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Philip Marcel Karré

1          Inleiding: Sociale innovatie in de stad

1.1      De renaissance van de stad   1) 

Lange tijd hadden steden vooral een negatief imago, als vies, vol en ge-
vaarlijk en als broeinesten voor maatschappelijke problemen, zoals te-
ruglopende leefbaarheid, criminaliteit en allerlei vormen van economi-
sche en sociale achterstanden (Duyvendak, Hendriks, & Niekerk, 2009). 
Er was sprake van segregatie tussen ‘kansrijke’ en ‘kansarme’ bewoners 
(Veldboer & Duyvendak, 2007), verval van gebouwen, infrastructuren 
en gemeenschappen en het ontstaan van achterstandswijken (Skifter 
Andersen, 2003). Dit was met name een probleem in voormalige indus-
triesteden als Rotterdam, die in de jaren 80 door sommigen reeds ter 
dood waren opgeschreven (Newton, 1986).

Maar tijden veranderen en berichten over de dood van de stad waren 
misschien toch een tikkeltje overdreven (Hall, 2003). Tegen (zo lijkt 
het haast) alle verwachtingen in bleek de ‘death of the city’ these toch 
niet te kloppen. De maatschappelijke vraagstukken waar steden mee te 
maken hebben zijn dan weliswaar nog niet helemaal verdwenen en/of 
blijken met de recente financieel-economische crisis weer de kop heb-
ben opgestoken (denk aan aanhoudende discussies over economische 
en culturele segregatie en sociale vraagstukken als armoede). Wat wel 
veranderd is, is het imago van de stad. De stad is bezig met een heuse 
triomftocht (Glaeser, 2011): meer en meer mensen willen er wonen 
(Saunders & Houtzager, 2010) en veel traditionele industriesteden zijn 
weer economic powerhouses, deze keer door de komst van de creatieve 
en dienstenindustrie (Florida, 2002, 2005, 2008).
 
Rotterdam is een goed voorbeeld van deze omslag. In 2000 voerde de 
stad in de woorden van toenmalig burgemeester Opstelten nog alle 
‘verkeerde lijstjes’ aan (hoogste werkloosheid, laagste inkomen, laagste 
opleiding, goedkoopste woningbestand). 
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Ook nu zijn er nog genoeg maatschappelijke problemen, maar is er ook 
veel trots over de ‘goede lijstjes’ van aantrekkelijke vakantiebestem-
mingen waar Rotterdam laatst op terecht gekomen is en andere on-
derscheidingen (zoals de prijs van de Academy of Urbanism voor de 
Europese stad van het jaar 2015). En er wordt met het gebruikelijke 
Rijnmondse chauvinisme kennis genomen van het feit dat in tijden dat 
aartsrivaal Amsterdam bewoners verliest, nog steeds meer mensen 
naar Rotterdam trekken dan uit de stad te vertrekken (cbs, 2016). Rot-
terdam is hip en in trek en volgens sommigen vanwege zijn cool, rauw 
en ruw karakter zelfs “het nieuwe Berlijn” (Van Kampen, 2016), voor-
heen bij uitstek een van de hipste steden van Europa.

Steden zijn vandaag de dag niet alleen in trek als hippe reisbestemmin-
gen en spannende plekken om te wonen. De afgelopen jaren is het lokale 
niveau, met name de stad, ook steeds belangrijker geworden in de aan-
pak van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland met de 
drie decentralisaties grote verantwoordelijkheden op sociaal vlak van 
het Rijk naar de gemeenten gegaan, met als gevolg dat “de Nederlandse 
verzorgingsstaat transformeert richting een verzameling verzorgings-
steden” (Putters, 2013). Ook zien we dat er (zoals ook internationaal 
(Barber, 2014; Katz & Bradley, 2013)) veel wordt verwacht van bur-
gemeesters, die als pragmatische probleemoplossers meer vertrouwen 
lijken te genieten dan hun nationale bestuurlijke counterparts (denk 
aan de discussies rondom de aanslagen in Parijs, waar burgemeesters 
als Aboutaleb en Van der Laan duidelijker aanwezig waren dan premier 
Rutte).

Naast van daadkrachtige en pragmatische burgemeesters wordt in de 
stad (met name door de overheid) ook veel verwacht van de bewoners 
als het gaat om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Veel 
burgers hebben deze uitnodiging een rol te spelen in de door de poli-
tiek verwoorde ‘participatiesamenleving’ en ‘doe-democratie’ niet eens 
nodig en gaan uit eigen animo aan de slag: “veel steden barsten bijna uit 
hun voegen van allerlei bruisende, sociale initiatieven.” (De Boer & Van 
der Lans, 2013). 
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Deze inschatting is misschien (nog) ietsje overdreven: er zijn in ste-
den weliswaar veel sociale initiatieven, maar vaak spelen daar profes-
sionals (of voormalige professionals, die nu als zzp-er actief zijn) een 
centrale rol in (Tonkens & Duyvendak, 2015), het zijn dus (nog) geen 
initiatieven van alleen of voornamelijk actieve bewoners. Er wordt in 
elk geval veel verwacht van het zelf organiserend vermogen van bur-
gers (De Boer & Van der Lans, 2014; Miazzo & Kee, 2014; Schleijpen & 
Verheije, 2014; Uitermark, 2012). Innovatie en creativiteit staan daarin 
centraal. De stad wordt gezien als een heus sociaal laboratorium om al-
lerlei problemen op te lossen. En als een plek om in nieuwe allianties en 
samenwerkingsverbanden tussen bewoners, overheden en bedrijven 
maatschappelijke meerwaarde te genereren. De stad is een belangrij-
ke experimenteerruimte geworden, een proeftuin of broedplaats voor 
nieuwe praktijken, die op een kleinschalige en laagdrempelige manier 
met betrokkenheid van bewoners als eindgebruikers worden ontwik-
keld en getest.

1.2      Sociale innovatie als politiek verschijnsel       

Vaak worden de vernieuwende praktijken en samenwerkingsverban-
den die vandaag de dag in veel steden te vinden zijn, aangeduid als so-
ciale innovatie (Brandsen, Cattacin, Evers, & Zimmer, 2016; Nicholls, 
Caulier-Grice, & Gabriel, 2015). Voorbeelden zijn burgerinitiatieven, 
sociale ondernemingen of living labs, waarin verschillende groepen 
samenwerken aan de aanpak van een bepaald vraagstuk. In deze bun-
del verkennen wij het fenomeen sociale innovatie door in drie working 
papers vanuit drie verschillende disciplines (bestuurskunde, politieke 
filosofie, stadsgeografie) te kijken naar een aantal aspecten ervan. In 
een concluderend betoog brengen we de inzichten uit de drie working 
papers bij elkaar, leggen we verbanden en geven we een voorschot op 
de discussie die we er graag over zouden willen voeren met wetenschap 
en praktijk. Het perspectief dat de drie working papers met elkaar ver-
bindt is ons pleidooi voor een benadering van en discussie over sociale 
innovatie die recht doen aan haar politieke en spanningsvolle karakter.
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Politiek gaat in beginsel om de vraag ‘wie krijgt wat en hoe?’ (Lasswell, 
1950) en de strijd om voorrang tussen waarden (veiligheid, solidari-
teit, efficiency, gelijkheid, etc.). Omdat bij sociale innovatie verschil-
lende groepen betrokken zijn, elk met eigen belangen, krijg je vroeger 
of later te maken met verdeel- en machtsvraagstukken (Cattacin & 
Zimmer, 2016). Sociale innovatie is dus zeker geen a-politiek of puur 
pragmatisch verschijnsel (Franke, Lammers, & Reijndorp, 2015; Franke, 
Niemans, & Soeterbroek, 2015; Meerkerk, 2015), ook al wordt er vaak 
wél zo over gesproken. Misschien dat dit te maken heeft met een meer 
algemene afkeer van en teleurstelling in het partijpolitieke spel (dus 
de meer klassieke politiek) en dat men bang is voor de spanningen en 
botsingen, die horen bij het politieke proces. Maar sociale innovatie is 
door en door politiek. Waarden en belangen staan op het spel. Het is dan 
ook onvermijdelijk dat er strijd zal ontstaan. En dat is maar goed ook. 
Deze strijd is namelijk juist de essentie van sociale innovatie en moet je 
zeker niet proberen te vermijden of weg te masseren. De strijd moet wel 
productief zijn, dus het doel hebben tot een betere oplossing te komen, 
niet om de tegenstander te verpletteren. Dat vergt een goede debatcul-
tuur en andere mechanismen er mee om te gaan (zie hierover ook De 
Bruijn en Ten Heuvelhof (2011)). Omdat de samenwerking tussen de 
verschillende groepen essentieel is voor sociale innovatie en de gege-
nereerde meerwaarde juist een effect is van de positieve spanning tus-
sen conflicterende waarden, kan deze strijd niet beslecht worden door 
één of meerdere waarden (en dus groepen) te laten vallen. Dat maakt 
het noodzakelijk de verschillende tegenstrijdige waarden met elkaar te 
verzoenen of er in elk geval voor te zorgen dat er geen grote schade 
ontstaat uit hun botsing.       

Deze hybriditeit, dus het moeten combineren van in essentie tegen-
strijdige waarden (Brandsen & Karré, 2010, 2011; Karré, 2011), is naast 
haar politiek karakter wat ons betreft een van de centrale kenmerken
en tegelijkertijd ook uitdagingen van sociale innovatie (Nicholls, 
Simons, & Gabriel, 2015). Denk aan de combinatie van sociale en eco-
nomische waarden bij sociaal ondernemerschap, één van de vormen 
van sociale innovatie (zie hierover meer uitgebreid paragraaf 3 van dit 
essay). Deze combi biedt een aantal voordelen in de zin van synergie en 
vernieuwing, maar kan ook ongemakkelijk zijn. 

7



Hoe moet je daar als organisatie mee omgaan? Omdat deze waarden 
duidelijk botsen (er is een spanning tussen individuele (profijtmaxi-
malisatie) en collectieve waarden (maatschappelijke meerwaarde)), 
zou het een optie kunnen zijn expliciet voor één set waarden te kie-
zen. Maar dan verlies je gelijk ook het voordeel dat juist ontstaat uit de 
combinatie van de twee en zal je legitimiteit verliezen bij de groep, voor 
wie juist de afgevallen waarden belangrijk zijn. Je moet dus op zoek 
naar andere manieren om de botsingen beheersbaar en de spanningen 
tussen waarden productief te maken. Vergelijkbare spanningen spelen 
ook bij andere vormen van sociale innovatie, bijvoorbeeld burgeriniti-
atieven waar sprake kan zijn van een botsing van de belangen van de 
verschillende betrokken groepen of individuen en tussen de individu-
ele waarden en de gezamenlijke meerwaarde, die men tracht te gene-
reren (wat al blijkt uit het feit, dat het benoemen van de gezamenlijke 
meerwaarde die men wil bereiken, naast de weg daarnaartoe, een van 
de grootste uitdagingen is bij elke vorm van gezamenlijke actie). 

1.3      Leeswijzer

Deze bundel van working papers is het verslag van de inspanningen, 
die het lectoraat Dynamiek van de Stad in de periode 2015/2016 heeft 
verricht om sociale innovatie in de stad nader conceptueel te duiden en 
te linken aan de praktijk van Rotterdam. Om ons perspectief te kunnen 
toetsen en aan te kunnen scherpen, gaan we daar graag het debat over 
aan. Reacties naar aanleiding van de tekst worden dan ook nadrukkelijk 
op prijs gesteld. 

In het vervolg van deze bundel gaan wij nader in op het politieke en 
spanningsvolle karakter van sociale innovatie, door er vanuit drie dis-
ciplinaire invalshoeken naar te kijken. Ik bekijk zelf sociale innovatie in 
het volgende hoofdstuk met een bestuurskundige bril en beschrijf de 
spanningen die ontstaan door het werken aan sociale vraagstukken aan 
de snijvlakken tussen overheid, markt en civil society. 

Tina Rahimy kijkt vervolgens vanuit een filosofisch perspectief naar 
sociale innovatie en analyseert wat beide begrippen (sociaal, innova-
tie) en de combinatie ervan betekenen voor hoe we naar de wereld om 
ons heen kunnen kijken. 
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En David ter Avest beschrijft vanuit een stadsgeografisch perspectief 
hoe het nieuwe stadmaken zou kunnen passen bij sociale innovatie en 
welke belemmeringen deze nieuwe vorm van inrichting van de buiten-
ruimte in de weg staan. De bundel wordt afgesloten door Guido Walra-
ven, die individuele en overkoepelende conclusies trekt en een aantal 
vragen schetst voor verdere discussie en onderzoek.
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Philip Marcel Karré                        Working paper I

2         Innovatie op het snijvlak van overheid, markt  
          en civil society

2.1     Essentie en opkomst van sociale innovatie

Er wordt vandaag de dag veel gesproken en geschreven over sociale 
innovatie, zowel in wetenschappelijke publicaties als in de (beleids-)
praktijk. Zo staat sociale innovatie hoog op de agenda van de Europe-
se Unie om te komen tot de City of Tomorrow, die maatschappelijke 
vraagstukken in samenwerking en coproductie met verschillende par-
tijen aanpakt vanuit een holistische lange termijn visie (urbact, 2015). 
Maar sociale innovatie is ook (of wordt in elk geval in discussies vaak 
zo gebruikt) een lekker bekkend buzzword zonder duidelijke definitie 
of afbakening (vgl. Brandsen, Evers, Cattacin, & Zimmer, 2016, p. 4). Dat 
maakt het lastig er grip op te krijgen, het te gebruiken en er onderzoek 
naar te doen. 2)

In de meest algemene termen is sociale innovatie “primarily aimed at 
improving social outcomes and creating public value” (Cels, De Jong, & 
Nauta, 2012, p. 4). Doel is het ontwikkelen van “new ideas that work to 
meet pressing unmet needs and improve peoples’ lives” (Mulgan, 2007, 
p. 7). Het product van sociale innovatie zijn “innovations that are social 
in both their ends and their means” (Mulgan, 2015, p. x). In een uitge-
breidere definitie gaat het bij sociale innovaties om “those that, created 
mainly by networks and joint action in social realms beyond business 
and government routines, at any given moment, raise the hope and ex-
pectations of progress towards something “better” (a more socially sus-
tainable/democratic/effective society)” (Brandsen et al., 2016, pp. 6-7). 
Een Nederlandstalige definitie is die van de Adviesraad voor het We-
tenschaps- en Technologiebeleid (awt) die sociale innovaties beschrijft 
als “maatschappelijke initiatieven gericht op het zoeken van nieuwe 
oplossingen voor sociale vraagstukken. 
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2) Ook niet behulpzaam is de ambiguïteit rondom de vraag wat sociaal is aan sociale innovatie. Zo 
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     ook maatschappelijk betekenen. Ik ga in deze working paper uit van de tweede betekenis (maat-
     schappelijke innovatie), wat niet wegneemt dat sociale innovaties vaak gebruikt worden in het 
     sociale domain (Evers, Ewert, & Brandsen, 2014). Maar het zou te beperkt zijn, om alleen naar dit 
     domein te kijken.



Het kunnen lokale initiatieven zijn, maar ook complexe samenwer-
kingsverbanden op internationaal niveau” (Adviesraad voor Weten-
schaps- en Technologiebeleid, 2014, p. 13).

Naast het product staat bij sociale innovatie altijd ook het proces cen-
traal. Sociale innovatie heeft een tweeledige doelstelling: “[…] finding 
better ways to meet human needs and […] strengthening bonds of com-
mitment and solidarity” (Mulgan, 2015, p. x). Bij sociale innovatie gaat 
het dus enerzijds om het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende 
strategieën, manieren en organisatievormen maatschappelijke vraag-
stukken aan te pakken. Anderzijds gaat het ook daarom hierbij om een 
nieuwe en vernieuwende manier samenwerking tot stand te brengen 
tussen verschillende maatschappelijke groepen, waarbij gelijkwaardig-
heid een centraal beginsel vormt (Nicholls et al., 2015, p. 2).

Dat het begrip sociale innovatie, als je kijkt naar het aantal publicaties 
vooral in de Angelsaksische wereld, vleugels lijkt te hebben gekregen, 
hangt er mee samen dat hier de scheidslijnen tussen overheid, markt 
en samenleving steeds scherper getekend waren dan bijvoorbeeld in 
Nederland. Voor onze begrippen is sociale innovatie niet per se nieuw, 
omdat we in Nederland al een lange traditie hebben met particulier ini-
tiatief door de civil society in de aanpak van maatschappelijke vraag-
stukken (Karré, 2011, hoofdstuk 1). Denk bijvoorbeeld aan de onderne-
mers die eind negentiende eeuw de eerste waterleidingnetten in steden 
lieten aanleggen of de eerste spoorwegen die deze steden met elkaar 
verbonden. Of aan de religieuze, politieke en andere groepen uit het 
maatschappelijk middenveld, die universiteiten, scholen, ziekenhuizen 
en vormen van welzijn voor zwakkeren in de stad entameerden. Of aan 
de verschillende vormen van coöperaties, waarin landbouwers, winke-
liers en anderen zich organiseerden.
 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn vele van deze particuliere 
voorzieningen verstatelijkt en heeft de overheid door de opbouw van de 
welvaartsstaat een aantal decennia een centrale rol gespeeld in de pu-
blieke dienstverlening en de aanpak van maatschappelijke vraagstuk-
ken. Deze rol heeft ze al lang weer verloren. Inmiddels is er sprake van 
een overgang van de welvaartsstaat naar een welvaartsmix (Defourny, 
Hulgård, & Pestoff, 2014, p. 20; Evers, 1990). 
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In plaats van government, dus een centrale positie van de overheid, 
spreken we nu van governance wat inhoudt dat ook andere partijen een 
nadrukkelijkere rol zijn gaan spelen bij de aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken (Osborne, 2010a). Zo heeft, na de financiële crisis van de 
jaren tachtig en het gelijktijdige legitimiteitsverlies van de overheid, 
een aantal jaar het marktmechanisme en een focus op bedrijfsmatig-
heid in de dienstverlening een centralere rol gekregen in een sturings-
filosofie, die als New Public Management werd aangeduid (Christensen 
& Lægreid, 2011a, 2011b; McLaughlin, Osborne, & Ferlie, 2002; Pollitt, 
Van Thiel, & Homburg, 2007). Inmiddels zien we, nadat ook de markt 
aan vertrouwen heeft ingeboet en de overheid armlastig blijft, dat er 
versterkt ook wordt gekeken naar de rollen die burgers zelf in diverse 
processen van coproductie kunnen spelen; een sturingsfilosofie die 
wordt aangeduid als New Public Governance (Durose & Richardson, 
2015a, 2015b; Fotaki, 2011; Osborne, 2010b; Pierre & Peters, 2000).

Sociale innovatie in de zin van een brede samenwerking in de aan-
pak van maatschappelijke vraagstukken is dus historisch bezien geen 
nieuw fenomeen. Wel nieuw is, dat er vandaag de dag geen dominante 
actor meer is in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken (zo-
als voorheen de samenleving, de overheid en de markt) en dat ook het 
soort vraagstukken waar we mee te maken krijgen veranderd is. Veel 
maatschappelijke vraagstukken in steden zijn inmiddels zo complex 
en dynamisch geworden, dat zij niet meer door één partij (overheden, 
marktpartijen of civil society) alleen kunnen worden aangepakt, ook 
omdat er tussen die partijen (zoals ik in de inleiding van deze bundel al 
kort heb behandeld) vaak sprake is van conflicten over waarden en de 
na te streven doelen. Het gaat om zogenoemde wicked problems (Rittel 
& Webber, 1973): zij zijn weerbarstig en hardnekkig omdat de kennis 
over de aard en oorzaken van deze vraagstukken betwist is. Door de 
verschillende waarden en normen waarmee alle betrokkenen naar het 
probleem kijken, is er daarnaast ook nog een verschil in inzicht over 
wat de beste aanpak zou kunnen zijn. 

De waarden, waarmee elk betrokken actor naar het probleem kijkt, zijn 
bij wicked problems dus van groot belang. Kijkende door de sluiers van 
de eigen waarden komen sommige oplossingen duidelijk naar voren en 
vallen anderen af. 
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Neem het lastige grootstedelijke vraagstuk van jeugdcriminaliteit als 
voorbeeld. Hier is vaak discussie over de vraag in hoeverre de sociale 
situatie mede debet is aan crimineel gedrag en dus ook wat het aandeel 
is van de samenleving aan het crimineel worden van een jongere. En er 
is ook discussie over de vraag wat de beste aanpak is van criminaliteit: 
hard straffen, bijvoorbeeld conform het Amerikaanse three strikes 3) 
-principe? Of is het ook belangrijk om begrip te tonen, alternatieven 
te laten zien voor een criminele carrière en de handvatten te bieden 
om deze te kunnen volgen? Zo een aanpak staat bijvoorbeeld centraal 
bij het project Heilige Rotterdamse Boontjes in Delfshaven. Hier krijgen 
criminele jongeren als onderdeel van hun resocialisatietraject door een 
opleiding te volgen als barista en in een koffiehuis te werken, niet al-
leen een nieuw carrièreperspectief, maar leren zij ook te wennen aan 
het werkritme.

Voor wicked problems bestaan geen rechttoe rechtaan aanpakken en op-
lossingen. In onze netwerksamenleving zijn deze vraagstukken alleen in 
samenwerking tussen verschillende partijen aan te pakken. Geen actor 
is machtig, rijk of slim genoeg om dat helemaal alleen te doen. Sociale in-
novatie als een manier om samen met verschillende partijen in nieuwe 
samenwerkingsvormen te werken aan vernieuwende aanpakken voor 
maatschappelijke vraagstukken zou een manier kunnen zijn wicked pro-
blems aan te pakken, maar is vanwege de betwiste kennis en botsingen 
van waarden bij deze hardnekkige vraagstukken verre van eenvoudig.

