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Het hoofdbestanddeel tot het 
succes in deze tijd……

De menselijke maat (Jan Rotmans)
Citizens Society (De Wit)

Groter denken, kleiner doen (Tjeenk Willink)





We leven niet in een 
tijdperk van veranderingen, 

maar in een verandering 
van tijdperk

Prof. dr. ir. Jan Rotmans



AGRARISCHE REVOLUTIE

INDUSTRIËLE REVOLUTIE

UITVINDING GLOEILAMP

MAANLANDING

MENSELIJK DNA ONTCIJFERD

SINGULARITEIT

< 8000 jaar >

INTERNET

< 125 jaar >

< 90 jaar >

< 22 jaar >

< 9 jaar >

2045



nieuwe spelregels. voor iedereen. en alles.

1. Robots en algoritmes nemen meer en meer over

2. Platforms maken de dienst uit

3. De ‘crowd’ weet het beter dan de ‘experts’



1848 2030



'Nieuwe' samenleving

Netwerken en individuen

Heterarchisch/Egalitair

Dynamisch en onvoorspelbaar

Immaterieel

'Oude' samenleving

Zuilen en sociale klassen

Hiërarchisch

Statisch en voorspelbaar

Materieel



NIEUWE SPELREGELS…..
voor iedereen en alles

Een nieuw tijdperk, deze nieuwe (en zichzelf steeds 
sneller vernieuwende wereld) vragen dus om inzicht in 
nieuwe spelregels

en JOUW vaardigheden om er mee om te gaan, of ze 
zelfs mee te helpen vormen…..



partici- ?!

co-creëren?!



De houding die je zaait, zal je oogsten!



Drie vragen te beantwoorden om te komen tot het HOE

Waarom?
Waarom wil jij mede-eigenaarschap / participatie (of juist niet). 

Waarom zou dat streven dan hoe hoog op De Ladder mogen staan? 

Wat?
Wat zijn dan voor je aanpak op die hoogte van De Ladder exact de spelregels?

Heel helder verwachtingsmanagement; wat wordt er specifiek aan (mee-) 
beslismacht gegeven?

Wie?
Wie zijn dan de mensen met wie je de aanpak, op die hoogte van De Ladder, 

met die specifieke spelregels zou willen waarmaken?
Kortom; wie heb je nodig om de klus te klaren?



Hoe?

Je kunt pas écht bepalen hoe je het gaat doen na het 
bewust doorlopen van de bovenstaande 

vragen/stappen







Alles wat je voor mij 
doet 

maar niet met mij 
doe je tegen mij



natuurlijk gebruiken we allemaal

goed en zorgvuldig

met veel kennis en ervaring

folders, websites, nieuwsbrieven,
keukentafelgesprekken, info-avonden,

inspraakrondes, focusgroepen,
‘leuke’ bijeenkomsten met een sporter als lokkertje,

afstemming met belangengroepen en ‘stakeholders’, etc.

en raadplegen we

Burgerpanels

Jongerenraden

Wijk-, buurt- en dorpsraden

Belangenverenigingen
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vaak prima traditioneel ‘betrekken’…
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‘usual suspects’ zijn nog goud waard, maar…



en mensen onder de 45?...

Het vertrouwen in de landelijke overheid is sinds 2008

toen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) begon met meten

nog nooit zo laag is geweest als nu

‘Nederland gaat verkeerde kant op’
2007: 43%
2018: 57%

‘Weinig/geen vertrouwen in politiek’
2007: 68%
2018: 74%

‘Weinig/geen vertrouwen in traditionele media’
2007: 57%
2018: 78%

(I&O Research)



Traditionele burgers

respect, fatsoen,

vroeger was alles beter



Moderne burgers

wonen in vinex wijken, 
waar gaat het allemaal 
heen, familie & ikea



Nieuwe conservatieven

respect, fatsoen, 
hiërarchie, geniet met 
mate, onze bazen



Gemaksgeoriënteerden

work hard, play hard, 

geen gedoe, don’t 
worry be happy



Opwaarts mobielen

omhoog op de sociaal-
financiële ladder, nieuwe 
iPhone, nieuwe auto



Postmaterialisten

wereldverbeteraars, 
idealen



Kosmopolieten

bigger picture & 
global view, denken 
ipv doen



Postmoderne hedonisten

innerlijke ervaringen, 
van binnenuit rijk 
worden



8 belevingswerelden



4 manieren van in de samenleving staan

26%

31%



en leeftijd dan?…



de afgelopen 70 jaar…



Actief, bescheiden en positief

als gelijkwaardige meedoen in dialoog,

vragend luisteren,

vooroordelen bewust vermijden,

meer hart dan hoofd

Sleutels:

innerlijke overtuiging/passie

echtheid/authenticiteit

vertrouwen

kwetsbaarheid

flexibiliteit

helderheid/openheid

lef

humor

gezond verstand

en vooral

ècht (mede)eigenaarschap

Wat werkt wel?
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