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De publieke zaak is geërodeerd en de publieke ruimte is verweesd. Het een staat niet los van het 
ander. In deze tekst zullen we dat verband proberen aan te tonen en zullen we aangeven hoe de 
publieke zaak centraal staat in het Programma van de stad. Het Programma van de stad omvat al 
die sociale, economische en culturele activiteiten die voortkomen uit onze collectief 
geformuleerde maatschappelijke doelen. Voor de uitvoering van die activiteiten hadden we van 
oudsher het maatschappelijk middenveld, maar dat is verdwenen, vermarkt of 
verbureaucratiseerd. Met het benoemen van de Organisatie van het programma van de stad 
brengen we oude en nieuwe vormen van maatschappelijke organisatie in kaart. In de Vormgeving 
van het programma van de stad vertalen we de maatschappelijke activiteiten en de organisatie 
daarvan in ruimtelijke vorm. Tenslotte proberen we de rol van de stedenbouwkundige discipline in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe inzichten over het programma van de stad. 
 Onze focus op publieke activiteiten en op de stad als ruimtelijke basis daarvoor brengt ons 
als vanzelf bij het publieke domein. Dat is voor ons de openbare ruimte en het gebruik daarvan,  
maar ook al die gebouwen en terreinen die strikt genomen geen openbare ruimte zijn, maar wel 
een publieke functie hebben en ook de uit de nieuwe media voortvloeiende digitale platvorms, 
met hun debat- en ontmoetingsmogelijheden. In al die ruimtelijke of virtuele plekken vormt zich 
telkens een ‘publiek’. Publieke plek, publieke functie en publiek gebruik grijpen ineen; ons houdt 
bezig hoe dat werkt en welk effect het heeft als je in één van deze drie intervenieert? 
 
 
Achtergrond 1 - De erosie van de publieke zaak 
Sluipenderwijs zijn we de laatste decennia een helder beeld van de publieke zaak, het publiek belang,  
kwijtgeraakt. Dat uit zich onder andere in verkeerd uitpakkende marktwerking in de sociale sector, in 
een vastgelopen volkshuisvestingsbeleid en in onduidelijkheid over eigendom en beheer van de 
openbare ruimte. Te weinig hebben we ons gerealiseerd dat de publieke zaak iets is van ons allen. 
Teveel hebben we daarom die publieke zaak uitbesteed aan professionals en organisaties die zich 
hebben vervreemd van het publiek belang.  

De grenzen tussen privaat en publiek, individu en collectief, zijn veranderd en nog steeds in 
beweging: op Facebook bestaat het verschil al niet meer; een groeiende groep zzp’ers doet niet mee 
aan het collectieve contract met de verzorgingsmaatschappij; de overheid komt ‘achter de voordeur’ 
en laat tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de gezondheidszorg aan de markt; steeds meer private 
ontmoetingsplekken gaan als publiek domein functioneren en tegelijkertijd koloniseert de 
commercie grote delen van het openbaar gebied. 

Internet neemt in toenemende mate dienstverlenende functies over met als gevolg dat 
verschillende soorten openbaar toegankelijke gebouwen van postkantoren, bibliotheken tot winkels 
verdwijnen.  
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Maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit zijn uitgeholde begrippen die bij de huidige 
verhouding tussen burger en staat en bij de bestaande vormen van maatschappelijke organisaties 
hun relevantie verloren hebben. Zij bieden geen praktische handvatten meer voor de vertaling van 
het collectief belang. Als antwoord verambtelijkt de overheid maatschappelijke problemen; normale 
problemen worden opgeschaald tot bijzondere problemen en hieruit volgt onvermijdelijk de vraag 
naar meer beleid, naar handhaving en grotere bevoegdheden. 

De burger wordt gezien als een amateur in plaats van als een bron van kennis en als een 
professional van het dagelijks leven. Burgerinitiatief wordt wel gewenst, maar in de praktijk zijn 
instituties er niet op ingericht. Voor hen is de burger alleen in beeld als de uitvoerder van het beleid 
dat door ambtenaar en professional wordt geformuleerd. Voor velen van hen is het een schrikbeeld 
dat de wereld zich om zou draaien en dat zij de uitvoerder gaan worden van de plannen van de 
burgers. Nieuwe media versterken de professionaliteit van burgers; kennis is openbaar te verkrijgen 
en iedere bewoner is de reporter van de eigen leefwereld. Professionals proberen hun vak af te 
schermen, maar dat is een verloren strijd.  
 
Achter dit beeld zijn een paar hoofdontwikkelingen te zien. Na een lange geschiedenis waarin het 
maatschappelijk middenveld de publieke zaak overeind hield, kwam met de (sociaal-democratische) 
verzorgingsstaat de verstatelijking van de publieke zaak, gevolgd door de (neo-liberale) vermarkting 
ervan. De verstatelijking bracht naast sociale zekerheid ook bureaucratie en monopolievorming; de 
vermarkting bracht naast incidentele successen ook quasi-concurrentie en bonuscultuur. Beide zijn 
(in de woorden van de Britse filosoof Phillip Blond in zijn boek ‘Red Tory’) in gelijke mate 
verantwoordelijk voor de erosie van het publiek belang. Daarbij gaat het vooral om het verbreken 
van de banden tussen organisaties en hun achterban.  