Vormen van sociale innovatie zijn de reeds genoemde burgerinitiatie-
ven, sociale ondernemingen en living labs. Bij burgerinitiatieven gaat 
het om vormen van coproductie tussen overheid en samenleving (Kar-
ré, Van der Steen, & Van Twist, 2011), alsook om de opkomst van ‘stad-
makers’ (Franke, Niemans, & Soeterbroek, 2015), burgers die het heft 
zelf in handen nemen (hier is dan eerder sprake van ‘overheidsparti-
cipatie’). Rotterdamse voorbeelden voor burgerinitiatief zijn de bewo-
ners, die in Rotterdam West het Dakpark onderhouden; bewoners, die in 
verschillende wijken in het kader van het programma Buurt bestuurt 
samen met de politie werken aan de veiligheid; en die bewoners van 
Middelland, die samen met de gemeente in processen van coproductie 
en co-creatie onder de noemer Mooi, mooier, Middelland werken aan de 
leefbaarheid van hun wijk. 
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 3) Bij een derde veroordeling wordt een extra zware straf opgelegd, omdat iemand zich in de ogen van
       juridische hardliners als ‘onverbeterlijk’ heeft getoond



Er zijn nog veel meer voorbeelden van bewoners, die zich de publieke 
ruimte eigen hebben gemaakt in verschillende buurtparken, of die een 
goed idee voor de buurt en de medemens willen verwezenlijken met 
steun van Opzoomer mee of van CityLab010. Interessant is in dit kader 
ook de opkomst van coöperaties als nieuwe organisatievorm, waarin 
gelijkgestemden elkaar vinden om samen energie te produceren of zorg 
in te kopen (Bokhorst, Edelenbos, Koppenjan, & Vrielink, 2015).

Bij sociaal ondernemerschap gaat het om betrokken (groepen van) in-
dividuen, die door op een bedrijfsmatige manier te werken een bijdrage 
willen leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Hier 
hebben we als lectoraat Dynamiek van de Stad reeds in twee publi-
caties aandacht aan besteed (De Brabander, Emmerik, & Peters, 2009; 
Sterk, Specht, Walraven, & Zweerts de Jong, 2013). Sociale onderne-
mingen zijn “zelfstandige ondernemingen, die een product of dienst 
leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven, 
dat wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen” (Soci-
aal-Economische Raad, 2015, p. 19). Voorbeelden voor sociaal onder-
nemerschap in Rotterdam zijn de Leeszaal West, een initiatief dat veel 
taken heeft overgenomen van de klassieke buurtbibliotheek (Specht & 
Van der Zwaard, 2015) en de andere initiatieven, die verenigd zijn in 
het collectief De Makers van Rotterdam (www.demakersvanrotterdam.nl; 
zie ook (Sterk et al., 2013)). Daar horen onder andere ondernemingen 
bij, die door middel van het runnen van een buurtrestaurant kinde-
ren en jongeren een zinvolle dagbesteding bieden (Hotspot Hutspot), die 
Rotterdammers zonder diploma helpen hun talenten te vinden en te 
ontwikkelen (Talentfabriek010) en die proberen door het organiseren 
van collectieve breisessies eenzame ouderen uit hun isolement te halen 
(Granny’s Finest).

Een ander voorbeeld voor sociale innovatie, deze keer op het gebied van 
kennis(co)creatie zijn de vele ‘living labs’ (ook aangeduid als ‘field labs’ 
of ‘urban labs’), die inmiddels al in veel steden te vinden zijn. Ook Rot-
terdam heeft er een paar (Nijboer, 2015), met als voorbeelden de ver-
schillende kenniswerkplaatsen (waarin de gemeente samenwerkt met 
een aantal kennisinstellingen, bijvoorbeeld aan leefbare wijken) en emi, 
het Center of Expertise Social Innovation waarin verschillende partners 
samenwerken aan een vermindering van de achterstanden op Zuid. 
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Bij deze labs gaat het om het ontwikkelen van nieuwe kennis over de 
aanpak van maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen 
verschillende partijen en met een belangrijke rol voor de eindgebruiker 
zelf: “a Living Lab is a user-centric innovation milieu built on every-
day practice and research, with an approach that facilitates user influ-
ence in open and distributed innovation processes engaging all rele-
vant partners in real-life contexts, aiming to create sustainable values” 
(Bergvall-Kareborn & Stahlbrost, 2009).

2.2     De hybriditeit van sociale innovatie

Ik heb in de inleiding van deze bundel al kort besproken dat sociale 
innovatie te maken heeft met macht- en verdeelvraagstukken en een 
strijd is om en tussen waarden en dat het daarom ook een door en door 
politieke aangelegenheid is. Sociale innovatie is dus zeker niet onschul-
dig of puur pragmatisch en kan men ook, anders dan technologische 
innovatie, niet evengoed over laten aan technocraten en buiten het de-
mocratisch discours laten plaatsvinden. Bij sociale innovatie staat altijd 
iets op het spel dat meer is dan het economisch succes van een bedrijf. 
In de definitie van Cels, De Jong en Nauta (2012) wordt bijvoorbeeld in 
navolging van het werk van Mark Moore (1995, 2013) gesproken over 
het creëren van publieke (meer-)waarde (public value) als uiteindelijk 
doel. Wat publieke meerwaarde is of zou moeten zijn, is echter steeds 
aan discussie onderworpen. Het is, in de woorden van Gallie (1955), 
een essentially contested concept.

Voordat er misverstanden ontstaan: het politieke karakter van sociale 
innovatie is geen zwakte, maar juist een sterke kant van deze manier 
om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het zorgt er voor dat 
er discussie is, gedegen afwegingen worden gemaakt en, als alles goed 
is verlopen, het genomen besluit op breed maatschappelijk draagvlak 
kan rekenen. Het is ook niet iets wat je kunt kiezen of wat je aan of uit 
kunt zetten. Het hoort er gewoon bij, het is een fact of life, waarmee we 
moeten leren te dealen. 
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Juist omdat er waarden in het spel zijn en wicked problems de samen-
werking nodig maken van verschillende partijen, biedt een aanpak 
meerwaarde die gebaseerd is op coöperatie en coproductie en waarbij 
de combinatie van verschillende zienswijzen juist als vernieuwend en 
de spanningen die kunnen ontstaan door botsende waarden als een in-
trinsieke meerwaarde worden gezien.

Hybriditeit, dus de spanningsvolle verbinding van waarden, is altijd ook 
een kenmerk van sociale innovatie, zo heb ik in de inleiding van deze 
bundel al laten zien. Bij sociale innovatie wordt de strijd om waarden 
niet per se beslecht doordat de waarden van één partij gaan zegevie-
ren. Vaak bestaat het innovatieve karakter van sociale innovatie juist 
uit het naast elkaar laten bestaan en de vermenging van verschillende, 
tegenstrijdige waarden. Als bestuurskundige heb ik het dan over de 
waarden die traditioneel worden toebedeeld aan de drie sectoren van 
onze samenleving, de overheid, de markt en de civil society (vaak wordt 
hier ook van de derde sector gesproken als contrast tot de publieke en 
de private sector). Om de spanningen van hybriditeit productief te ma-
ken en te voorkomen dat de negatieve effecten ervan overheersen, is 
het wel belangrijk dat we ons er van bewust zijn dat de hybriditeit er 
is, waar ze door ontstaat en wat de gevolgen er van zijn. Deze punten 
werk ik in deze paragraaf nader uit. In de volgende, afsluitende para-
graaf trek ik enkele conclusies over hoe we concreet om kunnen gaan 
met de hybriditeit van sociale innovatie in het algemeen en van sociaal 
ondernemen in het bijzonder.

Sociale innovatie ontstaat in processen van samenwerking tussen 
overheid, markt en groepen burgers in de civil society (zie figuur 1), drie 
sectoren die, zoals ik net al kort heb aangestipt, in theorie fundamen-
teel van elkaar verschillen (Billis, 2010; Karré, 2011). Sociale innovatie 
ontstaat waar hun werelden overlappen en er dus samenwerking en 
uitwisseling plaatsvindt.

De overheid is er voor ons als burgers, die door verkiezingen hun stem 
kunnen laten horen in het democratisch proces. 
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     Figuur 1: Het speelveld van sociale innovatie

Als burgers hebben we collectieve acties en beslissingen uitbesteed aan 
de overheid, die daar ambtenaren werkzaam in bureaucratische 4) insti-
tuties voor in dienst heeft. De overheid financiert dit alles door belastin-
gen te innen en stuurt maatschappelijke processen door wet- en regel-
geving, dus feitelijk door dwang. Belangrijke taken voor de overheid zijn 
het creëren van rechtvaardigheid alsook herverdelingsvraagstukken.

De markt richt zich op consumenten door de productie van goederen en 
diensten, die bedrijven tegen betaling (dus in ruil) leveren. Niet het al-
gemeen belang staat daarbij voorop, maar het individuele belang van de 
eigenaren of aandeelhouders van de onderneming. Organisaties die in deze 
sector opereren zijn onderhevig aan het marktmechanisme. Daar hoort 
ook bij, dat slecht functioneren wordt afgestraft (de onderneming gaat 
failliet). Belangrijke waarden in de markt zijn keuzevrijheid en efficiency.

In de civil society en haar organisaties staan niet burgers of consu-
menten, maar leden centraal, dus de mensen die samen een bepaalde 
gemeenschap vormen. Het gaat om organisaties, initiatieven of ge-
meenschappen die zijn opgericht een bepaald doel te bereiken voor een 
bepaalde doelgroep (zie bijvoorbeeld coöperaties, die expliciet zijn op-
gericht het belang te dienen van hun leden). Belangrijke waarden zijn 
dan ook wederkerigheid en loyaliteit.
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 4) Bureaucratie is vandaag vaak een scheldwoord. Ik gebruik het begrip hier echter in zijn 
       oorspronkelijke betekenis als een op regels en procedures gebaseerde organisatiestructuur 
       met een verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.



Uiteraard zijn de verschillen tussen de sectoren in de praktijk minder 
scherp en zijn de bijhorende organisaties vooral ideaaltypen. Ik bedoel 
daar geen ideale situatie mee in de zin dat dit de meest gewenste situ-
atie voorstelt. Alleen omwille van de duidelijkheid heb ik in deze be-
schrijving vooral nadruk gelegd op de onderscheidende kenmerken van 
elke sector in de meest pure vorm. In de praktijk hebben we uiteraard 
bijna nooit te maken met deze pure vormen, maar gaat het bijna altijd 
om mengvormen, dus om hybride organisaties die de doelen, institu-
tionele logica’s (manieren van doen) en waarden van elk van de drie 
traditionele sectoren met elkaar moeten combineren. 

Deze hybriditeit biedt een aantal kansen voor deze organisaties en ook 
voor ons als maatschappij, maar levert ook een aantal uitdagingen op. 
In de inleiding van deze bundel heb ik dit al kort benoemd aan de hand 
van het voorbeeld van sociaal ondernemerschap. In deze paragraaf werk 
ik het hybride karakter van de sociale onderneming en de voordelen 
en uitdagingen die dat met zich meebrengt, nader uit (zie tabel 1 voor 
een overzicht). Dat doe ik door aan de hand van de review van Doherty, 
Haugh en Lyon (2014) te kijken naar wat er in de bestuurskundige li-
teratuur (waaronder een tekst van Taco Brandsen en mij (Brandsen & 
Karré, 2011)) al over bekend is. Wij kijken bij hybriditeit binnen sociale 
ondernemingen naar drie aspecten: (1) de missie van de onderneming, 
(2) haar financiering en (3) haar personeelsbeleid.

2.2.1   Hybriditeit en de missie van een sociale 
           onderneming

Sociale ondernemingen trachten sociale doelstellingen te bereiken via 
een bedrijfsmatige benadering. Door op een bedrijfsmatige manier te 
werken aan maatschappelijke vraagstukken kan innovatie ontstaan, 
bijvoorbeeld omdat ondernemers vaak op een vernieuwende manier 
kijken naar hoe vraagstukken kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld 
door op zoek te gaan naar nieuwe concepten, constellaties en samen-
werkingsverbanden. De overheid speelt hier ook een centrale rol in door 
de mogelijkheden die zij heeft innovatie te stimuleren en te bevorderen 
(Mazzucato, 2014). 
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Maar niet altijd gaan een sociale en een ondernemende focus goed met 
elkaar samen. Een hybride insteek van de missie van een sociale onder-
neming kan leiden tot mission drift, dat wil zeggen dat de gezamenlijke 
missie onder druk komt te staan en één element ervan komt te over-
heersen. Dat is het geval als een sociale onderneming zich meer en meer 
gaat focussen op het commerciële element (dus geld verdienen) en haar 
sociale doelstellingen uit het oog verliest. Maar ook het omgekeerde is 
denkbaar (dat de onderneming omwille van haar sociale focus minder 
bedrijfsmatig gaat opereren). Beide vormen van mission drift kunnen 
leiden tot legitimiteitverlies onder die groepen stakeholders, voor wie 
juist het onderdeel dat onder druk is komen te staan de voornaamste 
reden is de organisatie te steunen. Zo zullen overheid en de publieke 
opinie het niet leuk vinden als een sociale onderneming té commercieel 
wordt en over de rug van haar cliënten dik geld gaat verdienen. En haar 
commerciële financiers zullen het niet leuk vinden als een organisatie 
haar bedrijfsmatige focus laat varen en in plaats van geld te steken in 
haar concurrentievoordeel vooral sociale activiteiten zal ontplooien.

2.2.2   Hybriditeit en de financiering van een 
           sociale onderneming

Sociale ondernemingen ontplooien commerciële en sociale activiteiten 
en hebben daardoor ook verschillende bronnen van financiering. Dat de 
organisatie in potentie over verschillende inkomstenstromen kan be-
schikken, kan je als voordeel zien van haar hybride positie. Dat kan de 
organisatie wendbaarder maken en voorkomt dat zij afhankelijk raakt 
van een bepaalde (groep) financier(s).

Maar de diversiteit aan beschikbare inkomstenbronnen kan de finan-
ciering van de organisatie ook belemmeren en negatief uitwerken op 
haar financiële positie. Haar sociale activiteiten kunnen haar voor in-
vesteerders onaantrekkelijk maken. Sociale ondernemingen kunnen 
vanuit hun sociale doelstelling minder commercieel en winst gedreven 
opereren dan normale ondernemingen. Ook zal de return on investment 
geringer zijn en langer op zich laten wachten en is het voor sociale on-
dernemingen lastiger dan voor commerciële ondernemingen aan po-
tentiële investeerders te laten zien wat zij bereiken. 
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Dat heeft er mee te maken dat het steeds makkelijker is de output van 
een organisatie vast te stellen, dan de outcome (dus maatschappelijke 
meerwaarde) die zij bereikt.

2.2.3   Hybriditeit en het personeelsbeleid van de 
           sociale onderneming

Sociale ondernemingen beschikken vaak niet over voldoende finan-
ciële middelen om al hun medewerkers een salaris te kunnen bieden. 
Vaak hebben ze wel enkele betaalde krachten in dienst, maar werken 
voornamelijk met vrijwilligers. Dat zou jaloezie kunnen opwekken. Deze 
hybriditeit kan ook lastig worden als het commerciële know how met 
name bij de betaalde professionals en het sociale met name bij de vrij-
willigers aanwezig is. Ook kunnen beide groepen van insteek en waar-
den verschillen. Als de een de bedrijfsmatige benadering belangrijk 
vindt en de ander vooral sociaal gemotiveerd is, zijn spanningen voor-
geprogrammeerd. In elk geval als het niet lukt samen een gedeeld beeld 
te ontwikkelen over in hoeverre beide visies complementair zijn en dus 
samen nodig om de missie van de sociale onderneming tot een succes 
te maken. Als dat wel lukt, dan is het feit dat sociale ondernemingen 
verschillende soorten medewerkers in dienst hebben met elk hun eigen 
kennis en expertise, die elkaar aanvullen en versterken, juist een dui-
delijke meerwaarde van hun hybride positie.

Een uiterst belangrijke rol wat het personeel van een sociale onder-
neming betreft, speelt de oprichter. Hij of zij zou de personificatie van 
haar hybride missie moeten zijn. Leiders van sociale ondernemingen 
worden echter vaak bekritiseerd omdat zij zich naar buiten toe vooral 
als heldhaftig individu profileren (conform het beeld dat we van inspi-
rerende leiders á la Steve Jobs hebben) en minder als onderdeel van of 
speler in een team.
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     Kansen                      Risico’s

Missie      Innovatie

Financiering     Diversiteit aan 
      inkomstenbronnen

Personeel    Multidisciplinariteit, 
      complementariteit van
      kennis en expertise

     Tabel 1:  Kansen en risico’s van hybriditeit voor sociale ondernemingen

2.3     Afsluiting: en hoe nu verder?

Uit het voorgaande trek ik een aantal conclusies wat betreft een vrucht-
bare manier om te gaan met hybriditeit bij sociale innovatie. Zoals uit 
dit betoog duidelijk is geworden, zie ik het hybride karakter van sociale 
innovatie als een fact of life, waar we ons van bewust moeten zijn en 
waar we mee moeten leren dealen. Dat betekent dat we keuzes moeten 
maken en de daarmee samenhangende trade-offs onder ogen moeten 
zien. Alleen als we deze hybriditeit productief kunnen maken, kunnen 
we de positieve effecten er van benutten. Bij sociale innovatie is al-
tijd sprake van waardenpluriformiteit en van een strijd om en tussen 
waarden. Het is een politiek vraagstuk. Dat het ook hybride is en span-
ningen dus voorgeprogrammeerd, kan je als lastig en als belemmering 
zien. Of juist als kans omdat het tot nieuwe aanpakken, strategieën en 
samenwerkingsvormen leidt, die niet mogelijk waren geweest vanuit 
een monodisciplinaire of -sectorale benadering. Zo bezien is de hybri-
diteit juist hét onderscheidend kenmerk en de sterke kant van sociale 
innovatie. Maar duidelijk is ook dat dit niet van zelf gaat en ook hier aan 
elk voordeel ook altijd weer een nadeel verbonden is. Sociale innovatie 
is geen doel of meerwaarde an sich en moet, net als hybriditeit, goed 
gemanaged worden. 
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Mission drift,
legitimiteitsverlies

Minder aantrekkelijk 
voor commerciële 
investeerders

Conflicten over waarden 
en tussen individuele en 
collectieve belangen



Een eerste stap daarin is zowel de kansen en risico’s van hybriditeit 
onder ogen te zien en te beseffen dat er geen one size fits all-solution 
bestaat er mee om te gaan. Hoe dit zou kunnen, zou beter onderwerp 
kunnen zijn van discussies tussen verschillende betrokkenen, waarin 
de eigenheden van elke organisatie en context een centrale rol spelen. 
De hier beschreven inzichten kunnen daar een eerste aanzet voor geven.
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Tina Rahimy                               Working paper II

3          Sociale innovatie: een open vraag

3.1      Inleiding 

Een mens is een talig wezen. We kijken naar de wereld en alles wat we 
waarnemen zetten we om in woorden. Hoe we dat doen is afhankelijk 
van de tijd en de plaats waarin we leven. In ieder tijdperk zijn er begrip-
pen die we wat vaker gebruiken dan andere. Deze oriënteren niet alleen 
ons denken, maar ook onze handelingen. Deze begrippen noemen we dan 
paradigma’s, containerbegrippen of mode woorden. Is sociale innovatie 
zo’n nieuw containerbegrip? 

In deze working paper sta ik vanuit een filosofisch perspectief stil bij 
het begrip sociale innovatie. Filosofie is aan de ene kant kritisch ten op-
zichte van modieuze begrippen en aan de andere kant introduceert zij 
zelf ook nieuwe modebegrippen. In mijn analyse zal ik – gebruik makend 
van deze gespannen relatie tussen het kritische en creatieve vermogen 
van filosofie – eerst een schets geven van de begrippen en waarden die 
ten grondslag liggen aan het begrip sociale innovatie. In het tweede deel 
bespreek ik de spanning tussen sociale innovatie en sociaal onderne-
men. Dan zullen de twee aparte begrippen die samen sociale innovatie 
vormen, geanalyseerd worden. In het laatste deel zal ik het begrip so-
ciale innovatie en de wijzen waarop we dit kunnen definiëren in kaart 
brengen. Daarbij zal ik drie typen sociale innovaties onderscheiden: her-
steltrajecten, verbetertrajecten en anticipeertrajecten. 

Mijn stelling is, dat sociale innovatie vooral verwijst naar een bepaalde 
attitude. Een attitude gekenmerkt door ten eerste kritisch denken ten 
opzichte van heersende economische waarden en aannames en ten 
tweede spontaniteit en omgaan met onvoorspelbaarheid.  

Bij sociale innovatie gaat het om de dynamische spagaat tussen ver-
schillende waarden. 
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Spontane praktijken kunnen leiden tot het aankaarten van spanningen 
tussen waarden en het bespreekbaar maken ervan, maar ze kunnen ook 
leiden tot herwaardering van waarden die ondergeschikt zijn geraakt in 
de samenleving,  zoals zorg, betrokkenheid en creativiteit.

Om het sociale echt sociaal te laten zijn moeten we terugkeren naar 
haar etymologie: leven met anderen. Niet om alleen het vanzelfspre-
kende te zien, maar ook om in te zien dat deze vanzelfsprekendheid 
een appel op ons doet om ruimtes niet te sluiten maar open te hou-
den. Anderen zijn er, dat is geen keus, maar hoe we ons verhouden tot 
deze vanzelfsprekendheid vraagt om telkens op verschillende wijzen 
innovatief open te staan voor nieuwe werelden en realiteiten. De vraag 
van sociale innovatie is niet meer of minder dan dit. Het gaat erom een 
vraag te blijven te stellen: hoe willen we leven met anderen?

