Verslag Topontmoeting 24 maart 2015:
De Topontmoeting van 24 maart j.l. vond plaats op een prachtige locatie: de 7de etage van de
Maassilo in Rotterdam Zuid. Er werd zoals gewoonlijk gestart met een heerlijk broodje en een kopje
soep waarbij mensen elkaar konden ontmoeten en netwerken.
Mieke Reynen trapte de avond af en heette iedereen welkom. Na een korte introductie werd er een
filmpje getoond dat is gemaakt van de samenwerking in ’t Slag, waar cliënten van Pameijer en
studenten van het Albeda College nauw samenwerken, de koffiecorner runnen, de balie bemensen
en allerlei klussen doen voor de partners in ’t Slag.
Vervolgens nam Albert Jan Kruiter het woord. Albert Jan is oprichter van het Instituut voor Publieke
Waarden, waar met publieke innovaties oplossingen worden gezocht voor de problemen in het
sociale domein. Een voorbeeld daarvan is een privaat gefinancierde gevangenis
(http://www.publiekewaarden.nl/).
Albert Jan Kruiter heeft veel onderzoek gedaan multiproblem gezinnen. Hiervoor kwam hij bij een
bewoner thuis, waar 48 instellingen over de vloer kwamen, die gezamenlijk 269.000 euro verdienden
aan deze bewoner. Zijn proefschrift schreef hij over de ontwikkeling in de zorgkosten.
Na een geschiedenis-les, waarin Albert Jan de zaal meenam langs Socrates, Plato en Aristoteles kwam
hij via Tasitus de Middeleeuwen en de Renaissance uit bij 3 belangrijke ontwikkelingen in de
afgelopen eeuw die ervoor hebben gezorgd dat het ‘burgerschap’ de nek om werd gedraaid:
-

-

-

1952: oprichting van het Ministerie van Maatschappelijke Zaken. Er werd tot die tijd veel
door vrijwilligers gedaan, vanaf dat moment moesten professionals dat gaan doen, want
die zouden belastinggeld binnen brengen.
Begin jaren 80: de babyboomers komen op de arbeidsmarkt, zij gingen ‘zichzelf
ontplooien’. Zij deden studies in werkvelden waarin tot dan toe vaak nog vrijwilligers
werkten. Alles wat tot dan toe nog door vrijwilligers gebeurde, werd nu gedaan door
professionals.
Jaren ’90, Het 2de Kabinet Kok: Nederland was af, de burger werd klant, en er is een groot
verschil tussen burgers en klanten. De burger denkt aan het publieke belang, de klant
moet voor zichzelf opkomen.

Daarmee kwam Albert Jan tot de kern van zijn verhaal: het centraal stellen van de Publieke Waarde:

Hij pleit daarmee voor het leveren van maatwerk, ook omdat de Grondwet zegt: ‘We moeten gelijke
gevallen, gelijk behandelen, en ongelijke gevallen, ongelijk behandelen’. Het probleem is vaak dat
mensen niet willen dat anderen beter worden behandeld dan zijzelf. Echter als we proberen om niet
alleen ‘legitimatie’ centraal te stellen, maar ook naar ‘rendement’ en ‘betrokkenheid’ kijken, komen
we tot oplossingen die financieel gunstiger zijn en waarmee de betrokkenheid van de bewoner wordt
vergroot.
De inspirerende avond wordt afgesloten met een oproep aan de aanwezigen om mee te denken met
een vervolg en het vertalen van het gedachtengoed van Albert Jan Kruiter naar de praktijk van
Feijenoord. Inmiddels heeft een groot aantal partners hier gehoor aan gegeven!

