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Ference van Damme (provincie Overijssel): 

Wijst op het belang van taal. Hij vindt dat je het woord burger niet moet gebruiken: elimineer de 

burger. 

Overgang van oude naar nieuwe wereld: van goed geordend naar diversiteit op lokaal niveau - een 

zwermwereld. 

 

Zinvol om participatieladder te gebruiken (van gesloten autoritaire stijl naar meer participatief). Als 

overheid zou je per onderwerp moeten bepalen waar je op de participatieladder wilt gaan zitten 

Het is belangrijk dat mensen zich betrokken voelen en eigenaar van een issue. Pleit voor ademende 

budgetten en ruimtelijke vrijheid. 

 

“Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij ” (Gandhi) 

 

Stavros Zouridis (hoogleraar bestuurskunde)en Ivo Brughmans (auteur van Paradoxaal leiderschap) 

Brughmans is geïnteresseerd in verzoening van tegenpolen/uitersten. Heeft een polariteitenwiel 

ontwikkeld. 

 

Zouridis doet onderzoek onder welke omstandigheden het openbaar bestuur positieve effecten 

sorteert en wanneer niet. Hij beschouwt vertrouwen als de ruggengraat van bestuur. Is geen 

voorstander van meer inmenging van burgers in het bestuur. Kan leiden tot onbestendig bestuur. 

 

Jan Rotmans: 

Nieuw boek op komst over de kanteling van de democratie als moeder aller transities: De 

Omwenteling. Belangrijke termen voor de toekomst zijn solidariteit en inclusiviteit. Overgang gaande 

van oude naar nieuwe ordening.  

Steekwoorden nieuwe ordening: 

- Bottom-up 

- Decentraal 

- Gepersonaliseerd 

- Ieder het zijne 

- Social media 

Steekwoorden nieuwe samenleving: 

- Netwerken, gemeenschappen 

- Coöperaties 

- Bewegingen 

- Wooncoöperaties 

- Social media 

 

Volgens Rotmans gaan we toe naar een gepersonaliseerde samenleving. Op maat. We komen juist 

van een collectivistisch systeem. De overgang gaat gepaard gaat met hevige weerstand en chaos. 

Wijst op de meer dan 10.000 burgerinitiatieven in Nederland. Voor het is het kernwoord vertrouwen. 

Tine de Moor doet onderzoek naar de explosieve groei van coöperaties. Opkomst van disruptieve 

burgers. 
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Economie 3.0 heeft veel verschillende gedaanten Er ontstaan nieuwe rollen, zoals de fabricent en de 

prosument. Verwijst naar rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau. 

 

De overheid staat in dit proces voor de keuze: meebewegen of het contact verliezen. Het is een teken 

aan de wand dat slechts 2% van de bevolking lid is van een politieke partij. Er is wantrouwen. Mensen 

voelen zich niet gehoord en gezien. De gemeente Hollands Kroon doet het anders: 80% van de regels 

afgeschaft, burgers spreken elkaar aan op wangedrag. Het werkt. 

Twee trends die zich gelijktijdig voordoen: Opschaling (grote onderwerpen bij EU) en neerschaling 

(dagelijkse zaken zo lokaal mogelijk). 

 

Rotmans adviseert om niet te werken vanuit een breed draagvlak. Dat moet juist diep en smal zijn. 

“Iedereen zei dat het niet kon, dus hebben we het gewoon gedaan”. Ga niet naar de gemeente, ga het 

zelf doen.  

 

Joris Luyendijk: 

Belangrijk om te concentreren op reële nationale grieven en daarover in dialoog gaan. Is een 

voorstander van het Engelse concept van honest disagreement. Dit concept erkent dat iemand 

legitieme redenen heeft om het niet met jou eens te zijn. We agree to disagree … 

 

Francesca Bra - Digital participatory democracy: 

Applies the principle of “citizen first” and makes a plea for empowerment of citizens. It is important to 

tap into common intelligence of citizens. Refers to the lack of trust of citizens and the current 

democratic crisis. Mentions the example of crowd mechanisms to make laws and rules. 

Website www.mesta.org.uk provides case studies of leading examples of digital economy. 

Need for digital ethical standards in order to make technology serve the interests of people 

“Never start with technology but with the needs of the people involved” 

Protection of personal data is an important issue to create trust 

Decode project - Amsterdam is also involved 