3.2      Paradigma’s als mythen

Paradigma’s zijn begrippen die in een periode maatgevend zijn voor de 
manier waarop we denken en handelen. Die paradigma’s zijn steeds te-
rug te vinden op allerlei niveaus: wetenschappelijk, beleidsmatig, ju-
ridisch, filosofisch en ethisch. We kijken naar wat er gebeurt, naar het 
leven om ons heen, en omdat we het graag willen begrijpen en com-
municeren met anderen gebruiken we woorden. Containerbegrippen als 
cultuur en natuur zijn in die zin een soort paradigma’s. Maar vertellen 
deze woorden werkelijk hoe de wereld in elkaar zit? Dichters waarschu-
wen ons misschien het vaakst dat begrippen ook misleidend kunnen 
zijn. Ze lijken ons handvatten te bieden de realiteit in kaart te brengen, 
ze lijken eindelijk antwoord te geven op de vragen die we hebben, en lij-
ken helder te maken wat ze zelf betekenen. De realiteit is echter anders. 
Ook op een wetenschappelijk niveau – waar sommigen uitgaan van een 
bepaalde objectiviteit – heeft wetenschapshistoricus Thomas Kuhn 
(1970) ons laten zien dat de wetenschap gekenmerkt wordt door steeds 
wisselende paradigma’s. De wetenschappelijke paradigma’s groeien uit 
tot een volledig wereldbeeld. Paradigma’s en containerbegrippen zijn 
altijd interdisciplinair. Door hun herhaling in andere domeinen verlie-
zen we vaak uit het oog in welke context ze ontstaan zijn. 
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Dit verlies betekent echter niet dat deze begrippen hun invloed verlie-
zen. Roland Barthes (2002) laat zien hoe woorden juist door de leegte 
van hun betekenis invloed hebben op de manier waarop we naar de we-
reld kijken en met elkaar samenleven. Woorden creëren een bepaalde 
mythe over de werkelijkheid waaraan we, zelfs als we ons dat bewust 
zijn, onderhevig blijven:

Het doet er weinig toe als de mythe daarna ontbonden wordt, de uit-
werking ervan wordt geacht sterker te zijn dan die van de rationele 
uitleg die de mythe even later komt logenstraffen (p. 230).

Sociale innovatie intervenieert in maatschappelijke vraagstukken die 
zelf weer worden gedefinieerd door breed gedragen paradigma’s. Zo zijn 
polariserende begrippen als allochtoon en autochtoon paradigma’s die 
ondanks de vele kritiek vanuit de wetenschap en de praktijk systema-
tisch ingezet worden om de realiteit van een samenleving te analy-
seren en vraagstukken aan te pakken. Han Entzinger en Paul Scheffer 
meenden al in hun rapport De staat van integratie in 2012 – ondanks 
hun volmondig gebruik van de begrippen in het rapport en ondanks 
het feit dat de analyse zich baseerde op dit type onderscheiding tussen 
twee groepen in de samenleving – dat deze begrippen niet meer van 
toepassing zijn in de hedendaagse samenleving. Willem Schinkel (2008, 
2010) laat zien dat dergelijke begrippen leiden tot culturaliseren, 
waardoor de systematische aanpak van maatschappelijke vraagstuk-
ken in een samenleving achterwege blijft. Culturaliseren wil zeggen dat 
zaken als studiesucces en armoede worden gerelateerd aan culturele 
achtergronden, waardoor men vanuit de idee van een cultureel schuld-
model vergeet zaken als sociaaleconomische ongelijkheid en tekorten 
in het onderwijs aan te pakken. Zo maakt Zihni Özdil (2015) bijvoor-
beeld korte metten met de mythe van neutraliteit van de begrippen 
allochtoon en autochtoon. Hij laat met voorbeelden systematisch zien 
hoe deze termen al vanaf het begin raciale verschillen tussen groepen 
mensen als ankerpunt hebben gehad. Maar ook ten opzichte van deze 
begrippen krijgt Barthes (2002) zijn gelijk; de kritiek leidt nog steeds 
niet tot afschaffing van deze begrippen. In beleidsnota’s en congresaan-
kondigingen maar ook in de praktijk zien we nog steeds dat de begrip-
pen niks hebben verloren aan vanzelfsprekendheid en alledaagsheid. 
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Zelfs praktijken die maatschappelijke veranderingen beogen van deze 
polarisatie blijven de termen gebruiken. Sommigen trachten hier een 
nuancering in te brengen door de termen tussen aanhalingstekens te 
zetten. Niettemin verliezen deze letterlijke containerbegrippen zelfs in 
deze zogenaamde nuancering niks aan hun daadkracht.

De maatschappelijke vraagstukken hebben niet alleen het kritische 
denken nodig maar ook innovators om een nieuwe taal en houding te 
creëren in het denken over het sociale. Kunnen sociale innovators ons 
hiermee op weg helpen? 

Ik zal echter niet filosoof genoeg zijn als ik niet eerst stil blijf staan bij 
het concept zelf: wat betekent sociale innovatie? Creëert sociale in-
novatie een nieuwe mythe? Sociale innovatie komt niet uit de lucht 
vallen. Zo verhoudt sociale innovatie zich tot andere containerbegrip-
pen als autonomie en zelfredzaamheid. Sociale innovatie ontstaat als 
individuen, burgers en organisaties onderling initiatief nemen om zelf-
standig – vaak duidend op zelfstandig ten opzichte van de overheid – 
problemen aan te kaarten en aan te pakken. Zelfredzaamheid en 
autonomie spelen daarbij een belangrijke rol. In verband met soci-
aal ondernemen meent Guido Walraven (2016) dat de overgang van 
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving vraagt om een nieuwe 
verhouding tot de overheid. De overheid is niet meer per se de initiator 
of financier van sociale initiatieven en organisaties. De overheid profi-
leert zich als een van de partijen en niet meer de partij. Wat betekent 
zelfredzaamheid in de participatiesamenleving? 

De analyse van de mythe van zelfredzaamheid door Richard de Braban-
der (2014) is een inspanning om de neutraliteit van dit containerbegrip 
ter discussie te stellen. Het begrip zelfredzaamheid verwijst naar een 
waarde die sinds de Verlichting menigeen aan het denken heeft gezet: 
autonomie. Dit tweeledige begrip – auto (zelf) en nomos (wet) – creëert 
al een spanning. Het eerste deel – zelf – verwijst naar de uniciteit van 
elk mens, terwijl het tweede deel – wet – vraagt om een algemeen gel-
dende regel. De spanning tussen deze persoonlijke uniciteit en een uni-
verseel geldende wet vindt zijn oorsprong in het denken van Immanuel 
Kant, de aartsvader van de Verlichting. 
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Terwijl Kant aan de ene kant een appel doet op ieder individu om zelf 
te denken, vraagt hij niettemin gelijktijdig van elk individu om op een 
rationele wijze een wet te stellen die algemeen geldend is voor alle 
mensen op aarde. In die zin probeert Kant het absolute subjectieve 
denken van het zelf te laten rijmen met de ideale kosmopolitische wet. 

Deze spanning is ook aanwezig in het huidige discours van zelfred-
zaamheid. In beleidsnota’s en methodieken trachten beleidmakers en 
hulpverleners vanuit algemene kaders over zelfstandigheid een zelf op 
een bepaalde wijze standig te maken. De Brabander vraagt dan terecht 
volgens welke visie bepaald wordt wie nou wel of niet zelfstandig is.

De participatiesamenleving brengt een nieuw type denken met zich 
mee, een nieuw discours. Het nieuwe politieke denken beroept zich op 
een idee van autonoom burgerschap: een actieve zelfredzame burger. 
Deze burger vormt de vooronderstelling van zowel de participatie-
samenleving als sociale innovatie. In hun onderzoek naar sociale in-
novatie vragen Elisabeta G. Ilie en Roel During (2012) zich terecht af 
of het nieuwe politieke denken, door haar aversie tegen de passieve 
burger, niet eenzijdig ruimte creëert voor de al bestaande geprivile-
gieerde burger, een burger die voldoet aan de bestaande idealen van 
zelfredzaamheid. Het nieuwe discours presenteert in die zin niet al-
leen een idee over burgerschap, maar implementeert ook een denken 
waarin waarden als zelfredzaamheid en autonomie met betrekking tot 
de burger bepaald worden. Ilie en During menen dat innovatie in deze 
setting haar wortels vindt in het marktdenken. In de nasleep van de 
economische crisis vertaalt zelfredzaamheid zich uiteindelijk in finan-
ciële onafhankelijkheid van de overheid. De zelfredzame burger is dus 
niet simpelweg de werkende burger, maar een burger die voldoende 
vermogen heeft om zich in geen enkele zin te hoeven beroepen op de 
overheid. Het initiatief nemen maatschappelijke vraagstukken aan te 
pakken wordt dan uiteindelijk afhankelijk van degenen die dit vermo-
gen hebben; en/of toegang hebben tot het economische vocabulaire van 
de participatiesamenleving om een tekort aan zelfredzaamheid aan te 
kaarten en aan te pakken.

37



38

De mythe van zelfredzaamheid heeft niet alleen betrekking op de re-
latie tussen het unieke zelf en de algemeen geldende wet, maar ook op 
het begrip zelf. Mensen zijn per definitie relationele wezens. We worden 
bepaald door de relaties die we aangaan (Oosterling, 2009). Onze waar-
den en normen, maar ook wetten en beleid hebben te maken met de 
ruimte en tijd waarin we leven. Sociale innovatie tracht  in zekere zin 
met deze spanningen om te gaan, maar tegelijkertijd worden de innova-
tors, zoals we hieronder zullen zien, ook zelf beïnvloed door container-
begrippen van onze tijd en samenleving. Ze bevinden zich in een taal 
en manier van spreken. Sociale innovators, zelf vaak hoger opgeleid en 
sociaal economisch sterk, trachten op te komen voor burgers uit kwets-
bare sociaal economische milieus. 

Michel Foucault (1980) legt uit hoe we gevormd zijn door een bepaald 
disciplinerend discours dat ons leven van wieg tot graf definieert en 
vormgeeft vanuit bepaalde paradigma’s of, in zijn termen, dispositie-
ven. Een dispositief is een samenstel van meerdere elementen – zoals 
instituties, gebouwen, teksten, wetten, protocollen, maatregelen, we-
tenschappelijke uitspraken – die steeds op een bepaalde manier met 
elkaar verbonden zijn. De manier waarop dat gebeurt is steeds wisse-
lend maar altijd gebonden aan een al dan niet bewuste praktijk met een 
eigen zichzelf rechtvaardigende logica en een eigen doel. Het doel van 
een dispositief blijft volgens Foucault altijd verborgen (pp. 194-195). 
Concreet betekent dit dat sociale innovators altijd vanuit een nooit he-
lemaal bewuste dispositionele achtergrond de problematiek van ande-
ren in kaart brengen. In termen van Barthes kunnen we zeggen dat deze 
verborgenheid de mythe versterkt. Definiëren van zelfredzaamheid als 
simpelweg economische onafhankelijkheid van de overheid is dus een 
mythische aanname die zich voortzet in onze participatiesamenleving.

De vraag is of de zelfredzame actors van sociale innovatie in staat zijn 
kritisch na te denken over deze verscholen dynamiek of dat zij juist 
onbewust meewerken aan het framen van degenen die deze taal van 
de dispositieven niet beheersen. In de mythe van zelfredzaamheid is te 
zien hoe een begrip als autonomie op een impliciete en onkritische wij-
ze doordringt in het hedendaagse discours. Het begrip autonomie legt 
verbindingen tussen allerlei paradigma’s – zoals participatie – zonder 
zichzelf ter discussie te stellen. 



Naast zelfredzaamheid is autonomie door zijn beroep op uniciteit en 
originaliteit verbonden met andere paradigma’s zoals creativiteit, in-
novatie, individualiteit, eigenheid en authenticiteit. Autonomie heeft 
dus door zijn beroep op individualiteit geleid tot individualisme en een 
fragmentarisering in de samenleving, waarop vreemd genoeg juist het 
discours van zelfredzaamheid een antwoord tracht te vinden door zijn 
specifieke definitie van participatiesamenleving. De participatiesam-
enleving is een effect van een tegenstrijdige argumentatie. Het begrip 
houdt een pleidooi voor individuele (economische) onafhankelijkheid 
en niettemin initieert hetzelfde denken, door het introduceren van be-
grippen als vrijwilligers, mantelzorgers en netwerken, een tegenpositie 
ten opzichte van het individualisme. Wat is dan participatie en in welk 
type samenleving vindt participatie plaats? Deze vraag is urgent, ook 
met betrekking tot sociale innovatie.

3.3      Spontane innovaties

Een kritische houding houdt in dat we steeds opnieuw de containerbe-
grippen die ons denken en handelen vormgeven onder de loep nemen, 
en steeds opnieuw een verhouding vinden tot de betekenis en waarde-
ring die zij aan de wereld om ons heen geven. Paradigma’s zijn er niet 
om voor eens en altijd voorbij spanningen in het denken te komen, 
maar juist de spanningen als bronnen van een beweging in het denken 
te koesteren. Zoals gezegd, het containerbegrip dat ik hier uiteen wil 
zetten is sociale innovatie.

Vooraf wil ik eerst betogen waarom sociale innovatie in zekere zin be-
ter aansluit bij datgene wat ik voor ogen heb dan sociaal ondernemen. 
James Austin, Howard Stevenson en Jane Wei-Skillern (2006) laten 
duidelijk zien dat er een onderscheid is tussen commerciële onderne-
mingen en sociale ondernemingen. Terwijl bij het eerste type het com-
merciële belang de boventoon voert, staat bij sociaal ondernemerschap 
de aanpak van een maatschappelijke problematiek centraal. Het sociale 
in het sociaal ondernemen voert met andere woorden de boventoon. 
Niettemin menen zij ook dat vanuit het ondernemerschapsprincipe 
het sociaal ondernemerschap nooit het economische belang uit het oog 
verliest. 
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Bij sociaal ondernemen ligt onvermijdelijk de nadruk niet alleen op het 
sociale maar ook op de economische aspecten van een onderneming. 
Sociaal ondernemen is door zijn innovatieve karakter om maatschap-
pelijke problemen aan te pakken een deel van de sociale innovatie, 
niettemin wil ik hier – door het introduceren van een visie op sociale 
innovatie – nadruk leggen op andere praktijken die in het denken van 
sociaal ondernemen verloren gaan

Hoe verhoudt het economisch belang zich tot sociale innovatie? Zoals 
eerder aangekaart, laten Ilie en During (2012) zien dat het denken over 
sociale innovatie in onze tijd haar oorsprong vindt in het marktden-
ken. De eerste uitdaging die het denken over sociale innovatie daarom 
volgens mij heeft, is het aankaarten van initiatieven die innoverende 
praktijken en denken teweeg brengen zonder zich te bekommeren om 
economische waarden. Ik ben me ervan bewust dat dit kenmerk de de-
finitie van sociale innovatie niet verkleint maar eerder verbreedt. Juist 
door deze verbreding meen ik dat we ruimte kunnen creëren de my-
the van zelfredzaamheid als financiële zelfredzaamheid ter discussie 
te stellen. Maatschappelijke vraagstukken zijn niet altijd te begrijpen 
vanuit economische waarden. Twitteraars als Arzu Aslan – met haar 
scherpe kritische analyse van het diepgaande racisme en seksisme in 
onze samenleving – die niet in de gangbare media stem krijgen, zijn 
evenzeer innovatief ten opzichte van sociale vraagstukken en het her-
definiëren van maatschappelijke kaders. In onze relatie tot de stad zie ik 
echter ook andere praktijken, zoals buren die lang voor de periode van 
morele opdringerigheid van de participatiesamenleving voor elkaar 
hebben gezorgd. In die zin kunnen we ook denken aan sommige wijk-
agenten die zich juist persoonlijk betrokken en verantwoordelijk voel-
den bij en voor een wijk en daardoor vaak preventief te werk gingen. 
Een maatschappelijke sentiment dat juist door economische belangen 
dreigt geheel verloren te gaan.

De verhouding tot economische belangen is dus een cruciale factor in 
het denken over sociale innovatie, maar ook over sociaal ondernemen. 
Walraven (2016) laat zien dat het denken over sociaal ondernemen 
steeds op zoek is naar een juiste balans tussen economische en maat-
schappelijke waarden. 
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Hoewel het sociaal ondernemen het sociale vraagstuk centraal stelt, 
trachten de betrokkenen een balans te vinden tussen de aanpak van 
een maatschappelijke problematiek en economisch haalbaarheid van 
een dergelijke aanpak. Onvermijdelijk staan de begrippen sociaal en 
ondernemen soms op gespannen voet waardoor ze elkaar ook kunnen 
uitsluiten. Zo kunnen economische waarden morele waarden als zorg 
voor ouderen en gehandicapten ondergeschikt maken. Vraagstukken 
als gentrificatie van een wijk liggen vaak in een spanningsveld tussen 
een economisch herstel van een wijk en het bestrijden van de armoede. 
Kortom er kan gesteld worden dat sociaal ondernemerschap in die zin 
oog heeft voor economische factoren die een rol spelen in een praktijk. 
Sociaal ondernemers proberen op een creatieve wijze antwoord te ge-
ven op vragen en trachten uitdagingen concreet om te zetten in be-
paalde praktijken. Maar op het moment dat verschillende domeinen op 
een essentiële wijze op gespannen voet met elkaar staan, staat sociaal 
ondernemen met zijn deels corporatieve attitude voor een dilemma een 
balans te vinden tussen people en planet aan de ene kant en profit aan 
de andere kant. Door de laatste p te vervangen door prosperity (welzijn) 
poogt sociaal ondernemen echter opnieuw een houding te vinden ten 
opzichte van het dilemma. Niettemin streeft het sociaal ondernemen, 
zoals Walraven beargumenteert, naar de deugd van financiële zelfstan-
digheid en zelfredzaamheid als onderdeel van die balans bij het onder-
nemen.

Het is juist dit paradigma van financiële zelfredzaamheid als deugd dat 
we in ons denken over de spanning en ongerijmdheid tussen econo-
mische waarden en maatschappelijke waarden niet uit de weg moeten 
gaan. Sociaal ondernemen is juist interessant omdat het die spanning 
opzoekt en de confrontatie aangaat. In een wereld waarin globale eco-
nomische afhankelijkheid maar ook globale economische ongelijkheid 
een gegeven is, is financiële zelfredzaamheid op individueel niveau een 
mythe die niet waargemaakt kan worden; de vraag is of dat ook geldt op 
het niveau van sociaal ondernemen. In deze bundel kaart Philip Karré 
deze spanningen aan door te spreken van botsende waarden en wicked 
problems (ontembare problemen). Ook in onze voorgaande publicatie 
over sociaal ondernemen geeft De Brabander (2009) aan dat het vermij-
den en willen oplossen van dit type problemen niet altijd wenselijk is. 
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De confrontatie met ontembare problemen houdt ons scherp ten aan-
zien van de vanzelfsprekendheid van oplossingen en voorkomt een on-
kritische houding ten opzichte van paradigma’s.

Het maatschappijkritische denken heeft volgens mij meer innovatieve 
praktijken en handelingen nodig om de problematiek duurzaam aan 
te kaarten en aan te pakken. Bijvoorbeeld graffiti praktijken kunnen 
vanuit het oogpunt van beleid gezien worden als vervuilende taferelen 
terwijl ze vanuit een innoverende perspectief gezien kunnen worden 
als maatschappelijk kritische praktijken zoals we zien in het werk van 
Banksy. Zijn beelden visualiseren tegen de orde in de diepgaande maat-
schappelijke ongelijkheid juist door economische onafhankelijkheid als 
een mogelijkheid ter discussie te stellen. Sociaal ondernemen reageert 
in die zin ook op maatschappelijke ongelijkheid. Het snel groeiend aan-
tal voedselbanken trachten iets te doen aan de armoede in de samen-
leving; en kunstenaars die in bepaalde wijken jongeren onderwijzen in 
kunst en cultuur. Niettemin zijn deze praktijken niet het finale ant-
woord op de economische ongelijkheid of de systematische verwaarlo-
zing van kunst en cultuur. Zij doen eerder aan symptoombestrijding en 
bevestigen daardoor de problematiek.

Sociale innovatie betreft dus niet per se een eenduidige praktijk maar 
verwijst in de eerste instantie naar een bepaalde attitude. Het eerste 
kenmerk van deze attitude die we kunnen onderscheiden is een kriti-
sche denken ten opzichte van heersende economische waarden en aan-
names. Dit denken staat stil bij de drie type vragen:

1. Zijn economische waarden relevant voor het aankaarten en 
     aanpakken van een maatschappelijke problematiek?
2.  Is het vinden van een balans tussen economische waarden en 
     maatschappelijke belangen het antwoord voor een duurzame aanpak 
     van maatschappelijke ongelijkheid? 
3. Is de wijze waarop we stil staan bij financiële zelfredzaamheid 
     adequaat genoeg om economische ongelijkheid duurzaam aan te 
     pakken?
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Naast deze kritische houding vraagt sociale innovatie om een attitude 
die omgang weet met onvoorspelbaarheid. De innoverende kracht van 
sociale innovatie kan zich dus niet altijd vertalen in planning en orga-
nisatorische kundigheid van het ondernemen. Terwijl sociaal onderne-
men een planning en een visie behoeft om een bepaalde maatschap-
pelijk problematiek aan te pakken, dus in die zin een organisatorische 
behendigheid vereist, kan sociale innovatie ook praktijken betreffen die 
spontaan zijn. Deze spontaniteit kan zich dus niet altijd beroepen op 
evidence-based praktijken, noch op wetenschappelijke bewijs. Zo leidde 
een klein protest tegen de verhoging van de vervoerstarieven in Brazi-
lië in 2013 tot de verbijstering van de bevolking tot nationale protesten 
die niet alleen de ongelijkheid in het onderwijs maar ook systematische 
maatschappelijke ongelijkheid op de agenda zetten. Dergelijke ontre-
gelende politieke praktijken organiseren misschien geen oplossingen, 
maar ze zijn daadkrachtig in het opnieuw agenderen van een maat-
schappelijke problematiek

Juist door deze spontaniteit aan te kaarten en breder te kijken naar de 
praktijken die sociale vraagstukken agenderen, kunnen we een poging 
wagen om in lijn met Ilie en During (2012) voorbij de obsessie van 
sociale innovatie met vragen naar wie, wat en waar te komen. Ilie en 
During willen juist het accent leggen op hoe en waarom een praktijk 
een verandering teweeg brengt. Terwijl het sociaal ondernemen een 
bepaalde afhankelijkheid kent van de actoren – individuen, burgers, so-
ciaal werkers en organisaties (Walraven, 2016) – kan sociale innovatie 
ook veranderingen betreffen waar niet de actoren centraal staan, maar 
een praktijk zelf innovatief is. Het gaat dus niet om innovators maar om 
de innovatie zelf. De innoverende kracht is dus niet afhankelijk van de 
wil en de intentie van een individu of collectief, maar verspreidt zich 
door andere onbedoelde actoren erbij te betrekken. Misschien is dat wat 
Banksy ons vraagt door anoniem te willen blijven. Kijk niet naar mij, 
maar kijk naar het beeld en haar ontregelende politieke impact.

