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DE WIJK ALS PLEK 
VAN VERANDERING
Het lokale schaalniveau staat volop in de belangstelling bij 
burgers en beleidsmakers om grootstedelijke vraagstukken 
pragmatisch aan te pakken. Deze aandacht is opvallend 
in een tijd van individualisering, mondialisering en 
digitalisering; ontwikkelingen die hier intuïtief strijdig mee 
lijken te zijn. Welke nieuwe beloften heeft de wijk als plek 
van hoop en verandering en wat zijn belangrijke valkuilen 
van dit perspectief?

Stan Majoor en Vincent Smit

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog domineerde de ‘wijk-
gedachte’ het ruimtelijk en sociaal vormgeven van de wederopbouw. 
Het ideaalbeeld was om stadsdelen te creëren waarin de voor-
zieningen waren afgestemd op leefpatronen. Een strikt hiërarchisch 
ruimtelijk denken met als middelpunt het modelgezin lag hieraan 
ten grondslag: in de nabijheid van de woning moesten de dagelijkse 
behoeften op het gebied van onderwijs, zorg, recreëren en winkelen 
worden geledigd. Voorzieningen die minder frequent gebruikt zouden 
worden konden voor verschillende wijken geclusterd worden in 
bovenwijkse centra. Veel lokaal gewortelde instituties zoals kerken, 
sportclubs, welzijnswerk en scholen completeerden dit beeld.

Deze concepten werden al snel ingehaald door een complexere 
economische, ruimtelijke en sociologische werkelijkheid. Niet alleen 
werden modelgezinnen steeds minder de norm. De maatschappelijke 
en ruimtelijke complexiteit van het dagelijks leven nam sterk toe door 
processen van emancipatie en individualisering. Dat veranderde voor 

3



32

velen de relatie met de directe leefomgeving. Werk en relaties werden 
flexibeler, familiebanden meestal zwakker, verhuisbewegingen 
namen toe. Digitale netwerken kwamen daar in de laatste decennia 
bij als een belangrijke aanvulling op contact en netwerken in de 
buurt. In deze dynamiek ontstonden veel complexere paletten van 
ruimtegebruik en ruimtebeleving van verschillende groepen in en om 
de wijk. Een andere, gelijktijdige beweging was dat lokaal gewortelde 
instituties als welzijnsinstellingen, scholen en woningcorporaties 
werden onderworpen aan de wetten van marktwerking. Zij maakten 
een lange periode mee van reorganisaties en schaalvergroting om 
daarmee op grotere afstand te komen van wijken en buurten.

Interessant is echter dat ondanks deze ontwikkelingen, de ideologie 
van de wijk en de lokale verbanden aldaar, in het laatste decennium 
een verrassende comeback beleeft als oplossingskader voor allerlei 
vraagstukken (Davoudi en Madanipour, 2015; Karré e.a., 2015; 
Katz & Nowak, 2017; Majoor e.a., 2017; Moulaert e.a., 2010; Raven, 
2016). Dat zagen we al wat langer in de verschillende generaties 
van beleid om fysieke, economische en sociale vraagstukken 
in achterstandswijken aan te pakken. Recent is er ook een 
toenemende positieve agenda voor het lokale schaalniveau als plek 
voor nieuwe experimenten rondom zorginnovatie, welzijnswerk, 
duurzaamheid en lokale economische ontwikkeling (Evans e.a., 
2016). Liefst opgepakt via bewoners(netwerken) die zelf initiatieven 
ontplooien. Wat zijn de belangrijkste argumenten om, ondanks 
individualisering, mondialisering en digitalisering, opnieuw te 
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geloven in een gebiedsgerichte aanpak op wijkniveau en wat zijn de 
belangrijkste valkuilen?

Het heruitvinden van het lokale

De hernieuwde focus op het lokale schaalniveau kan deels verklaard 
worden omdat ondanks deze ontwikkelingen de nabije leefomgeving 
voor grote groepen nog steeds het belangrijkste kader is waarbinnen 
hun dagelijks leven zich afspeelt. Lang niet iedereen is ‘foot-loose’ 
geworden. Uiteraard zijn er voor velen belangrijke verbintenissen op 
andere schaalniveaus, maar de wijk is nog steeds de plek waar veel 
zaken samen komen: het wonen, de boodschappen, de buren. Het is 
de omgeving van het privédomein en de mogelijkheid om tot rust te 
komen. Voor wie kinderen heeft, telt zwaar de aanwezigheid van scho-
len en speelgelegenheid, voor wie tot de ouderen met zorgbehoeften 
behoort, is de wijk de plaats van zorgverlening en mantelzorg. Voor 
kleine ondernemers is het de plek waar al of niet geld verdiend wordt.

