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Het contact met de burger is wel het belangrijkste politieke thema van de afgelopen jaren 
geweest. Met Pim Fortuyn werd het duidelijk dat de politiek een grote slag gemist had. 
Ze had het contact met de burger verloren.  
 
Je zou kunnen zeggen dat die achterstand inmiddels wel ingehaald is. De burger staat 
momenteel in het centrum van de aandacht, niet in de laatste plaats op het terrein van de 
lokale politiek. Ook in Breda is dit het geval. De stad heeft een groot offensief geplaatst 
van projecten en initiatieven met als doel het verbeteren van de leefbaarheid, de 
veiligheid, de sociale cohesie als ook de welvaart van haar bewoners.  
 
Een centraal verhaal wat je hier bij hoort is dat het fysieke aspect van de wijk, het 
renoveren van huizen en de verbetering en verrijking van de infrastructuur, gecombineerd 
moet worden met het sociaal-economische aspect: mensen moeten het prettig in de wijk 
hebben, verzekerd zijn van een baan, elkaar vertrouwen, dingen voor elkaar over hebben 
en meehelpen de veiligheid te vergroten. Gemeente, instellingen, en inwoners moeten 
partners hierin zijn. Het is niet genoeg een wijk op de schop te doen, het gaat ook over 
het hervormen van de relaties tussen inwoners. 
 
Ook hierin is Breda ver: de stad heeft zg. wijkontwikkelingswijken aangewezen en aldaar 
een veelvoud aan initiatieven en projecten geïnitieerd en gesubsidieerd. Rond en binnen 
die projecten werken inwoners, professionals en gemeentelijke ambtenaren innig samen 
om de wijken het beste te geven. 
 
In de laatste jaren is ook in de bestuurswetenschappen het een en ander veranderd. Zo 
heeft een enigszins starre en formele zienswijze op de overheid plaatsgemaakt voor een 
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meer flexibele zienswijze op de overheid als horizontaal, open, dynamisch en hybride. 
Bestuur en politiek gaan veel verder dan het kiezen en controleren van 
vertegenwoordigers die beleid maken. Politiek is een interactief proces geworden waarbij 
een veelvoud van instellingen en actoren bij betrokken is en ook veel eerder in het 
beleidsproces. Er wordt niet teruggedeinsd voor het hanteren van verschillende 
instrumenten en vormen van interactie om politieke doelstellingen te halen. 
 
Deze verandering wordt doorgaans de verandering van government naar governance 
genoemd. Breda is ook geen onbekende van governance. Het idee van waarderend 
vernieuwen is hier een goed voorbeeld van. In het recente plan van aanpak ter verbetering 
van de interactieve communicatie in Breda wordt gesteld dat de relatie tussen inwoner en 
gemeente drastisch veranderd is: het gaat niet meer om de vraag of de gemeente 
interactief moet communiceren maar hoe. 
 
Hier komen de wijktafels om de hoek kijken. De wijktafel wordt gezien als een 
veelbelovende vorm van governance: door intensievere samenwerking met instellingen, 
een meer terughoudende rol van de gemeente en juist een meer actieve rol van inwoners.  
 
Wat is nu precies doel en vorm van de wijktafels? Daar zijn de meningen over verdeeld, 
hebben ik en Julien van Ostaaijen, mijn mede-onderzoeker van de Tilburgse School voor 
Politiek en Bestuur, gemerkt in de gesprekken die wij hebben gevoerd en in de stukken 
die wij gelezen hebben.  
 
Het dilemma in de doelstelling van de wijktafel is die tussen interactieve beleidsvorming 
en interactieve communicatie. De meeste stakeholders twijfelen tussen beide 
doelstellingen. Een voorstander van interactieve communicatie zegt: we moeten in 
gesprek gaan met elkaar, zonder agenda en zo open mogelijk. De voorstander van 
interactieve beleidsvorming vindt dat wijktafels juist rond beleidsvorming moet 
plaatsvinden, namelijk wat burgers willen dat er verandert in hun wijk en wat zij daaraan 
kunnen bijdragen. 
 
