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Sturen op geluk

Spelers zonder contract
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De Waterlijn, Amersfoort
Bezoekers van Amersfoort kunnen genieten van een rond-
vaart door de oude binnenstad. De Waterlijn is het initiatief 
van een paar ‘senioren’ die zich graag nuttig wilden maken 
voor de stad. De oprichter had volgens eigen zeggen niets 
met boten, maar betreurde het dat toeristen Amersfoort niet 
vanaf het water konden bekijken. Zonder subsidie maar met 
een heel grote groep vrijwilligers zorgt de Waterlijn niet alleen 
voor de reguliere stadsbezichtiging, maar ook voor allerlei 
thematochten waarin genoten kan worden van natuur of  
cultuur.



7   

Het speelveld van de kamermarkt
In het ‘voetbalteam’ van de studentenhuisvesting staan  
drie gesubsidieerde professionals opgesteld: de stichtingen  
studentenhuisvesting en een enkele woningcorporatie.  
zeven Spelers zijn wel professional, maar luisteren niet naar 
de coach: over de particuliere verhuurder heeft de politiek 
maar weinig te vertellen. De ‘laatste man’ in het veld is een 
vrouw, de hospita van wie niemand zeker weet hoeveel 
kamers ze nog verhuurt.
Vernieuwing van de kamermarkt is mogelijk door een vernieuwd 
arrangement tussen overheid en institutionele verhuurders. 
Beleid richt zich dan ook primair op de drie contractspelers. 
Maar zouden we niet liever het hele speelveld van de kamer-
markt beter willen laten functioneren?

Ongezien



8  / N18 Een zooitje ongeregeld

Een sterk team

Zorgen over particuliere jeugdzorg
In de zomer van 2010 trok de inspectie voor de Jeugdzorg 
aan de bel over het gebrek aan kwaliteitscontrole in de  
particuliere jeugdzorg. In netwerken als LinkedIn ontstonden 
stevige discussies over de vraag of particuliere zorg per  
definitie slechter is dan institutionele. Zeer veel betrokken 



9   

jeugdzorgers geven aan dat een doorgeschoten regeldruk 
niet effectief zou zijn in de particuliere sector en in de formele 
sector ook weinig goed heeft gedaan. De particuliere jeugd-
zorg vangt vaak juist die kinderen op die niet in de hokjes van 
de institutionele zorg passen. 
De noodzaak van sturing op kwaliteit wordt door alle betrok-
kenen onderkend. Maar om daarbij de institutionele zorg als 
norm te stellen…
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Tevreden klanten of een betere wereld
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Goede bedoelingen, wisselend succes

Lokale ontwikkelingshulp, formeel en informeel
Na de val van de Muur werden overal in Nederland initiatie-
ven gestart voor het inzamelen van hulpgoederen voor Polen, 
Tjechië, Roemenië en voormalige Sovjetrepublieken. Sommige 
vrijwilligers zetten alles aan de kant om hun leven te wijden 
aan het verzamelen van kantoormeubilair, kleding, computers 
of medische apparatuur. Hun directe betrokkenheid en veel-
vuldige aanwezigheid ter plaatse is van grote waarde.
Er was vaak een grote spanning tussen deze groepen en  
de professionals van de Centra voor Internationale Samen-
werking (COS). Daar werkten goed opgeleide agogen, die 
heel andere theorieën hadden over de opbouw van een land. 
Dergelijke spanningen zien we in onze tijd weer. Er zijn steeds 
meer mensen die na een bezoek aan Afrika of India besluiten 
een hulpfonds op te richten, vaak tot ergernis van instanties 
als Oxfam Novib. Die kunnen hun gelijk helaas steeds beter 
illustreren aan de hand van een steeds langere lijst van goed 
bedoeld falen. Al moeten ze tegelijkertijd vaststellen dat ook 
de degelijk onderbouwde structurele hulp niet altijd het 
gewenste resultaat heeft. 
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Een podium voor zangers en zangeressen
Een belangenorganisatie beschikt over een eigen café.  
Ze horen mensen vaak vertellen, dat ze door alle zang-
programma’s op tv zin hebben gekregen om ook zelf eens 
iets uit te proberen. De zangsessie is geboren. Aspirant  
zangers geven het liedje door dat ze willen brengen en een 
kleine band studeert de begeleiding in. 
De avonden gaan voortvarend van start. Maar voor de  
muzikanten is deze formule te hoog gegrepen en niemand 
heeft echt tijd en zin om alle nummers voor de anderen uit  
te zoeken. Er wordt te weinig geoefend en ook de zangers 
weten vaak niet waar ze moeten beginnen met het vinden 
van leuke muziek. Hoewel elke avond ook zijn hoogtepunten 
heeft, druipen veel zangers en zangeressen – een illusie 
armer –  af. En ook het publiek blijft steeds vaker weg.
Meedoen is belangrijker dan winnen, heet het. Maar  
slecht meedoen aan iets dat rammelt is helemaal niet zo 
leuk. Niet voor de individuele deelnemer, maar ook niet  
voor ‘ons allemaal’. Want na dit mislukte initiatief durven 
anderen het stokje niet over te nemen. De zangsessie is  
niet meer. 