Wijken zijn daarmee voor veel zaken nog steeds een logisch ruimtelijk 
en sociaal kader om de samenhang van vraagstukken en kansen 
te zien. Dat gebeurt recentelijk weer volop door zowel overheden, 
maatschappelijke organisaties, bewoners en kennisinstellingen. 
Wijken en buurten zouden daarbij de vindplaats zijn van gemeen-
schapszin, eigen initiatief, korte lijnen, directe resultaten en tastbare 
innovaties. Het lokale schaalniveau vormt daarmee de ruimtelijke, 
sociale en ideologische tegenhanger van processen van globalisering, 
bureaucratisering en marktwerking. Dus bijvoorbeeld de zorg niet 
meer uitvoeren via top-down beleid en onpersoonlijke instituties, 
maar met de ‘menselijke maat’ als uitgangspunt via burenhulp en 
wijkverpleging – is dan het enigszins versimpelde beeld. Of beleid niet 
meer maken in de verkokerde binnenwereld van het gemeentehuis 
maar via ‘gebiedsgericht werken’, waar via buurtbudgetten, burger-
toppen en gebiedsagenda’s de leefwereld het uitgangspunt wordt. 
Het lokale lijkt daarbij een ideaal schaalniveau voor actie: klein 
genoeg voor nabijheid, integraal denken en directe actie, maar groot 
genoeg voor betekenisvolle interventies.

Maar deze ontwikkeling komt niet alleen vanuit de kokers van beleid. 
We zien in Nederland de afgelopen jaren een enorme toename 
van maatschappelijke initiatieven in wijken (Franke e.a., 2015; 
De Moor, 2013). Daarmee hebben individualisering en emancipatie 
ook een andere uitingsvorm gekregen: ze zijn de motor geworden voor 
vele groepen om zelf actie te ondernemen en niet passief te blijven 
wachten tot de overheid iets onderneemt. Digitalisering en sociale 
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media hebben daarbij sterk geholpen om (tijdelijke) organisatie 
tussen burgers te faciliteren, maar ook fysieke nabijheid speelt nog 
steeds een rol. Actieve senioren richten bijvoorbeeld ‘stadsdorpen’ 
op voor onderlinge steun en gezelligheid. Op vele plekken krijgt de 
energietransitie vorm via groepen burgers die samen investeren 
in zonnepanelen, windmolens, isolatie, vergroening of zelf een 
energiecoöperatie oprichten. Er wordt in veel wijken door burgers 
samengewerkt om de veiligheid of de onderlinge samenhang te 
vergroten. Het is daarmee de plek waar de door de nationale overheid 
uitgeroepen ‘participatiesamenleving’ zowel via beleid als via burger-
initiatief concreet vorm krijgt (De Boer & Van der Lans, 2014).

Wijken gewogen

Het is goed om bij deze ontwikkelingen, maar vooral bij de hoop die er 
vanuit beleid is dat hiermee grote maatschappelijke vragen aangepakt 
kunnen worden op lokaal schaalniveau, enkele kritische kantteke-
ningen te zetten. Dat doen we op drie samenhangende punten: (1) de 
impliciete ideologie van eigen verantwoordelijkheid, (2) de ongelijke 
geografie van deze ontwikkeling en (3) de versimpeling van de discus-
sie over het schaalniveau van problemen en oplossingsrichtingen die 
hierdoor dreigt.

Simin Davoudi en Ali Madanipour (2015) wijzen in hun boek Recon-
sidering Localism terecht op een belangrijke ideologische component 
in deze hernieuwde aandacht en waardering voor het lokale schaal-
niveau als oplossingseenheid. Het is in hun optiek niet alleen een 
ronkend verhaal van lokale energie, het past volgens hen ook bij 
een meer hardvochtig beleid van ‘eigen verantwoordelijkheid’ dat is 
gaan domineren in de politiek. Dit is niet alleen een Angelsaksisch 
perspectief. Ook in Nederland zien we dat de burger (gedeeltelijk) 
vraagstukken oplossen die de overheid of markt zelf niet oppakt. 
Onder het motto van ‘eigen kracht’ krijgen wijken en hun bewoners 
nieuwe verantwoordelijkheden. Vaak komt dit echter niet alleen 
voort uit vrije wil, bijvoorbeeld wanneer de subsidie voor een buurt-
voorziening wegvalt en er niets anders opzit voor bewoners om zelf 
in actie te komen. Of wanneer lokale overheden en nutsbedrijven te 
traag reageren op een noodzakelijke energietransitie en bewoners 
uit frustratie hierover zelf aan de slag gaan. De hernieuwde aandacht 
voor lokaal initiatief moet daarmee ook altijd gezien worden in de 
context van  bredere politieke en governance discussies over taken 
en verantwoordelijkheden. De transities in het sociale domein 
richting lokale oplossingen waren bijvoorbeeld niet alleen een 
poging bureaucra tische kokers te doorbreken en eigen initiatief 
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te bevorderen, ze gingen ook gepaard met forse bezuinigingen. 
Daarmee heeft eigen verantwoordelijkheid ook een politieke 
dimensie: het is vaak een uitvloeisel van een complexe cocktail 
van bewuste politieke keuzes, disfunctionerende instituties en een 
positief verhaal van eigen initiatief en ondernemerszin. Een valkuil 
is om er een te positief of eenzijdig label op te plakken: bij ieder 
initiatief zal ook steeds kritisch moeten worden gekeken naar welke 
verantwoordelijkheden andere partijen ontlopen in dit soort situaties.