Ontregelende politiek ontstaat spontaan, heeft een sterke emo-
tionele kant en krijgt vorm middenin verschillende paradoxen. 
Ze kan voortkomen uit eigenbelang en een gevoel van algemene 
rechtvaardigheid tegelijkertijd. 
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Ze vindt plaats in een specifieke context waar specifieke mensen 
bij betrokken zijn, maar komt niet voort uit een gedeelde identi-
teit of levensovertuiging (Kaulingfreks, 2014).

Door afstand te nemen van een eenduidig actorperspectief kunnen deze 
praktijken nieuwe visies tonen op begrippen als gemeenschap, sociaal 
en participatie, zonder zich te binden aan een organisatorische logica 
die altijd afhankelijk is van waar het gebeurt en wie het waarmaakt. Zo 
waarschuwen Maurice Specht en Joke van der Zwaard (2015) ons voor 
een dergelijke logica:

Als een initiatief een identiteit krijgt, kan het een instituut wor-
den, zich naar binnen keren, geen plaats meer bieden aan nieuwe 
initiatieven, aan nieuwe mensen om aan te haken. Dan verdwijnt 
langzaam de energie eruit (p. 33). 

Door de complexiteit van maatschappelijke problematieken kan sociale 
innovatie zich niet beperken tot een type logica. De ontembare proble-
men in sociale interacties ontstaan doordat het sociale veld te maken 
heeft met meerdere domeinen en belangen. In sociale innovatie gaat 
het ook om de dynamische spagaat tussen deze waarden en de verschil-
lende definities. Spontane praktijken kunnen leiden tot het aankaarten 
van spanningen en het bespreekbaar maken ervan, maar ze kunnen ook 
leiden tot herwaardering van waarden die ondergeschikt zijn geraakt in 
de samenleving, zoals zorg, betrokkenheid en creativiteit. Dat zijn al-
lemaal belangrijke functies. Een volgende vraag kan zijn: moet sociale 
innovatie altijd sociaal wenselijk zijn? 

3.4      Leven met anderen

Ben ik nu niet een nieuw containerbegrip aan het introduceren en aan 
het idealiseren? Volgens mij niet, want zoals eerder opgemerkt moeten 
we de kritische houding ten opzichte van begrippen nooit verliezen. So-
ciale innovatie is geen neutraal begrip. Dit heeft te maken met het feit 
dat het begrip twee begrippen bij elkaar brengt – sociaal en innovatief 
– die beiden zeer diverse betekenissen hebben. 
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Wat betekent sociaal en wanneer is er sprake van innovatie? Ik zal 
eerst stil staan bij het begrip sociaal en vervolgens het begrip innovatie 
onder de loep nemen. Na deze exercitie zal ik ingaan op verschillende 
definities die gegeven kunnen worden aan sociale innovatie. 

Wat betekent sociaal? Etymologisch duidt het begrip leven met anderen 
aan. Juiste deze vanzelfsprekende aanduiding – we leven altijd met an-
deren – kan ons ertoe verleiden het als een overbodig begrip aan te dui-
den. Het begrip heeft niet alleen te maken met een gegeven feit, maar 
geeft ook impliciet een antwoord op een oude vraag: hoe te leven met 
anderen? Het begrip sociaal heeft altijd een morele connotatie: sociaal 
betekent ook vriendelijk, volgzaam. En juist vanuit deze morele plicht 
creëert het tegengestelde begrippen als asociaal en ongehoorzaam. Bo-
vendien geeft het begrip sociaal niet alleen aan dat we in gezelschap 
zijn van anderen – de gezelligheid – maar het komt vaak ook in gezel-
schap van andere begrippen. In de politieke en beleidsmatige sfeer geeft 
het begrip sociaal contract aan welke afspraken er gemaakt zijn waar 
we ons aan moeten houden. Hoewel het begrip sociaal contract niet 
meer gebruikt wordt in het dagelijkse taalgebruik, gonst het nog steeds 
in ons denken. De angst die men koestert voor de ander – ten opzichte 
van wie bij voorbaat aangenomen wordt dat deze geheel anders denkt 
dan wij – is de angst voor een breuk in het contract dat we als samen-
leving met elkaar zijn aangegaan. “Weet de ander wel welke afspraken 
we hebben gemaakt?”, wordt vertaald in de vraag: “Weet de ander wel 
welke waarden en normen we aanhouden?”. Dit werd duidelijk gemaakt 
door minister Schippers toen zij in haar H.J. Schoo-lezing de Neder-
landse cultuur superieur achtte aan andere culturen juist vanwege het 
waarden en normen stelsel. Het sociaal contract is in die zin een domein 
waarin de sociale contracthouder – de burger – onderscheiden wordt 
van het asociale individu. Ten opzichte van een dergelijk onderscheid 
vormt het volgende gezelschap van woorden – sociaal werk en sociale 
zekerheid – een kritische houding. Terwijl de contracthouder zich richt 
op de acceptabele burger, richten sociaal werk en sociale zekerheid zich 
juist op degene die zich niet kan of wil vinden in het gesloten contract. 
Echter in lijn met het zelfredzaamheid discours zijn sociaal werk en so-
ciale zekerheid niet altijd bestand tegen de heersende orde. Zo schrijven 
Rob Arnoldus en Josien Hofs (2016):
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Hoe kort samengevat de Rotterdamse aanpak te typeren? Bij de 
vormgeving van de verplichte tegenprestatie heeft de uitkerings-
gerechtigde de vrijheid om zelf keuzes te maken. De ‘klant’ mag 
zelf een vrijwilligersbaan uitkiezen op voorwaarde dat het bij een 
organisatie is waarmee een contract aangegaan kan worden. Het 
Rotterdamse beleid, mede ingegeven door overwegingen van effici-
ency en rendement, bestendigt de bestaande ongelijkheden (p. 51).

Het begrip sociaal leven verwijst dus niet naar leven met iedere ander, 
maar met een specifieke ander die voldoet aan de burgerlijke manier 
van leven. In die zin heeft het begrip – ondanks zijn op het eerste ge-
zicht open houding – te maken met de wijze waarop een samenleving 
mensen insluit en uitsluit op basis van algemene kenmerken. Het eer-
der genoemde voorbeeld van allochtoon en autochtoon is een van de 
voorbeelden. Zo meent Brian Doucet (2014) dat idealen als leefbaarheid, 
veiligheid en sociale diversiteit in het proces van gentrificatie leiden 
tot het insluiten van een middenklasse die voldoet aan de dominante 
waarden en tot het verdrijven van de sociaaleconomische achtergestel-
de bevolking. Doucet constateert dat niet alleen de architectuur wijzigt 
in dit proces maar ook op schrijnende wijze de samenstelling van een 
bevolking. 

Politiek-filosoof Hannah Arendt (1958) maakt een duidelijk onder-
scheid tussen het sociale – de dominante homogeniserende orde – en 
het politieke – als maatschappelijk kritische attitude. Volgens haar is 
het juist een dergelijke homogenisering – als sociaal aanvaarde burgers 
– die het sociale onderscheidt van het politieke. Politiek is in Arendts 
denken gebaseerd op het feit dat mensen van elkaar verschillen, en dat 
men juist vanuit verschillen een publieke ruimte creëert om met elkaar 
in gesprek te gaan. Politiek is in haar visie het kenbaar maken van dit 
essentiële onderscheid. In haar visie is het sociale eerder het einde van 
de politiek, want in zijn vriendelijke reductie van alles tot hetzelfde 
sluit het sociale het menselijke vermogen anders te denken en te leven 
uit. De voorgaande analyse van financiële zelfredzaamheid in het he-
dendaagse discours toont deze spanning tussen het homogeniserende 
sociale en het heterogeniserende politieke. 
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Terwijl het unieke individu verwijst naar verschillen, leidt het metho-
dische denken juist tot kaders volgens welke iedereen op een accepta-
bele wijze uniek behoort te zijn. De ‘authentieke’ welbedoelde interesse 
van de hoogopgeleide middenklasse – waar ik zelf ook toebehoor – om 
midden in de achterstandswijken te wonen, heeft uiteindelijk wel ge-
leid tot het beleid deze wijken systematisch minder aantrekkelijk te 
maken voor mensen met minder inkomen of geen inkomen. 

In het verlengde hiervan trekt de Italiaanse politiek-filosoof Gior-
gio Agamben (1998) een radicalere conclusie. Hij meent namelijk dat 
deze uitsluiting niet ophoudt bij de louter dagelijkse omgang met el-
kaar maar ook te zien en te voelen is in publieke ruimtes en zelfs in 
de architectuur, zoals ook te lezen is in de tekst in deze bundel van 
David ter Avest. Publieke ruimtes zijn niet langer meer levendige ruim-
tes die, zoals Arendt hoopte, een open ruimte bieden aan diversiteit die 
in- en uitloopt – denk aan de marktpleinen van de antieke Grieken – de 
nieuwe stedelijke ruimtes zijn al contractueel economisch, moreel, be-
leidsmatig en esthetisch bepaald. Bijvoorbeeld de graffiti kunstenaar 
is door zijn of haar improviserende en ongeplande houding asociaal 
ten opzichte van de definitie die we hebben gegeven aan de publieke 
ruimte, terwijl architect Winy Maas, de architect van de Markthal in 
Rotterdam, aan de dominante wens van een innovatie die sociaal is 
tegemoet komt. De tegenstelling tussen sociaal en asociaal is dus niet 
gelijkwaardig aan tegenstellingen als aardig en niet aardig, of goed en 
kwaad, hoewel ze vaak geassocieerd worden met dergelijke tegenstel-
lingen. Niettemin blijft de vraag “Van wie is de openbare ruimte?” zich 
aandienen. Een openbare ruimte wordt niet alleen bewoond door de so-
ciale burger, want zolang het sociale bestaat zal het ‘asociale’ altijd te-
gelijkertijd aanwezig zijn. De spanning zal zich niet opheffen zolang we 
in dergelijke tegenstellingen blijven denken. Bestaat er een mogelijk-
heid om op een andere wijze te denken over het sociale en op een an-
dere wijze om te gaan met de spanningen in plaats van ze telkens in te 
kaderen in termen als insluiting en uitsluiting? Juist in deze spanning 
trachten we vanuit sociale innovatie de publieke ruimte te heroveren 
en in te richten. Maar wat betekent innoveren?
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3.5      Innovatie: herstellen, verbeteren of anticiperen

Begrippen als innovatie en creativiteit komen vaak in het gezelschap 
van het begrip experiment. In de eerste analyse lijkt innovatief tegen de 
gangbare orde of gang van zaken in te gaan. Vanuit Arendt bezien lijkt 
het dat innovatie niet zozeer sociaal is, maar eerder politiek. De vraag 
is of innovatief wel altijd ingaat tegen de orde. Winy Maas en graffiti 
kunstenaars zijn beiden innovatief. Ilie en During (2012) menen dat 
veel praktijken die onder sociale innovatie vallen niet het discours van 
maatschappelijke ongelijkheid tegenspreken, maar juist innovatief 
zijn in het bevestigen van een sociale orde. Een innovatie kan dus een 
nieuwe bevestiging zijn van de bestaande orde of juist het nieuwe als 
ondermijning van die orde inbrengen.

Net zoals elk paradigma is het begrip innovatief niet neutraal. De de-
finitie die we aan het woord geven zal bepalend zijn voor de manier 
waarop we dit begrip inzetten en gebruiken. Ten tweede, hoewel inno-
vatie zich presenteert als iets nieuws, is niets nieuws zuiver nieuw. We 
grijpen altijd op een andere wijze terug op oude concepten. Creativiteit 
komt met andere woorden niet uit de lucht vallen maar sluit aan bij een 
behoefte of een idee dat er op dat moment is. In het geval van sociale 
innovatie sluit het aan op de maatschappelijke vraagstukken die zich 
op dat moment aandienen zoals armoede, milieuvervuiling en discri-
minatie. 

Innovatie heeft verschillende betekenissen en daardoor verschillende 
intenties. Vanuit mijn analyse onderscheid ik drie typen sociale inno-
vaties. Innovatie kan ten eerste juist niet gericht zijn op iets nieuws in 
de toekomst maar de nostalgische intentie hebben datgene wat ver-
loren is gegaan te herstellen. Dit is niet alleen een tendens in populis-
tisch politiek denken dat tracht terug te keren naar een ideaal beeld 
van Nederlanderschap, maar ook bijvoorbeeld in antiglobalistische be-
wegingen die ervoor pleiten dat onze groentes en ons fruit veel meer 
seizoengebonden moeten zijn en veel meer uit de buurt moeten komen. 
Deze initiatieven trachten dan terug te keren naar een tijd waarin onze 
consumptie vooral op lokaal niveau plaats vond en niet op globaal ni-
veau. Ik noem dit type initiatieven en bewegingen hersteltrajecten.
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Het tweede type innovatie kan gezien worden als verbetertrajecten. In 
tegenstelling tot hersteltrajecten zijn deze trajecten niet georiënteerd 
op het verleden maar op het heden. Deze innovaties, zoals in het anders-
globalisme, richten zich op bestaande ontwikkelingen en verbindingen 
en trachten daar stapsgewijs verbeteringen aan te brengen. De actoren 
staan letterlijk met hun voeten in de klei. Terwijl de eerstgenoemden 
een nostalgisch verlangen hebben, vertegenwoordigt dit type innova-
tors de nuchterheid. Leeszaal Rotterdam West reageerde in die zin op 
een nuchtere manier op een bestaand tekort op ontmoetingsplekken in 
de stad. Deze innovators bewegen in de woorden van Specht en Van der 
Zwaard (2015) mee “met het ritme” van een stad (p.15).

Naast de nostalgische en nuchtere innovators zijn er tenslotte ook ide-
alistische innovators. Deze willen juist niets met het verleden te maken 
hebben, en het heden vinden ze vaak te besmet met historische invloe-
den. Deze innovators zijn toekomstgericht en reageren op datgene wat 
komt. Dit type initiatieven, waarvan de innovators gekenmerkt kun-
nen worden als utopisten, noem ik dan anticipeertrajecten. In zijn bur-
gerlijke ongehoorzaamheid uitte Martin Luther King een droom. Onze 
wereld met 65 miljoen vluchtelingen en staatlozen aan de ene kant en 
nationalistische taal aan de andere kant is verre van zijn idealen. Maar 
hoewel we zijn droom niet waar hebben gemaakt, klinken na meer dan 
vijftig jaar zijn woorden met evenveel appellerende kracht.

Deze drie typen verhouden zich dus niet alleen anders in relatie tot de 
tijd maar ook ten opzichte van de samenleving om hen heen. Ze hebben 
verschillende krachten, valkuilen maar ook irritaties ten opzichte van 
mensen om hen heen. 

Zo is de kracht van hersteltrajecten dat ze op zoek gaan naar historische 
voorbeelden en daar een les uit proberen te trekken. Ze ergeren zich aan 
mensen die deze immense bron van kennis onbenut laten. Tegelijkertijd 
hebben zij, als ze de geschiedenis niet als een inspiratiepunt zien maar 
als een voorbeeld dat gevolgd moet worden, ook de neiging de geschie-
denis te idealiseren. We kunnen ook van het verleden leren welke om-
gangsvormen niet hebben gewerkt.
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Verbeterprojecten vragen om mensen die simpelweg met hun voeten in 
de klei staan. Ze zijn gefocust op datgene wat er werkelijk en concreet 
voor hun neus gebeurt. Ze richten zich niet alleen onmiddellijk op de 
situatie maar kennen de betrokkenen. In die zin zijn deze innovators 
uitstekende inzoomers. Ze ergeren zich aan de andere typen innovators 
omdat die volgens hen niet praten over waar het om gaat, en zij atten-
deren hen erop terug te keren naar de concrete situatie. Maar terwijl dit 
krachtige inzoomen hun talent is, is het ook tegelijkertijd hun valkuil. 
Een context ontstaat niet zomaar, maar kent een geschiedenis die ertoe 
heeft geleid. Zo laat Ta-Nehisi Coates (2014) in zijn artikel over her-
stelbetalingen zien hoe de Afro-Amerikaanse gemeenschap niet alleen 
louter slachtoffer is geweest van een slavernij verleden, maar ook van 
de voortzetting van de achterstelling in structurele en beleidsmatige 
tactieken van uitsluiting en economische benadeling daarna. Coates 
laat zien dat de historische oorzaken van achtergestelde wijken in de 
Verenigde Staten veel recenter zijn dan we denken. Ook Geldof (2013) 
thematiseert dergelijke onzichtbare armoede in de Europese steden die 
zich vooral kenmerkt als gekleurde armoede. Maar terwijl voorstanders 
van de Rotterdamwet vanuit een eenzijdige economische belang trach-
ten deze armoede weg te werken, houden auteurs als Coates en Geldof 
een pleidooi voor mensenrechten en menswaardige leven. Zo houdt ook 
Matthias Bernt (2012) een politiek pleidooi voor een verbetering van 
wijken die juist de marktwerking en het neo-liberalistische gedach-
tegoed tegengaat door de publieke ruimte op te eisen. Dergelijke ont-
wikkelingen in de samenleving leiden tot een bepaalde realiteit die de 
nuchtere innovators meemaken en aankaarten. En tegelijkertijd vraagt 
het verbeteren om een toekomstvisie. Door zich te veel te richten op 
het heden kunnen deze innovators het lange termijn denken uit het 
oog verliezen. 

Tenslotte zijn de anticiperende innovators de utopisten die durven dro-
men. Ze binden zich niet aan de realiteit van vandaag, en overwinnen 
een bepaald cynisme over heden en verleden door zich te focussen op 
mogelijkheden die waargemaakt kunnen worden. Ze zijn in die zin zeer 
energieke innovators en kunnen door hun dromen juist ideeën, die voor 
een lange tijd het denken over sociale vraagstukken in de houdgreep 
houden, anders invullen en doorbreken. 
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Juist door deze lange termijn visie ergeren ze zich aan innovators die 
niet met nieuwe ideeën komen en verkrampt vasthouden aan een his-
torische blik. Deze energieke houding die hen veel ideeën bezorgt, kan 
echter ook leiden tot blinde vlekken. Ideeën komen ook niet uit de lucht 
vallen, want pas vanuit een geschiedenis en een besef van geschiede-
nis kunnen nieuwe ideeën gecreëerd worden. Maar net zoals de histo-
risch georiënteerden dreigen ook deze innovators te veel uit te zoomen. 
Daarom moeten zij weer een balans vinden tussen hun idealen en de 
context de betrokkenen die ze trachten te beïnvloeden aan te spreken. 

3.6      Sociale innovatie als vraag

Als we deze lijnen doortrekken dan staat de voorgaande definitie die 
gegeven is aan het sociale op gespannen voet met innovatie. Hoe werkt 
deze innovatie in op kaders die vastgesteld zijn door het sociale do-
mein? Hoe maakt sociale innovatie zich een politieke opdracht eigen 
als, zoals Arendt (1958) betoogt, het politieke en het sociale tegenge-
stelde domeinen zijn. Onze hedendaagse maatschappelijke vraagstuk-
ken maken het noodzakelijk het begrip sociaal op een andere manier 
te definiëren en te benaderen. Het sociale domein moet gebruik ma-
ken van de krachten van deze verschillende innovators maar ook alert 
zijn op hun valkuilen. Dit nieuwe paradigma moet dus niet leiden tot 
eenduidige antwoorden en kopieergedrag, maar moet de spanning van 
de urgente vragen blijven vasthouden. Juist door het permanente stel-
len van vragen behoudt het sociale haar innoverende karakter. De twee 
begrippen het sociale en het innovatieve moeten elkaar steeds blijven 
uitdagen en gegeven definities blijven bevragen. 

De vragen die gesteld worden zijn geen simpele vragen maar doen een 
beroep op ons om onszelf en onze oude gedachten en antwoorden op 
deze vragen ter discussie te stellen. Wat valt er te leren van historische 
gebeurtenissen? Hoe hebben insluiting en uitsluiting van groepen in de 
samenleving gewerkt? Wanneer is geschiedenis voor ons een inspira-
tiepunt opnieuw andere verhoudingen tot elkaar te vinden en wanneer 
gebruiken we de geschiedenis om blindelings vanuit onze oude voor-
oordelen mensen in of uit te sluiten?
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De innovators van verbetertrajecten  moeten in die zin alert zijn op de 
context die ze benaderen. De manier waarop we naar mensen kijken en 
situaties beoordelen is gevuld met allerlei denkwijzen waar we ons niet 
bewust van zijn en die we niet altijd kunnen vatten. Contexten zijn, 
juist door hun complexiteit, niet zo eenvoudig te duiden en te omvat-
ten in protocollen. Want hoe beoordelen we, met onze voeten in de klei, 
de wijken die de wereld in zich dragen? Onze werkelijkheid vandaag is 
niet meer simpel te vatten in termen als globaal en lokaal. Rotterdamse 
wijken als Spangen, Charlois en het Oude en Nieuwe Westen zijn door 
hun transnationalistische en translokale kenmerken meer dan louter 
een lokaal gebeuren. Sociale innovatie, maar ook ons politieke denken 
en ons spreken over de samenleving en maatschappelijke vraagstuk-
ken moet zich, zo meent Geldof (2013), richten op de globale realiteit 
waarin we leven. In een dergelijke realiteit kunnen we jongeren die 
overlast veroorzaken niet simpelweg wegzetten als tuig van de richel. 
Femke Kaulingfreks (2014) stelt dat we juist moeten inzien dat over-
last en rellen politieke activiteiten zijn van degenen die geen toegang 
hebben tot de geaccepteerde politieke kanalen. Zij noemt dit kwetsbaar 
politiek handelen ontregelende politiek. Is deze kwetsbaarheid ook niet 
een type sociale innovatie waarmee jongeren al van oudsher hun poli-
tieke ruimte trachten op te eisen?

