
	
	
	
Leuk dat je erbij was! Of wellicht was je er  niet bij, maar ben je wel 
benieuwd naar wat er besproken is. We zijn blij met al de positieve 
energie die we gedurende de dag ervaren hebben, en stiekem een 
beetje trots op alle reacties die we spontaan va  n jullie kregen.  
 
 

- 
Uitnodiging 

- 
 

Maar een symposium over Nieuwe Democratie is niet voorbij nadat de 
laatste borrel gedronken is. Dan begint het vervolg! Om al de kennis en 
ideeën die jullie opgedaan hebben toe te passen organiseren we als 
vervolgbijeenkomst een 'politieke schrijf-avond'. Deze zal plaatsvinden 
op 7 september in Utrecht om 20h00 op het stadhuis. Wil je hier aan 
deelnemen? Schrijf je dan nu in door te mailen naar 
j.vanhouwelingen@d66utrecht.nl. Je ontvangt dan meer informatie. 
 
Het is een uitgelezen kans om samen met enthousiastelingen voor de 
Nieuwe Democratie te werken aan amendementen voor het programma 
van de 2e kamer verkiezing. De schrijfavond zal plaatsvinden als 
'speciaal thema' tijdens de schrijfavond van de afdeling Utrecht, dus er 
is eventueel ook kans om aan andere amendementen mee te schrijven. 



Plenair: 
	
John	Grin	–	Systeeminnovatie	
	
Sanne	Scholte	-	Utrecht	voor	de	Utrechters.	
	
Hans	Engels	-	slotspreker	
	
	

Workshops:	
	

	
De	weerbare	democratie	
	
Inspraak	anno	2016:	van	participatie	naar	eigenaarschap	
	
Nieuwe	instrumenten	voor	de	lokale	democratie	
	
De	Goede	Lobby	
	
Leven	in	de	digitale	democratie	
	
De	toekomst	van	politieke	partijen	
	
Lottocratie!	Hoe	verder	na	de	G1000-beweging?	
	
De	Europese	Democratie	
	
	

Inspiratie	
	

Al	jullie	ideeen	zijn	verzameld,	en	kunnen	jullie	hier	nalezen.	
	
	
	 	



	
John	Grin	-	Systeeminnovatie		
	
In	de	jaren	‘60	ging	D66	goed	in	op	de	problemen	van	die	tijd	en	klopte	het	
verhaal	van	de	partij	bij	de	democratiseringswens.	De	politieke	en	
maatschappelijke	trend	vielen	hier	perfect	samen,	dit	ontbreekt	momenteel	in	de	
huidige	vorm	van	politiek.		
	
In	2016	bestaan	er	diverse	uitdagingen	die	vragen	om	een	transitie.	Eerste	tip	is	
vooral	om	de	juiste	fora	in	de	juiste	tijd	die	passen	bij	de	huidige	ontwikkelingen.		
Het	huidige	debat	is	gedifferentieerder	en	de	polis	is	breder	geworden,	internet	
en	sociale	media	zijn	hier	de	belangrijkste	oorzaak	van.	Oordeelsvorming	is	
hierdoor	diffuus	en	segregerend.		
	
Maatschappelijk	zien	we	sterkte	individualisering	en	verandering	naar	de	
netwerksamenleving.	Geloofwaardigheid	van	experts	staat	onder	druk.	Burgers	
zijn	mondiger	geworden	en	we	zien	een	groei	naar	de	doe-democratie.	Gezag	
wordt	diffuus.		
	
Risico’s	hiervan	zijn	een	afbrokkelend	gezag	en	een	afname	van	de	kwaliteit	van	
de	discussie.	Ook	zien	we	een	erosie	van	de	relevantie	van	politieke	partijen.			
Kansen	liggen	vooral	in	het	gestalte	geven	aan	maatschappelijke	vernieuwing	en	
de	doe-democratie	en	de	kracht	van	de	burgers.	Binnen	de	netwerksamenleving	
is	het	belangrijk	de	juiste	fora’s	te	gebruiken	om	invloed	uit	te	kunnen	oefenen.	
Belangrijk	is	verder	mensen	de	kans	te	geven	op	neutrale	en	goede	
oordeelsvorming.	De	representatieve	democratie	zal	moeten	aanhaken	bij	de	
doe-democratie!	
	
