
How to turn a place around. Dat is de titel van een handboek voor het succes-

vol inrichten van publieke ruimten, uitgegeven door het Project for Public

Spaces (PPS). Een voortzetting van het werk van een zekere meneer Whyte.

Van hem is de uitspraak dat het moeilijk is een plek te ontwerpen die geen

mensen aantrekt. Opvallend is, aldus Whyte, hoe vaak dat tóch is gelukt.

PPS houdt zich bezig met het (her)inrichten van parken, pleinen, voet-

paden en andere openbare ruimten. De kracht lijkt te zitten in het concen-

treren op de plek en de mensen, en niet op het plan. De gemeenschap is de

deskundige en niet de planoloog, architect en aannemer. PPS heeft

gewerkt in meer dan duizend gemeenschappen in verschillende landen.

Toynbee Hall in de arbeiderswijk East End in London zou daarvan het

resultaat geweest kunnen zijn. Dit volkshuis van vormingswerk werd ech-

ter naar goed negentiende-eeuws gebruik opgericht door Arnold Toynbee,

sociaal hervormer. Tot op de dag van vandaag wordt er ook rechtshulp aan-

geboden op een pro bono-basis. Verschillende advocatenkantoren zijn

daarbij betrokken. De opzet lijkt het meest op een kwalitatief opgetuigde

rechtswinkel naar Nederlands model. De lijst van trustees leest als een ver-

zameling ‘Wie is wie?’ Naast solicitors en barristers heeft ook een aantal

members of parliament hun naam aan dit project verbonden.

In Nederland is de discussie over de publieke basisvoorziening voor rechts-

hulp in volle hevigheid losgebarsten (zie ook de Opinie van mr. S. van

Andel in het vorige nummer van dit blad). De minister staat een herinrich-

ting voor van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het nieuwe

juridische loket krijgt een landelijk uniforme structuur waarin als taken

worden uitgevoerd: vraagverheldering, informatieverstrekking, verwij-

zing en het verlenen van kortdurende rechtsbijstand in eenvoudige zaken.

En dat alles in een spreekuur van maximaal een uur. Overige taken worden

toevertrouwd aan private rechtsbijstandverleners, lees vooral de balie.

Ter voorbereiding op de behandeling van het plan van de minister had

de vaste commissie voor Justitie een rondetafelgesprek georganiseerd met

een aantal betrokken organisaties en personen. Aan tafel zaten onder meer

de Bureaus voor Rechtshulp, VSAN, VVR, het actiecomité Recht voor

Iedereen, de Raden voor Rechtsbijstand en uiteraard de Orde. Het siert

voorzitter Van de Camp dat hij betrokkenen ruim de gelegenheid bood

hun visie uiteen te zetten en hen prikkelende en kritische vragen van de

commissieleden te laten beantwoorden. Zeer sterk samengevat lijkt de

discussie zich vooral te concentreren op de omvang van de public space. Wat

kan er nou wel en niet in een uur loket, of anders: wat zou er nou wel of

niet moeten in een uur loket?

Een duidelijker scheiding tussen publiek en privaat is winst. Naar het

oordeel van de Orde dient wel behouden te blijven dat viervijfde deel van

alle rechtsvragen in spreekuurvoorziening wordt afgedaan. Op grond van

de kengetallen moet dat haalbaar zijn. Dat vergt een goed geoutilleerde

loketorganisatie met niet alleen gemotiveerde en opgeleide mensen net

achter de balie (front office), maar ook de betrokkenheid van academisch

gevormde mensen (back office). De zaken die doorgeleid worden naar het

private domein moeten niet alleen toevoegingswaardig, maar ook ‘advo-

caatwaardig’ zijn.

In Nederland wordt PPS meestal gelezen als Publiek-Private Samen -

werking. Het gaat daarbij om een samenwerkingsverband waarbij over-

heid en ‘bedrijfsleven’ met behoud van eigen identiteit en verantwoorde-

lijkheid samen een project realiseren. In elke fase van het project moet een

evenwicht worden gevonden tussen de mate van overheidssturing en

inhoudelijke betrokkenheid van de markt. Glashelder moet zijn wat het

doel van de samenwerking is en hoe de zeggenschap en risico’s verdeeld

zijn. Meestal gaat het om een groot infrastructureel project, zoals bijvoor-

beeld een autoweg. Een nieuw rechtshulpstelsel heeft echter ook iets

‘infrastructureels’.

Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde en efficiencywinst,

zo lees ik bij het kenniscentrum PPS. Dat is haalbaar als eenieder doet waar

hij het best in is. Wel blijven de aanbevelingen uit het handboek How to

turn a place around in mijn hoofd knagen. ‘Seldom does the genesis of the

project come from asking the community what they want.’

De achtste aanbeveling van het Project for Public Spaces wil ik u ook

niet onthouden: ‘They always say “It can’t be done”. One of Yogi Berra’s

great sayings is “If they say it can’t be done, it doesn’t always work out that

way”. Het zou alle betrokken partijen sieren wat minder verkrampt vast te

houden aan zienswijze en taakopvatting. In Nederland hebben wij geen

behoefte aan een Donner Hall, maar wel aan een deugdelijke loketvoorzie-

ning. Focus on the place instead of the project!

van de deken

P.P.S.

Jeroen Brouwer
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