In de praktijk ligt de nadruk duidelijk bij interactieve beleidsvorming. Er heeft een 
expliciete koppeling plaatsgevonden tussen de wijkontwikkeling van Breda Noordoost en 
de oprichting van de wijktafels. Bewoners en instellingen worden uitgenodigd om mee te 
denken over beleidsvorming en ook mee te helpen in de uitvoering van het beleid. Ze 
worden dan mede-eigenaar van een project. Veel wijktafels zijn bijeenkomsten waar 
verschillende initiatieven en projecten in de wijk worden besproken waarbij gekeken 
wordt hoever het ermee staat, wie wat heeft gedaan en nog moet doen – en wat de burgers 
zelf er aan kunnen doen.  
 
Wat zijn nu de bevindingen die wij hebben gedaan in de gesprekken die wij gevoerd 
hebben? Het is goed voor deze gelegenheid te benadrukken dat de indrukken die wij 
hebben gekregen doorgaans positief waren. De bewoners die wij hebben gesproken zijn 
behoorlijk te spreken over het bestaan van de wijktafel. Zij waarderen het dat de 
gemeente dit initiatief heeft genomen en vinden het een opvallende verschijning. Het 



kleinschalige van de wijktafel is ook iets dat men waardeert, zoo ook het laagdrempelige 
en het feit dat de woningcorporaties een prominente rol hebben. 
 
Echter, er bestaan ook twijfels en vraagtekens over invulling en uitvoering van de 
wijktafels. Het grootste probleem is dat veel inwoners maar ook medewerkers van 
woningcorporaties weinig overzicht hebben en vaak twijfelen over hun precieze rol. De 
beleidsomgeving van de wijktafel is ook niet makkelijk aangezien zoveel initiatieven en 
projecten zijn. Per wijk lopen er zeker twintig tot dertig projecten en initiatieven, 
gemanaged door verschillende mensen binnen de gemeente, als ook door veel 
verschillende instanties. De wijktafel als een vergaarbak voor het bespreken van allerlei 
projecten te worden. Sterker, door hun sponsachtige kwaliteit worden bijeenkomsten 
soms ad hoc een wijktafel genoemd en dat kan ten koste gaan van de identiteit en 
bedoeling van de wijktafel. De wijktafel dreigt gewoon een van de vele projecten te 
worden. 
 
De ambitie om de wijktafel als een plek voor interactieve beleidsvorming te gebruiken 
stuit hier op haar tweeslachtigheid: schipperen tussen open communicatie en actieve 
beleidsvorming. Hiermee verbonden is de observatie die wij gedaan hebben dat 
professionals (de gemeentefunctionarissen incluis) nogal eens benadrukken niet teveel 
verwachtingen te willen scheppen bij het organiseren van wijktafels -- we kunnen geen 
achtbaan zetten in de wijk zo is de teneur. Tegelijkertijd zijn die verwachtingen er 
natuurlijk wel, niet alleen bij de bewoners maar ook bij gemeente en woningcorporaties. 
Inwoners willen iets zien van de gemeente en de gemeente wil bewoners meenemen in te 
ontwikkelen beleid. Er wordt dus slechts op een halve wijze gedaan aan interactieve 
beleidsvorming omdat getwijfeld wordt tussen interactieve communicatie en 
beleidsvorming. Het gevaar van interactieve communicatie is vrijblijvendheid. Zo zei een 
inwoner: “Dan hebben we drie uur over overlast gepraat maar staat er vervolgens niets in 
de notulen. Als we met lullen een wijk beter konden krijgen was dit de mooiste wijk van 
Nederland. Dan denk je, waarom hebben we dan die discussie gehad?” 
 
Het ijs van 2002 is dus gebroken; het contact met de burger is hersteld. De vraag is hoe 
het verder vorm krijgt in de toekomst. Naast het inmiddels klassieke probleem van de 
ambtelijke borging en organisatie van de wijktafel en de politieke onzekerheid die met dit 
soort gewaagde initiatieven altijd gepaard gaan, ligt een uitdaging in het scherper krijgen 
van de algemene doelstelling van de wijktafel. 
 
Wij zijn gaan nadenken over een derde vorm van interactiviteit. Naar ons idee moet 
communiceren altijd een constante zijn in gemeentelijk beleid, zo ook interactieve 
beleidsvorming, iets wat de gemeente ook steevast benadrukt en doet getuige de veel 
handen aan bed benadering en de lange lijst van initiatieven en projecten die lopen in de 
wijken.  
 