Schaalvergroting heeft daar nog een schepje bovenop gedaan door de afstand tussen 
management en uitvoerend werk desastreus te vergroten en door de logische verbinding van het 
werk aan plek en plaats op lokaal niveau te veronachtzamen. Veel van de maatschappelijke 
organisaties en veel van de professionals (in zowel de sociale sector als in de ruimtelijke disciplines) 
hebben deze ontwikkeling moeten bekopen met een verlies aan legitimiteit van hun werk. En hoewel 
veel vakmensen in bijvoorbeeld onderwijs, huisvesting en zorg nog steeds een publiek belang voor 
ogen hebben, omdat ze heel goed weten waarom ze hun werk doen, is dat voor de bestuurders van 
hun organisaties geen uitgemaakte zaak.  
 
Achtergrond 2 – De erosie van de stedenbouw en de publieke ruimte 
Stedenbouw is de stad programmeren en organiseren. In onze ogen is de stedenbouw rechtstreeks 
verbonden met de publieke zaak en met de daaruit voortvloeiende opgaven. Immers, het scheppen 
van publieke ruimte – als de ruimte voor het publiek – is nooit een zaak geweest van de overheid 
alleen, maar eveneens een zaak van dat publiek, een publieke zaak dus; het kan ook niet louter een 
zaak zijn van marktpartijen in de zin van commerciële partijen; en dus ook niet van privaat-publieke 
samenwerking, als die enkel bestaat uit overheid en commerciële partijen.   

Het publieke belang is vanaf het einde van de negentiende eeuw gedragen door burgers en 
organisaties die zich verantwoordelijk achtten voor het gemeenschappelijk belang, vaak politiek, 
soms religieus gemotiveerd en niet zelden mede ingegeven door eigenbelang. In Nederland hadden 
we daar de term maatschappelijk middenveld voor. Dat was zuilsgewijze georganiseerd en die term 
wordt meestal gereserveerd voor collectieve activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, 
huisvesting, gezondheidszorg en recreatie gericht op de emancipatie van de volksklassen. Maar 
buiten de drie sociale hoofdstromen waren er ook particuliere initiatieven - van verenigingen, 
ondernemers en beroepsbeoefenaren - op het gebied van kunst en cultuur, sport, woningbouw en 
stedenbouw, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg en noem maar op. Daar maakten ook de 
beroepsorganisaties deel van uit, bijvoorbeeld van architecten (BNA; Maatschappij ter bevordering 
der bouwkunst) en van beroepsbeoefenaren die zich druk maakten over de toestand van de stad en 
de volkshuisvesting (het latere Nirov).  Tekenend voor de toestand van de publieke zaak is dat ook 
juist die beroepsorganisaties het erg moeilijk hebben met hun legitimatie, taak en functie. Dat 
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maatschappelijke middenveld in de breedste zin vormde de Nederlandse pendant van de 
Amerikaanse ‘civic society’. Daaraan danken we onze stedenbouw (denk aan de publicaties van len 
de Klerk), niet aan de overheid, of aan de marktpartijen in engere zin.  
 
Helaas heeft de stedenbouw geen helder antwoord op de vragen die de huidige samenleving de 
discipline stelt. Teveel blijft de stedenbouw nu hangen in ruimtelijke structuurschetsen en 
inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en te weinig bemoeit zij zich met het (sociaal-
maatschappelijke) programma van de stad en de economische dragers daarvan. Dit manco uit zich 
bijvoorbeeld bij de programmering en inrichting van het publiek domein. Jandirk Hoekstra en Harm 
Veenenbos toonden in een artikel in ‘Stadscahiers’ aan dat de stedenbouw bij de 
transformatieopgave in de naoorlogse stad de grote ruimtelijke structuur wel in de vingers heeft, en 
dat het private en semi-collectieve domein rechtstreeks aan het gebouw gekoppeld ons ook weinig 
problemen geeft, maar dat juist op het schaalniveau daar tussenin waarin openbaar en privé elkaar 
ontmoeten en waarin de uitwisseling van het stedelijk leven plaatsvindt we niet uit de voeten 
kunnen, niet met eigendom, niet met inrichting en programma en niet met beheer. Juist in het 
publiek domein waar stedenbouw meer is dan ruimtelijke inrichting schieten we tekort.  

Een reconstructie van de stedenbouw, gericht op herwaardering van de publieke ruimte, 
vereist een rehabilitatie van de publieke zaak op basis van initiatieven en activiteiten, van individuen, 
ondernemers, zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en organisaties die binnen nieuwe netwerken 
samenwerken aan publieke belangen in verschillende sectoren. 
 