Sociale innovatie, en de begrippen sociaal en innovatie afzonderlijk zijn 
geen eenduidige en neutrale begrippen. De betekenis die we daaraan 
geven is altijd gevuld met onze ideeën, onze manier van kijken, het dis-
cours waarin we zijn opgegroeid en de idealen die we hebben. Hoe we 
dit begrip definiëren heeft te maken met ethische keuzes die we maken 
en een keuze voor een politieke wijze waarop we willen bestaan. Maar 
idealen kunnen ook opdringerig en dominant zijn. Zonder reflectie, zo 
leert de geschiedenis ons, kunnen zij leiden tot totalitaire houdingen. 
Om het sociale echt sociaal te laten zijn moeten we dus terugkeren naar 
haar etymologie: leven met anderen. Maar deze keer niet om alleen het 
vanzelfsprekende te zien, maar ook om in te zien dat deze vanzelfspre-
kendheid een appel op ons doet om ruimtes niet te sluiten maar open te 
houden. Anderen zijn er, dat is geen keus, maar hoe we ons verhouden 
tot deze vanzelfsprekendheid vraagt telkens op verschillende wijzen 
innovatief open te staan voor nieuwe werelden en realiteiten. 
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De vraag van sociale innovatie is niet meer of minder dan dit. Het vraagt 
om een vraag te blijven te stellen: hoe willen we leven met anderen? 
Laten we de vraag niet offeren aan het antwoord.
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David ter Avest                    Working paper III

4          Het nieuwe stadmaken als sociale innovatie. 
           Naar een meer socially-driven gemaakte stad

4.1      Inleiding 

Het werken aan de stad vraagt meer dan ooit om samenwerken. Stedelij-
ke opgaven en vraagstukken zoals leefbaarheid, huisvesting, leegstand, 
klimaatverandering, werkgelegenheid en inclusiviteit zijn inmiddels zo 
complex en dynamisch geworden, dat zij niet meer door één partij al-
leen kunnen worden aangepakt. In deze working paper richten we ons 
op de partijen die werken aan de gebouwde stad of ook wel onze fysieke 
leefomgeving.

De afgelopen decennia zien we een toename van partijen die werken 
aan deze vraagstukken. Masterplannen, spreadsheets en financiële 
doorrekeningen zijn niet meer toereikend en dwingen traditionele par-
tijen (overheid, markt, ontwerpers) te zoeken naar nieuwe vormen en 
manieren te werken aan complexe stedelijke opgaven. Het maken en 
inrichten van de gebouwde stad is geen ‘leesbaar’, staat-gedreven zaak 
meer (Issaias, 2013, p. 291), noch een marktopgave en evenmin als een 
louter architectonische opgave te benaderen (De Vrieze, 2015). Anno 
2016 werken veel verschillende partijen aan de stad waarbij de civil 
society zich steeds prominenter manifesteert. In de steden (en in dor-
pen!) zien we een toename van bewoners die zich inzetten voor hun 
nabije fysieke leefomgeving – veelal in lokale coalities en op bescheiden 
schaal (Iveson, 2013, p. 941). Buurten en wijken zijn de laatste jaren 
verrijkt met ontmoetingsplekken, parken, wijktuinen, broedplaatsen en 
meer publieke plekken. Van onderop en aangemoedigd door een toene-
mend beroep op ‘actief burgerschap’ en het zelforganiserend vermogen 
in de samenleving. Deze groeiende community (in de fysieke leefomge-
ving) is te duiden als het nieuwe stadmaken.
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Het nieuwe stadmaken zie ik als een sociale innovatie die op een ver-
nieuwende manier werkt in en aan onze fysieke leefomgeving (drift 
& Kennisland, 2016). De complexiteit en dynamiek van de stedelijke 
opgaven en vraagstukken vragen immers een brede benadering en een 
brede aanpak. Sociale innovatie gaat over het ontwikkelingen van nieu-
we manieren maatschappelijke vraagstukken aan te pakken (Mulgan, 
2007). Meer specifiek gaat het bij sociale innovatie enerzijds om het 
ontwikkelen van een nieuwe en vernieuwende manieren om vraag-
stukken aan te pakken en anderzijds het tot stand brengen van nieuwe 
en vernieuwende manieren van samenwerking (Nicholls, Simon, & Ga-
briel, 2015, p. 2). De bredere definitie helpt ons nauwkeuriger te kijken 
naar het nieuwe stadmaken als sociale innovatie. Welke ruimte krijgt of 
neemt het nieuwe stadmaken?

In deze working paper wordt gekeken naar de ruimte die het nieuwe 
stadmaken krijgt en neemt bij het werken aan de stad. De eerste vraag 
die wordt gesteld is of het nieuwe stadmaken tot een nieuwe en ver-
nieuwende aanpak leidt. Biedt het nieuwe type oplossingen? De tweede 
vraag die wordt gesteld is of het nieuwe stadmaken een nieuwe en ver-
nieuwende manier van samenwerking tot stand brengt. Draagt het bij 
aan systemische veranderingen? Deze twee vragen staan centraal in 
deze working paper, met de stad Rotterdam als casus. Er wordt stilge-
staan bij het stadmaken nu, en in het verleden. 

4.2      Stadmaken

Voordat deze twee vragen worden beantwoord zal het nieuwe stadma-
ken eerst worden geduid. In deze paragraaf volgen enkele voorbeelden 
die de uiteenlopende verschijningsvormen van stadmaken weergeven. 
Stadmaken staat voor fysieke ingrepen waarbij er wordt gewerkt aan 
het stedelijk weefsel – de urban fabric. Het begrip stadmaken staat als 
werkwoord nog niet in de Van Dale, maar wordt door een groeiende 
community wel in toenemende mate gebruikt 5). Het traditionele ‘van 
bovenaf’ontwikkelen, door overheid en markt geïnitieerd, duidt ik in 
deze working paper met de term ‘oude stadmaken’. 
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Het nieuwe stadmaken doelt op de recente generatie van lokale initi-
atieven in de fysieke leefomgeving. We zitten momenteel in een tijd 
waarin zowel op ‘oude’ als ‘nieuwe’ manieren wordt gewerkt aan onze 
fysieke leefomgeving, zo ook in Rotterdam. Allereerst volgen ter illus-
tratie enkele voorbeelden van het ‘oude stadmaken’, vervolgens op en-
kele voorbeelden van het ‘nieuwe stadmaken’.

4.2.1   Het oude stadmaken

Een voorbeeld van het ‘oude’ stadmaken is de sturingsfilosofie in het 
ruimtelijk domein die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland opkwam 
vanuit een sterke maakbaarheidsgedachte. Met ‘grote plannen’ werkten 
‘grote partijen’ aan ‘grote opgaven’ zoals volkshuisvesting en cityvor-
ming. Planologen, stedebouwers en architecten togen zich, in opdracht 
van overheden, in witte laboratoriumjassen in de volle overtuiging dat 
alleen zij de stad ‘beter’ konden maken. Venhuizen (2010) beschrijft dit 
als “deskundigen die sleutelden aan slimme watersystemen, optimale 
infrastructuur en ideale maar strikt gescheiden woon-, werk- en re-
creatiegebieden, in het geloof dat de gebruikers die ruimtes later naar 
alle tevredenheid zouden gaan gebruiken”. Vanuit dit modernistische 
gedachtegoed wordt Rotterdam in de wederopbouwperiode niet her-
bouwd, maar opnieuw uitgevonden. Het stedelijk ambtelijk apparaat is 
grotendeels aan zet en het stadscentrum krijgt met economisch sterke 
functies voorrang, zoals het eerste bedrijfsverzamelgebouw (het Groot-
handelsgebouw) en een vernieuwd winkelcentrum-concept (de Lijn-
baan). Het gros van de woningen wordt buiten het centrum in wijken 
als Pendrecht, Alexanderpolder, Ommoord en Zevenkamp opgetrokken 
uit een herhaling van wooneenheden (‘stempels’). De Rotterdamse we-
deropbouw en industrialisatie maakten de haven de grootste ter wereld. 
In 1965 bereikte Rotterdam haar hoogste inwonersaantal ooit.

Een tweede voorbeeld van ‘het oude stadmaken’ brengt ons naar de ja-
ren 80. Nadat steden in verval zijn geraakt wordt er voorzichtig weer in 
en aan de steden gebouwd waarbij grootschalige gebiedsontwikkeling 
de potentie van de stad moet bewijzen – de markt is hierbij hard nodig 
(Van der Cammen & De Klerk, 2003). 
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Onder het motto ‘overheid op afstand en ruimte voor de markt’ wordt 
marktwerking het devies: door de staat geleidde maakbaarheid maakt 
plaats voor een meer particulier georganiseerde maakbaarheid (Van 
den Bent, 2010). Meer markt, minder overheid dus (Klijn, 2009; Van 
der Cammen & De Klerk, 2003). In deze context is onder andere de Kop 
van Zuid ontwikkeld. De rivier, die sinds het westwaarts wegtrekken 
van de havenactiviteiten een scheidslijn is geworden, zal weer een 
verbindend element worden en de Kop van Zuid moet van Rotterdam 
een ‘complete stad‘ maken. Met gebruik van oude cultuurhistorische 
elementen (zoals Hotel New York), veel aandacht voor esthetiek en de 
campagne ‘Manhattan aan de Maas’ wordt met succes een nieuw nar-
ratief gecreëerd (Hellweg, 2014).

Van den Bent (2010) merkt de doorslaggevende rol van overheden op 
en dat deze publiek-private samenwerking (pps) zich onttrekt aan het 
publiek debat doordat in beslotenheid overleggen plaatsvinden en con-
venanten worden gesloten. Het Rijkslabel ‘sleutelproject’ maakt een 
duurdere brug over de Maas mogelijk (de Erasmusbrug) en een extra 
metrohalte (Wilhelminaplein) (bsp, 2009) en het Rijk ‘durft’ met de 
vestiging van gerechtsgebouwen als eerste de oversteek naar Zuid aan 
(PBL, 2016). De gemeente op haar beurt zorgt voor een speciale subsi-
dieregel (‘bedrijfsomgevingsbeleid’) en voor de vestiging van een aan-
tal belangrijke culturele instituten, de Belastingdienst, de douane en 
gemeentelijke diensten. De Kop van Zuid verrijkt de Rotterdamse sky-
line en de stad krijgt met de Erasmusbrug een nieuw icoon erbij. Doucet 
(2010) is desondanks kritisch en stelt dat dergelijke majeure projecten 
vaak financiële investeringen concentreren, zich richten op een publiek 
van buiten de stad en lokale vraagstukken in de stad maskeren. Je zou 
deze vorm van stadmaken als anoniem kunnen bestempelen. Op kan-
toren en stadhuizen worden er slimme een-tweetjes gemaakt tussen 
overheid en markt waarbij de rol van burgers zeer gering is. Maar de 
rol die burgers nemen én krijgen bij de inrichting en invulling van de 
fysieke leefomgeving verandert geleidelijk aan.
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4.2.2   Het nieuwe stadmaken

Al is zelforganisatie van alle tijden, het lijkt erop dat bewoners de laatste 
jaren steeds meer ‘mee’ en meer ‘zelf’ doen in de stad. Wel of niet op uit-
nodiging, betaald of onbetaald wordt er met stadslandbouw, wijktuinen, 
broedplaatsen, in leegstaande kantoren en op braakliggende terreintjes 
in de fysieke leefomgeving geïnvesteerd. De ruimte om betrokken te zijn 
is in de loop der tijd toegenomen. Inspraak op overheidsbeleid vanaf de 
jaren zeventig transformeerde naar interactieve beleidsvorming van-
af de jaren negentig tot aan facilitering van burgerinitiatieven vanaf 
begin 21e eeuw (vgl. Lenos, Strum, & Vis, 2006). Speciale ‘beleid met 
burgers’-programma’s worden opgetuigd.  De crisis van 2007 en de bij-
komende bezuinigingsgolven vormen deels de opmaat voor een andere 
dynamiek (pbl & Urhahn Urban Design, 2012; Boer & Minkjan, 2016). 
De aanbodmarkt is veranderd in een vraagmarkt, blauwdrukplanning is 
definitief passé en government is overgegaan in governance. Sindsdien 
wordt er met toenemende belangstelling hoopvol gekeken naar lokale 
coalities en initiatieven die idealen verwezenlijken (vgl. Miazzo & Kee, 
2014; Sterk, Specht, & Walraven, 2013). Of zoals Seghers en Seghrou-
chni (2013) het gevat duiden: “Bottom-up is hip en top-down is ver-
worden tot een vies woord.”

Het nieuwe stadmaken wordt toegedicht aan de recente generatie van 
lokale initiatieven in de fysieke leefomgeving. Door de diversiteit en 
vele vormen en interpretaties is het nieuwe stadmaken lastig te dui-
den. Het ‘maken’ en ‘doen’ lijken onlosmakelijk verbonden te zijn aan het 
nieuwe stadmaken, getuige hernieuwde aandacht voor productie, am-
bachten en de maakindustrie. Het speelveld is het publieke domein en 
de initiatiefnemers zetten zich in voor de publieke zaak (Franke, Lam-
mers, & Reijndorp, 2015). De maatschappelijke missie is vaak expliciet 
aanwezig. De initiatiefnemers streven geen ‘harde waarden’ na, zoals 
economische winst of een betere bereikbaarheid, maar ‘zachte waarden’ 
als een fijne leefomgeving, een inclusieve samenleving, community 
building en duurzaamheid.

Afgeleid van het nieuwe stadmaken presenteert een deel van de initia-
tiefnemers zich als zijnde ‘stadmaker’. 
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Sinds 2012 is dit begrip bezig aan een opmars (drift  & Kennisland, 
2016) en er ontstaan door het hele land stadmakerlunches, stadma-
kerscongressen en soortgelijke bijeenkomsten. In de publicatie Stad-
makers in Nederland (drift  & Kennisland, 2016) wordt aan de groep 
stadmakers de volgende kenmerken toegedicht: pioniersmentaliteit, 
innovatiedrang en een autonome geest. De stadmakers (bestaande uit 
een bonte verzameling van onder andere sociologen, filosofen, sociaal-
geografen, kunstenaars en sociaal ondernemers) zijn te zien als een 
nieuwe groep betrokken bewoners ‘met meerdere petten op’ waarbij 
de scheidslijn tussen bewoner en professional dun is. In het ruimtelijk 
domein leidt dit volgens Boonstra (2016) zelfs tot een erosie van de 
ruimtelijke professional. In Rotterdam ontvouwt zich langzaamaan een 
‘stadmakersinfrastructuur’ (Lengbeek, 2015). 

De laatste jaren is er op opvallend veel plekken in Rotterdam van on-
derop gewerkt aan de stad. Onderzoek naar achttien Rotterdamse initi-
atieven in de buitenruimte (vooral buurt-, moes- en speeltuinen) laat 
zien dat het gros van deze achttien projecten in de periode 2012-2014 
is geopend (vgl. Bronsveld, 2016). Daarnaast valt ook op dat veel pro-
jecten en initiatieven naar nieuwe manieren zoeken om aan meerdere, 
uiteenlopende vraagstukken te werken. Er zijn inmiddels projecten 
en initiatieven ‘van onderop’ die bijvoorbeeld leegstand met vluchte-
lingenhuisvesting combineren, re-integratie met een onderneming, 
stadslandbouw met onderwijs en klimaatbestendigheid met ontmoe-
ting. Een spraakmakend voorbeeld in Rotterdam is Hotspot Hutspot, dat 
een nieuw publiek domein creëert waar middels een buurtrestaurant 
educatie en dagbesteding samen komen met stadslandbouw en duur-
zaamheid. 

Enkele andere voorbeelden van het nieuwe stadmaken in Rotterdam 
zijn het Dakpark, het Hefpark, de Hofbogen, de Leeszaal West, de Lucht-
singel, de Rotterdamse Munt, het Schieblock, het Zomerhofkwartier en 
Voedseltuinen. Het Hefpark bijvoobeeld, is een voormalig braakliggend 
terrein in de Rotterdamse wijk Feijenoord dat in 2014 door buurtbewo-
ners is getransformeerd naar een wijkpark. 
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De initiatiefnemers hebben een beroep gedaan op het ‘wijkkapitaal’ (vgl. 
De Vries, 2013) – buurtbewoners en lokale organisaties zijn in korte tijd 
enthousiast gemaakt en betrokken bij dit project. 

De Leeszaal West is een nieuwe bibliotheek in het Oude Westen, opge-
richt door betrokken buurtbewoners – al is de Leeszaal veel meer dan 
een bibliotheek en is er een nieuw publiek domein gecreëerd (Franke, 
Lammers, & Reijndorp, 2015). De Luchtsingel is wellicht het meest be-
kende voorbeeld van het nieuwe stadmaken in Rotterdam. De Luchtsin-
gel is een 390 meter lange houten voetgangersbrug waarmee architec-
tenbureau Zus in 2012 het eerste Stadsinitiatief 6) van Rotterdam won. 
Naast het gewonnen geldbedrag is de brug door crowdfunding mede 
gefinancierd. De Luchtsingel is een onderdeel van het Schieblock, sinds 
2009 een verzamelgebouw waar veel creatieve ondernemers gevestigd 
zijn en succesvol is als aanjager van de gebiedsontwikkeling. 

4.3      Het nieuwe stadmaken als sociale innovatie?

In de vorige paragraaf zijn uiteenlopende voorbeelden van stadma-
ken de revue gepaseerd. Waar eerst de overheid aan zet was, is later de 
markt een belangrijke (mede)speler geworden en ten slotte lijkt de stad 
dankzij betrokken bewoners er een nieuwe productiekracht bij te heb-
ben gekregen. Op dit moment zitten we in een spannende tijd waarin er 
op uiteenlopende manieren aan het stedelijk weefsel wordt gewerkt, al 
is de aanhoudend centrale rol van de overheid opvallend.

Zoals in de inleiding is gesteld zie ik het nieuwe stadmaken als een soci-
ale innovatie. Sociale innovatie impliceert zowel een inhoudelijke door-
braak als ook een procesmatige doorbraak. 

Om dit te bezien ga ik deze paragraaf eerst in op de inhoud (het nieuwe 
stadmaken als aanpak) en vervolgens op het proces (het nieuwe stad-
maken als samenwerking).
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6) Het Stadsinitiatief is in 2015 na drie edities (2012, 2013 en 2014) overgegaan in CityLab010, 
      waarbij de focus ligt op (meerdere) plannen die maatschappelijke vraagstukken aanpakken.



4.3.1   Het nieuwe stadmaken als een nieuwe en 
            vernieuwende aanpak

Het nieuwe stadmaken is zonder meer een lonkend perspectief voor 
stedelijke ontwikkeling (De Vries, 2015), maar blijft het hierbij of 
wordt het de nieuwe werkelijkheid? Of grijpen we, bijvoorbeeld in eco-
nomisch betere tijden, terug naar oude patronen? Ik ben van mening 
dat het nieuwe stadmaken als aanpak weinig kansrijk is en wel door de 
combinatie van (te) hoge verwachtingen van burgers door overheden, 
de locale focus en de kwetsbaarheid van het stadmaken zelf en door de 
rol van architectuur en ontwerpers in Rotterdam.

Allereerst de hoge verwachtingen die de overheid heeft in de huidige 
‘participatiesamenleving’. De lofuitingen ‘van bovenaf’ voor wijktuinen, 
startups, pop-up initiatieven en andere ‘charmante’ kleinschalige pro-
jecten in het publiek domein (vgl. Van der Steen, Scherpenisse, Hajer, 
Gerwen, & Kruitwagen, 2014) construeren het beeld van een succes-
volle reactie vanuit de samenleving op een terugtrekkende overheid. 
In werkelijkheid is alle inzet minder vrijblijvend, onvoorwaardelijk en 
vanzelfsprekend dan de lofuitingen doen vermoeden. De Leeszaal West 
in Rotterdam bijvoorbeeld, werd – in de woorden van Uitermark (2014) 
– al snel een bedevaartsoord voor het bestuur en beleidsmakers van de 
stad. De initiatiefnemers van de Leeszaal West zelf waarschuwen ech-
ter niet te euforisch te zijn en een zelforganisatie als de Leeszaal West 
tot norm te verheffen. Zo beschikt niet iedereen over voldoende zelfor-
ganiserend vermogen (zoals voldoende civil skills, relatief sterke net-
werken en toegang tot instituties) om daadwerkelijk te interveniëren 
in de gebouwde stad (Uitermark, 2012). Daarnaast wijzen onderzoekers 
erop dat initiatieven uit de samenleving niet zelden van bovenaf wor-
den ingegeven en aangemoedigd door lokale overheden (vgl. Rijshouwer 
& Uitermark, 2015; Schinkel, 2012; pbl & Urhahn Urban Design, 2012).

