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Decennialang dacht iedereen 
bij het woord innovatie bijna 
automatisch aan technologi-
sche vernieuwing, slimme 
ingenieurs en jonge onder-
nemers met branie. De term 
werd populair in de naweeën 
van de zware economische 
crisis van de late jaren 1970. 
Fabrieken sloten massaal hun 
deuren en de werkloosheid 
scheerde hoge toppen. Tech-
nologische innovatie droeg 
de belofte van een betere 
economische toekomst in 
zich. Overheden putten zich 
uit in initiatieven om inno-
vatie te stimuleren. Denk 
maar aan de internationale 
technologiebeurs Flanders 
Technology en de oprich-
ting van het onderzoekscen-
trum voor micro-electronica 
IMEC. 

Sinds enige jaren hebben 
Europese en Vlaamse beleid-
smakers het naast techno-
logische innovatie ook over 
sociale innovatie1. De term 
sociale innovatie is nochtans 
niet nieuw, maar bestaat al 
meer dan tweehonderd jaar2. 
Op de drempel van de 19de 
eeuw gebruikten conser-
vatieve auteurs de term op 
een pejoratieve manier om 
te verwijzen naar utopische 
socialisten zoals Fourier en 
Proudhon. De term sociale 
innovatie is dus ouder dan 
de term technologische in-
novatie, die pas sinds de ja-
ren 1940 opduikt. De vraag 
is dus waar de plotse, ver-
nieuwde interesse in sociale 
innovatie vandaan komt. 

In deze bijdrage ga ik in 
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LOKALE SOCIALE INNOVATIE: EEN 
KIJK VANUIT DE MARGES VAN 
OVERHEID EN MARKT  

Als we het hebben over sociale innovatie kan 
dit best gebeuren met respect voor de geschie-
denis van de term en praktijk, stelt Stijn Oos-
terlynck. Anders wordt de term betekenisloos: 
een lege doos waarop iedere politieke strekking 
haar eigen belangen en ambities projecteert. 
Sociale innovatie hoeft ook niet noodzakelijk 
nieuw te zijn. Wat het vooral wel moet zijn, 
lees je in dit artikel.
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op wat sociale innovatie vandaag betekent. 
Ik doe dit door zowel de huidige context te 
schetsen waarin het fenomeen op interesse van 
beleidsmakers mag rekenen als door de histo-
rische wortels van sociale innovatie doorheen 
de voorbije vier decennia te traceren. Dit is 
geen louter intellectuele oefening, maar moet 
ons begrip van sociale innovatie voldoende in-
houd en scherpte geven. Anders dreigt sociale 
innovatie de weg op te gaan van zoveel ande-
re door beleidsmakers opgepikte termen: een 
lege doos waarop iedere politieke strekking 
haar eigen belangen en ambities projecteert. 

Ik start dit stuk vanuit twee observaties: 
een observatie over de recente golf van soci-
ale innovaties en een observatie over de ver-
anderende rol en functioneren van overheid 
en markt. Vanuit deze twee observaties ont-
wikkel ik een algemene definitie van de term 
sociale innovatie. Daarna stel ik die scherp 
door in drie bewegingen de historische wor-
tels voor de recente golf van sociaal-inno-

vatieve initiatieven te schetsen. Van daaruit 
krijgt de lezer een goed zicht op wat socia-
le innovatie vandaag is. Daarna beschrijf ik 
kort de beleidsinteresse voor sociale innova-
tie in Europa en Vlaanderen. Ik sluit af met 
een reeks tips over hoe sociale innovatie het 
best opgepikt kan worden door middenvel-
dorganisaties en beleidsmakers.