Het programma van de stad 
Het programma van de stad is een vertaling van de belangen en de ambities van de publieke zaak. 
Veel van de sociaal-economische activiteiten van overheden, maatschappelijke organisaties en 
burgers spelen zich af in het publieke domein. Voor ons is een kernvraag op welke wijze de ambities 
van de samenleving worden gearticuleerd en georganiseerd. Brede maatschappelijke discussie is een 
vorm van articulatie, maar ook het opduiken van veel kleinschalige en lokale initiatieven van en met 
direct belanghebbenden is dat. Het eerste is nodig, maar kan al snel leiden tot nieuwe collectieve 
programma’s die ‘lands- of stadsbreed’ worden uitgerold. We zijn er inmiddels achter dat juist 
generiek beleid dat ongeacht de plaatselijke situatie wordt toegepast een groot knelpunt is in de 
stedelijke vernieuwing. 

De vraag is welke ontwikkelingen we zien in werken, wonen, recreatie, consumptie, zorg, 
onderwijs, welzijn. Ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de organisatie van de publieke zaak 
en de ruimtelijke vertaling. De telkens veranderende omstandigheden en demografische 
verschuivingen maken dat de stad niet te definiëren is als een probleem dat we gaan oplossen. De 
stad is nooit af zeggen we graag, of: we maken de stad niet, we zijn de stad. Dat zijn hedendaagse 
uitdrukkingen die allemaal hetzelfde bedoelen: We zijn druk bezig met de stad, maar we realiseren 
ons tegelijkertijd dat een einddoel en een eindbeeld niet te formuleren is.  

Dat is logisch al dient zich dan wel de vraag aan of er behoefte is aan een ‘groter verhaal’, 
aan een maatschappelijk ideaal en of dat ideaal op stedelijk niveau een politieke vertaling nodig 
heeft. Een paar voorbeelden maken duidelijk dat de ambities van de samenleving stranden als er 
geen heldere visie wordt geformuleerd waaruit duidelijk spreekt welke ontwikkelingen gewenst of 
ongewenst zijn.  
 
Een ontwikkeling die wellicht een groter verhaal nodig heeft is de toenemende ruimtelijke segregatie 
in de stad. De ‘creatieve stad’ is dominant aan het worden in de oude binnensteden en bepaalt de 
sfeer op straat. De emancipatiestad lijkt het leidend begrip te worden voor de buitenwijken. Dat 
betekent dat een deel van de bewoners slechts tijdelijk in de wijk woont en zodra het hen materieel 
beter gaat ook weer vertrekt is geen wetmatigheid. Als de naoorlogse uitbreidingswijken alleen nog 
maar een doorgangsstad worden waarin bewoners niet meer sociaal en financieel investeren en 
waardoor geen positieve identiteit en een eigen publieke sfeer kan ontstaan is dat een ongewenst 
scenario. We hebben een publieke sfeer nodig die uitnodigt tot activiteit en uitwisseling, waarbij we 
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accepteren dat er ook wrijving zal zijn tussen groepen. Daarvoor is het nodig om een deel van de 
sociale stijgers te behouden voor de buitenwijk. Zygmunt Bauman verwoordt fraai hoe de ‘betere’ 
klasse zich niet hoeft te hechten aan een specifieke plek en hoe zij globaal kunnen opereren en op 
iedere plek in de wereld hun eigen cosmopolitane wereld organiseren. In de termen van Ulf Hannerz 
zijn deze zogenaamde cosmopolieten de nieuwe ‘locals’.Dit in tegenstelling tot armere 
(laagopgeleiden) ‘locals’ en de immigranten  die de problemen van de globalisering  voor hun kiezen 
krijgen, zonder die naar hun hand te kunnen zetten.  
 Ambities van lokale besturen zijn niet zonder gewicht.  In Antwerpen bijvoorbeeld heeft het 
stadsbestuur een duidelijke politieke uitspraak gedaan dat een verregaande ruimtelijke segregatie 
ongewenst is en zij heeft ook juist alle ruimtelijke middelen ingezet om die te bestrijden. 
 
Een louter pragmatisch en organisatorisch verhaal volstaat niet om het verlammende effect dat 
bureaucratisering en vermarkting in alle maatschappelijke sectoren hebben op effectiviteit en het 
vermogen van maatschappelijke organisaties om mee te groeien met veranderingen. Onderwijs, zorg 
en woningmarkt zijn alle in meer of mindere mate het slachtoffer van deze verlamming.  

De pure markt van kantoren en winkels heeft een dynamiek die niet overeenkomt met de 
feitelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Langdurige leegstand is het gevolg. Het publiek belang 
vraagt niet alleen een duidelijke visie op dit probleem, maar ook een bevoegdheid om te handelen.  
 
