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Volgens Derk Loorbach zijn we op zoek naar een nieuw evenwicht in 
het sociaal domein. De Rotterdamse hoogleraar, gespecialiseerd in 
transities, vindt dat leidinggevenden de meest eigengereide professionals 
experimenteerruimte moeten geven om nieuwe aanpakken te ontwikkelen.
TeksT: PeTeR BooRsma, BeeLD: hans sTakeLBeek

 D
erk Loorbach heeft zijn 
oratie net achter de rug 
en is nog volop in de 
weer de bezigheden die 
zijn blijven liggen op 

te pakken. De Rotterdamse hoogle-
raar wordt in binnen- en buitenland 
gezien als de expert op het gebied 
van transities. De transitie naar een 
nieuw energiesysteem bijvoorbeeld, 
maar ook die in het sociaal domein. 
Volgens Loorbach is de transitie 
ingezet om weg te komen van het 
model waarin burgers zich als 
consumenten gedragen en de over-
heid alles regelt. Die beweging zou 
moeten leiden tot sociale systemen 
met veel meer nadruk op preventie 
en vroegsignalering dan op proble-
men oplossen aan het eind van de 
lijn. “Van efficiënt naar effectief”, 
zegt Loorbach. 
 
TRamPoLine
De verzorgingsstaat moet niet langer 
fungeren als vangnet, maar als 
trampoline. “Dat is ook de achterlig-
gende gedachte bij de decentralisa-
ties. Het probleem is echter dat de 
verzorgingsstaat oude stijl diep in de 
genen en routines verankerd is. Je 
kunt niet op een en dezelfde dag het 

Transitieprofessor Derk Loorbach over de verzorgingsstaat nieuwe stijl

ene model afschaffen en het andere 
installeren. Bovendien moeten de 
nieuwe systemen zich gaandeweg 
vormen.” 
De overgangsperiode naar een 
fundamenteel nieuwe manier van 
denken, werken en organiseren gaat 
noodzakelijkerwijs gepaard met 
onzekerheid, weerstand en chaos. 
“Met als gevolg dat de discussie zich 
nu sterk richt op de structuren en 
protocollen – het idee van risicobe-
heersing is dominant.”
Waar het uiteindelijk om draait, is de 
gedragsverandering van de professio-
nals. Die moeten aan het experimen-
teren. “Je hebt experimenten nodig 
om je te ontdoen van de bestaande 
structuren”, stelt Loorbach. Voorop-
lopende gemeenten als Eindhoven 
en Amersfoort hebben de afgelopen 
jaren ruimte gecreëerd voor teams 
om nieuwe werkwijzen organisch 
vanuit de praktijk te laten ontstaan. 
Tegelijk willen we ook op kosten 
besparen. “Dat lukt alleen”, zegt 
Loorbach, “als we loskomen van de 
structuren en toegroeien naar syste-
men met een veel lagere overhead.” 
Dat valt nog niet mee. Door inertie 
van professionals, maar ook omdat 
er veel (financieel) belang is bij het 

ExpErimEntEEr mEEr!

in stand houden van de huidige situ-
atie. “De transitie slaagt alleen als 
het bestaande evenwicht doorbroken 
wordt. Daar komt zoals gezegd een 
dosis onzekerheid bij kijken. In 
het sociaal domein duurt het lang 
voordat je van het oude het nieuwe 
evenwicht bereikt, omdat het met 
name gaat om nieuwe manieren van 
organiseren en om gedragsverande-
ring. Bovendien geldt elk incident als 
tegenargument, ook al weet iedereen 
dat er altijd dingen mis zullen gaan.”

BoTsing
Dat er nieuwe aanpakken nodig zijn, 
staat voor Loorbach buiten kijf; het 
oude evenwicht voldoet niet langer. 
“Hoe verklaar je anders dat met 
zo veel professionals in het sociaal 
domein nog steeds 10 tot 15 procent 
van de Rotterdammers rond de ar-
moedegrens leeft? Daar is alleen wat 
aan te doen door in wijken aanwezig 
te zijn, te luisteren, dagritmes te 
herstellen en direct met elkaar te 
kunnen handelen.”
Voor veel professionals is dat eng; 
werken vanachter het loket voelt 
nu eenmaal veel veiliger. Maar op 
termijn ervaren professionals die 
nieuwe manieren van werken toch >
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een aantal partijen vanuit de lokale 
praktijk met bewoners aan preventie 
en vroegtijdige aanpak. Dankzij die 
samenwerking is er een heel andere 
sfeer in de wijk ontstaan. Toen een 
tijd terug bleek dat een van de leer-
lingen van de basisschool regelmatig 
te laat kwam, is Bureau Frontlijn, 
één van de partijen, bij de moeder 
langsgegaan. Het Bureau merkte op 
dat zich in het gezin door een gebrek 
aan structuur allerlei problemen 
voordeden en verrichte enkele 
interventies waarna het huishouden 
binnen twee dagen weer op de rails 
stond. Probleem opgelost. Totdat er 
drie weken later iemand op de stoep 
stond met een heus behandelplan, 
opgesteld door een veelheid aan 
instanties. De molen was in gang 
gezet door een melding van school, 
ambtenaren hadden er vele uren in 
gestoken. Maar: het probleem was al 
verholpen. Reden voor de ambte-
naren om Bureau Frontlijn op de 
vingers te willen tikken...”