Twee observaties 
Een eerste observatie brengt ons terug naar de 
jaren 1970. Vanaf die periode duiken overal in 
Europa kleine en lokale initiatieven op, waar-
van vele op een of andere manier iets doen 
aan sociale uitsluiting en mensen meer con-
trole en zeggingskracht willen geven over hun 
eigen leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld 
om wijkgezondheidscentra, kringloopwinkels, 
stadslandbouwinitiatieven, kindercrèches in 
zelfbeheer, buurtontwikkeling, coöperatieven, 
sociale kruideniers, deelsystemen, fair trade 
en participatorisch parkbeheer. 
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Sociale innovaties zijn 
gelokaliseerde initiatie-
ven die mensen in staat 
stellen te voldoen aan 
sociale en ecologische 
noden en uitdagingen 
waarvoor ze geen ade-
quaat antwoord vinden 
in de private markt of in 
het beleid van de centrale 
overheid. 

Opvallend is dat veel van die initiatieven 
zich in de marge van de markt en de overheid 
situeren. Die marge moet zowel ruimtelijk als 
institutioneel begrepen worden. Ruimtelijke 
marges zijn plaatsen waar de centrale over-
heid en/of marktactoren niet zo dominant 
aanwezig zijn of moeite hebben om goed op 
de daar bestaande sociale noden in te spelen. 
Achtergestelde binnenstedelijke buurten zijn 
daar een voorbeeld van. Institutionele mar-
ges verwijzen naar het gegeven dat de centra-
le overheid of marktactoren meestal niet de 
drijvende krachten achter het vernieuwende 
initiatief zijn, en die initiatieven ontstaan en 
gedijen in minder formele sociale verbanden. 

Een tweede observatie gaat over de fun-
damentele veranderingen die overheid en 
markt sinds de jaren 1970 doormaken. De 
overheid die we vandaag kennen is niet meer 
dezelfde als die van veertig jaar geleden. Ze is 
zowel ruimtelijk als institutioneel hervormd3. 
In de jaren 1970 was de nationale overheid 
nog zonder veel contestatie het belangrijkste 
overheidsniveau, al was er in België toen al 
discussie of dat nationale niveau nu Belgisch 
of Vlaams moest zijn. 

Vandaag ligt dat wel anders. Nationa-
le overheden stonden de voorbije decennia 
bevoegdheden af naar boven, naar onder en 
zijwaarts. Zo nam de Europese Unie heel wat 
nationale bevoegdheden over, onder meer op 
het vlak van economisch en monetair beleid. 
Intussen kregen lokale en regionale overhe-
den bijvoorbeeld bevoegdheden op het vlak 
van arbeidsmarktactivering. Tegelijkertijd 
besteedde de overheid taken uit aan private 
actoren, hetzij aan private bedrijven, hetzij 
aan middenveldorganisaties en non-profit 
dienstverleners. 

Ook de markt functioneert anders dan 
voorheen. In de decennia na de oorlog werd 
de markt onder druk van sociale bewegingen 
ingebed in een uitgebreide sociale en later 
ook ecologische regelgeving. Op die manier 
moesten marktactoren in hun handelen re-
kening houden met sociale en ecologische 
belangen. Veranderende machtsverhoudin-

gen in de samenleving leidden echter tot de 
opkomst van het neoliberalisme. Sociale en 
ecologische bescherming en marktregule-
ring zijn nu kostenposten die een economie 
minder competitief maken. Door die af te 
bouwen maakte de markt zich de voorbije 
decennia steeds meer los van overheid en sa-
menleving, ten voordele van winststreven op 
korte termijn. 

De twee bovenstaande observaties hou-
den nauw verband met elkaar. De golf van 
sociaal-innovatieve initiatieven die sinds de 
jaren 1970 aanzwelt, doet dat in samenspel 
met de diepgaande veranderingen in de over-
heid en markt. Het stuurt die veranderingen 
mee aan, maar is er tegelijkertijd ook een re-
actie op. Sociale innovaties zijn gelokaliseer-
de acties en initiatieven die mensen in staat 
stellen te voldoen aan sociale en ecologische 
noden en uitdagingen waarvoor ze geen ade-
quaat antwoord vinden in de private markt 
of in het beleid van de centrale overheid. So-
ciaal-innovatieve initiatieven komen aan die 
noden tegemoet via processen van sociaal le-
ren, collectieve actie of bewustwording.