Het lijkt erop dat cultuur, identiteit en economie steeds belangrijker aan het worden zijn in de 
manier waarop we de stad inrichten, ten koste van sociale en ruimtelijke waarden en structuren. De 
dominantie van de creatieve kennisstad doet ons vergeten dat verschillende groepen verschillende 
waardesystemen hebben. Overlast is voor de een iets anders dan voor de ander. Succesvol is voor de 
ene groep iets anders dan voor de andere. We moeten erkennen dat vakmanschap en creativiteit van 
lager opgeleiden niet minder waardevol zijn voor het publieke leven dan dat van hoger opgeleiden. 
En in de omgang in de openbare ruimte moeten we ons realiseren dat een teveel aan toe-eigening 
door de ene groep niet leidt tot uitsluiting van andere groepen. Parochiale domeinen moet elkaar 
wel blijven overlappen.  

Vanuit die verschillende waarden die mensen hebben moet je ook begrijpen dat initiatieven 
van burgers verschillend kunnen zijn. De vraag is niet of iedere burger in staat is om zich actief te 
mengen in de publieke zaak. De vraag is hoe je hen verschillend weet aan te spreken en te bedienen. 
Daarom is het zo’n belangrijke vraag in ons programma hoe nu collectieven en publieken zich 
vormen. Waarbij we met collectieven groepen mensen bedoelen die zich daadwerkelijk organiseren 
voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen (zoals huisvesting of energievoorziening) en met 
publieken de lichtere gemeenschappen aanduiden die door ambities, houding, interesse en waarden 
delen. Nieuwe manieren waarop mensen elkaar vinden en zich organiseren doen zich voor. Martijn 
de Waal toonde in zijn proefschrift aan dat zowel de nieuwe media, als de stad zelf in dit licht kunnen 
worden begrepen als interfaces die de publieke zaak nu andere verschijningsvormen geven dan 
vroeger. 
 
Van centraal belang in het articuleren van onze programmatische ambities is een omslag die al 
gaande is: de overheid is niet langer de alleswetende en allesbepalende instantie. 
Planbureaudirecteur Maarten Hajer onderkent die vraag en geeft in zijn essay ‘De energieke stad’ 
een hint als hij spreekt over een nieuwe sturingsfilosofie van de overheid. Hij stelt dat de overheid de 
samenleving teveel als object van beleid heeft beschouwd en dat ze te weinig heeft gestuurd op het 
mobiliseren van maatschappelijke energie. Een stellingname die nog vraagt om uitwerking: wie zijn 
de actoren in die mobilisatie, hoe organiseer je dat en welke structuren zullen uiteindelijk 
belemmerend of juist stimulerend zijn. Hans Boutellier (in: ‘De improvisatiemaatschappij’) op zijn 
beurt zoekt niet zo snel mogelijk naar nieuwe structuren voor maatschappelijke organisatie; veel 
meer zal de toekomst er een zijn van improvisatie op een basisstructuur.  
 Al een aantal jaren zijn we op zoek naar de balans tussen de sturende, de 
achteroverleunende, de faciliterende en de participerende overheid en maatschappelijke 
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organisaties. De waarden van de publieke zaak kunnen alleen door het publiek worden 
geformuleerd, maar maatschappelijke organisaties blijven een vorm waarin die waarden worden 
gearticuleerd. Verhelderend is de uitspraak van een schooldirecteur in de Amsterdamse Bijlmermeer: 
‘Wij vieren op school niet het verschil, maar benadrukken juist dat de school een 
gemeenschappelijke identiteit heeft waaraan iedereen mee moet doen. De school zet zo een andere 
cultuur neer dan de straat, waar juist ieder z’n eigen gang gaat.’  
 
De organisatie van het programma van de stad 
De vraag hoe we ons organiseren in de publieke zaak is op dit moment misschien wel het meest 
pregnant en krijgt in elke geval overvloedig aandacht in alle maatschappelijke sectoren. We zijn op 
zoek naar verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, in bestaande instituties, in nieuwe 
(lichte) gemeenschappen en netwerken. Juist in de organisatievormen zoeken we het alternatief voor 
bureaucratie en marktwerking. 
 
Organisaties vanuit maatschappelijk belang hebben al meer dan een eeuw continue logische 
veranderingen ondergaan. De badhuizen zijn verdwenen en niemand die ze mist; de bibliotheken zijn 
deels veranderd van uitleencentra in lees- en alfabetiseringsplekken. De energiemaatschappij was 
lokaal, werd multinationaal, maar nu komen nieuwe initiatieven via collectieven tot stand, via 
belangenorganisaties (Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, ANWB) of buurtgewijze. 
Maatschappelijke noodzaak vraagt om transities en functieverandering, maar daar generaliserend 
over spreken heeft geen zin. 