Ten tweede kent het nieuwe stadmaken wellicht een te bescheiden op-
stelling en aanpak. De lokale betrokkenheid en focus zorgen voor veel 
energie maar kunnen belemmerend zijn substantiele veranderingen te 
bewerkstelligen. “Go beyond the local”, adviseren de onderzoekers van 
Failed Architecture (Boer & Minkjan, 2016). 
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Alleen met meer zakelijkheid en ondernemerschap kan het nieuwe 
stadmaken geen ‘pauzenummer’ meer zijn (De Vries, 2015), maar de 
opmaat voor een nieuwe werkelijkheid. 

Het derde punt is de kwetsbaarheid van het nieuwe stadmaken. Veel 
initiatieven en projecten die te scharen zijn onder het nieuwe stadma-
ken kennen een onzeker toekomstperspectief. Ze zijn soms gechargeerd 
gezegd een charmante, creatieve opvulling in een tussentijd, waarbij de 
kans aanwezig is dat “[t]hey might pop-off as quickly as they popped-up” 
(Boer & Minkjan, 2016). Bij het Hefpark in de wijk Feijenoord bijvoor-
beeld bleek uit onderzoek van het lectoraat Dynamiek van de Stad dat 
de onduidelijke toekomst het initiatief kwetsbaar maakt (Ter Avest & 
De Jong, 2014). Zo wordt het Hefpark als zodanig door de gemeente tot 
2019 gedoogd, met het oog op potentiële (en oorspronkelijke) vastgoed-
ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is wijktuin de Carnissetuin in de 
wijk Charlois. De voormalige educatieve tuin kreeg na sluiting in 2012 
een tweede leven als gemeenschapstuin en een plek voor ontmoeting 
en educatie. Desondanks werd de Carnissetuin in 2015 definitief ge-
sloten na een lange strijd tussen de betrokken bewoners en andere be-
langhebbenden (een school, een aannemer en de gemeente). Loorbach 
en Van Steenbergen (2015) spreken van een schizofreen besluit van 
de gemeente. Ondanks de sympathie voor de inzet ‘van onderop’ blijkt 
dus dat ten alle tijden rekening moet worden gehouden met, zoals De 
Vries (2015, p. 123) stelt, “de realiteit van en belangen in de (vastgoed)
economie.” Ook Hellweg (2014) waarschuwt voor de impact van een 
nieuwe real estate boom – traditionele partijen kunnen zo weer het heft 
in handen nemen.

Ten slotte denk ik dat het nieuwe stadmaken als aanpak weinig kans-
rijk is door de rol en positie van architectuur in Rotterdam. In deze 
stad is volgens architectuurcentrum air, “architectuur het enige wat 
we hebben” (Mandias, 2016). Met gerenommeerde bureaus als kaan, 
Neutelings Riedijk, mvrdv, oma en West 8 is het de enige creatieve sec-
tor waarin Rotterdam Amsterdam voorbij streeft. De vestiging van in-
stituten als het voormalig NAi, het Stimuleringsfonds en het Berlage 
Instituut als ook de rol van Rem Koolhaas als change agent zijn hierin 
cruciaal geweest (Kloosterman, 2008). 
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Al decennia krijgen nationale en internationale ‘starchitects 7) ’ de ruim-
te om te bouwen in Rotterdam wat volgens Wainwright (2013) heeft 
geleid tot een ongemakkelijke “catalogue of architects, bold dreams and 
attempts”. De aandacht voor architectuur leidt tot een constante zoekt-
tocht naar nieuwe ‘iconen’. Het cultureel kapitaal (‘iconische’ architec-
tuur) wordt in Rotterdam geruisloos geconverteerd in symbolisch kapi-
taal. De Erasmusbrug is hiervan het bewijs. Ontwerpers spelen hierin ook 
een belangrijke rol, niet alleen als producenten van architectuur maar 
ook als producenten van frames. Met nieuwe verhalen vol symbolen en 
metaforen worden deze frames geconstrueerd, vergezeld met strakke 
renders en veelbelovende artists impressions. Op deze manier wordt be-
tekenis gegeven aan plannen en projecten in de hoop dat deze door de 
doelgroep (bijvoorbeeld wethouders, investeerders of huizenkopers) op 
een bepaalde manier wordt geïnterpreteerd (vgl. Dembski & Salet, 2010). 
Bekende voorbeelden zijn de ‘Manhattan aan de Maas’-campagne ten be-
hoeve van de Kop van Zuid en de marketingcampagne van de Markthal 8).

Als we de balans opmaken en kijken naar de netto fysieke toevoegin-
gen en veranderingen in de laatste jaren, dan is het nieuwe stadmaken 
in Rotterdam geen nieuwe productiekracht. Het feit dat de stad nu op 
de ‘juiste’ lijstjes staat is grotendeels te danken aan enkele architec-
tonische blikvangers: het vernieuwde Rotterdam Centraal, De Rotter-
dam, het Timmerhuis en de Markthal. Op korte termijn wordt deze lijst 
aangevuld met een gerevitaliseerde Coolsingel, het Collectiegebouw 
voor het Museum Boijmans Van Beuningen en het forum 9). De stad 
als geheel lijkt de laatste jaren een handvol winnaars te kennen, die 
bovendien op een vrij anonieme, traditionele manier stad maken – al 
is de Luchtsingel hierop een uitzondering. De positie van architectuur 
in Rotterdam zorgt er voor dat het nieuwe stadmaken slechts in een 
nichegebied werkt aan de stad.
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7) Dit is de benaming voor een groep internationaal gewaarde en populaire architecten, diens 
     ontwerpen vaak veel aandacht genieten. Voorbeelden zijn Santiago Calatrava, Norman Foster, 
      Daniel Liebeskind, Rem Koolhaas en wijlen Zaha Hadid.
8) Buiten Rotterdam is de presentatie van Rem Koolhaas in 1992 voor zijn IJ-oeverplan in
      Amsterdam wellicht het bekendste voorbeeld. Met een sterk verhaal, een duidelijke visie
      en een vooruitstrevende maquette overtuigende Koolhaas vriend en vijand van de noodzaak
      van een grootschalige kantoorlocatie in de stad. De presentatie was op de stadstelevisie te zien.
9) Wanneer we naar deze projecten kijken zien we dat deze door een select gezelschap zijn
      ontworpen: Rotterdam Centraal (Benthem Crouwel, mvsa en West 8), De Rotterdam (oma),
      Timmerhuis (oma), Markthal (mvrdv), Coolsingel (West 8), Collectiegebouw (mvrdv) en
      forum (oma).



4.3.2    Het nieuwe stadmaken als een nieuwe en 
            vernieuwende manier van samenwerking

Na gekeken te hebben naar de inhoud kijken we nu naar het proces. 
De vraag die in deze paragraaf centraal staat is in hoeverre het nieu-
we stadmaken nieuwe of vernieuwende manieren van samenwerking 
biedt. Franke, Niemans en Soeterbroek (2015) zien de ingezette bewe-
ging niet alleen als een nieuwe manier van werken aan de stad, maar 
ook als een zoektocht naar een nieuw (en gelijkwaardig) speelveld. Dit 
speelveld verandert moeizaam van spelregels en deelnemers. Waar in 
sommige domeinen ‘business as usual’ op onderdelen steeds minder 
vanzelfsprekend wordt (denk aan energiecoöperaties, denk aan Buurt-
zorg), past het (fysiek)ruimtelijk domein zich maar moeizaam aan. Dit 
komt doordat er (nog steeds) ontwikkelingen gaande zijn die het nieu-
we stadmaken ondermijnen en de reflex van overheden initiatieven 
‘van onderop’ te kapen. Ik zal dit kort toelichten.

Allereerst zijn er (nog) tal van ontwikkelingen ‘van bovenaf’ in de stad 
die het nieuw aangemeten elan – lof voor de zelforganiserende stad 
– ondermijnen. Het bieden van ruimte aan nieuwe partijen moet ook 
letterlijk worden opgevat: publieke ruimte in de stad (Van der Steeg, 
2016). Als we bijvoorbeeld kijken naar het maatschappelijk vastgoed 
in Rotterdam, wordt enerzijds zelfbeheer van ontmoetingsplekken in 
wijken aangemoedigd maar anderzijds worden vierkante meters maat-
schappelijk vastgoed afgestoten. De Leeszaal West is een voorbeeld van 
deze paradoxale situatie. In de eerder beschreven politiek-bestuurlijke 
populariteit zit een tegenstrijdigheid, want gemeentelijke bezuinigin-
gen zijn immers de reden dat wijkbibliotheken zijn gesloten en de Lees-
zaal West is opgericht. Bovendien is er niet voor iedere gesloten wijk-
bibliotheek een leeszaal in de plaats gekomen.

Ten tweede ligt het gevaar op de loer dat je als stadmaker of initia-
tief wordt ingepast op de (participatie)agenda van de gemeente (Soe-
terbroek, 2015). Het nieuwe stadmaken past volgens Boer en Minkjan 
(2016) feilloos in het frame van de (‘nieuwe’) overheid. 
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Stadmakers organiseren zich in het publieke domein en investeren in 
hun nabije leefomgeving maar ze blijven onlosmakelijk onderdeel van 
het heersende systeem. Deze spagaat wordt ook (h)erkend (vgl. drift 
& Kennisland, 2016). Een initiatief ‘van onderop’ wordt door de over-
heid bovendien geregeld ‘gekoloniseerd’, meent Reijndorp (2010). Dit is 
bijvoorbeeld gebeurd bij Opzoomeren. Opzoomeren ontstond in 1989 als 
bewonersprotest tegen de vervuiling van de Opzoomerstraat. Het groei-
de uit tot populair stedelijk beleidsinstrument en gemeentelijk  ‘knuf-
felproject’ bij uitstek. Inmiddels is het zelfs als werkwoord opgenomen 
in de Van Dale.

Toch biedt het nieuwe stadmaken als sociale innovatie voldoende per-
spectieven, handreikingen en werkbare bestandsdelen om op een an-
dere, nieuwe manier samen te werken aan de stad. Dit is ook hard nodig, 
want de overheid is – zoals Philip Karré in zijn working paper in deze 
bundel laat zien – haar rol als grote maatschappelijke probleemoplosser 
kwijtgespeeld; de samenleving is minder maakbaar dan ooit veronder-
steld. De witte laboratoriumjassen van de ‘getrainde deskundigen’ (vgl. 
Hajer, Grijzen & Van ‘t Klooster, 2010) roepen beelden op uit een ver 
verleden. We zien nu een zoekende overheid die probeert in te spelen op 
het nieuwe stadmaken (Soeterbroek, 2015; Loorbach & Van Steenber-
gen, 2015). Pilots en experimenten worden ingesteld, naar Brits voor-
beeld worden nieuwe buurtrechten verkend en speciale programma’s 
en leergangen worden opgetuigd om ambtenaren in een andere rol te 
krijgen. Ook zijn ontwerpers steeds meer socially-driven – hun traditio-
nele taak (gebouwen ontwerpen) gaat over in een bredere, meer maat-
schappelijke opdracht (Aureli, 2013).

En wanneer er op een traditionele, anonieme manier wordt stad 
gemaakt (denk aan ‘geheime’ een-tweetjes tussen overheid en 
markt), leidt dit dikwijls tot maatschappelijke onrust. Recente voor-
beelden zijn kritieken op de komst en aanbesteding van het Col-
lectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen, de voorge-
stelde transformatie van de Lijnbaan en op het belastinggeld dat 
in de Markthal is gestoken – en voor wie is die Markthal er eigen-
lijk, vraagt Reijndorp zich openlijk af (2014). Zelfs de gecreëeerde 
frames en artists impressions ontsnappen niet aan de publieke opinie.
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Het nieuwe stadmaken laat zien hoe over sectoren en domeinen heen 
gekeken en simultaan aan meerdere vraagstukken gewerkt kan wor-
den, cross-sectoraal en integraal (vgl. drift  & Kennisland, 2016). Dit is 
van grote waarde nu dit soort oplossingen en benaderingen juist nodig 
zijn voor steeds complexere en dynamische vraagstukken en opgaven.

4.4      Afsluiting

Uitgaande van de brede definitie van sociale innovatie is het nieuwe 
stadmaken slechts op onderdelen een sociale innovatie. Het nieuwe 
stadmaken biedt interessante perspectieven voor een systemische 
doorbraak, maar is (nog) nauwelijks een doorbraak in oplossingen. In 
andere woorden, initiatieven en projecten maken nog nauwelijks de 
stad, maar laten wel zien hoe we samen stad kunnen gaan maken waar-
bij andere waarden worden nagestreefd dan voorheen gangbaar waren. 
Een groot gevaar is echter dat het nieuwe stadmaken in een niche blijft 
werken. En dat alle inzet en energie door gevestigde spelers louter als 
‘sympathiek’ of ‘creatief’ wordt bestempeld. Wat nodig is, is dat ook alle 
‘oude’ partijen zichzelf bij de opkomende groep stadmakers scharen en 
dus ook ontwerpers, ambtenaren, watermanagers, verkeerskundigen, 
vastgoedadviseurs en projectontwikkelaars zich realiseren dat ook zij 
stadmakers zijn.

Om vervolgens sociaal innovatief te zijn is het belangrijk dat de stad 
hiervoor vrijruimtes biedt. Door de recente populariteit van Rotterdam 
zijn vrije ruimtes echter schaarser en worden ruimteclaims heviger. 
Voor wie zijn bijvoorbeeld de nieuwe of (nog) lege plekken in de stad, 
bijvoorbeeld alleen voor de ‘sterke schouders’ 10)? Juist vrijruimtes zijn 
waardevol voor een stad en raken volgens Jans (2011) tot de kern van 
het debat over openbaarheid, democratisering en diversiteit en de ver-
houding van bewoners tot hun stad. En dit gesprek, het stilstaan bij 
de betekenis en invulling van onze leefomgeving, is in een stad juist 
cruciaal.
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10) In Rotterdam zijn dit studenten, young professionals, ‘kansrijke gezinnen’ en empty  
       nesters. De gemeente zet zich in deze groepen nadrukkelijker dan voorheen aan 
        de stad te binden door ze er naartoe te trekken of voor de stad te behouden.



De stad moet in debat blijven om tot een nieuwe werkelijkheid te ko-
men en om ruimte te scheppen voor sociale innovatie. De toename 
van online en offline debat- en dialoogplatformen stemmen hoopvol, 
zoals TEDxTalks, Tegenlicht Meet-Ups, Vers Beton, Verhalenhuis Bel-
védère en de Architectuur Biënnale. Dit mag uiteraard ook onaange-
kondigd, ongeorganiseerd en ‘eigenwijs’. Zoals de initiatiefnemers van 
de Luchtsingel die zich gevraagd en ongevraagd hard maken voor het 
anders ontwikkelen en besturen van de stad 11). Niet alleen het pro-
duct (een voetgangersbrug) staat in hun werk centraal, maar juist ook 
het proces en het zoeken naar nieuwe rollen en verhoudingen (Lod-
der et al., 2014). Niet als oplossing van problemen, maar als zoektocht 
naar nieuwe verhalen, nieuwe benaderingen, nieuwe verhoudingen en 
nieuwe waarden. En laten we niet jubelen zodra er ‘iets’ uit de zelforga-
niserende samenleving komt, maar kritisch blijven en spanningen en 
conflicten niet vermijden of verbloemen. Het ruimtelijk domein zit vol 
interne spanningen en contradicties maar deze worden nauwelijks uit-
gesproken (Ter Avest, 2016). En juist het conflict kan energie losmaken 
om gezamenlijk maatschappelijke opgaven aan te pakken en tot een 
moment van innovatie leiden (Verloo, 2015). Het nieuwe stadmaken 
biedt perspectieven voor nieuwe manieren van werken aan de stad. De 
volgende stap zou moeten zijn dat de stadmakers uit hun niche worden 
bevrijd en dat iedereen die de stad maakt gezamenlijk gaat zoeken naar 
nieuwe verhalen die gaan over de hele stad.
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11) Dit wordt door Elma van Boxel en Kristian Koreman (oprichters en partners 
       van Zus) ‘unsolicited advice’ genoemd.



Bronnen

Aureli, P. V. (2013). Means to an end: the rise and fall of the 
     architectural project of the city. In P. V. Aureli (red.),  
     The city as a project (pp. 14-38). Berlijn: Ruby Press.

Avest, D. ter, & Jong, M. de (2014). De maatschappelijke impact van 
     het Hefpark. Lectoraat Dynamiek van de Stad. Rotterdam: Hogeschool 
     Inholland.

Avest, D. ter (2016, 3 maart). Na het Jaar van de Ruimte het Jaar van de 
     Ruimtelijke Professional. Ruimtevolk. 
     https://ruimtevolk.nl/2016/03/03/na-het-jaar-van-de-ruimte-nu-het-
     jaar-van-de-ruimtelijke-professional

Bent, E. A. G. van den (2010). Proeftuin Rotterdam. Bestuurlijke 
     maakbaarheid tussen 1975 en 2005. Proefschrift. Rotterdam: 
     Erasmus Universiteit.

Boer, R., & Minkjan, M. (2016) Why the Pop-up Hype Isn’t Going to 
     Save Our Cities. Failed Architecture. 
     http://www.failedarchitecture.com/why-the-pop-up-hype-isnt-going-to-
     save-our-cities/

Boonstra, B. (2016). Ruimtelijke planning in een tijd van actief 
     burgerschap. Feature. ArchiNed. 
     https://www.archined.nl/2016/01/ruimtelijke-planning-in-een-tijd-van-
     actief-burgerschap

Bronsveld, C. (2016). “Het is mijn hobby niet!” Rotterdammers over hun 
     initiatieven in de buitenruimte. Onderzoek en Business Intelligence. 
     Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

bsp (2009). Evaluatie sleutelprojecten. Onderzoek in opdracht van het 
     Ministerie van VROM. bsp/Onderzoeksinstituut otb. Gouda: Bureau 
     Stedelijke Planning.

72

https://ruimtevolk.nl/2016/03/03/na-het-jaar-van-de-ruimte-nu-het-jaar-van-de-ruimtelijke-professional/
https://ruimtevolk.nl/2016/03/03/na-het-jaar-van-de-ruimte-nu-het-jaar-van-de-ruimtelijke-professional/
https://www.failedarchitecture.com/why-the-pop-up-hype-isnt-going-to-save-our-cities/
https://www.failedarchitecture.com/why-the-pop-up-hype-isnt-going-to-save-our-cities/
https://www.archined.nl/2016/01/ruimtelijke-planning-in-een-tijd-van-actief-burgerschap
https://www.archined.nl/2016/01/ruimtelijke-planning-in-een-tijd-van-actief-burgerschap


Cammen, H. van der, & Klerk, L. de (2003). Ruimtelijke ordening. 
     Van grachtengordel tot Vinex-wijk. Houten: Het Spectrum.

Dembski, S., & Salet, W. (2010). The transformative potential of 
     institutions: how symbolic markers can institute new social 
     meaning in changing cities. Environment and Planning A, 42, 611-625.

Doucet, B. (2010). Rich cities with poor people. Waterfront 
     regeneration in the Netherlands and Scotland. Proefschrift. 
     Utrecht: Universiteit Utrecht.

drift & Kennisland (2016). Stadmakers in Nederland. Welke (kennis-)
     infrastructuur helpt bottom-up-initiatieven bij het realiseren van maat-
     schappelijke vernieuwing? Challenge Stad van de toekomst. cc by

Franke, S., Lammers, B., & Reijndorp, A. (2015). De (her)ontdekking van 
     de publieke zaak. In Franke S., Niemans J. & Soeterbroek F. (red.), 
     Het nieuwe stadmaken (pp. 43-58). Haarlem: tranciyxvaliz.

Franke, S., Niemans, J., & Soeterbroek, F. (2015). Gedreven pioniers. 
     In Franke S., Niemans J. & Soeterbroek F.  (red.), Het nieuwe stadmaken 
     (pp. 7-16). Haarlem: tranciyxvaliz.

Hajer, M., Grijzen, J., & Klooster, S. van ‘t (2010). Sterke verhalen. 
     Hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt. Design and Politics #3. 
     Rotterdam: 010 Publishers

Hellweg, U. (2014). ‘Stadmakers’ Rotterdam – A New Model of Civil Society-
     Based Urban Development? Lecture Guest Urban Critic 2014 
     Stadmakerscongres, 28 November 2014.

Issaias, P. (2013). The absence of plan as a project: on the planning 
     development of modern Athens: 1830-2010. In P. V. Aureli (red.), 
     The city as a project (pp. 291-333). Berlijn: Ruby Press.

Iveson, K. (2013). Cities Within the City. Do-It-Yourself Urbanism and 
     the Right to the City. International Journal of Urban and Regional 
     Research, 37(3), 941-56.

73



Jans, E. (2011). De blik van de gevallen engel. Of: hoeveel stad verdraagt 
     de mens?. In R. Frissen & S. Aarchaoui, Integratie & de metropool. 
     Perspectievenvoor 2040 (pp. 129-144). Amsterdam: Van Gennep.

Klijn, E.H. (2009). Public-private partnerships in the Netherlands: 
     policy, projects and lessons. Economic Affairs, 29(1), 26-32.

Kloosterman, R. (2008). Walls and bridges: knowledge spillover between 
     ‘superdutch’ architectural firms. Journal of Economic Geography, 1-19.

Lengbeek, A. (2015). Stadmakers Rotterdam. Connectiviteit, common 
     grounds, contract. In Franke, S., Niemans, J. & Soeterbroek, F. (2015),      
     Het nieuwe stadmaken (pp.99-110). Haarlem: tranciyxvaliz.

Lenos, S., Sturm, P., & Vis, R. (2006). Burgerparticipatie in gemeenteland. 
     Quick scan van 34 coalitieakkoorden en raadsprogramma’s voor de periode 
     2006-2010. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.

Lodder, M., Loorbach, D., Meijer, M. J. M., Peek, G. J., Raak, R. van, & 
     Verhagen, M. (2014). Perspectieven op de Luchtsingel. Verkenning naar 
     de effecten van een Stadsinitiatief. Rotterdam: drift/Hogeschool 
     Rotterdam.