Belangrijk in bovenstaande omschrijving 
van sociale innovatie is dat het gaat om in-
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novaties die sociaal zijn in zowel middel als 
doel4. Het gaat dus niet alleen om het inspe-
len op sociale noden en maatschappelijke 
uitdagingen, maar ook over de manier waar-
op dit gebeurt. Sociale innovatie verwijst im-
mers niet naar technologische of technische 
interventies, maar naar de transformatie van 
sociale relaties. De middelen waarvan sociale 
innovators zich bedienen zijn nieuwe organi-
satiemodellen (bijvoorbeeld coöperatieven), 
processen van sociaal leren (bijvoorbeeld een 
dialoog om tot gedragen afspraken te komen 
over gemeenschappelijk beheerde goederen), 
collectieve actie (bijvoorbeeld sociaal overleg 
tussen werkgevers en werknemers als manier 
om tot betere werkomstandigheden te ko-
men) of bewustwording (bijvoorbeeld erva-
ringsdeskundigen in armoede). 

Sociale innovatie historisch gekaderd
Deze algemene definitie zegt al heel wat over 
het fenomeen van sociale innovatie, maar een 

blik op de historische wortels van de recente 
golf van sociale innovaties laat ons toe om 
de inzet van sociale innovatie vandaag nog 
scherper in beeld te krijgen. Ik onderscheid 
ten minste drie historische wortels voor de 
hedendaagse praktijken van sociale innova-
tie5. Een eerste historische wortel is de kritiek 
op het bureaucratische karakter van de (wel-
vaart)staat en het bedrijfsleven6. 

Deze kritiek wortelt in de democratise-
ringsbewegingen van de jaren 1960. Die 
bewegingen zetten zich af tegen de naoor-
logse sociale consensus, die volgens hen tot 
vervreemding leidde. De verregaande greep 
van hiërarchische organisaties, zowel in het 
bedrijfsleven als bij de overheid, op het al-
ledaagse leven van mensen kreeg in toene-
mende mate kritiek te verduren. Sommigen 
maakten zelfs gewag van de ‘institutionele 
vervuiling’ in het leven van mensen. 

Als alternatief schuiven de democratise-
ringsbewegingen participatie, zelfbeheer en 
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Sociale innovatie mikt 
expliciet op de trans-
formatie van sociale 
relaties.  

horizontale organisatievormen naar voor. 
Deze principes moeten de mens, in plaats 
van grootschalige structuren, opnieuw cen-
traal stellen in het maatschappelijk functio-
neren. Sociaal-innovatieve initiatieven zijn er 
vanuit deze traditie op gericht rond instituti-
onele blokkades heen te werken. Ze starten 
direct, zonder veel planning en procedures, 
vanuit direct en concreet aangevoelde noden. 

Een tweede inspiratiebron voor heden-
daagse praktijken van sociale innovatie da-
teert van iets later. Zoals al vermeld in de 
inleiding wint technologische innovatie in 
de jaren 1980 snel aan populariteit als de op-
lossing voor de diepe economische crisis. De 
groeiende populariteit van technologische 
innovatie marginaliseert sociale innovatie. 
Plots is innovatie het prerogatief van ingeni-
eurs, technologen en privéondernemers en 
is het doel voornamelijk economisch en op 
winst gericht. 

Als tegenreactie ontstaan er experimen-
ten met alternatieve vormen van lokale ont-
wikkeling, waarbij ook aandacht is voor de 
niet-marktgerichte en niet-economische 
dimensies van lokale ontwikkeling7. Het 
herontwikkelen van verloederde en verla-
ten industriële sites met nieuwe vormen van 
werkgelegenheid aangepast aan het profiel van 
de lokale bewoners en aangestuurd door alli-
anties tussen wijkcomités, vakbonden en on-
derzoekers is daar slechts één voorbeeld van.

