bestu u rt din gen voor
elkaar te krijgen . De in terviews leveren h iervan versch illen de illu straties op . Zo vertelt een bewoon ster: ‘Als ik zou zeggen : “Ik vin d h et een
saaie bedoen in g h ier in de bu u rt, ik wil overal bloem bakken ”, dan zal
dat n iet gebeu ren . Die m ach t h eb je n iet.’ Later in h et gesp rek vertelt
dezelfde p ersoon tegen m ij: ‘Er wordt al h eel gau w gezegd dat m ag
n iet en dat kan n iet.’
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De participeren de overh eid
In de vergaderin gen van Bu u rt Bestu u rt Rieder-Noord valt m et en ige
regelm aat de term ‘p articip atiesam en levin g’. Op de vergaderin g van
14 ju li 2014 legt de gebiedsn etwerker van de gem een te aan de bewon ers u it ‘dat we de p articip atiem aatsch ap p ij in gaan . Dit beteken t dat
we m et zijn allen actiever m oeten worden .’ Gedach te ach ter de p articip eren de overh eid is dat de overh eid de kaders aan geeft waarbin n en
Bu u rt Bestu u rt p laatsvin dt en waar n odig on dersteu n in g biedt voor
bu rgerin itiatieven . Groot versch il m et de p resteren de overh eid is dat
de p articip eren de overh eid in deze rol zo veel m ogelijk een beroep
doet op de bu rger (‘eerst zelf doen ’) om de p roblem atiek in de wijk aan
te p akken . Hiervoor is een an dere h ou din g n odig van p rofession als. Ze
m oeten m in der zelf doen en m eer aan de bu rgers overlaten . Het
vraagt, zo stelt wijkagen t Han s Hoekm an , ‘om een op sam en werkin g
gerich te h ou din g in de rich tin g van zowel bu rgers als p rofession als’
(2011, p . 6). De gebiedsn etwerker van de gem een te zegt: ‘Dit in stru m en t [Bu u rt Bestu u rt; MS] is ech t van de bewon ers. Wij faciliteren
alleen . Het is van de bu rgers en n iet van de overh eid.’
Ik m aak in Bu u rt Bestu u rt m ee dat de aan wezige p rofession als vaak
bezig zijn de verwach tin gen van de bu rgers over h et p robleem op lossen d verm ogen van de overh eid te tem p eren . Idee h ierach ter is dat
bu rgers dikwijls te h oge verwach tin gen h ebben van p olitie en
gem een te, in de zin dat p olitie en gem een te n ooit alle p roblem en in de
wijk volledig ku n n en op lossen . In Bu u rt Bestu u rt kiest de overh eid er
daarom voor om bewon ers zelf m et op lossin gen voor de aan gekaarte
p roblem en te laten kom en . Zo stelt de gebiedsn etwerker van de
gem een te op een van de eerste vergaderin gen van Bu u rt Bestu u rt voor
dat ‘de bewon ers zelf m et su ggesties m oeten kom en h oe de p roblem en op te lossen ’. In m ijn gesp rek m et dezelfde p ersoon lich t ze toe
dat ze op deze m an ier ‘de bewon ers u it de klaagm odu s wil h alen ’.
De p articip eren de overh eid wil de p roblem en klein h ou den . Om die
reden p robeert zij de veran twoordelijkh eid voor de p roblem en over te
dragen aan de bu rgers. Maar lu kt dat ook? Met betrekkin g tot de werkwijze van Bu u rt Bestu u rt willen de bewon ers van Hilleslu is ju ist dat de
gem een te m eer doet om Bu u rt Bestu u rt in goede ban en te leiden . Een
bewoon ster zegt over de werkwijze van Bu u rt Bestu u rt: ‘Ik den k dat er
veel m eer stu rin g n odig is van u it de deelgem een te. Bewon ers vin den
h et m oeilijk om gezam en lijk veran twoordelijkh eid te n em en . Hier is
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h et toch iedereen voor zich .’ Een an dere bewon er m erkt op : ‘Ik zie dat
er een p robleem is en ik leg dat bij Bu u rt Bestu u rt op tafel. Vervolgen s
p raten we er h eel lan g over en wordt h et n ooit een actiep u n t. Of h et
wordt van tafel geveegd en m en [gem een te; MS] zegt “jam m er, m aar
we zijn al m et op lossin gen bezig”.’
De ku n st van de p articip eren de overh eid zou m oeten zijn dat ze in
staat is de bu rger te on dersteu n en in de aan p ak van de p roblem en .
Het on derzoek levert h iervan versch illen de con crete resu ltaten op . Zo
m aak ik m ee dat de gem een te h et in itiatief van de bewon ers steu n t om
een con tain eractie te h ou den , waarbij de bewon ers van Hilleslu is h u n
vu il ku n n en storten in twee con tain ers. De gem een te stelt h iervoor
m ateriaal besch ikbaar, waaron der flyers om de actie in de bu u rt
beken d te m aken en con tain ers om h et vu il in te gooien . Toch is dit
voorbeeld, waarin bewon ers zelf actie on dern em en om h et vu ilp robleem in de wijk aan te p akken , n iet ken m erken d voor de algem en e
bereidh eid van de bewon ers om zich actief in te willen zetten voor de
veiligh eid en leefbaarh eid van h u n wijk. Com p liceren de factor is dat
de bewon ers aan geven dat ze wel een in sp raakm ogelijkh eid willen ,
m aar n iet p er se m eer zelf willen doen . Het kwijt ku n n en van een
klach t aan de overh eid, dat is voldoen de voor veel bewon ers. De in terviews m aken du idelijk dat ze h et vooral p rettig vin den om m et Bu u rt
Bestu u rt een p latform te h ebben om geh oord te worden . Maar om er
vervolgen s zelf iets m ee te doen , daar h ebben ze m oeite m ee. Het volgen de citaat is h iervoor illu stratief: ‘Ik vin d dat wij m oeten aan geven
en dat zij [gem een te en p olitie; MS] er iets m ee m oeten doen .’ Ook u it
de in terviews m et de an dere p artijen in Bu u rt Bestu u rt kom t dit beeld
n aar voren . Zo zegt de gebiedsn etwerker van de gem een te: ‘Er zijn
m aar twee m en sen die ech t over de p roblem en m ee ku n n en p raten .