	 	

John Grin 

Systeeminnovatie 



	
Sanne	Scholten	-	Utrecht	voor	de	Utrechters.	
	
Verandering	begint	bij	kleine	dingen,	kijk	dus	naar	straten	en	buurten	op	het	
lokale	niveau.	Doe	wat	je	zegt	en	zeg	wat	je	doet;	maak	je	beloftes	waar.		
	
Inwoners	en	burgers	zijn	van	nature	betrokken;	maak	hier	gebruik	van	in	je	
communicatie.	Dienstverlening	hierop	inrichten	en	vooral	goed	regelen.	Laat	
ambtenaren	de	inwoners	ontmoeten.		
	
Streef	naar	meer	gesprek	en	minder	debat,	dit	leidt	tot	betere	besluitvorming.		
	
Representativiteit	is	een	belangrijk	issue,	dit	komt	momenteel	aan	de	
oppervlakte.	Ga	daarom	vooral	de	straat	op	en	verlaag	de	drempels	tot	
participatie.	Wanneer	je	dit	doet,	neem	dan	je	inwoners	serieus,	want	democratie	
begint	bij	jezelf.		
	
	 	

Sanne Scholten 

Utrecht voor de Utrechters 



	
	
	
	

	
Van	participatie	naar	eigenaarschap	-	Anke	Siegers	
Datishelder.com	
	
Eigenaarschap	en	participatie	zijn	niet	alleen	“handen	en	voeten”	van	burgers,	
maar	is	ook	echt	meedenken.		
	
Nederland	kantelt	en	is	in	transitie.	Dit	zien	we	in	het	weefsel	van	de	
samenleving,	de	structuur	van	de	economie,	in	de	technologie.		
	
Nederland	3.0:	chaos,	dynamiek,	creatief,	conflict,	dit	is	momenteel	in	volle	gang.	
Om	dit	te	laten	slagen	vraagt	om	innerlijke	transformatie,	het	oude	moet	
letterlijk	oplossen.	Een	voorbeeld	is	de	transformatie	van	rups	naar	vlinder,	de	
hele	structuur	verandert.		
	
Transformatie	gaat	van	verticaal	naar	horizontaal	en	van	centraal	naar	
decentraal.	Letterlijk	van	Pyramide	naar	Pannenkoek	en	van	groepen	naar	
zwermen.		
	
Blijft	er	überhaupt	centraal	gezag	nodig?	Of	juist	wel?	Nu	het	zo	makkelijk	is	toe	
te	treden	tot	nieuwe	markten	en	structuren.		

	
Kan	en	wil	iedereen	wel	
het	heft	in	eigen	hand	
nemen?	We	moeten	
mensen	helpen	zichzelf	
te	helpen!		
Hierin	staan	regie	en	
eigenaarschap	met	
elkaar		
	
Mensen	in	de	top	zijn	
vaak	blind	voor	hun	
eigen	privileges.		
	

Vanuit	het	centrale	gezag	is	het	belangrijk	om	kaders	te	stellen	en	daarbinnen	op	
gelijkwaardige	basis	te	praten	en	samen	te	werken.	We	moeten	daarom	van	
standpunt	naar	belang.		
	
Eigen	verantwoordelijkheid	en	socialer	naar	elkaar	leren	zijn.	Vanuit	waarden	
elkaar	blijven	zoeken.	D66	is	hierin	een	belangrijke	partij.		
	
http://www.slideshare.net/AnkeSiegers/kantelpresentatie-d66-25-juni-
2016-anke-siegers	 	

Inspraak anno 2016 



	
De	goede	lobby	-	Rene	Rouwette	
Diets,	Dröge	en	van	Loo.		
	