Dit haakt in op een derde inspiratiebron 
voor hedendaagse sociaal-innovatieve initia-
tieven, namelijk de traditie van wijkontwik-
keling en lokale gemeenschapsopbouw die 
de voorbije decennia in vele Europese ste-
den ingang vond. De economische crisis die 
vanaf de tweede helft van de jaren 1970 in 
grote delen van het Westen woedt is immers 
ook een stedelijke crisis. De gevolgen van de 
neergang van de oude industrieën slaan hard 
toe in industriesteden en -wijken. In die ste-
den en wijken ontstaan aanzienlijke groepen 
van sociaal uitgesloten bewoners die gevan-
gen zitten in meervoudige deprivatie waarop 
het klassieke sociale beleid moeilijk vat krijgt. 

De nieuwe vormen van economische ont-
wikkeling, aangedreven door technologische 
vernieuwing en privaat ondernemerschap, la-
ten deze wijken en steden grotendeels links 
liggen. Daarom ontstaan na verloop van 
tijd experimenten met buurtontwikkeling 
die een antwoord proberen te bieden op de 
meervoudige deprivatie die de lokale bevol-
king teistert. Ze koppelen jobs voor laagge-
schoolden in de sociale economie aan oplei-
dingsinitiatieven met woningverbetering, de 
aanleg van nieuwe publieke ruimte, sociaal- 
culturele werkingen, enzovoort.

Sociale innovatie op scherp gesteld
Vanuit dit beknopte historische overzicht 
krijgen we de essentie van de huidige prak-
tijken van sociale innovatie scherp in beeld. 
Ik schreef eerder al dat het gaat om innovatie 
die zowel sociaal is in middel en doel. Dat 
houdt in dat sociale innovatie niet hetzelf-
de betekent als technologische innovatie in 
functie van sociale noden. Met technologi-
sche innovatie is op zich natuurlijk niets mis, 
maar sociale innovatie mikt anders dan tech-
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nologische innovatie expliciet op de transfor-
matie van sociale relaties, getuige het belang 
van participatie, collectieve actie en nieuwe 
samenwerkingsverbanden. 

Uit de recente geschiedenis blijkt dat het 
middenveld, sociale ondernemers en/of lokale 
overheden bijzonder goed geplaatst zijn om 
sociale relaties te transformeren. Zij zijn dan 
ook de actoren die keer op keer opduiken bij 
sociaal-innovatieve initiatieven. Sociale inno-
vatie is ook sterk lokaal van karakter. Het ver-
trekt vanuit de dagelijkse leefwereld en direct 
aangevoelde noden en uitdagingen. Het loka-
le karakter is ook belangrijk om het innovatie-
ve karakter van initiatieven te kunnen beoor-
delen. Sociale innovatie is niet noodzakelijk 
nieuw in de zin dat het gaat om een praktijk 
die nog nooit eerder of elders bestaan heeft. 

Het ‘innovatieve’ karakter van bepaalde 
praktijken is af te lezen aan de mate waarin 
ze leiden tot een doorbraak in een bepaalde 
context. Een voorbeeld om dit duidelijk te 
maken. Stadslandbouw borduurt voort op 
de traditie van volkstuinen. Echter, in de 
context van superdiverse achterstandswijken 
of van een ecologische crisis speelt het op 
nieuwe manieren in op nieuwe sociale noden. 
Vandaar dat het gerechtvaardigd is om hier 
van een sociale innovatie te spreken. 

Vertrekkend vanuit een specifieke lokale 
context en via de transformatie van sociale 
relaties werken sociale innovaties aan struc-
turele maatschappelijke verandering8. Ge-
woon sociale noden lenigen is niet voldoen-
de. Initiatieven van liefdadigheid komen dan 
wel tegemoet aan reële noden van mensen in 
armoede, maar er vindt geen transformatie 
plaats van de sociale relaties tussen mensen 
in armoede en de bredere samenleving. Inte-
gendeel, mensen in armoede blijven afhan-
kelijk van de goede wil van de gevers. 