Loorbach, D., & Steenbergen, F. van (2015, 26 juni). Carnissetuin tegen 
     de vlakte voor groen wonen. Schizofreen besluit schoffelt waardevol 
     buurtgroen weg. Vers Beton. 
     https://versbeton.nl/2015/06/carnissetuin-tegen-de-vlakte-voor-groen-
     wonen/

Mandias, S. (2016, 24 mei). Patrick van der Klooster: “Architectuur is 
     het enige wat we hebben”. Vers Beton. 
     https://versbeton.nl/2016/05/patrick-van-der-klooster-architectuur-is-
     het-enige-wat-we-hebben/

Miazzo, F., & Kee, T. (red.) (2014). We own the city: enabling community 
     practice in architecture and urban planning in Amsterdam, Hong Kong, 
     Moscow, New York and Taipei. Haarlem: trancityxvaliz.

74

https://versbeton.nl/2015/06/carnissetuin-tegen-de-vlakte-voor-groen-wonen/
https://versbeton.nl/2015/06/carnissetuin-tegen-de-vlakte-voor-groen-wonen/
https://versbeton.nl/2016/05/patrick-van-der-klooster-architectuur-is-het-enige-wat-we-hebben/
https://versbeton.nl/2016/05/patrick-van-der-klooster-architectuur-is-het-enige-wat-we-hebben/


Mulgan, G. (2007). Social Innovation. What it is, why it matters and how it 
     can be accelerated. Londen: The Young Foundation.

Nicholls, A., Simon, J., & Gabriel, M. (2015). Introduction: Dimensions 
     of Social Innovation. New Frontiers in Social Innovation Research, 1-26. 
     HoundmillsBasingstok. Hampshire/New York: Palgrave Macmillan.

pbl & Urhahn Urban Design (2012). Vormgeven aan de spontane stad. 
     Belemmeringen en kansen voor organische stedelijke herontwikkeling. 
     Planbureau voor de Leefomgeving & Urhahn Urban Design, Den Haag/
     Amsterdam: Planbureau voor de Leefomgeving.

pbl (2016). De verdeelde triomf. Verkenning van stedelijkeconomische 
     ongelijkheid en opties voor beleid. Ruimtelijke Verkenningen 2016. 
     Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Reijndorp, A. (2010). Ruimte voor plaats. Beelden en betekenissen. 
     In A. Reijndorp & L. Reinders, De alledaagse en geplande stad. 
     Over identiteit, plek en thuis (pp. 9-25). Haarlem: trancityxvaliz.

Reijndorp, A. (2014, 2 december). Is de Markthal in Rotterdam een 
     markthal? Recensie. ArchiNed 
     https://www.archined.nl/2014/12/is-de-markthal-in-rotterdam-een-
     markthal   

Rijshouwer, E., & Uitermark, J. (2015). De Stad van iedereen? 
     Eigenaarschap van Amsterdamse burgerinitiatieven. 
     Amsterdam/Rotterdam: Gemeente Amsterdam/Erasmus Universiteit.

Schinkel, W. (2012). Van bestuur naar zelfbestuur. Overheid, burger 
     en zelforganisatie. Essays Toekomst van de stad. Den Haag: Raad voor 
     de Leefomgeving en Infrastructuur.

Seghers, A., & Seghrouchni, Z. (2013, 2 april). Een dansuitvoering 
     tussen top-down en bottom-up. Tussentijd in Ontwikkeling. 
     http://www.tussentijdinontwikkeling.nl/blog/een-dansuitvoering-tussen-
     top-down-en-bottom-up-872 

75

https://www.archined.nl/2014/12/is-de-markthal-in-rotterdam-een-markthal
https://www.archined.nl/2014/12/is-de-markthal-in-rotterdam-een-markthal
http://www.tussentijdinontwikkeling.nl/blog/een-dansuitvoering-tussen-top-down-en-bottom-up-872
http://www.tussentijdinontwikkeling.nl/blog/een-dansuitvoering-tussen-top-down-en-bottom-up-872


Soeterbroek, F. (2015). Stadmakers als happy infiltrators in de systeem-
     wereld. In Franke, S., Niemans, J. & Soeterbroek, F. (2015), Het nieuwe 
     stadmaken (pp.29-42). Haarlem: tranciyxvaliz.

Steeg, T. van der (2016). Werken tussen tactieken en publieken. Een pleidooi 
     voor de terugkeer van de publieke dienaar. Essay in samenwerking met 
     Arnold Reijndorp. Haarlem: trancityxvaliz.

Steen, M. van der, Scherpenisse, J., Hajer, M., Gerwen, O.J., & Kruitwagen, S. 
     (2014). Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samen-
     leving. nsob/pbl. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar 
     Bestuur.

Sterk, E., Specht, M., & Walraven, G. (red.) (2013). Sociaal ondernemer-
     schap in de participatiesamenleving. Van de brave naar de eigenwijze 
     burger. Apeldoorn: Garant Uitgevers.

Uitermark, J. (2012). De zelforganiserende stad. Essays Toekomst van 
     de stad. Den Haag: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Uitermark, J. (2014). Verlangen naar Wikitopia. Oratie. Rotterdam: 
     Erasmus Universiteit Rotterdam.

Venhuizen, H. (2010). Van laboratoriumjas naar planspel. Nova Terra. 
     Speciale editie Randstad 2040. Den Haag: Nirov.

Verloo, N. (2015). Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for 
     urban democracy. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van 
     Amsterdam.

Vries, S. de (2013, 1 september). De ontdekking van het wijkkapitaal.      
     Ruimtevolk. 
     https://ruimtevolk.nl/2013/09/01/wijkkapitaal-als-nieuwe-perspectieven-
     voor-stedelijke-vernieuwing/

Vries, S. de (2015). Ondernemerschap en de emancipatie van het 
     stadmaken. In Franke, S., Niemans, J. & Soeterbroek, F. (2015) 
     Het nieuwe stadmaken (pp. 121-128). Haarlem: tranciyxvaliz.

76

https://ruimtevolk.nl/2013/09/01/wijkkapitaal-als-nieuwe-perspectieven-voor-stedelijke-vernieuwing/
https://ruimtevolk.nl/2013/09/01/wijkkapitaal-als-nieuwe-perspectieven-voor-stedelijke-vernieuwing/


Vrieze, R. de (2015, 29 oktober). Stadmaken, naar een cultuur van 
     coöperatie. Recensie. ArchiNed. 
     https://www.archined.nl/2015/10/stadmaken-naar-een-cultuur-van-
     cooperatie

Wainwright, O. (2013, 18 november). Rem Koolhaas’s De Rotterdam: 
     cut and paste architecture. The Guardian. 
     http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/nov/18/rem-koolhaas-de-
     rotterdam-building

77

https://www.archined.nl/2015/10/stadmaken-naar-een-cultuur-van-cooperatie
https://www.archined.nl/2015/10/stadmaken-naar-een-cultuur-van-cooperatie
http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/nov/18/rem-koolhaas-de-rotterdam-building
http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/nov/18/rem-koolhaas-de-rotterdam-building


Auteursinformatie

David ter Avest MSc. is stadsgeograaf en als research fellow verbonden 
aan het lectoraat Dynamiek van de Stad. Daarnaast is hij als project-
leider verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

d.j.ter.avest@hr.nl

78



Guido Walraven                      Nabeschouwing 

5          Duurzame resultaten van sociale innovatie en 
            het perspectief van de rechtvaardige(r) stad

5.1      Onderzoek naar sociale innovatie en sociaal 
            ondernemerschap in de stad van nu 

De stad wordt vanouds geassocieerd met creativiteit en vernieuwing. 
Toen de tegenstelling stad en platteland van grote betekenis was (van-
af de Oudheid), kwam politieke, culturele en ook economische vernieu-
wing al vooral tot stand in de stad. In sterk verstedelijkte landen zoals 
Nederland is de tegenstelling tussen stad en platteland recent steeds 
minder belangrijk, maar de associatie van de stad met creativiteit en 
vernieuwing is gebleven. De creatieve klasse is bij uitstek verbonden 
met de stad (Florida, 2002, 2008). Ook veel bedrijven vestigen zich bij 
voorkeur in een stad, onder meer vanwege de variëteit aan voorzienin-
gen (Sassen, 2001). De digitale revolutie maakte het mogelijk veel soor-
ten werk te doen vanaf elke plek met wifi, maar toch blijken zzp-ers 
ook nu juist graag in de stad te werken, bijvoorbeeld in hippe koffiebars, 
gedeelde tijdelijke werkplekken of verzamelgebouwen van start-ups. 
De klassieke kenmerken van de stad zoals beschreven door de Chicago 
school van de stadssociologie lijken vernieuwing te bevorderen: bevol-
kingsdichtheid, diversiteit en ‘state of mind’ ofwel een set van attitudes 
en ideeën (Wirth, 1930; Park et al., 1925). Stedelijkheid lijkt kortom 
een goede voedingsbodem voor creativiteit en vernieuwing. Tegen die 
achtergrond is het interessant nader te onderzoeken hoe in het bijzon-
der sociale innovatie vorm krijgt in de tegenwoordige stad. Vanuit het 
lectoraat Dynamiek van de Stad hebben we dat de afgelopen jaren op 
verschillende manieren gedaan.

Het eerste onderzoek is gestart in 2008. Toen is de stand van de litera-
tuur rond sociaal ondernemerschap in kaart gebracht. Dat ondernemer-
schap werd toen vooral beschouwd als het zoeken van een duurzaam 
evenwicht tussen People, Planet & Prosperity. 

79



In Rotterdam is daarnaast bij zes sociale ondernemingen onderzocht 
hoe zij omgingen met de spanning tussen het maken van financiële en 
maatschappelijke winst. Daarbij bleek het te gaan om complexe afwe-
gingen, die omschreven kunnen worden als een spagaat van waarden. 
De conclusie van het onderzoek was dat de betekenis van sociaal onder-
nemerschap vooral lag in het zichtbaar maken en versterken van rela-
ties tussen verschillende vormen van ‘kapitaal’: economisch, sociaal, 
ecologisch en ook intellectueel kapitaal. Die verbinding maakt sociale 
innovatie mogelijk. Sociale innovatie kwam in het onderzoek bijvoor-
beeld ter sprake bij Grand Hotel Philadelphia waar veel jongeren met 
een beperking leerwerktrajecten volgden, MilieuDivers dat onder meer 
activiteiten voor Rotterdammers met een minderheidsachtergrond or-
ganiseerde, en Studio Hergebruik waar de maatschappelijke waarde van 
de spelende mens tegenover de consumerende mens werd gezet. (De 
hoofdpublicatie van het eerste onderzoek is De Brabander e.a., 2009.)

Het vervolgonderzoek van het lectoraat werd vanaf 2010-2011 door 
een nieuw team gericht op de vele initiatieven van burgers die inmid-
dels waren ontstaan. Bornstein en Davis (2010) noemden dat sociaal 
ondernemerschap 3.0. Aanvankelijk was de aandacht vooral uitgegaan 
naar sociaal ondernemers als vernieuwende denkers en doeners met 
grote maatschappelijke impact – sociaal ondernemerschap 1.0. Vervol-
gens werd de focus verlegd van individuen naar organisaties die sociaal 
ondernemerschap excellent vorm wilden geven: 2.0. (Achteraf kun je 
vaststellen dat deze vorm het onderwerp was van het eerste onderzoek 
van het lectoraat naar sociaal ondernemerschap; De Brabander e.a., 
2009.) Tenslotte gaat het bij sociaal ondernemerschap 3.0 om burgers 
die zijn toegerust als changemaker te denken en handelen: zij wer-
ken krachtig samen met anderen om maatschappelijke veranderingen 
te realiseren. Waar bij 1.0 en 2.0 het bedrijf met diensten en produc-
ten centraal stond, daar staan bij sociaal ondernemerschap 3.0 maat-
schappelijke kwesties als armoede en duurzaamheid centraal en de 
manieren waarop burgers die samen ondernemend aanpakken. Andere 
woorden voor die ondernemende actieve burgers zijn ‘everyday ma-
kers’,  specifieke ‘boundary spanners’ of recent ook stadmakers (Bang & 
Sørensen, 2001; Franke e.a.,2015; Williams, 2002; De Graaf e.a., 2011).
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Een eerste inventarisatie leverde in 2012 al snel ongeveer veertig ini-
tiatieven op, die we hebben onderzocht en op de website De Makers van 
Rotterdam hebben gezet. Het onderzoek ging dieper in op vijf prak-
tijken. Meestal speelde sociale innovatie daar ook een rol bij, zoals bij 
Leeszaal Rotterdam West of de Voedseltuin. Om greep te krijgen op het 
verschijnsel is een typologie ontwikkeld en is nagegaan onder welke 
voorwaarden initiatieven succes kunnen hebben. De initiatieven zijn 
vooral te beschouwen als het vormgeven van de participatiesamenle-
ving van onderop, in de alledaagse of geleefde stad. Vaak geïnspireerd 
vanuit een gedroomde stad: het gaat om praktisch idealisme. Voortbou-
wend op het eerste onderzoek ging het bij de conclusies over de beteke-
nis van de initiatieven, over sociaal kapitaal als grondstof, maken als 
waarde, organiseren en veranderen, over oefenen in de praktijk en de 
stad als sociaal laboratorium daarvoor. Vanuit internationaal perspec-
tief werden de ontwikkelingen in Rotterdam als onderdeel van een bre-
dere trend beschouwd en hoe van daaruit gekeken kon worden naar de 
vraag hoe lokale initiatieven tot duurzame veranderingen in sociale 
structuren kunnen leiden ofwel tot sociale innovatie. (De hoofdpublica-
tie van het tweede onderzoek is Sterk, Specht en Walraven (red.), 2013.)

De maatschappelijke initiatieven zijn met de nodige distantie onder-
zocht. Met transparantie over de mate van betrokkenheid van onder-
zoekers bij bepaalde initiatieven, zonder roze bril (Uitermark, 2014) en 
met oog voor pijnlijke vragen, zoals die naar duurzame effecten. Derge-
lijke effecten kun je omschrijven als sociale innovaties en daar gaat het 
uiteindelijk om: hoe je samen taaie en ongetemde  maatschappelijke 
kwesties (wicked problems) zo kunt aanpakken dat er substantiële en 
duurzame stappen vooruit worden gezet door de mensen die het betreft. 
Bijvoorbeeld wanneer mensen die dakloos en/of verslaafd zijn geweest 
rust en regelmaat vinden door in de Voedseltuin te gaan werken die 
groente teelt voor de voedselbank, waardoor zij voelen dat hun inzet 
betekenis heeft. Vandaar dat we sociale innovatie centraal hebben ge-
steld in het derde onderzoek van het lectoraat (vanaf 2015). Dat bete-
kent (opnieuw) een zekere verschuiving van de focus: van sociaal on-
dernemerschap 3.0 naar sociale innovatie. Het deels vernieuwde team 
heeft zich eerst georiënteerd op het thema en heeft plannen gemaakt 
de eerder ingezette lijnen te verdiepen en verbreden. Dat oriëntatie-
proces heeft geleid tot de drie working papers, die hier zijn gebundeld. 
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In deze slotbeschouwing probeer ik enkele hoofdlijnen uit de drie bij-
dragen te verbinden, laat ik zien hoe onze onderzoeken gekenmerkt 
worden door een multidisciplinaire aanpak en een lerend perspectief, 
en schets ik perspectieven voor vervolgactiviteiten als de experimen-
tele en rechtvaardige stad. 
 

5.2      Rode draden in de working papers  

De drie bijdragen aan deze bundel gaan vanuit verschillende invals-
hoeken in op sociale innovatie. Wat zijn de inhoudelijke hoofdlijnen en 
welke rode draden zijn er te zien tussen die papers?  

Philip Karré wijst er in zijn bijdrage op dat bij sociale innovatie ook be-
langen en waarden een rol spelen, die kunnen botsen en tot politieke 
strijd kunnen leiden. Veel sociale ondernemingen, burgerinitiatieven 
of living labs geven vorm aan waarden als vrijheid, gelijkheid en so-
lidariteit. Enerzijds willen ze daarbij vaak alternatieven ontwikkelen 
voor bestaande situaties en praktijken, hetgeen aanleiding kan zijn tot 
politieke strijd  – het gaat ook om verdeelvraagstukken en macht.  An-
derzijds hebben die pogingen zelf vaak een hybride karakter, bijvoor-
beeld wanneer men sociale veranderingen nastreeft op een zakelijke 
manier en dan in een spagaat terechtkomt tussen maatschappelijke en 
financiële waarden. Dat alles vergt veel: evenwichtskunst bij de interne 
botsingen van waarden en bij de externe botsingen het beheersen van 
de kunst van politieke strijd en debat.  

De centrale positie van waarden is vanaf ons eerste onderzoek geana-
lyseerd en het is mooi te zien hoe die lijn nu wordt doorgetrokken en 
van eigen accenten wordt voorzien. Karré doet dat met aandacht voor 
politieke strijd en hybriditeit. Rahimy noemt in haar bijdrage soci-
aal ondernemerschap juist interessant omdat het de spanning tussen 
economische en maatschappelijke waarden opzoekt en die met elkaar 
confronteert. Daarnaast heeft zij ook aandacht voor maatschappelijke 
belangen, het ontwikkelen van een duurzame aanpak van maatschap-
pelijke ongelijkheid en het heroveren van de publieke ruimte juist door 
middel van sociale innovatie. 
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Ter Avest laat tenslotte zien hoe bij de inrichting van de stedelijke 
ruimte belangen van stadmakers tegenover die van grote architecten-
bureaus kunnen staan en wat de rol van de overheid is.

Het gaat bij sociale innovatie om het scheppen van publieke waarden 
en als bestuurskundige geïnteresseerd in vragen van governance wijst 
Karré op de veranderende rollen die overheid, economie en civil society 
daarbij tegenwoordig spelen. Dat levert als het gaat om sociale innova-
tie een genuanceerd beeld op. Burgerinitiatieven starten per definitie 
vanuit de civil society, stadmakers vaak ook (al zijn deze actieve bur-
gers vaak ook zzp-ers met oog voor betaalde klussen); sociaal onderne-
merschap kun je situeren op het snijvlak van civil society en economie, 
coöperaties vaak ook terwijl de overheid soms bij beiden een stimule-
rende rol speelt; en living labs ontstaan vaak uit een samenwerkings-
verband. Ook in ons tweede onderzoek was daar oog voor, toen zijn bij-
voorbeeld de voorbeeldpraktijken gepositioneerd in de driehoek staat, 
markt en civil society.  

De klassieke civil society bestond uit verenigingen, vakbonden en le-
vensbeschouwelijke verbanden zoals kerken; dit werd het maatschap-
pelijk middenveld genoemd en de betekenis daarvan nam al jaren af. 
De recente golf aan burgerinitiatieven en aanverwante zaken heeft ge-
zorgd voor een opleving en vernieuwing. De overheid wil en moet zich 
tot al die vormen van activiteiten verhouden, ze is immers niet langer 
de dominante actor met doorzettingsmacht als het gaat om publieke 
waarden. Beleid is een coproductie geworden. In een aantal opzichten 
is het werken aan sociale innovatie daarmee ook experimenteren met 
democratische vernieuwing. Tegelijkertijd worden alternatieven voor 
de markteconomie uitgeprobeerd op kleine schaal, gericht op samen-
werken, delen en ruilen, op duurzaamheid en hergebruik. Het gaat de 
betrokken actieve burgers niet zozeer om steeds meer consumeren en 
maximale financiële winst op de korte termijn, maar veel vaker om be-
wust (minder) consumeren wat verantwoord en bij voorkeur lokaal is 
geproduceerd. Het gaat om oog voor de lange termijn, het herinvesteren 
van mogelijke financiële opbrengsten en om optimale maatschappelijke 
impact.

83



De bijdrage van Tina Rahimy sluit daar goed op aan. Volgens haar ver-
wijst sociale innovatie namelijk vooral naar een attitude van kritisch 
denken ten opzichte van heersende economische waarden en aan-
names. Zij pleit voor een herwaardering van waarden die daaraan on-
dergeschikt zijn geraakt, zoals betrokkenheid, zorg en creativiteit. Als 
politiek filosoof wil zij dat we de vraag blijven stellen hoe we willen 
leven met anderen. De actieve burgers die in deze bundel centraal 
staan, zijn (denk ik) bezig antwoorden op die klassieke vraag op ver-
nieuwende manieren uit te proberen waarbij juist de nu vaak onderge-
schikte waarden naar boven worden gehaald. Rahimy geeft aan dat de 
maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan naast het kritische 
denken ook innovators nodig hebben, die een nieuwe taal en houding 
scheppen in het denken over het sociale. Als het gaat om taal, dan gaat 
zij onder meer in op de vooronderstelling van het heersende beleid rond 
de participatiesamenleving dat burgers financieel onafhankelijk van de 
overheid (moeten) kunnen functioneren. Daarbij sluit ze aan op analy-
ses van Richard de Brabander vanuit het lectoraat over de mythe van 
zelfredzaamheid (De Brabander, 2014). Als het gaat om houding, dan is 
volgens Rahimy behalve een kritische houding ook openheid van be-
lang en kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid, een element dat we 
onder meer terugzien in de spontane acties van actieve burgers. 

Tot slot formuleert Rahimy in haar bijdrage enkele kritische vragen 
over sociale innovatie en de heersende economische waarden en aan-
names. Aan de hand van Hannah Arendt laat ze zien dat die vragen ook 
politiek zijn, of beter: dat de vragen horen bij wat Arendt het politieke 
noemt. Daarbij dacht ze onder meer aan open publieke ruimtes waar 
diversiteit tot z’n recht kan komen. Deze publieke ruimte wil Rahimy 
vanuit sociale innovatie heroveren en (her)inrichten. Die politieke op-
dracht past bij haar omschrijving van sociale innovatie als een kriti-
sche en open houding en bij de sociale en sociaal-filosofische kernvraag 
hoe we willen samenleven met anderen. 