Niet alleen de publieke functies van onze verzorgingsstaat veranderen, ook de publieke 
functies van de markt doen dat. Ons complete winkelbestand zal bijvoorbeeld de komende jaren 
drastisch veranderen. Funschoppen doen we in het centrum en boodschappen op internet (of soms 
andersom). Maar de stadsstraten in de wijken verliezen hun winkelbestand, hopelijk deels opgevuld 
met nieuwe vormen van dienstverlening, zoals afhaalpunten voor al die internetbestellingen. Ook de 
reparatiewinkel komt langzaamaan weer terug in de stad. Zoals we nu geconfronteerd worden met 
een enorme leegstand van kantoren op bedrijventerreinen, zal de leegstand van de winkels zichtbaar 
worden in de wijk. En net als bij de kantorenmarkt bouwen we met het afnemen van de behoefte 
aan vierkante meters winkelruimte toch ook nog nieuwe winkelcentra; het zal de leegstand alleen 
maar versterken. 
 
Niet alleen veranderen de bestaande organisaties, we hebben ook nieuwe organisaties nodig. Als we 
tot de conclusie komen dat het tijdperk van allesbepalende overheden en steeds grootschaliger 
opererende maatschappelijke organisaties op zijn eind loopt, zullen we dus op zoek moeten naar 
alternatieven. Een actuele vraag daarbij is of die nieuwe organisaties zich gaan vormen op 
gemeenschappelijke (eigen) belangen of op gemeenschappelijke idealen? 
 Hier duikt opnieuw het verhaal op van de Big Society en van ‘eigen kracht’ van burgers. En 
dus: in welke vorm de burger, bewoner, consument, cliënt zich gaat organiseren. Dat daar nieuwe 
vormen (met soms verrassend oude voorbeelden uit de geschiedenis van de coöperatie bijvoorbeeld) 
voor nodig zijn is evident. 

Een andere belangrijke motor achter de wens naar nieuwe organisatievormen is de toename 
van het Nieuwe werken en het ZZP-bestaan. Die doorbreken hiërarchie en trekken zich niet zoveel 
aan van oude waarden op de arbeidsmarkt. De oude instituties met hun bijna monopolistische 
marktstructuren op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, zorg en dienstverlening, en 
energievoorziening, kunnen worden doorbroken. In de nieuwe organisatievormen vinden zzp’ers en 
burgers elkaar in nieuwe sociale ondernemingen, waarin de verbanden losser zijn en waarin 
horizontaal gewerkt wordt in plaats van verticaal. De kunst is om het vakmanschap van professionals 
en de betrokkenheid van burgers hier gelijkwaardig in op te laten gaan. 

De noodzaak om nieuwe organisaties op te richten is er ook omdat steeds blijkt dat 
overheden en in hun verlengde de maatschappelijke organisaties slecht in staat zijn om die transitie 
zelf door te voeren door de ombouw van hun bestaande organisaties. Nieuwe sociale 
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ondernemingen zijn zelden de uitkomst van enquêtes en collectieve actie vanuit bestaande 
organisaties, maar vaker het werk van individuen die het voortouw nemen. Het voorbeeld van het 
succes van Buurtzorg en Buurtdiensten als alternatief voor de thuiszorg en de huishoudelijke hulp 
toont aan dat er ruimte is voor dit soort initiatieven.  Maar hoewel de bestaande instituties 
zenuwachtig worden van Buurtzorg laat het voorbeeld ook zien dat het nog heel lang gaat duren 
voordat de hele thuiszorg een bewezen model voor verbetering door de eigen bureaucratie heen kan 
opnemen. Bestaande organisatiestructuren en belangen staan in de weg. 

 
En ook de corporatie zullen we opnieuw moeten uitvinden. Nog los van financiële wanconstructies 
heeft de crisis het bestaande corporatiemodel onder spanning gezet. Dat was al langer gaande: de 
schaalvergroting en fusies hebben de afstand tussen corporatie en doelgroep vergroot. In tijden van 
voorspoed kon de corporatie het initiatief in bijvoorbeeld de stedelijke vernieuwing houden. Met het 
bezit en het investeringsvermogen konden ze zeggen dat zij wisten hoe het moest in de verbetering 
van huizen en hele buurten. Dat is aan zijn eind gekomen.  
Natuurlijk zijn er allerlei vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap. En dat de huidige 
corporatie die wens niet echt kan faciliteren is op zich al een teken aan de wand. CPO  biedt vele 
voordelen ten opzichte van de standaard woningbouw. Maar de meerwaarde van de ‘nieuwe’ 
corporatie is om niet alleen te zorgen voor woningen, maar om te zorgen voor een deel van de stad, 
om te zorgen dat de publieke zaak weer centraal staat in de volkshuisvesting. Dat kan alleen als de 
nieuwe corporatie ook wordt bestuurd door direct betrokkenen. Dat betekent niet alleen 
koopwoningen voor de deelnemers, maar een mix van huur en koop en het betekent het mede 
ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen en vooral ook van de openbare ruimte. Dan wordt 
collectief opdrachtgeverschap tot publiek opdrachtgeverschap. Natuurlijk zal de hele 
volkshuisvestingsector niet opeens een geheel andere organisatie en financiering gaan kennen, maar 
de ontwikkeling van alternatieve modellen is hoogst gewenst om te laten zien dat er wel degelijk 
alternatieven mogelijk zijn.  
 