Werken aan prestaties

 / N18 Een zooitje ongeregeld



13   



14  

Wist u dat
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Onderzoek onder toeristen
Wie de kwaliteit van de samenleving wil verbeteren en  
kansen wil bieden aan kwetsbare burgers zou ervoor kunnen 
kiezen onwetendheid bij aanbieders weg te nemen.  
De gemeente Amersfoort bood aan De Waterlijn (zie het eerste 
kader van dit essay) aan om af en toe gratis een klanten-
onderzoek voor ze uit te voeren. Het bestuur van de Waterlijn 
wordt vervolgens op geen enkele manier onder druk gezet 
om op basis daarvan het aanbod te wijzigen. En dat hoeft 
ook niet, want het bestuur van De Waterlijn doet niets liever 
dan het goed bedienen van klanten. Weten wat die willen is 
de sleutel tot vernieuwing.
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Iets te kiezen

Zorgen over huisvesting
Een Brabantse gemeente kreeg steeds meer signalen van 
vrijwilligersorganisaties over problemen met het vinden van 
betaalbare huisvesting voor hun verenigingsactiviteiten.  
Dat wekte wat verwondering, want er was toch een mooi 
multifunctioneel centrum. Er werd een onderzoek uitgevoerd 
onder alle aanbieders, van jeugdvereniging tot kaartclub en 
van fanfare tot basisschool. Die bleken soms zeer praktische 
problemen tegen te komen: muziekverenigingen hadden een 
opslagruimte nodig voor pauken en grote trom, de leden van 
de klaverjasclub konden de koffie in gesubsidieerde zalen 
niet betalen.
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De gemeente had deze uitkomsten kunnen gebruiken om de 
MFA anders aan te sturen, en dat is deels gebeurd. Veel inte-
ressanter is dat allerlei informele aanbieders het onderzoek 
gelezen hebben en erover zijn gaan nadenken. Zo was er 
een bedrijf dat in de nieuwbouwplannen meenam dat de 
bovenverdieping ’s avonds als muziekhuis kon worden 
gebruikt. 
De gemeente zelf beheert nu het zalenboek waarmee vraag 
en aanbod bij elkaar worden gebracht. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke accommodaties 
of de parochiezaal: de klant hoort wat er te kiezen is en 
maakt zijn eigen keuzes.

Een regiekoffer vol



18  / N18 Een zooitje ongeregeld



19   

Waar een (goede) wil is …
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KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing is een onafhankelijke organisatie. KEI is begin 2000 

opgericht op initiatief van een aantal publieke en private partijen. Door het bundelen en beschik-

baar stellen van kennis en expertise geeft KEI een impuls aan de stedelijke vernieuwings- en  

herstructureringsopgave. KEI brengt partijen bij elkaar, treedt op als intermediair, makelt en  

schakelt tussen vraag en aanbod van kennis, informatie en expertise. Het doel van KEI is om 

zowel de kwaliteit als het tempo van de opgave te verhogen. 

KEI wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door verschillende partijen, variërend van  

de rijksoverheid, ontwikkelaars, gemeenten, corporaties en ontwerpers tot adviesbureaus.  

Organisaties die actief en vernieuwend opereren in de stedelijke vernieuwing en die het aan-

durven om hun kennis en ervaringen met anderen te delen om zo gezamenlijk stappen vooruit  

te zetten. KEI heeft inmiddels ruim 250 partners. Meer informatie: www.kei-centrum.nl/overkei
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