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MEEBESLISSEN

van woningcorporaties en scholen
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Jacques Waflage

n gemeenteland is een stille revolutie
gaande. Bewoners pakken daar hun
rol als democratisch participant weer
op. Ze richten wijkverenigingen of

-ondernemingen op, kopen het zwem
bad van de gemeente en gaan het zelf
beheren, dagen de gemeente uit dat ze
het onderhoud van de publieke ruimte
zelf beter en goedkoper kunnen doen,
en zetten hun eigen zorg- of energie
coöperatie op.

Deze mensen willen niet alleen meer
‘klant’ zijn, maar zelf aan het roer staan.
Veel gemeenten spelen daarop in en
introduceren samenlevingsagenda’s,
burgeijury’s, buurtbudgetten en maat
schappelijke akkoorden om de betrok-

• kenheid, kennis en ervaringen van hun
• bewoners zo goed mogelijk te benutten.

Deze beweging vindt nauwelijks
navolging in de zorg, het onderwijs en
de volkshuisvesting. Het narratiefvan
klanten die een dienst afnemen, is daar
nog dominant. Woningcorporaties,
zorginstellingen en grote onderwijs
organisaties zijn afgelopen decennia
verschoven van overheidsorganisaties
die publieke en politieke verantwoor
ding afleggen naar hybride organisaties
die opereren ergens tussen markt en
overheid. Deze organisaties zijn hun
huurders, patiënten en Leerlingen
en hun ouders gaan zien als cliënt in
plaats van direct betrokken burgers
die mee willen en kunnen praten over

het reilen en zeilen van de school of
woningcorporatie.

Dat bedrijfsmatige perspectief is
achterhaald en is een gemiste kans. In
een geïndividualiseerde samenleving
met een steeds stijgend onderwijs-
niveau en ongekende beschikbaarheid
van informatie willen burgers niet meer
alleen vertegenwoordigd worden in de
formele democratie van parlement en
gemeenteraad. Ze willen — zeker ten
aanzien van zaken die hen in hun leef-
wereld individueel of collectief recht
streeks raken — kunnen beslissen.

Een verandering van perspectief is
hoognodig: de school en de woning
corporatie (of de portiekflat, de straatof
wijk waarin de huizen van de corporatie
staan) zijn geen organisaties die dien
sten aan hun klanten verlenen, maar

i zijn ten principale gemeenschappen
van mensen die met elkaar zijn verbon
den. Ze delen met elkaar hun morele
eigenaarschap van de school, het
appartementencomplex, de portiekflat
of de straat en wijk waarin de huizen
van de woningcorporatie staan, de
zorginstelling en zijn dus ook gezamen
lijk verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen daarvan.

De formele medezeggenschap in
genoemde maatschappelijke organi
saties is volstrekt onvoldoende om de

1 benodigde beweging te maken. Het
begrip zeggenschap geeft impliciet de
daadwerkelijke verhoudingen weer,
want zeggenschap wordtje gegeven
ofgegund, maar kanje dus ook weer
afgenomen worden.

Daarmee richt zeggenschap zich
hoofdzakelijk op de agenda van het
bestuur en is daarmee meer een
onderdeel van de ‘systeemwereld’ dan
dat zij stem geeft aan de leefwereld van
wat feitelijk de morele eigenaren van
maatschappelijke organisaties zijn.
Aan eigenaren wordt geen zeggenschap

verleend; eigenaren hebben een van
zelfsprekende invloed.

We moeten toe naar een veel breder
democratiebegrip om in genoemde
sectoren weer moreel eigenaarschap te
creëren bij huurders, patiënten en leer
lingen en hun ouders. Het gegeven dat
‘democratie’ in de regel beperkt wordt
tot hetgeen zich in de politieke arena
afspeelt, verdraagt zich steeds minder
met de behoefte van veel mensen zelf
het stuur van hun leven in handen te
houden. De formele representatie — via
het kiesrecht van burgers in politieke
gremia is van cruciaal belang, maar
tegelijkertijd ook slechts één dimensie
van het functioneren van de democra

Democratie is meer dan alleen
politieke democratie, meer dan alleen
politieke besluitvorming over wetten

of bijbehorend beleid
en meer dan alleen
deelname van burgers
aan verkiezingen. Ver
smalling van de demo
cratie tot de politieke
democratie miskent
het recht van burgers
om betrokken te wor

den en mee te beslissen over voor hen
essentiële zaken in hun leefwereld. Niet
alleen via de politiek, maarvooral ook
binnen maatschappelijke organisaties
en in hun eigen omgeving.

Democratie en de daarbij behorende
waarden strekken zich idealiter uit tot
alle maatschappelijke terreinen. De
brede basis van onze democratie ligt in
de maatschappelijke democratie.

Jacques Wallage neemt deze week na
acht jaar afscheid als voorzitter van
de Raad voor het openbaar bestuur
met de uitgave van een rapport over
het belang van de maatschappelijke
democratie.
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Coöperatief huren in Rotterdam: bij de woningen in eigen beheer daalden de woonlasten. FOTO: WERRY cR0NE/HH
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Maak huurders en ouders tot moreel eigenaar
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Bewoners kopen het
zwembad van de gemeente
en gaan het zelfbeheren,
ze willen niet meer
‘klant’ zijn, maar
zelfaan het roer staan


