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NICIS nieuwsbrief september 2009
Kennis voor Krachtige Steden: Bestuur
De beste krachten in krachtwijken
Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle zijn sinds 1 november 2008 op zoek naar
de beste krachten in hun krachtwijken. Het gaat om personen die een doorbraak kunnen forceren.
Samen met het ministerie van VROM, de universiteiten van Delft en Tilburg vormen wij het
Nicisconsortium
‘Best Persons’. Gabriël van den Brink - hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan
de Universiteit van Tilburg - is de projectleider van dit consortium.
Volgens de laatste inzichten heeft de traditionele benadering van hulpverlening aan probleemwijken
haar grenzen bereikt. Een voorbeeld hiervan is de ‘best practice’ methode, waarbij goede
initiatieven uit stad A naar stad B worden gekopieerd. Grote resultaten blijven vaak uit. Uit
onderzoek blijkt echter dat een doorbraak wel plaatsvindt als sleutelfiguren, ‘best persons’, zich voor
de veranderingen inzetten. Zij dwingen respect af en krijgen bewoners enthousiast om hun
omgeving te veranderen.
Een ’best person’ wordt breed opgevat; het kunnen bewoners, maar ook wethouders, wijkagenten of
ambtenaren zijn. Het gaat om ‘personen die het verschil maken’. Hoe kom je die op het spoor? In de
periode februari – juli 2009 heeft een speciaal ingehuurde scout in de steden ca. 1000 personen
gesproken en gescout. De meest in het oog springende personen zijn nu geselecteerd en behoren
tot de 50 personen die we vanaf september één of meer dagen gaan volgen. Met deze
politiekantropologische benadering willen we zicht krijgen op wat deze personen nu precies doen.
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in wat de omgeving van de aanpak van zo’n persoon vindt.
Als consortium zijn we vijf keer bijeengekomen, steeds in een van de steden die aan het onderzoek
meedoen. Zo laten steden ook iets van zichzelf aan elkaar zien. Met een elektronische nieuwsbrief
houden wij als onderzoekers alle betrokken partijen voortdurend op de hoogte van de vorderingen.
Tijdens de verschillende bijeenkomsten hebben we levendige discussies; aan enthousiasme hebben
we geen gebrek. Uiteindelijk hopen wij straks zicht te hebben op de kwaliteiten die ertoe doen, en
een bruikbare typologie te kunnen bieden van welke personen/kwaliteiten in welke situatie het
meest succesvol zijn.
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