
Organisatie
De Van der Wielenlezing wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Jarig van der Wielen 
(1880 - 1950) en zijn neef dr. Henk van der Wielen (1903 - 1990). Zij waren begin vorige eeuw de 
grondleggers van het buurt- en opbouwwerk Allardsoog en van het volkshogeschoolwerk in 
Nederland, dat een belangrijke impuls gaf aan maatschappelijke ontwikkeling en participa-
tie van burgers. De lezing is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het publieke debat over  
actuele maatschappelijke ontwikkelingen en werd reeds dertien keer eerder georganiseerd met 
sprekers als Pim Fortuyn, Margreeth de Boer, Doekle Terpstra, Job Cohen, Alexander Rinnooy 
Kan en Paul Schnabel. De lezing wordt georganiseerd door het bestuur van de Stichting Van 
der Wielenlezing.

Kosten en inschrijven
Voor deelname aan de Van der Wielenlezing vragen wij u een bijdrage van € 75 p.p. over te 
maken op rek.nr. NL90RABO 0132.0330.89 t.n.v. Stichting Van der Wielenlezing te Terwispel.  
U kunt zich inschrijven via onze website tot en met 4 april: www. vanderwielenlezing.nl
Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling 
hebben ontvangen en u van ons een bevestiging heeft ontvangen via e-mail.

Meer informatie: Wim Buding, 06 - 512 692 72, info@vanderwielenlezing.nl

De Van der Wielenlezing wordt deze keer mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente Opsterland en Timpaan Groep.

                         

                                                            Uitnodiging

   Decentralisaties  
      en het dilemma van 
de dubbele verlangens

Han Noten 
voorzitter Onderzoekscommissie 
Transitie Sociaal Domein
burgemeester gemeente Dalfsen

Jos van der Lans 
cultuurpsycholoog en 
journalist/publicist 

 

Vrijdag 8 april 2016   14.00 uur
Gemeentehuis Gemeente Opsterland, Beetsterzwaag
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Het bestuur van de Stichting Van der Wielenlezing nodigt u 

van harte uit voor de Van der Wielenlezing 2016, 

een inspirerende bijeenkomst als bijdrage aan het publieke debat.

Programma
14.00 Ontvangst met koffie en thee

14.30  Welkomstwoord door Ellen van Selm, burgemeester Gemeente Opsterland
 en  Peter van Zwol, voorzitter bestuur Stichting Van der Wielenlezing 
 
 Han Noten: Decentralisaties en het dilemma van de dubbele verlangens
 Jos van der Lans: Decentralisaties als machtsvraagstuk
 
 Gedachtenwisseling o.l.v. Marco Florijn, directeur Seastarters en 
 voormalig wethouder in Rotterdam en Leeuwarden 

16.00  Informele borrel en gelegenheid tot netwerken

16.30  Einde bijeenkomst

Locatie
We zijn deze keer opnieuw te gast bij gemeente Opsterland
Gemeentehuis Gemeente Opsterland
Hoofdstraat 82,  9244 CR Beetsterzwaag

U kunt parkeren op het parkeerterrein achter het gemeentehuis.

Decentralisaties en het dilemma  
van de dubbele verlangens
Han Noten

Hoewel de decentralisatiegedachte door velen 
wordt onderschreven, gaat ze gepaard met  
ingewikkelde dilemma's. Sommige verlan-
gens lijken lastig met elkaar te verenigen. Zo 
streven we enerzijds naar lokaal maatwerk, 
maar hebben we anderzijds de behoefte aan 
zekerheid en eenduidigheid. We willen ver-
schillen tussen gemeenten, maar gelijkheid 
voor burgers. We wensen innovatie en heb-
ben behoefte aan experimenteerruimte, maar  
we willen ook graag protocollen om de pro-
fessionele standaards te bewaken. We willen 
loslaten, maar toch ook overzicht bewaren 
en kunnen sturen. Zie hier het dilemma van 
de dubbele verlangens. 
Zie ook www.vanderwielenlezing.nl

Decentralisaties als  
machtsvraagstuk
Jos van der Lans

Daarnaast zou decentralisatie afrekenen met 
de paternalistische traditie waarin er van al-
les wordt geregeld, zonder afstemming met 
de mensen voor wie die voorzieningen zijn 
bedoeld. Of zoals het in de beleidsnota's wordt 
samengevat: niet voor mensen, maar door 
mensen. Daar komt meer bij kijken dan alleen 
een organisatorische hergroepering. Je kunt 
dingen wel dichterbij organiseren, met een 
regisseur per gezin, maar als het plan een 
dictaat is, voelt dat niet als empowerment. 
Om echt fundamentele stappen te kunnen 
zetten, moeten de gewenste veranderingen 
niet alleen organisatiekundig worden bena-
derd, maar moet je ze ook en vooral als machts- 
vraagstuk durven zien. 
Zie ook www.vanderwielenlezing.nl


