
Nazorgpakket “Elimineer ‘De Burger’” 

 
Presentatie: Loslaten in vertrouwen 
Presentatie: Hoop 
 
Doe de 'Mentality' test om te zien tot welke mensensoort, 'sociaal milieu', jij het meest behoort.  
 
Jan Rotmans' boek 'Verandering van Tijdperk'. 
 
Op het 'JIJ & Overijssel' platform kunnen mensen de hele 'Verandering van Tijdperk' lezing van prof. Jan 
Rotmans in de serie 'JIJ Inspireert!' ervaren. 
 
Bart Brandsma: 'Polarisatie' 
"Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van ons continent, ons land, de samenleving, onze 
steden en buurten, onze scholen...  Polarisatie. We hebben een sterke game changer nodig als antwoord." 
 
Martijn Aslander’s boek: 'Nooit af': "De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude 
gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘bèta-versies’ die zich 
permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Oftewel: Nooit Af. 
 
Russell Brand's boek 'Revolution' (in het Nederlands). 
“Brand pleit voor een geweldloze revolutie en ziet de oplossing in de richting van sterke decentralisatie: een 
wereld van autonome, kleine gemeenschappen. Brand refereert in zijn boek aan bekende denkers als Naomi Klein, 
Noam Chomsky en Thomas Piketty. Hij brengt alles expres luchtig, maakt op hilarische wijze gehakt van 
marionetten en papieren tijgers, en presenteert een visie voor een eerlijkere samenleving die leuk en uitnodigend 
is. Geen hapklare oplossingen, maar een lekker provocerend boek vol 'food for thought'.” 
 
Deze 10 minuten durende video van een BBC interview door ge gerenommeerde journalist Jeremy Paxman met de 
Engelse komiek/acteur/revolutionair Russell Brand is prachtig kenmerkend voor de 'clash' tussen de 'oude 
(systeem) wereld' (Jeremy Paxman) en de 'nieuwe (chaos) wereld' (Russell Brand). 
 
"Het zijn de politici zelf die zich een spiegel moeten voorhouden. Er is geen crisis van de democratie, er is een 
crisis van de gevestigde partijen." Hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Tom van der Meer 
in zijn pamflet "Niet de Kiezer is gek". 
 
‘Unboss’ van Lars Kolind en Jacob Bøtter: “De toekomst behoort aan organisaties die een helder doel kunnen 
omschrijven en dáár hun basismétier van kunnen maken!” 
 
Rutger Bregman over 'De Toekomst van Politieke Idealen'. 
 
Tegenlicht: "Wat de nieuwe generatie mist, is een politiek systeem dat meegaat met zijn tijd. We leven in een 
razendsnelle wereld. Maar de politiek is niet mee veranderd met deze nieuwe levenswijze. Onze politieke 
instituties, zowel op nationaal als op Europees niveau, werken op dezelfde manier als honderd jaar geleden.”  
 
Documentaire ontstaan Hardkoor Mannenkoor/De Koorbazen. 
De Koorbazen: http://www.koorbazen.nl 
 
Artikel over de noodzaak tot de ‘urgente en radicale paradigmashift’ in de democratie, dit keer uit Binnenlands 
Bestuur. ‘Minder politiek, meer macht voor inwoners. Alleen dán kruipt de democratie uit zijn diepe crisis. Met 
gewone mensen aan het roer die vertrouwen en zeggenschap hebben gekregen van gemeenteraden. De minister 
kan gemeenten de ruimte geven om op een radicaal andere manier tot besluitvorming te komen. Vijf keer per jaar 
een burgerjury. Laten we het uitproberen. Als je het waarachtig doet, gaat het echt niet mis!’ 
 
Als buurt of initiatief praktisch advies of investering nodig? De adviseurs van KNHM kunnen helpen. Door 
bijvoorbeeld procesbegeleiding of het opstellen van een plan van aanpak of businesscase. Vanuit hun ideële 
doelstelling bieden ze dienstverlening gratis aan.  
 
Een praktische handleiding voor participatieve ‘Visievorming’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, over de 
afwegingen die adviseurs, projectleiders en bestuurders kunnen maken in een participatief proces van 
visievorming. Volgens mij veel breder relevant en bruikbaar dan alleen maar rond de Omgevingswet! 
 