Dat de bestaande organisaties de vernieuwing niet of heel moeizaam van binnenuit kunnen 
doormaken heeft nog een reden. De transitiekosten om die oude organisaties te veranderen zijn 
eenvoudig veel te hoog. Zeker in een periode van financiële crisis  is het extra geld dat nodig is voor 
verandering niet aanwezig. Tegelijkertijd moeten we ook spreken over ‘gedesorienteerd’ geld. Het 
geld is er nog wel, maar het zit vast in de bestaande instituties en in ondoelmatige regelingen en is 
dus niet meer in te zetten voor vernieuwingen. De vraag blijft of ze als volger en misschien financier 
van nieuwe initiatieven en organisaties wel die omslag kunnen maken. En misschien is daarvoor de 
financiële crisis uiteindelijk een positieve katalysator. Veranderingen zullen wel moeten plaatsvinden 
nu bestaande organisaties niet verdere doorkunnen op hun pad.  Helaas duurt het zonder het 
vermogen (zowel in financiële als organisatorische zin) van de oude vormen wel erg lang voordat de 
nieuwe vormen de kleinschaligheid ontstijgen.  
 
We zullen dus ook andere vormen van investering moeten uitvinden, andere financiële partners 
moeten vinden. Dat zijn bijvoorbeeld degenen die naast een financiële interesse vooral ook een 
feitelijk belang hebben bij de bewuste publieke dienst. Het simpele voorbeeld van een supermarkt 
die door bewoners van een dorp in stand wordt gehouden maakt duidelijk dat eigen belang andere 
financiering kan opbrengen.  

Daarnaast moeten oude instituties als eigenaren van voorzieningen de omslag maken waarin 
bezit en zeggenschap worden gescheiden. Voor de bewoners van een flat die nu even niet door de 
corporatie wordt gerenoveerd is het een optie dat de corporatie de flat in eigendom houdt, maar 
tegelijkertijd de zeggenschap over hoe het met die flat verder moet overdraagt aan de bewoners. 
Nieuw eigenaarschap en nieuw investeren is dus de opgave. Relocalize the market en de economie is 
daarbij een leidraad. Het Londense ontwerp- en onderzoeksbureau 00:/ heeft in ‘The Compendium 
for the Civic Economy’ een overtuigende hoeveelheid voorbeelden verzameld waaruit de kracht van 
dit soort ruimtelijk-economische initiatieven blijkt. 
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Verkokering van financiering tenslotte is een ander op te lossen probleem. Waarom kan in 
één gebied er wel geld zijn voor een speelzaal en niet voor een zwembad. Die verkokering moet 
worden doorbroken. In een buurttrust ga je anders om met die zaken en kan je zelf kiezen waar je 
prioriteiten liggen in plaats van generiek beleid te moeten opvolgen, waarin ver weg wordt beslist 
dat een speelzaal belangrijker is voor jouw buurt dan een zwembad. 
Conclusie is dat het denken over nieuwe organisatievormen alleen zin heeft als het gelijk opgaat met 
het denken over nieuwe vormen van investering en financiering, gecombineerd ook met nieuwe 
ideeën over eigenaarschap en zeggenschap. Alleen dan krijgen nieuwe organisatievormen ook 
innovatieve kracht.  
 
De vormgeving van het programma van de stad 
Het maatschappelijk programma van de stad moet opnieuw worden gearticuleerd en moet nieuwe 
organisatievormen en nieuwe financiering vinden.  Maar programma en organisatie zijn pas manifest 
als we ze in de stad terugvinden. Dat kan in pure ruimtelijke vormen zoals gebouwen en inrichting 
van openbare ruimte, maar ook in de vorm van activiteiten die zich afspelen in het publiek domein.  
Het eerste gaat over bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed en de rol die deze gebouwen vervullen 
als onderdeel van het publieke domein. Maar ook thuiszorg die buurtgewijs is georganiseerd levert 
een zichtbare aanwezigheid op straat. De nieuwe coöperatieve energiemaatschappij die in een buurt 
is bedacht valt te regelen vanachter de computer, maar het is logisch dat ook de omgang op straat 
van de leden van die coöperatie verandert. Opvallend in nogmaals het onderzoek van 00:/ is dat 
allerlei buurtinitiatieven met een sociale en economische component voortdurend worden 
verbonden met fysieke voorzieningen en gekoppeld zijn aan concrete plekken in buurt en wijk en dat 
participatie niet alleen wordt gekoppeld aan het proces voorafgaand aan een voorziening maar juist 
aan het reilen en zeilen van de voorziening zelf, waardoor de betrokkenheid en legitimiteit 
permanent zijn.  
 