Echter, de wijktafel is wellicht meer geschikt om bepaalde problemen, wensen, en 
ervaringen van bewoners en stakeholders in de wijk te identificeren. De wijktafel als een 
plek voor interactieve identiteitsvorming. Dat zou inhouden de wijktafel verder te 
ontwikkelen tot een publieke plek in de wijk rond de vele activiteiten en zaken die 



plaatsvinden. Mensen aan tafel kunnen bijdragen aan de identificatie van allerlei 
ervaringen in de wijk. De bedoeling is dat er een betekenisgemeenschap ontstaat waartoe 
bewoners zich kunnen verhouden. De wijktafel onderscheidt zich daarmee van de 
bestaande interactieve beleidsprojecten en gaat een stap verder dan slechts een tafel 
waaraan vrijblijvend gecommuniceerd wordt. 
 
Je kan denken aan in ieder geval de volgende vuistregels voor interactieve 
identiteitsvorming  
- Zet de bewoners centraal in het reflecteren op en het beschrijven van hun wijk; 
- Doe het aan de hand van concrete zaken, voorbeelden, situaties, die bewoners zelf 

uitkiezen en beschrijven om van daaruit te komen tot een gezamenlijke beschrijving. 
Dat zal zeker niet zonder conflict gaan, dat is ook prima, maar daarmee worden de 
zaken wel besproken; 

- Gebruik stakeholders in de wijk als scholen en woningcorporaties als bronnen van 
kennis en expertise  

- Stel een redactie aan van bewoners die orde probeert te scheppen in de verhalen en 
beschrijvingen – ook bij conflicten; 

- Investeer in het gezag van die redactie; 
- Hanteer een agenda en maak een goed verslag, waarin voortschrijdend inzicht de 

ambitie is 
- Maak gebruik van veelvormige wijktafels, flexibel om in alle wijkgeledingen 

betekenisgeving te genereren; dat betekent ook het gebruik van vele 
informatiebronnen en media  

 
Het doel van de wijktafel als een plek voor interactieve identiteitsvorming is geïnspireerd 
op wat de 20ste-eeuwse politieke filosofe Hannah Arendt noemt: een georganiseerd 
geheugen. In ons geval is een geheugen van een wijk nooit af, kan altijd worden herzien 
en moet van verschillende gezichtspunten bekeken worden. Echter, het organiseren van 
dat geheugen, het beschrijven van die gezichtspunten gebeurt ook met de ambitie een 
relatief heldere en stabiele wijkidentiteit te ontwikkelen die mensen bindt en inspireert.  
 
Interactieve identiteitsvorming geeft duidelijk het verschil aan met interactieve 
beleidsvorming. Bewoners worden in een andere gedaante benaderd: niet als 
semiambtenaren in het uitdenken en uitvoeren van beleid en projecten, maar als burgers 
die een eigen relatie met hun wijk hebben waar de gemeente relatief weinig weet van 
heeft.  
 
Het interessante is dat ook gemeente en in mindere mate woningcorporaties worden 
verleid om buiten de gebaande paden te denken. Laat hen aan de wijk tijdelijk afstand 
doen van het automatisme dat bewonersparticipatie of interactieve beleidsvorming of 
vrijblijvend communiceren is en laat ze niet denken in termen van wensen en willen, 
maar in termen van reflecteren en beschrijven. 
 
Tot slot nog een vergezicht over politiek: de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau 
schreef dat een overheid nooit als een vader voor zijn kinderen kan zijn, want er is geen 
sprake van een natuurlijke relatie. De relatie tussen overheid en burgers is een 



kunstmatige volgens Rousseau. Het is vanzelfsprekend om van je kinderen te houden, 
maar niet van je burgers. Waar de liefde voor hun kinderen de beloning is voor de zorgen 
die de ouders getroosten, moet de overheid op zoek gaan naar een alternatieve beloning 
voor de zorgen die zij getroost voor haar burgers. Volgens Rousseau nu ligt die beloning 
in het genoegen van het onderhouden van de politieke relatie: de vorming van een 
gemeenschap waarin burgers zowel hun eigenheid kwijt kunnen als ook hun loyaliteit aan 
de politieke gemeenschap waarin zij wonen. Die eervolle opdracht is de opdracht van de 
bestuurder. 