RUimTe CReËRen
Het heeft volgens Loorbach geen zin 
gedragsverandering af te dwin-
gen. “Je moet ruimte creëren voor 
degenen die ervoor openstaan en 
hen laten experimenteren, bijvoor-
beeld in sociale teams. Deze vormen 
overigens geen instant oplossing: 
het gaat er in de kern om, om vanuit 
aanwezigheid, vertrouwen en ver-
binding met de lokale gemeenschap 
met de juiste professionals proble-
men te signaleren en aan te pakken. 
Daar is geen blauwdruk voor, dat 
moet groeien. Wel heb je daar 
eigengereide mensen voor nodig 

die soms controversiële oplossingen 
bedenken, zoals Bureau Frontlijn, 
dat destijds kwam met het werken 
‘achter de voordeur’. Als je teams be-
mant met ambtenaren zonder dat de 
context, opdracht en afrekencultuur 
verandert, gebeurt er niets.”
Daarnaast is het zaak nieuwe vor-
men te bedenken om de output te 
meten. “En probeer te achterhalen 
waarom een bepaalde aanpak werkt. 
Welke acties zetten professionals in? 
Welke bevoegdheden hebben ze? En 
wat is de rol van de andere onderde-
len van de gemeenten?”
Bij transities kun je niet alles per 
1 januari stopzetten om met iets 
anders verder te gaan, benadrukt 
Loorbach. “Je moet stapsgewijs 
veranderen en tegelijkertijd experi-
menteren met nieuwe systemen. In 
Amersfoort, waar ze al zeven jaar 
bezig zijn, kunnen ze die stap al 
maken. Maar veel gemeenten zijn 
pas vorig jaar begonnen. Het gaat 
hier niet om pilots die na verloop 
van tijd weer stoppen, maar om het 
scheppen van experimentele ruimte 
– met het commitment dat de lessen 
daaruit worden opgepikt.”

geLUkkigeR
De kernvraag: hoe creëer je rand-
voorwaarden zodat mensen weer 
meer zelf- en samenredzaam kun-
nen worden? Loorbach: “Mensen 
kunnen empowerment alleen zelf be-
werkstelligen. Wel kunnen zij daarbij 
worden gestimuleerd door hun 
omgeving. Als je er zo naar kijkt, 
biedt de transitie de mogelijkheid 
er welvarender en gelukkiger uit te 
komen tegen minder kosten.” *

‘ De transitie biedt de 
mogelijkheid er gelukkiger uit 
te komen tegen minder kosten’

Directeur en professor
Derk Loorbach is directeur van het Dutch Research institute for 
Transitions (DRiFT) en bijzonder hoogleraar socio-economi-
sche transities, beide aan de erasmus Universiteit Rotterdam. 
hij is gepromoveerd in transitiemanagement en een van de 
grondleggers van deze aanpak. Loorbach geldt internationaal 
als expert op het gebied van duurzaamheidstransities, zowel 
wetenschappelijk als maatschappelijk. hij is projectleider van 
diverse onderzoeksprojecten rondom duurzaamheidstransities, 
zoals die in de energiesector, de langdurige gezondheidszorg, 
de jeugdzorg en wijkontwikkeling.

als een bevrijding. Loorbach: “Ooit 
zijn ze met een bepaald idee in het 
sociaal domein gaan werken, maar 
ze hebben zich aangepast aan het 
systeem. Dat systeem moet veran-
deren, maar het systeem zit ook in 
henzelf.”
Loorbach schetst een gebeurtenis 
in de Rotterdamse probleemwijk 
Carnisse die duidelijk maakt hoe 
de oude en nieuwe aanpak kun-
nen botsen. “In Carnisse werken 