Justus Uitermark (2014) en ook anderen zwengelden – daarmee 
samenhangend – al eerder een kritische discussie aan over de 
geografisch onevenwichtigheid die door dit discours van eigen 
kracht op wijk niveau wordt versterkt: op sommige plekken bloeien 
initiatieven en kunnen (georganiseerde) buurtbewoners en onder-
nemers prima zelf zaken oppakken en anderen betrekken. In andere 
gevallen gebeurt dit niet of nauwelijks. Het lastige is dat dit laatste 
vooral het geval is in wijken waar de nood soms het hoogste is. 
Terwijl de klassieke verzorgingsstaat poogde de ruimtelijke en 
maatschappelijke verschillen juist te verminderen via universele 
aanpakken, leidt een nadruk op eigen kracht en verantwoordelijkheid 
dus vaak tot een vergroting hiervan. Een valkuil is daarmee om niet 
alleen te kijken naar de plekken waar initiatief tot stand komt, maar 
ook naar de plekken waar dit niet gebeurd – een dreiging die ook in 
dit boek speelt. Daarnaast is het dus ook gevaarlijk om vanuit een 
beleidsoogpunt (te) veel te verwachten van de universele reikwijdte 
van het oplossend vermogen van het wijkniveau.

Tenslotte, er zijn veel problemen die op wijkniveau spelen, maar ze 
hebben lang niet allemaal het wijkniveau als logisch oplossings-
kader. Veel voorkomende (grote)stadsproblemen zoals armoede, 
eenzaamheid, werkloosheid of laaggeletterdheid hebben hun 
oorsprong in het individuele- of gezinsniveau. Oplossingen zullen 
vooral daar moeten worden ingezet. Sowieso is de relatie tussen 
de plek en het maatschappelijk vraagstuk niet eenvoudig te 
duiden. De ruimtelijke factor is niet als vanzelf de oorzaak van het 
maatschappelijk vraagstuk: komt armoede door de wijk of door 
geheel andere factoren? De valkuil is dat de wijk wellicht de vindplaats 
is van maatschappelijke vraagstukken, maar niet als vanzelf de 
veroorzaker of het meest efficiënte schaalniveau voor de oplossing 
(Musterd & Ostendorf, 2009). Een gevaar is dat soms teveel wordt 
verwacht van lokale oplossingen, terwijl onvoldoende scherp is wat 
juist dit schaalniveau betekent voor zowel probleem als oplossing.



37

Schakelen tussen schalen

De hierboven besproken kritische perspectieven zijn bedoeld om 
enkele scherpe vragen te stellen bij wijken als relevante plek van 
hoop en verandering. Vragen met als doel om deze beweging te 
versterken. Want in een situatie van mondialisering, individualisering 
en digitalisering zijn wijken daadwerkelijk plekken waar we veel 
nieuwe inspirerende praktijken zien opbloeien. Dit is niet verrassend: 
maatschappelijke veranderingen beginnen vaak op lokaal schaal-
niveau waar kokers makkelijker doorbroken kunnen worden. Van de 
valkuilen leren we dat we andere ruimtelijke schaalniveaus en nu 
vaak impliciete politieke discussies niet uit het oog moeten verliezen. 
De  maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen net als de 
plekken van hoop uit dit boek dat je continu verschillende domeinen 
en thema’s aan elkaar koppelt.

Voor complexe vraagstukken rondom duurzaamheid, leefbaarheid 
of economische ontwikkeling heb je bijvoorbeeld een samenspel van 
acties tussen schaalniveaus, van het individuele tot het mondiale, 
nodig. Denk aan de energietransitie: waarbij het bijvoorbeeld niet 
alleen gaat om aanpassingen naar een duurzamere directe woon- en 
leefomgeving, maar om een geheel pakket inclusief van individuele 
gedragskeuzes, via nieuwe regionale energievoorzieningen, landelijke 
investeringen in openbaar vervoer tot en met mondiale afspraken 
over CO2 reductie. Of neem een complex vraagstuk als eenzaamheid. 
Daar kan een fraai wijkinitiatief op een enkele plek een mooie bijdrage 
aan leveren, maar er zit ook vaak een heel persoonlijke dimensie 
aan. Net als dat bij huishoudens met schulden ook zaken op hogere 
schaal niveaus – zoals werkgelegenheid en discriminatie op de 
arbeidsmarkt – moeten worden geadresseerd. Werken aan hoop 
en verandering op het wijkniveau vraagt om het schakelen tussen 
ruimtelijke schaal niveaus en continu politiseren van vraagstukken. 
De wijk kan een plek zijn van hoopvolle ontwikkeling, ze bevindt zich 
niet in een vacuüm.
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