Probleem	is	dat	maatschappelijke	organisaties	moeilijker	gehoord	worden.	Komt	
mede	door	een	gebrek	aan	capaciteit	en	private	spelers	investeren	veel	geld	
waardoor	toetreding	moeilijk	is.	NGO’s	nemen	wel	deel	aan	het	proces,	maar	niet	
aan	de	besluitvorming.	Ze	maken	vooral	veel	lawaai,	maar	hebben	weinig	invloed	
op	besluitvorming.		
	
Tips	en	to	do’s	in	lobby:	

- Hou	rekening	met	de	lange	adem	
- Wie	benader	je	en	in	welke	volgorde?	En	hoeveel	invloed	hebben	deze	

personen?	
- Wie	heeft	invloed	op	de	beslissers?	
- Welk	belang	hebben	je	tegenstanders?	
- Hoe	kun	je	hen	neutraliseren?	
- Wat	is	er	eerder	geprobeerd?	
- Wat	houden	ambtenaren	voor	mogelijk	en	zien	zij	als	realistisch?	
- Hoe	kun	je	aandacht	genereren?	
- Onderschat	nooit	het	belang	van	medewerkers	
- Gebruik	korte	argumentatie	
- Waar	kun	je	politici	mee	helpen?	
- Wat	is	staand	beleid?	
- Anticipeer	op	de	gebeurtenissen	
- Kies	één	onderwerp	en	positioneer	je	ook	op	dat	standpunt	
- Word	als	lobbyist	lid	van	een	politieke	partij	
- Maak	duidelijk	wat	je	procedurele	eisen	aan	politici	zijn	

	
	