De transformatie van sociale relaties kan 
specifieke vormen van sociale uitsluiting aan-
pakken, bijvoorbeeld de ongelijke toegang 
tot gezondheidszorg via wijkgezondheids-
centra of gebrek aan zelfvertrouwen via soci-
aal-artistiek werk. Het kan ook gaan om een 

fundamentele transformatie van maatschap-
pelijke verhoudingen. In dat geval gaat het 
de productie van sociale uitsluiting op zich 
tegen. Een voorbeeld daarvan is de brede 
politieke mobilisatie die geleid heeft tot een 
welvaartstaat en de idee van sociale rechten 
geïnstitutionaliseerd heeft.

Sociale innovatie verhoogt dus de collec-
tieve capaciteit van de samenleving om soci-
ale noden en uitdagingen te beantwoorden. 
Het vernieuwt en werkt met capaciteit van 
de welvaartstaat eerder dan die te vervangen, 
zoals in het Big Society-project van de Britse 
premier Cameron of de Nederlandse parti-
cipatiesamenleving wel het geval lijkt te zijn. 
Om effectief tot structurele verandering te 
komen, moeten sociaal-innovatieve initiatie-
ven en projecten ingebed zijn in een bredere 
maatschappelijke beweging. Sociale innova-
tie is geen technocratisch verhaal, maar een 
verhaal gedragen door een dynamisch en 
strijdbaar middenveld, op participatie en so-
ciale inclusie ingestelde lokale overheden en 
sociale ondernemers.

Sociale innovatie ver-
nieuwt en werkt met 
capaciteit van de wel-
vaartstaat eerder dan 
die te vervangen 

Een verhaal gedragen 
door een dynamisch en 
strijdbaar middenveld, 
op participatie en soci-
ale inclusie ingestelde 
lokale overheden en so-
ciale ondernemers
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Sociale innovatie vandaag
De hernieuwde interesse in sociale innovatie 
komt niet uit de lucht gevallen. De Europe-
se Commissie pikte de term op onder in-
vloed van de Britse Young Foundation, die 
reeds lang rond sociaal ondernemerschap 
werkt. Ze deed dat niet toevallig op het 
moment dat de wereldwijde financieel-eco-
nomische crisis ook in Europa uitbarstte9. 
De Commissie ziet in sociale innovatie een 
bron van nieuwe economische groei en een 
manier om besparingen in sociale dienst-
verlening op te vangen10. Het stelt sociale 
innovatie voor als een nieuw paradigma van 
sociale interventie dat over de traditione-
le beleidssectoren heen en met een sterke 
betrokkenheid van de burgersamenleving 
nieuwe manieren verkent en ontwikkelt om 
in te gaan op sociale noden en maatschap-
pelijke uitdagingen. In die zin sluit het sterk 
aan bij de door de Britse premier Cameron 

gepromote idee van de Big Society en de 
participatiesamenleving van de huidige Ne-
derlandse bestuurscoalitie.

De Vlaamse regering nam de term over, 
maar startte in tegenstelling tot Europa van 
een veel engere definitie van sociale inno-
vatie. De Vlaamse regering sloot initieel 
aan bij de invulling van sociale innovatie 
die door onderzoekers van de Amerikaan-
se universiteit van Stanford gebruikt wordt, 
namelijk innovatie op de werkplaats11. In 
die context kaderen de activiteiten rond 
innovatieve arbeidsorganisatie van  Flanders 
Synergy. Daarna nam de regering ook zorg-
innovatie op, tot het werkveld ten slotte 
verbreed werd naar allerlei vormen van so-
ciale innovatie door het opstarten van de 
Sociale Innovatiefabriek. Achter deze ver-
breding schuilt ook een ideologisch conflict 
in de vorige Vlaamse regering. Eén zijde wil 
sociale innovatie graag inzetten om ook het 
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sociale middenveld een plaats te geven in 
het innovatiespel, terwijl een andere zijde 
innovatie liever voorbehoudt voor de we-
reld van private ondernemers.