Participatie met hondenpoep in Hattem.  
 
Roelien Dekker:  “Liefde is de grootste kracht in het universum. Een kracht die bergen kan verzetten, die 
verwarmt en verbindt, die ons in volledige acceptatie omarmt en die de inspiratie en creativiteit laat stromen. 
Maar waarom is liefde dan vaak nog zo ver te zoeken in onze manier van organiseren? En zien we vaak ‘de liefde 
voor macht’ en niet ‘de macht van liefde’ aan het werk?” 
 

https://cas.klantsite.net/l/library/download/urn:uuid:46031d06-c43a-47ee-ae33-6a06d2c321b1/loslaten+in+vertrouwen+rob.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://cas.klantsite.net/l/library/download/urn:uuid:6f81932e-ae2d-49b0-a4b5-d1a055ad06d2/hoop.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
http://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test
http://www.aeneas.nl/veranderingvantijdperk
http://www.jijenoverijssel.nl/535/jan-rotmans---een-verandering-van-tijdperken
https://www.polarisatie.nl/
http://www.easycratie.nl/nooit-af/
https://www.bol.com/nl/p/revolutie/9200000040608096/
https://www.youtube.com/watch?v=3YR4CseY9pk
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000352746/Niet-de-kiezer-is-gek/
http://unboss.com/dutch/
http://www.jijenoverijssel.nl/130/rutger-bregman---de-toekomst-van-politieke-idealen
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2016-2017/eurotopia/het-volk-is-verwaarloosd.html
https://www.youtube.com/watch?v=4kqIfF8Nz-Y&t=339s
http://www.koorbazen.nl/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/oud-burgemeester-pleit-voor-nieuwe-democratie.9550535.lynkx?mt=aCSo+rYJesDPotpMilpyuw&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002
http://www.knhm.nl/default.aspx
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2017/06/visievormingstakeholders.pdf
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/toekomstbestendig-bestuur/artikel/hattem-brengt-best-practices-samen-in-participatiecode/
http://liefdevolorganiseren.nl/mijn-boek/


De les na Trump: het is tijd voor oprechte interesse in elkaars werkelijkheid. 
 
Positief Nieuws. 
 
De Trendrede 2017. 
 
Een goed artikel over (wat mij betreft) de kern van ‘Eigentijds Bestuur’: Hoog tijd om uit ons wereldje van 
‘Verantwoordelijken’ (‘Fatsoenlijken’, ‘Establishment’, of ‘Elite’ of hoe je ons weldenkende, 
goedbedoelende  betweters, politici, bestuurders en beleidsmakers ook maar zou willen noemen) te stappen en de 
belevingswerelden van ‘Structuurzoekers’ en ‘Pragmatici’ serieus te nemen! 
“De 'reaguurders' zijn geen gevaar voor de democratie, ze zijn een geschenk. Eentje dat ze zelf onhandig verpakt 
hebben in prikkeldraad, maar toch. Hun woede is toch niets anders dan een blijk van betrokkenheid? Een 
verlangen om betrokken te mogen worden bij het gesprek over de inrichting van de samenleving? 
De elite kan schelden op dat prikkeldraad en zich ervan afwenden. Maar ze kan ook proberen de betrokkenheid te 
zien en uit te pakken.” Het antwoord op populisme is niet méér fatsoen. Integendeel!    
 
Ook heel interessant: Matt Ridley -  'The Evolution of Everything': "We are taught that the world is a top-down 
place. Acclaimed author, Matt Ridley, shows just how wrong this is in his compelling new book.":  
 
Hier kun je een ‘Ik bén de Paradigmashift!’ t-shirt kopen.  

https://decorrespondent.nl/5635/de-les-na-trump-het-is-tijd-voor-oprechte-interesse-in-elkaars-werkelijkheid/182134430555-32fc06a8
https://www.positive.news/2016/perspective/23873/how-the-us-election-could-trigger-a-society-of-empathy/
http://trendrede.nl/
https://decorrespondent.nl/5493/het-antwoord-op-populisme-is-niet-meer-fatsoen-integendeel/177544707549-0ae2b445
https://www.bol.com/nl/p/the-evolution-of-everything/9200000047340637/?suggestionType=typedsearch
https://shop.spreadshirt.nl/denkschets/paradigmashift-A112011238