http://www.voorbeeld-allochtoon.nl/author/rouwette/	 	

De goede lobby 



	
Lottocratie!	Het	leven	na	de	G1000	beweging	-	John	Bijl	
	
John	Bijl	is	oprichter	en	directeur	van	het	Perikles	Instituut	waar	hij	
gemeenteraden	begeleidt	in	het	verbeteren	van	het	debat	en	het	politieke	proces.	
Daarnaast	is	hij	publicist	en	voormalig	raadslid.		
John	Bijl	begint	de	workshop	met	het	verhaal	van	Apple,	die	grote	successen	
bereikt	hebben	door	zaken	te	versimpelen	en	terug	te	gaan	naar	de	bedoeling.	Zo	
zijn	ze	van	een	uitgebreide	productcatalogus	met	allerlei	apparaten	terug	gegaan	
naar	2	categorieën	producten	voor	2	categorieën	gebruikers.	Overheden	hebben	
vaak	de	neiging	om	zaken	te	verbeteren	door	wetten,	regelgeving,	projecten	en	
producten	toe	te	voegen,	waardoor	het	juist	alleen	maar	complexer	wordt.	
Pleidooi	om	terug	te	gaan	naar	de	‘waarom’	vraag.		
De	nieuwe	vormen	van	participatie	en	instrumenten	voor	directe	democratie,	
zoals	de	g1000	en	het	referendum	betekenen	niet	per	definitie	dat	het	
democratischer	wordt.		
Kern	van	democratie	is	volgens	John	Bijl	deliberatie,	ofwel	in	goed	overleg	en	
debat	samen	tot	besluiten	komen.	Op	de	schaal	van	niet-democratisch	naar	heel	
democratisch	noemt	hij	4	c’s:	conflict,	compromis,	concessie	en	consensus.	In	
Nederland	komt	er	vaak	besluitvorming	tot	stand	door	compromissen	te	sluiten,	
wat	in	veel	gevallen	leidt	tot	halfbakken,	net	iets	te	weinig	van	alles,	net	iets	te	
ingewikkelde	besluiten	waar	vervolgens	niemand	echt	tevreden	mee	is	en	waar	
iedereen	zijn	handen	van	af	trekt	als	het	echt	spannend	wordt.	Concessies	doen	
is	dan	beter.	Op	dit	thema	krijg	jij	je	zin	en	op	dit	thema	ik.	Een	partij	die	dit	wat	
John	Bijl	betreft	goed	doet	is	de	PVV,	zoals	dat	bijvoorbeeld	bij	het	
gedoogakkoord	is	gegaan.		
Nieuwe	democratie	is	op	dit	moment	een	hype	en	het	is	de	vraag	of	het	er	altijd	
democratischer	van	wordt.	Voorbeeld	is	het	idee	om	in	Delft	een	referendum	te	
houden	over	de	komst	van	een	AZ,	terwijl	er	helemaal	geen	concrete	plannen	zijn	
dat	er	een	AZC	in	Delft	komt.	Dan	schiet	het	zijn	doel	compleet	voorbij	en	worden	
burgers	ook	niet	serieus	genomen.		
John	Bijl	vertelt	in	vogelvlucht	de	geschiedenis	van	de	democratie	van	Griekse	
tijd	(Athene),	de	renaissance	tot	nu	en	komt	tot	de	conclusie	dat	democratie	
eigenlijk	een	relatief	nieuw	fenomeen	is	vanaf	het	postindustriële	tijdperk.		
Kenmerken	van	de	moderne	tijd	zijn	3	M’s:	Meer	van	alles,	mobiliteit	en	
mentaliteit.		
Sinds	de	ontzuiling	is	er	ook	sprake	van	een	#ontideologisering.	Mensen	zijn	los	
gekomen	van	de	verschillende	zuilen,	maar	daarmee	zijn	ook	de	ideologieën	
minder	belangrijk	geworden.	Dit	heeft	het	moeilijker	gemaakt	om	politiek	te	
bedrijven.	Ook	in	het	politieke	debat	ontbreekt	vaak	de	‘waarom’	vraag.	
Daarnaast	zijn	burgers	steeds	mondiger	geworden	waardoor	politici	de	neiging	
hebben	om	populistischer	te	worden.	Een	gevolg	is	dat	je	vaak	meewarig	wordt	
aangekeken	wanneer	je	als	politicus	principiële	punten	inbrengt.	Voorbeelden	
van	politici	die	dit	wel	proberen	zijn	Femke	Halsema	in	het	verleden	en	Jesse	
Klaver	nu.		

Lottocratie! 