Hoe aan de slag gaan met sociale 
innovatie
Bij wijze van conclusie formuleer ik een aantal 
adviezen voor middenveldorganisaties en be-
leidsmensen die met sociale innovatie aan de 
slag willen. Een eerste uitdaging is om scherp 
te krijgen wat sociale innovatie inhoudt. Zo-
als ik hierboven betoogd heb, kan dit best ge-
beuren met respect voor de geschiedenis van 
de term en praktijk. Vooral beleidsmakers 
hebben nogal eens de gewoonte om termen 
en praktijken van hun geschiedenis te ont-
doen en er zo veel ambities op te projecteren 
dat de term betekenisloos wordt en na enige 
tijd overboord gegooid wordt. 

Een tweede uitdaging is het kijken voor-
bij sociaal-innovatieve projecten. Vele sociaal- 
innovatieve initiatieven zijn experimenten 
die ofwel onmiddellijk falen of geen lang 
 leven beschoren zijn. Het gaat tenslotte om 
innovatie. Strategieën voor het promoten van 
sociale innovatie kunnen zich het beste rich-
ten op de achterliggende idee of beweging. 
Eerder dan alle geld en aandacht te besteden 
aan ieder nieuw klein deelinitiatief, kan men 
die middelen beter besteden aan het uit-
bouwen van een infrastructuur en beweging 
die de deeleconomie als geheel ondersteunt. 

Dat genereert misschien minder fotoshoots 
op korte termijn, maar garandeert wel meer 
duurzame maatschappelijke vernieuwing op 
lange termijn. 

Daarbij aansluitend is het belangrijk in 
het achterhoofd te houden dat de doelstel-
ling van sociale innovatie structurele maat-
schappelijke verandering is. Sociaal-innova-
tieve initiatieven moeten gericht zijn op het 
verhogen van de collectieve handelingscapa-
citeit van de samenleving. Zo verhogen wijk-
gezondheidscentra de collectieve capaciteit 
van de samenleving om de ongelijkheden in 
de gezondheidszorg aan te pakken. 

Net omdat innovatie structurele verande-
ring nastreeft, en dus ook het verdwijnen van 
wat vandaag minder goed werkt inhoudt, is 
het geen pijnloos proces. Echte innovatie zal 
dus altijd weerstand opwekken van gevestig-
de belangen. De bij momenten felle tegen-
stand van dokterslobby’s tegen de oprichting 
van nieuwe wijkgezondheidscentra toont dit 
aan. Indien het beleid het ernstig meent met 
sociale innovatie, moet het bereid zijn tegen 
gevestigde belangen in te gaan.  

Tot slot: of sociale innovatie bijdraagt aan 
een samenleving met minder sociale uitslui-
ting hangt sterk af van de context waarin het 
ingezet wordt. Als sociale innovatie gezien 
wordt als een besparingsoperatie, dan zal het 
zijn potentieel niet waar maken. Middenvel-
dorganisaties, sociale ondernemers en lokale 
overheden kunnen slechts sociaal innoveren 
als ze niet alleen verantwoordelijkheden krij-
gen, maar ook voldoende middelen om er-
mee aan de slag te gaan. Als het gezien wordt 
als een bron van geprivatiseerde economi-
sche groei, dan mobiliseert men de inzet van 
velen voor de macht en winst van een kleine 
groep. Dat zou een cynisch resultaat zijn van 
een concept en praktijk die zo sterk gevoed 
zijn en nog steeds gevoed worden door socia-
le bewegingen die de democratisering van de 
maatschappij nastreven. 

Indien het beleid het 
ernstig meent met 
 sociale innovatie, moet 
het bereid zijn tegen 
gevestigde belangen in 
te gaan.  
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