De wijze waarop de publieke zaak is georganiseerd en is vormgegeven wordt in toenemende mate 
een visitekaartje voor een wijk. Maar dan moet de vormgeving specifiek en locatiegebonden zijn en 
het beheer van de publieke ruimte goed geregeld door dus een beroep op bijvoorbeeld het eigen 
belang van de wijkbewoners.  

Het publiek domein als een begrip waarin alle aspecten van het programma van de stad 
terugkomen kan zo een nieuw organiserend principe zijn voor de aanpak van een ‘krachtwijk’, waarin 
nieuwe organisaties een gearticuleerde ruimtelijke visie en strategie hebben, waarin programma, 
vastgoed en openbare ruimte zijn verbonden.  
De huisvesting van het programma van de stad is op die manier niet alleen een vastgoedopgave. 
Maatschappelijk vastgoed is niet alleen een gebouw met een exploitatiemodel, maar een component 
in een breder verhaal voor een wijk.  Niet de vraag hoe zo efficiënt en goedkoop mogelijk huisvesting 
voor onderwijs of welzijn is te realiseren moet centraal staan, maar de vraag hoe met 
maatschappelijk vastgoed de relatie tussen gebouw, straat en wijk te versterken is zodanig dat het 
vastgoed een onderdeel wordt van het stedelijk leven. Het vastgoed van een gemeente is dan niet 
alleen maar een lijst met gebouwen, maar een kaart met functies. Dat leidt tot hele andere 
gedachten dan de zoveelste multifunctionele accommodatie. 

In een periode van leegstand van kantoor- en winkelgebouwen kan het niet de bedoeling zijn 
dat we nieuwe mfa’s bouwen die geen rol spelen in de wijk en die de leegstand van bestaand 
maatschappelijk vastgoed vergroten. 

Ruimtelijk gezien kan je zeggen dat we vanuit de straat moeten kijken naar het programma 
van de stad en hoe dat is georganiseerd. 
 
Binnen de wijk is het de programmatische opgave om creatieve en emancipatiestad in één concept 
van omgang op straat en in publieke gebouwen te vangen. Een te onderzoeken vraag in ons 
programma is hoe je ontmoeting kan faciliteren en waarmee je zowel de creatieve klasse bedient als 
de groep van minder hoogopgeleiden die hun eigen vakmanschap willen uitoefenen en waarvan de  
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potenties worden verbonden met die van de kenniseconomie. Deze interactiezones zijn zowel fysiek 
als virtueel. Juist nieuwe media maakt dat ze minder definitief hoeven zijn, maar zich aanpassen aan 
wisselend en gemengd gebruik. 

In het samenbrengen van die twee werelden kan de virtuele wereld een belangrijke rol 
spelen. Digitale media overbruggen verschillende werelden, die van het nieuwe werken met 
bijvoorbeeld die van bepaalde jongerenculturen. Nieuwe media creëren op hun eigen manier een 
publiek domein waarin dezelfde principes opgaan als in de reële wereld, maar tegelijkertijd zijn 
nieuwe media middelen om ‘publieken’ te vormen zonder fysieke plek of om op bestaande fysieke 
plekken onverwacht samengestelde  publieken te vormen. Of kan je zeggen in het reële domein is er 
eerst de plek waarin een publiek zich vormt; in het digitale kan het andersom werken. Eerst vormt 
zich een publiek dat zich concreet manifesteert in een ontmoeting op een steeds wisselende plek. 
Naar aanleiding van de publicatie ‘Terug naar de stad’ van Jos Gadet verschenen er een aantal pittige 
recensies en een stevig debat op twitter. Na een aantal weken uitwisseling waarbij de discussie zich 
toespitste op de wijze waarop Amsterdam Nieuw West al of geen toekomst had, namen 
verschillende actieve twitteraars het initiatief voor een debatavond, uiteraard in Nieuw West, in VllA. 
De avond was lang tevoren uitverkocht en alle twitteraars waren aanwezig. Vlla was voor die avond 
hun domein.  

Digitale media kunnen het gebruik van de stad registreren en die registratie kan sturend 
worden in het gebruik van de stad. Urban Informatics als GPS-tracking geeft aan waar je vrienden 
zitten en dat is een goede reden er ook heen te gaan. Naast dubieus privacygevoelig gebruik, zijn aan 
dit systeem ook positieve waarden toe te kennen.  The Mobile City heeft in verschillende publicaties 
de mogelijkheden verkend. Ruimten kunnen zich aan gaan passen aan het gebruik; timebased en 
moodbased, als interactieve architectuur. Een belangrijke vraag is echter of nieuwe media vooral de 
parochialisering van de stad voor verschillende publieken bevordert of ook nieuw publiek domein 
toevoegt en organiseert, zowel virtueel als reëel.   
 