John	Bijl	houdt	kortom	een	pleidooi	voor	dat	politici	meer	principiële	en	
fundamentele		discussies	voeren	en	dat	er	een	ideologisch	debat	plaats	vindt.	Dit	
gebeurt	te	weinig	in	het	huidige	politieke	bestel	en	in	de	huidige	
gemeenteraadsvergaderingen.	Politici	moeten	hun	eigen	principes	beter	kunnen	
uitleggen	aan	elkaar	en	aan	burgers.	In	het	debat	zou	veel	meer	ruimte	moeten	
zijn	voor	deliberatie,	zodat	er	ruimte	komt	voor	consensus.	Wanneer	dat	gebeurt		
is	er	ook	meer	commitment	voor	politieke	besluitvorming.		
Hoe	verhoudt	zich	dat	nu	tot	de	doe-democratie?	John	Bijl	geeft	aan	dat	het	een	
bewuste	keuze	is	geweest	om	in	de	maatschappij	zaken	te	specialiseren,	omdat	
dit	functioneel	is:	de	bakker	bakt	ons	brood.	Dus	kunnen	we	de	politiek	niet	ook	
beter	overlaten	aan	de	politici?	Het	is	namelijk	ook	een	vak	dat	veel	vraagt	van	
mensen	(meningsvorming,	in	het	openbaar	spreken,	etc.).	Sommige	
instrumenten	kunnen	wel	bijdragen	aan	deliberatie,	maar	het	is	dan	wel	heel	
belangrijk	om	goede	voorwaarden	te	scheppen	en	in	de	praktijk	gaat	dat	nog	wel	
eens	mis.	Bij	de	G1000	is	er	vaak	teveel	focus	op	het	snelle	resultaat	en	te	weinig	
oog	voor	het	proces.	Een	voorbeeld	is	dat	een	raadslid	ooit	riep	over	de	
G1000:”als	5000	mensen	iets	willen,	dan	moet	je	daar	als	raadslid	toch	wat	mee”.	
De	vraag	die	dit	oproept	is:	wat	als	5000	mensen	in	opstand	komen	tegen	een	
AZC?	Moet	je	het	dan	niet	doen?	Kortom,	moet	je	persé	uitvoeren	wat	er	op	een	
burgertop	besloten	is,	zonder	zelf	nog	na	te	denken.	Is	dat	democratie?	
Kortom:	John	Bijl	houdt	een	pleidooi	voor	de	representatieve	democratie.	Deze	
moet	zichzelf	wel	opnieuw	uitvinden	en	vernieuwen.	Dit	is	uiteindelijk	volgens	
hem	het	best	werkende	systeem.	Politici	moeten	leren	om	zich	goed	te	voeden	
met	wat	er	leeft	in	de	maatschappij,	zich	beter	laten	informeren	en	dit	
vervolgens	vertalen	naar	herkenbare	standpunten	in	aansprekende	en	heldere	
taal.	De	representatieve	democratie	kan	wel	aangevuld	worden	met	
instrumenten	als	de	G1000,	onder	goede	voorwaarden	en	met	oog	voor	het	
proces.	Om	de	democratie	levend	te	houden,	zijn		burgerlijke	vaardigheden	
belangrijk	en	daarom	zou	er	ook	veel	meer	aandacht	moeten	zijn	voor	de	politiek	
in	het	onderwijs.		
 
 
	 	



 
 
nieuwe instrumenten voor de lokale democratie 
Laurens	de	Graaf	
	
Vragen	en	verwachtingen	uit	de	zaal	vooraf:	

- Hoe kunnen we de democratie vernieuwen, beter laten functioneren? 
- Hoe kunnen we vernieuwende ideeën toepassen in eigen werkzaamheden? 

	
Laurens	de	Graaf	is	onderzoeker	en	docent	bij	de	Tilburgse	school	voor	politiek	en	bestuur	
(TSPB),	Universiteit	van	Tilburg.	Binnenkort	start	hij	als	lector	aan	de	Hogeschool	van	Utrecht.	
Hij	heeft	veel	onderzoek	gedaan	naar	hoe	organisaties	burgers	kunnen	activeren	en	meer	laten	
participeren.	In	de	laatste	jaren	is	hij	als	onderzoeker	steeds	meer	naast	burgers	gaan	staan	en	
vanuit	burgerperspectief	onderzoek	gedaan.			
	
Tijdens	deze	workshop	presenteert	hij	het	onderzoek	dat	gedaan	is	in	opdracht	van	raadslid.nu:	
‘Raadswerk	is	maatwerk:	Hoe	kun	je	als	raadslid	meer	kleur	geven	aan	de	democratie’.	Zij	
hebben	gekeken	naar	een	aantal	verschillende	lokale	vormen	van	democratische	vernieuwing	in	
vijf	gemeenten:	G1000,	burgerparticipatie,	overheidsparticipatie,	lokaal	referendum	en	
buurtbudgetten	en	daar	de	‘democratische	thermometer’	in	gestoken.		
Hierbij	is	gekeken	naar	een	vijftal	aspecten	van	democratie:	

- Inclusie: de mate waarin iedereen meedoet en meetelt 
- Burgerlijke vaardigheden (uitdrukkingsvaardigheden, deugden, betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid) 
- Invloed: mate waarin burgers directe invloed uit (kunnen) oefenen 
- Deliberatie: wijze van gesprek, uitwisseling, gezamenlijke meningsvorming en machtsvrije 

oordeelsvorming. 
- Legitimiteit: draagvlak voor proces / uitkomst. 