De rest zit er gewoon bij en wil h et n iet al te in gewikkeld h ebben .’ De
p articip atiem akelaar van stich tin g DOCK voegt h ieraan toe: ‘Het en ige
wat ze willen , is een klach t in dien en bij iem an d van de overh eid en
h op en dat er iets m ee gebeu rt. Ze zien voor zich zelf wein ig veran twoordelijkh eid weggelegd. Ze willen een klach ten com m issie, geen
p articip atiecom m issie.’
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Conclus ie e n dis cus s ie
In dit artikel h eb ik stilgestaan bij de vraag wat bestu u rsvern ieu win gen
zoals Bu u rt Bestu u rt beteken en voor de rol van de overh eid. Voordat ik
de resu ltaten daarvan sam en vat, is h et belan grijk om te realiseren dat
de aan dach t voor de bu u rt n iet n ieu w is. Er is al veel over gesch reven ,
m et als beken dste voorbeeld h et sociologisch e on derzoek van de Ch icago Sch ool aan h et begin van de twin tigste eeu w n aar de bevolkin gsdyn am iek in Ch icago en de daaru it volgen de segregatiep rocessen .
Nadru k in veel on derzoeken over de bu u rt ligt op h et verban d tu ssen
in dividu ele ken m erken van de bewon ers, bu u rtken m erken en bu rgerp articip atie. Zo wijst de Am erikaan se p oliticoloog Robert Pu tn am
(2000, 2007) erop dat een afn em en d sociaal kap itaal leidt tot een
dalin g van h et vertrou wen sn iveau en tot m in der p articip atie. An der
Am erikaan s on derzoek laat zien dat een sterk organ isatorisch e in frastru ctu u r in bu u rten gep aard gaat m et een grotere bereidh eid om zich
in te zetten voor h et collectieve belan g (Sam p son e.a. 2005; Sam p son
2012). Nederlan ds on derzoek stelt dat veel bu rgers desku n digh eid
m issen om p roblem en daadwerkelijk aan te ku n n en p akken en dat
bu rgerp articip atie vooral werkt in rijke, witte bu u rten (Ton ken s 2009;
En gbersen e.a. 2015; Sch u ilen bu rg 2016).
Aan deze an alyses h eb ik de rol van de overh eid in bu rgerp rojecten toe
willen voegen . De reden h iervoor is dat je je ku n t afvragen of de p articip atiediscu ssie n iet te veel in h et teken van de bu rger is kom en te
staan . In veel bu rgerp rojecten is de bu rger m aar een van de deeln em en de p artijen . Zo begeleiden en faciliteren p rofession als van de
overh eid tal van bu rgerp rojecten . Ze wisselen in form atie u it m et bu rgers, won en vergaderin gen bij, coördin eren activiteiten , of on derh ou den h ierin con tact m et bewon ers. Daarom h eb ik aan dach t gevraagd
voor h et feit dat ook de rol van de overh eid in een p articip atiesam en levin g veran dert. Hierbij h eb ik laten zien dat er drie rollen voor de
overh eid zijn te on dersch eiden : een p resteren de, rech tvaardige en een
p articip eren de rol. In Bu u rt Bestu u rt laveert de rol van de overh eid
tu ssen twee u itersten . Aan de en e kan t h eeft de overh eid tot taak om
de door de bu rgers ben oem de p roblem en effectief aan te p akken . Dit
is ‘de p resteren de overh eid’. Aan de an dere kan t wil de overh eid de
veran twoordelijkh eid voor de op lossin gen van dezelfde p roblem en bij
de bewon ers leggen . Bewon ers worden aan gem oedigd zelf m et acties
te kom en om de p roblem en aan te p akken . Op een gegeven m om en t
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h aakt de overh eid dan h ierbij aan . Ik h eb dit ‘de p articip eren de overh eid’ gen oem d.
Belan grijkste resu ltaat van h et on derzoek is dat de p rofession als van
de overh eid een h eel an dere verwach tin g h ebben van Bu u rt Bestu u rt
dan de bu rgers in Hilleslu is. Bu rgers willen h ier geen bestu u rsm ach t.
Wat bu rgers wel willen , is dat ze in Bu u rt Bestu u rt h u n klach ten kwijt
ku n n en . Dit stelt vragen bij wat de overh eid kan verwach ten van
bewon ers in bep aalde wijken en wat dit beteken t voor de rol die zij in
bu rgerp rojecten kan in n em en . Ju ist in ach terstan dswijken als Hilleslu is blijkt dat er extra in sp an n in gen n odig zijn door de overh eid
om dat de beh oefte om zelf veran twoordelijkh eid te p akken voor de
p roblem en in de wijk m in der aan wezig is bij de bewon ers. Om h et
bestu u rlijke en th ou siasm e op h et Rotterdam se stadh u is voor Bu u rt
Bestu u rt om te zetten in effectief beleid m oet daarom m eer worden
geïn vesteerd in de rol van de p resteren de overh eid. An ders is Bu u rt
Bestu u rt als Sch rödin gers kat: al jaren sp rin gleven d en al jaren dood.
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