Nieuw perspectief voor de stedenbouw als hoeder van de publieke ruimte 
In de paragrafen hierboven zijn verschillende voorbeelden genoemd van actuele kwesties die spelen 
in het publieke domein. Hoewel bijvoorbeeld ruimtelijke segregatie en dreigende winkelleegstand 
problemen zijn van onvergelijkbare aard is er toch ook een overeenkomst. Steeds is de opgave te 
zien vanuit de driedeling, programma, organisatie en vormgeving/ontwerp. En steeds ook kan de 
vraag worden gesteld wat de rol van de stedenbouw is bij de aanpak van een dergelijke kwestie. 
Essentieel voor de stedenbouw is om het eigen vakgebied niet te beperken tot alleen de ruimtelijke 
vormgeving. Alleen door alle drie de aspecten van het werken aan de stad als een samenhangend 
geheel te zien en dat totaal te definiëren als een opgave van de stedenbouwkundige behoudt de 
stedenbouwer een centrale rol in de stedelijke ontwikkeling. Het tegelijkertijd en samenhangend 
doordenken van maatschappelijke ontwikkelingen in zorg, welzijn, onderwijs, commerciële 
dienstverlening, maatschappelijke organisaties én ruimtelijke inrichting is cruciaal om een nieuw 
beeld op te roepen van een stedelijke samenleving waarin publiek belang en publieke ruimte weer 
vanzelfsprekend met elkaar zijn verbonden. 

Het werken in een bestaande context die noodzakelijk aan verandering toe is, vraagt dus om 
een brede oriëntatie van de stedenbouw waarin de stedenbouwer niet alleen zelf zijn vak moet 
verbreden, maar ook anderen op zijn terrein moet toelaten. Als transformatie en transitie de 
sleutelwoorden zijn, is het de taak van de stedenbouwer om samen met anderen spel, speelveld en 
spelregels die daarbij horen te ontwikkelen. 

In een open proces waarin ambities worden geformuleerd en ruimte wordt gecreëerd voor 
experimenten zal de stedenbouwer onvermijdelijk geconfronteerd worden met onverwachte 
uitkomsten. ‘Trial and error’, mislukking; het zijn geen begrippen die  vanzelfsprekend zijn in de 
stedelijke ontwikkeling. Hoewel de oude planningssystematiek ook bepaald niet altijd tot succes 
leidde, is het een grote stap om al op voorhand te accepteren dat de uitkomst van een proces 
ongewis is. Nog een ander aspect is hierbij belangrijk. Stedenbouw is het vormgeven van de ruimte, 
maar het resultaat is altijd van tijdelijke aard. Stedenbouw is niet alleen het accepteren van 
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onverwachte uitkomsten, het moet juist ruimte bieden aan veranderingen, aan nieuwe , soms 
tegenstrijdige activiteiten en belangen. De stedelijke ruimte is een ruimte van conflict, van strijd, van 
verschillende tactieken van groepen om rond te komen en vooruit te komen. Die ruimte is nooit 
perfect en altijd onaf. 

Door het vermogen van de stedenbouw om verschillende opties uit te werken en te 
visualiseren kan de stedenbouwer een sleutelrol vervullen bij het uitwerken van scenario’s en bij het 
als het ware uittesten van de betaversie van bepaalde plannen. En kan de stedenbouwer de interface 
maken (met ruimte voor zijn eigen professionaliteit) voor de inbreng van burgers en gebruikers in het 
stedelijk ontwikkelingsscenario. Lego biedt zijn klanten toch ook de mogelijkheid om een eigen 
ontwerp door te laten rekenen, er de fouten uit te laten halen en in de juiste hoeveelheid steentjes 
te bestellen? 

De laatste jaren zijn tijdelijke kunstinterventies in de wijk populair geworden. Kunst is de 
katalysator en de ontdekker van de potenties van specifieke plekken. Bij het ruimtelijk vertalen van 
het programma van de stad is het de rol van de stedenbouwkundige om de potenties van bepaalde 
plekken te onderkennen en op waarde te schatten. Plekken waar de energie uit de samenleving kan 
worden aangeboord zijn knooppunten in het stedelijk leven. Precies dat samensmelten van  
programma en plek is de vaardigheid van de stedenbouw. Maar net zo goed moet het de vaardigheid 
van de stedenbouw zijn om plekken die juist niet vanzelfsprekend energie genereren toch te 
betrekken in het stedelijk weefsel.  
 
Stedenbouw als publieke taak is in zichzelf onomstreden, maar wordt in de praktijk vaak verengd als 
een keuze tussen stedenbouw in dienst van de overheid of van particuliere organisaties. Dat is een te 
krappe definitie. De stedenbouw (en de sociale professies) zullen zich moeten weten te verbinden 
met nieuwe vormen van netwerken en nieuwe vormen van maatschappelijke organisatie. Daarin 
staan leden en belanghebbenden samen met professionals voor gemeenschappelijke publieke 
belangen, daarin zijn burgers in plaats van alleen consumenten ook co-producenten. In dit soort 
flexibele en open processen zullen stedenbouwkundigen moeten kunnen opereren. Tussen overheid 
en markt ontstaat een nieuw ‘maatschappelijk middenveld’, waarin zij niet gemist kunnen worden. 