	
Tijdens	de	workshop	gaat	de	groep	in	tweetallen	uiteen	om	na	te	denken	over	lokale	voorbeelden	
of	ideeën	die	bijdragen	aan	zoveel	mogelijk	van	de	vijf	genoemde	aspecten	van	democratie.	Een	
aantal	van	de	voorbeelden	en	ideeën	worden	teruggekoppeld:	

-  Het instellen van schaduworganisaties naast de huidige instanties die door middel van loting 
worden bepaald, zoals een schaduw 2e kamer. Draagt vooral bij aan aspecten inclusie en 
vertegenwoordiging. 

- Participatief budget, zoals dat in Brazilië gebeurt. 
- Verplicht stellen van participatie of deelname aan politiek (alternatieve ‘dienstplicht’ 
- ‘In gesprek met’, zoals dat onder meer in Utrecht en IJsselstein gebeurt 
- Inspiratie uit Utrecht wordt meegenomen naar Heemstede door de voorzitter aldaar om de 

interne discussie op gang te brengen. 
	
De	resultaten	van	het	onderzoek	worden	gepresenteerd	(zie	tabel).	Dit	biedt	een	overzicht	van	
welk	instrument	bijdraagt	aan	welke	aspecten	van	democratie.	Je	zou	dit	voor	allerlei	vormen/	
experimenten/	cases	kunnen	doen.	Dit	kader	maakt	het	mogelijk	om	vooraf	na	te	denken	over	
welke	aspecten	van	democratie	je	rond	een	bepaald	onderwerp	/	proces	je	belangrijk	vindt	en	op	
basis	daarvan	te	kiezen	voor	een	bepaald	instrument	zoals	een	referendum	of	een	G1000	

Nieuwe instrumenten 

Lokale democratie 



bijeenkomst.	Het	biedt	daarmee	mogelijkheden	om	de	lokale	democratie	te	versterken	en	
bewuste	keuzes	te	maken.	
	

Laurens	de	Graaf	benoemt	dat	het	belangrijk	is	om	vooraf	als	gemeenteraad	na	te	denken	over	
wat	je	wilt	bereiken	en	hoever	je	wilt	gaan	als	het	gaat	om	participatie	/	inspraak.	Door	dit	op	
basis	van	de	democratische	aspecten	te	doen	in	plaats	van	een	discussie	te	houden	over	
instrumenten	ontstaat	er	een	fundamenteel	gesprek	en	is	het	risico	dat	je	verzand	in	politiek-
dogmatische	discussies	kleiner.	Als	je	dit	weet,	kun	je	vervolgens	gericht	instrumenten	inzetten.		
	
Uit	het	gesprek	dat	volgt,	blijkt	dat	veel	gemeenteraden	hier	niet	met	elkaar	over	hebben	
nagedacht	en	dit	onvoldoende	onderwerp	is	van	gesprek.	Sanne	(D66	Utrecht)	geeft	aan	dat	D66	
Utrecht	er	daarom	voor	gekozen	heeft	om	experimenten	en	kleine	initiatieven	te	ontplooien	en	
omarmen	en	daarmee	successen	te	bereiken	in	de	hoop	dat	de	vernieuwing	van	onderop	/	
organisch	alsnog	tot	stand	komt.		
	
Een	andere	vraag	is	wat	de	invloed	is	van	schaal.	Kun	je	al	deze	praktijken	ook	op	regionaal,	
bovenregionaal	of	landelijk	niveau	dan.	De	meerderheid	denkt	van	wel.		
	
Slotconclusie:	Welke	vorm	van	participatie	/	inspraak	je	ook	kiest;	het	is	belangrijk	om	vooraf	na	
te	denken	over	doel,	proces	en	kaders:	waar	gaan	we	het	over	hebben,	wat	is	de	speelruimte	en	
dit	ook	heel	goed	uit	te	dragen.	Kortom	management	van	verwachtingen.		
	