David ter Avest start bij de definitie van sociale innovatie uit de in-
leiding van de bundel: het is niet alleen het ontwikkelen van nieuwe 
manieren om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, het is ook 
het tot stand brengen van nieuwe en vernieuwende manieren van sa-
menwerking. 
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Daarom ziet Ter Avest het nieuwe stadmaken ook als een sociale inno-
vatie (op z’n minst op onderdelen): stadmaken werkt op een vernieu-
wende manier in en aan de lokale fysieke leefomgeving zodat er ook 
sociale effecten ontstaan. De oude stadsplanning verliep van bovenaf 
met een grote rol voor overheid en vaak ook markt. Het nieuwe stadma-
ken is van onderop door middel van lokale initiatieven ingrijpen in de 
fysieke omgeving. Enerzijds gaat het daarbij om inhoudelijke vernieu-
wing – er is meestal een maatschappelijke missie, het gaat om een fijne 
leefomgeving, een inclusieve samenleving, community building en 
duurzaamheid. Vaak vormt het scheppen van publieke ruimtes daarbij 
de inhoud. Anderzijds gaat het om vernieuwende processen – een bon-
te verzameling van mensen werkt op verschillende manieren samen, 
vaak in nieuwe coalities.

Ter Avest ziet het nieuwe stadmaken als een lonkend perspectief voor 
stedelijke ontwikkeling in het algemeen. Tegelijkertijd is zijn conclusie 
na analyse van de huidige situatie in Rotterdam dat de aanpak daar nog 
weinig kansrijk is, vooral vanwege te hoge verwachtingen van over-
heden, de kwetsbaarheid van de stadmakers, de al te lokale focus en 
de rol van grote architecten(bureaus). Toen de overheid zich vanaf de 
financiële en economische crisis van 2008 terugtrok, werden initiatie-
ven van onderop toegejuicht en werd organische gebiedsontwikkeling 
als kans gezien. Maar toen de overheid weer kon en wilde investeren, 
viel men terug op oude grote opdrachtnemers en nu hebben traditio-
nele partijen weer het heft in handen. De een-tweetjes tussen overheid 
en grote marktpartijen zijn terug, aldus Ter Avest, stadmakers worden 
vooral gezien als een spontane ontwikkeling en niet zozeer als een 
serieuze kracht. 

Wanneer je daarnaar kijkt vanuit de invalshoek van politieke en econo-
mische strijd, dan kun je zeggen dat de stadmakers in Rotterdam (nog) 
geen sterke concurrentiepositie hebben – ze hebben vernieuwende 
waarden maar kunnen tegenover de grote bureaus niet sterk genoeg 
opkomen voor hun belangen. Daarnaast is er geen sprake van een voor 
alle spelers gelijk speelveld (level playing field) in deze markt van 
overheidsopdrachten, met andere woorden niet alle potentiele spelers 
hebben toegang tot het speelveld. 
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Rotterdam experimenteert met het Right to Challenge op sommige be-
leidsterreinen, maar niet op dit terrein van ruimtelijke ordening. Daar-
om pleit Ter Avest voor het bieden van ruimte aan stadmakers. Het gaat 
immers ook over openbaarheid, democratisering en diversiteit, om de 
verhouding van bewoners tot hun stad. Dit pleidooi sluit aan op dat van 
Rahimy over waarden die ondergeschikt zijn geraakt aan dominante 
economische waarden. In haar termen gaat het over ‘de herovering en 
herinrichting van de publieke ruimte van onderop’ en die is in Rotter-
dam de afgelopen periode niet erg succesvol geweest. Dat neemt niet 
weg dat Ter Avest meent dat daar onder bepaalde voorwaarden ver-
andering in kan komen. Misschien kunnen dan niet alleen burgers als 
stadmakers actief worden maar ook andere partijen die rol oppakken, 
zodat het stadmaken zich ‘van marge naar mainstream’ ontwikkeld – of 
zou het dan iets van de innovatieve kracht van onderop verliezen?
 

5.3      Doorgaande lijnen in de onderzoeken van het 
            lectoraat

In alle drie de onderzoeken van het lectoraat sinds 2008 gaat het om 
een multidisciplinaire aanpak en om het ontwikkelen van een lerend 
perspectief. Dat zijn doorgaande lijnen tussen onze onderzoeken. 

Uitgangspunt van het lectoraat is dat onderzoek naar aspecten van de 
dynamiek van de stad multidisciplinair moet zijn. Daarom waren de 
teams ook in deze drie onderzoeken multidisciplinair samengesteld. 
Bovendien hadden de onderzoekers veelal een wetenschappelijke blik 
ontwikkeld die breder was dan alleen hun oorspronkelijke opleiding. 
Achtergronden van de deelnemende onderzoekers lagen in bestuurs-
kunde en beleidswetenschap, economie en bedrijfskunde, sociale we-
tenschappen en sociale geografie, en filosofie. De drie working papers 
die hier zijn gebundeld zijn geschreven door mensen die van opleiding 
bestuurskundige, politiek filosoof en stadsgeograaf zijn. Ik hoop dat de 
lezer af en toe iets heeft gemerkt van de bredere wetenschappelijke 
blik die zij hebben. 
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Wat het lerende perspectief betreft het volgende. Van en met elkaar 
leren en zo nieuwe kennis ontwikkelen in co-creatie past bij onze op-
vattingen over praktijkgericht onderzoek. Samenwerken met professi-
onals in beleid en veldpraktijk, proberen (het perspectief van) burgers 
te betrekken, oog hebben voor de aankomende professionals die we als 
hogeschool opleiden en voor hun docenten. De vakkennis en ervarings-
kennis van deze mensen serieus nemen, die waar nodig expliciteren, en 
nagaan wat die kan toevoegen aan de stand van de kennis uit weten-
schappelijk onderzoek. Daarmee zijn we zowel in ons onderzoek als in 
kenniswerkplaatsen of kennisateliers bezig.

In ons eerste onderzoek moesten we vaststellen dat innovatie door mid-
del van sociaal ondernemerschap nauwelijks werd verbonden met een 
lerend perspectief (De Brabander e.a., 2009, p.  31), terwijl er ook toen 
al hoge verwachtingen waren van sociaal ondernemerschap als mid-
del om maatschappelijke vernieuwing duurzaam en zelfvoorzienend te 
maken. De conclusie van het onderzoek dat sociaal ondernemers goed 
zijn in het verbinden van verschillende waarden of vormen van kapi-
taal roept de vraag op hoe die vaardigheden kunnen worden geleerd 
en overgedragen. Daarvoor werden twee suggesties gedaan. Ten eerste 
kennis delen met andere ondernemers (producenten en leveranciers), 
consumenten en overheden. Ten tweede anders leren denken. Sociaal 
ondernemerschap vraagt andere manieren van denken en kritische 
distantie ten aanzien van  heersende ideeën, concepten en werkwij-
zen (bijvoorbeeld over winst en shareholders of over stakeholders); het 
vraagt zowel een brede blik als het vermogen een situatie vanuit ver-
schillende perspectieven te kunnen zien; het vraagt een experimentele 
houding met creativiteit, verbeeldingskracht en intuïtie.

Wij hebben ons onderzoek toen zo ingericht dat we van en met sociaal 
ondernemers en andere ervaringsdeskundigen konden leren; en de pu-
blicatie zo opgezet dat anderen erop voort konden bouwen in praktijk 
en beleid, onderzoek en onderwijs. Dat alles hebben we ook gedaan bij 
ons tweede onderzoek naar sociaal ondernemerschap 3.0 in de partici-
patiesamenleving. De website van De Makers van Rotterdam wilde een 
platform bieden voor uitwisseling, we hebben dialoogavonden  geor-
ganiseerd waarin sociaal ondernemers met ambtenaren spraken over 
specifieke casussen en dilemma’s en andere kennisbijeenkomsten ge-
houden. 
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Op verzoek van de gemeente hebben we bovendien een leergang ont-
wikkeld voor ambtenaren waarin ze verder werden toegerust om 
vruchtbaar om te gaan met de vernieuwende initiatieven in de stad. 
Die leergang voor ‘nieuwe ambtenaren’ hebben we samen ontwikkeld 
en uitgevoerd met Verhalenhuis Belvédère. Tenslotte bevat het enigs-
zins essayistische boek dat we over het tweede onderzoek maakten een 
apart hoofdstuk over een lerend perspectief. Drie bouwstenen staan 
daarin centraal: de persoon van de reflectieve professional, het pro-
ces van het organisatieleren en de inrichting van leergemeenschappen 
(bijvoorbeeld Communities of Practice). Daarnaast wordt er ook onder-
scheid gemaakt tussen incrementeel, strategisch en tactisch leren, en 
wordt ingegaan op ideeën over leren in de stad en van de stad. In het 
derde onderzoek van het lectoraat is tot nu toe vooral het leren in en 
van de stad enigszins in beeld geweest. In de drie bijdragen aan deze 
bundel wordt het aangestipt door Karré wanneer hij de stad een ex-
perimenteerruimte voor nieuwe praktijken noemt. Minder direct komt 
het langs wanneer Rahimy aandacht vraagt voor spontane creatieve 
activiteiten in het kader van sociale innovatie en wanneer Ter Avest 
vrije ruimte bepleit voor stadmakers die de fysieke ruimte van de stad 
willen verbeteren. In het vervolg van dit derde onderzoek kan de draad 
van het lerende perspectief echt worden opgepakt.

De geschetste doorgaande lijnen in de onderzoeken van het lectoraat 
maakt een zekere continuïteit zichtbaar (ten aanzien van multidiscipli-
nariteit en lerend perspectief). Daarnaast is er ook sprake van verande-
ring. Vooral een verandering van focus binnen het hoofdthema sociaal 
ondernemerschap en sociale innovatie: van sociaal ondernemerschap 
2.0 via sociaal ondernemerschap 3.0 naar sociale innovatie door middel 
van sociaal ondernemerschap of langs andere wegen. Daarbij hebben 
we ook meebewogen met wat er vanaf de start van onze onderzoeken 
in 2008 gebeurde in het (Rotterdamse) veld en in de wetenschappelijke 
en publieke discussies. Bovendien speelde de wisselende samenstelling 
van de onderzoeksteams een rol – het lectoraat wil ruimte bieden men-
sen op hun sterke punten in te zetten en houdt rekening met individu-
ele leervragen en voorkeuren.    
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5.4      Perspectieven op vervolgonderzoek  

De drie working papers geven aan waar we als lectoraat nu staan met 
ons onderzoek naar sociale innovatie. Hoe kunnen we ons werk-in-
uitvoering van daaruit vruchtbaar voortzetten? In algemene termen: 
door te blijven aansluiten bij vragen uit het veld, bij zowel wetenschap-
pelijke als maatschappelijke discussies, en bij de visie van het lecto-
raat. Dat is geen eenduidig of gemakkelijk proces maar een zoektocht 
die discussiepunten oplevert en (soms pijnlijke) vragen die dialoog en 
reflectie vereisen. Ik zie zeker twee perspectieven voor het vervolg: een 
perspectief op de experimentele en rechtvaardige stad en een op tran-
sitieprocessen.

De experimentele en rechtvaardige stad
Innovatie en creativiteit horen bij de stad, zo heb ik in de inleiding be-
toogd. De stad biedt ruimte voor experimenten. Sociale innovatie richt 
zich op sociale noden en behoeften van (groepen) mensen en een duur-
zame aanpak van maatschappelijke vraagstukken die zowel urgent zijn 
als taai en ongetemd (wicked problems). Bijvoorbeeld armoede, sociale 
ongelijkheid en uitsluiting. In de visie van het lectoraat gaat het daarbij 
om de vraag ‘van wie is de stad?’. Volgens ons van alle burgers: ‘we own 
the city’. Alle burgers delen het ‘eigenaarschap’ van de stad en hebben 
het recht als gelijkwaardige partners mee te beslissen over de stad, op 
alle niveaus en over alle soorten kwesties (politiek, cultureel, sociaal, 
economisch, etc). Dat is het democratische uitgangspunt. In de praktijk 
hebben burgers niet allemaal dezelfde hulpbronnen (zoals netwerken 
en andere vormen van ‘kapitaal’) en mede daardoor worden niet alle 
stemmen even goed gehoord en meegewogen. Dat vergt innovaties die 
zowel democratisch als sociaal zijn. 

Het onderzoek van het lectoraat naar sociale innovatie richt zich op 
burgers die zoeken naar een duurzame aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken  – door middel van stadmaken, field labs en sociaal on-
dernemerschap, ook van citizens labs, commoning of LabGovs: labora-
tories for the government of the commons. Al doende maken die burgers 
de stad, zij eigenen zich die toe en maken die beter in termen van inclu-
siever en rechtvaardiger. 
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Een rechtvaardige stad is een politiek ideaal (dat uiteraard op verschil-
lende manieren kan worden ingevuld), en ook daarom is sociale innova-
tie een politieke strijd om waarden.

Zo bezien staat sociale innovatie tegenover technologische innovatie, 
die veelal als a-politiek wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld door de aan-
hangers van smart cities. Op dat concept is groeiende kritiek, mede om-
dat voorstanders de indruk willen wekken dat technologie maatschap-
pelijke kwesties ‘als vanzelf kan oplossen’. Het loont de moeite daar iets 
nader op in te gaan, mede omdat dat in de working papers nog niet is 
gebeurd. Raven (2016) vat de kritiek op het geloof in technologische 
innovatie en smart cities goed samen:

-   Er is naïef technologisch optimisme en determinisme; de nadruk ligt 
    op voordelen en kansen, er is geen oog voor (nieuwe) risico’s en 
    afhankelijkheden; technologie wordt voorgesteld als een silver bullet 
    die gemakkelijke oplossingen biedt.
-   Er wordt een simplistische eenrichting relatie tussen technologie en
    positieve impact verondersteld en ook een positieve relatie tussen
    smart en duurzaam.
-   Private belangen worden boven publieke belangen gesteld; ook de 
    laatste publieke ruimtes worden geprivatiseerd (‘de ultieme triomf
    van het neoliberale paradigma’, Adams, 2013).
-   Het wordt gepresenteerd als neutrale, a-politieke oplossing; men is
    blind voor lokale differentiaties in politieke en maatschappelijke
    verhoudingen en voor wie er als winnaars en verliezers uit de bus 
    komen.

Sociale innovatie gaat daarentegen over kwaliteit van leven, over ste-
den die duurzaam, leefbaar, gezond, sociaal, inclusief en rechtvaardig 
zijn of dat steeds meer worden. Sociale innovatie stelt publieke belan-
gen boven private. Heeft oog voor politieke dimensie alsmede voor lo-
kale inbedding en verschillen. Ziet technologie als een mogelijk middel. 
Volgens de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan, kunnen de 
kansen die technologie brengt om ons werken en leven te verbeteren 
alleen benut worden als we er vanuit gaan dat de stad over mensen 
gaat. 
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Anderen menen dat we voorbij het technologisch gedreven concept van 
smart city moeten komen, en mensen en manieren van organiseren 
veel centraler moeten stellen (Hajer & Dassen, 2013).

Maatschappelijke kwesties als sociale ongelijkheid en armoede vor-
men taaie en urgente problemen, waarvoor geen snelle en gemakkelijke 
oplossingen zijn maar waarvoor diepere sociale veranderingen en in-
novaties noodzakelijk zijn. Recent dringt het besef door dat dergelijke 
problemen het beste in co-creatie kunnen worden aangepakt, als een 
samenwerking van burgers, overheden, (bepaalde) bedrijven en ken-
nisinstellingen. Het gaat daarbij om allemaal partijen of actoren met 
hart voor de stad (vgl. Hambleton, 2015). Het lectoraat wil vanuit dit 
perspectief blijven bijdragen aan sociale innovatie, door middel van 
praktijkrelevant onderzoek en kennisontwikkeling in co-creatie.  

Dat past overigens bij wat wel de derde missie van instellingen voor ho-
ger onderwijs wordt genoemd: naast onderwijs en onderzoek gaat het 
om ‘engagement with social and economic partners and the creation of 
wider benefits for society’. De visie van het lectoraat op een rechtvaar-
dige stad en ons onderzoek naar sociale innovatie passen ook goed bij 
zowel de inspiratievisie op de Gezonde Samenleving van het domein 
Gezondheid, Sport en Welzijn als de drie speerpunten van Hogeschool 
Inholland: creatief, duurzaam en gezond. Wij concretiseren die speer-
punten en visie in een stad die rechtvaardig en duurzaam is, creatief en 
innovatief, sociaal en gezond. 

Perspectieven op transitie. Marge of mainstream? 
De vraag moet gesteld blijven worden wat de bijdrage is van stadma-
kers, field labs en sociaal ondernemerschap aan sociale innovatie? Is 
die bijdrage marginaal, en/of kunnen de resultaten van experimenten 
breder worden ingezet (en zo meer mainstream worden)? 

Ter Avest bespreekt die vraag kort in zijn working paper. Hij doet de 
suggestie dat niet alleen burgers als stadmakers actief kunnen worden 
maar ook andere partijen die rol kunnen oppakken, zodat het stadma-
ken zich ‘van marge naar mainstream’ kan ontwikkelen. Dat veronder-
stelt echter, dat die partijen bepaalde belangen en waarden gaan delen. 
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In het geval van aanpassingen in de fysieke stad is dat nu nog niet het 
geval (zo laat Ter Avest zien) en de vraag is dan wat er nodig is voor een 
dergelijke omslag. Dat is ook voor andere beleidsterreinen relevant. De 
vraag staat centraal in transitiewetenschappen, maar in het onderzoek 
naar sociale innovatie lijkt daar nog weinig aandacht voor. Daar gaat 
de aandacht vooral uit naar het ontwikkelen van duurzame aanpakken 
voor taaie maatschappelijke vraagstukken; die worden dan soms wel 
gezien als het begin van een grotere transitie in de samenleving (Pastor 
e.a., 2009).

Een goed voorbeeld vormen initiatieven rond voedsel in de stad. Da-
gevos (2016) laat zien, dat dergelijke initiatieven vaak vanuit over-
wegingen als duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid worden 
genomen. Bijvoorbeeld coöperaties, stadslandbouw of gemeenschaps-
tuinen richten zich op regionale en lokale voedselproductie, distribu-
tie en consumptie. In Rotterdam heb je onder andere  Rechtstreex, Uit 
Je Eigen Stad, de Voedseltuin, Kromkommer, en RotterZwam. Enerzijds 
kun je zeggen dat dit marginale verschijnselen zijn als het gaat om de 
mainstream grootschalige land- en tuinbouw (met een op groei ge-
richte productie paradigma). Dagevos (2016) is niet optimistisch over 
het hervormen van het bestaande voedselsysteem langs deze weg. De 
transformative power moet niet overdreven worden, bijvoorbeeld door 
de initiatieven als game changers te benoemen. Er is met andere woor-
den geen aanleiding om een roze bril op te zetten.
   
Anderzijds kunnen dit plekken zijn waar kleinschalige oplossingen 
worden uitgeprobeerd voor grote kwesties. Het gaat daarbij om doe-
het-zelf en pragmatisch idealisme, maar ook om sociaal ondernemer-
schap en ‘business as unusual’, gericht op samenwerking en verbinding 
in plaats van concurrentie, en het gaat om sociale innovatie van on-
derop. Er kan sprake zijn van disruptive impact op het bestaande sys-
teem met een transformative potential, vooral als de lokale politiek 
erbij wordt betrokken. De initiatieven brengen immers antagonisme in 
het discourse over voedsel en stellen zo dominante waarden, mindsets 
en gedrag aan de orde. Dagevos (2016) ziet de betekenis uiteindelijk als 
volgt: “urban food initiatives cannot be reasonably qualified as small 
issues but rather as big solutions“.
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Het onderzoek van het lectoraat naar sociale innovatie kan zich gezien 
het bovenstaande vooral blijven richten op voorbeelden die door het 
ontwikkelen van ‘big solutions’  perspectief bieden op de start van iets 
groters (Pastor e.a., 2009; vgl. Walraven in Sterk, Specht & Walraven, 
2013) en op een rechtvaardiger, duurzamer stad. Dat kan bijvoorbeeld 
door verdiepende case studies. Die hoeven overigens niet beperkt te 
blijven tot de vaak kleinschalige initiatieven van onderop, zoals bij 
sociaal ondernemerschap 3.0. Die case studies kunnen ook gaan over 
sociale ondernemingen 2.0 die op grotere schaal actief zijn (en bij-
voorbeeld zijn aangesloten bij www.socialentreprise.nl). Een vergelij-
king tussen beide typen kan scherper inzicht bieden in succesfactoren 
voor duurzame sociale innovatie. De rol van de overheid kan daarbij een 
van de aandachtspunten zijn. Tegelijkertijd denk ik dat we als lectoraat 
moeten nagaan hoe we de vraag kunnen oppakken naar het realiseren 
van het ‘transformative potential’ van ‘big solutions’ die van onderop 
worden ontwikkeld. Daarbij kunnen we gebruik maken van wat transitie-
wetenschappers en organisaties als drift al hebben gedaan (Raven, 
2016; Rotmans, 2014; Loorbach, 2014; Frantzeskaki et al., 2016)
 

5.5      Tot slot

De twee geschetste perspectieven horen bij elkaar, ze zijn nauw ver-
want. Ze zijn ook allebei nodig om ongetemde maatschappelijke kwes-
ties als armoede, ongelijkheid en uitsluiting duurzaam aan te kunnen 
pakken en tot de benodigde structurele sociaal-maatschappelijke ver-
anderingen te komen. Om de stad rechtvaardiger te maken en het recht 
op de stad beter te realiseren. Sociale innovaties van onderop kunnen 
het experimentele begin van dergelijke veranderingen vormen, bijdra-
gen aan de kanteling naar een duurzame samenleving. Er is wel nader 
onderzoek nodig naar de voorwaarden waaronder sociale innovatie die 
rol kan vervullen op verschillende beleidsterreinen en locaties. Voort-
bouwend op de stand van het onderzoek, ons eigen eerdere onderzoek 
en de drie working papers willen wij daaraan bijdragen. 
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