Link	naar	het	rapport:	
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/raadswerk_is_maatwerk.pdf		 	



 
 
De	Weerbare	Democratie	–	Allard	Altena	&	Bastiaan	Rijpkema		
	
Wat	moet	je	doen	met	politieke	partijen	die	niets	hebben	met	onze	normen	en	
waarden?	Moet	je	die	partijen	toelaten	in	de	politieke	arena?	Of	gaat	uitsluiten	
juist	fundamenteel	in	tegen	onze	democratische	waarden?	
	
Bastiaan,	schrijver	van	de	Weerbare	Democratie.		
Vaak	wordt	de	democratie	gezien	als	onze	enige	optie,	gezien	gebrek	aan	beter.	
Bastiaan	vindt	dat	een	futloze	verdediging.	Hij	probeert	in	zijn	boek	een	
verdediging	voor	democratie	te	vinden	die	beter	onderbouwd	is.		
Een	democratie	is	een	systeem	dat	zelf-corrigerend	is.	Het	enige	besluit	dat	deze	
eigenschap	teniet	kan	doen,	is	het	afschaffen	van	de	democratie	zelf.	Dit	is	de	
kern	van	de	rechtvaardiging	voor	het	ingrijpen	op	anti-democratische	partijen.	
Om	dit	mogelijk	te	maken,	moet	uiteindelijk	de	rechter	bepalen	of	een	partij	
verboden	moet	worden.	Daar	moeten	concrete	regels	aan	verbonden	zijn.	
Dat	is	nog	best	lastig,	want	een	anti-democratische	partij	zal	niet	per	se	een	wet	
invoeren	waar	staat	‘bij	deze	schaffen	wij	de	democratie	af’.		
	
Drie	principes	zijn	essentieel	voor	zelfbestuur	met	zelfcorrectie:	

• Zelfcorrectie.	Het	besluit	is	niet	meer	terug	te	draaien.		
• Politieke	concurrentie.	Wordt	mogelijk	gemaakt	door	passief	kiesrecht.	

Geeft	inhoud	aan	beginsel	van	evaluatie.	Zo	worden	er	veel	
beleidsalternatieven	uitgedacht.	

• Vrijheid	van	meningsuiting.	Dit	grondrecht	beschermt	het	uitdragen	
van	creatieve,	innovatieve	ideeën.	Iedere	burger	is	een	bron	hiervan.	

	
Vragen:	
	
Is	de	conclusie	dat	anti-democratische	partijen	worden	verboden?	En	
wanneer	doen	we	dat	dan?	
	
Het	zou	kunnen	met	constitutionele	toetsing,	maar	dat	voorkomt	niet	dat	een	
anti-democratische	partij	aan	de	macht.	Dan	is	de	anti-partij	al	mogelijk	te	groot.	
Hitler	heeft	laten	zien	hoe	dit	fout	kan	gaan.	Je	moet	een	dergelijke	partij	al	
eerder	zien	te	stoppen	met	de	rechterlijke	macht.	Partijen	verbieden	is	overigens	
niets	nieuws.	De	partij	‘Martijn’	is	al	verboden	op	basis	van	artikel	20.		
	
Maar	duw	je	dan	niet	een	partij	ondergrond,	wat	weer	andere	problemen	
oplevert?	En	is	ons	huidige	twee-kamer	model	niet	al	sterk	en	streng	
genoeg	om	anti-democratische	partijen	te	remmen?	
	
Kleine,	militante	groepen	kunnen	al	genoeg	zijn	om	stabiliteit	te	schaden.	Die	
laten	zien	dat	je	toch	in	een	vroeg	stadium	in	zou	moeten	grijpen.	Over	het	
ondergronds	gaan:	men	denkt	wel	eens	dat	partijen	dan	verharden,	maar	de	
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geschiedenis	en	onderzoek	naar	partijverboden	leert	dat	het	niet	per	se	
contraproductief	is.	Er	zijn	succesverhalen	te	zien	in	Spanje	en	België	(Vlaams	
Blok,	een	fascistische	partij).	Een	partijverbod	is	niet	per	se	een	recept	voor	
succes,	maar	het	is	zeker	een	interessante	optie	de	we	in	onze	gereedsschapskist	
zouden	moeten	hebben.	
	
Zijn	kiesdrempels	(die	worden	misbruikt	in,	bijvoorbeeld	Turkije)	een	legitiem	
middel?	
	
Hiervoor	heb	je	een	(juridisch)	detectiemiddel	voor	nodig.	Maar	er	zijn	ook	
anadere,	subtiele	(informele)	uitsluitingsmechanismen	-	zoals	interne	
partijedemocratieën.	Het	voordeel	van	een	verbod	is	dat	het	extreem	expliciet	is.		
	
Allard,	promovendus	op	Trias	Politica	
We	beginnen	met	de	vraag:	wat	is	een	republiek?	Is	het	het	tegenovergestelde	
van	een	monarchie?	Er	zijn	andere,	scherpere	definities.	De	Federealist	Papers	
(Hamilton	et	al)	over	de	Amerikaanse	constitutie	stelde:	een	Weerbare	
Democratie.	
	
Moet	een	democratie	beschermd	worden	tegen	mensen	die	haar	proberen	af	te	
schaffen?	Ja,	omdat	het	de	enige	staatsvorm	is	waar	het	liberalisme	kan	
overleven	en	floreren.	Het	is	onontbeerlijk	voor	een	goed	functionerende	
democratie.	
	
De	vraag	is:	hoe	doen	we	dit?		
	
Het	oude	Athene	regeerde	zichzelf.	Alhoewel,	alleen	mannen	van	een	bepaalde	
leeftijd	en	welvaart.	Alle	politieke	macht	leefde	bij	het	volk.	Leestip	de	Grafrede	
van	Pericles	over	de	essentie	van	een	democratie.	Terug	naar	de	grieken.	De	
burgers,	ongeacht	rang	of	stand,	hadden	het	isonomia	-	het	aanwezigheidsrecht	
(of	zelfs	plicht).	Daarnaast	was	het	isochoria	-	het	spreekrecht.	iedereen	mocht	
wat	zeggen	over	de	stad	en	haar	wetgeving.	In	de	aeclesia	werden	de	
belangrijkste	beslissingen	van	de	stad	genomen.	De	ambten	werden	vervuld	dmv	
loting.	Het	was	dus	een	heel	inclusieve	democratie.	Dit	heet	dan	ook	een	directe	
democratie.	
	
De	directe	democratie	was	een	ramp	-	een	absolute,	totale,	complete	mislukking.	
Je	treft	steeds	een	slagveld	van	mislukte	staatsvormen.	Het	was	een	nobel	
streven,	maar	ook	onbegrensd.	Het	ontspoorde	naar	een	anarchie	(doordat	de	
vrijheid	wordt	uitgerekt	tot	het	uiterste)	of	tirannie	(door	bijvoorbeeld	een	
tiranny	of	the	majority,	of	de	tirannieke	optie	van	de	demachoog	die	zichzelf	de	
macht	toe-eigende).	
	
	
	
	
	
	



	
Om	deze	twee	gebreken	is	de	democratie	eeuwenlang	een	staatsvorm	geweest	
die	niemand	serieus	nam.	Hij	werd	besproken,	maar	niemand	wilde	er	iets	mee.	
De	democratie	eindigde	altijd	in	anarchie	of	tyrannie.	De	wereld	was	echter	wel	
flink	anders	dan	nu.	We	hebben	immers	een	verlichting	meegemaakt.	
Uiteindelijk	passen	de	waarden	van	de	verlichting	goed	bij	die	van	een	
democratie.	
	
Hoe	kan	je	een	democratisch	bestel	bouwen	dat	recht	doet	aan	de	souvereigniteit	
en	vrijheden	van	haar	inwoners,	zonder	dat	het	ontaard	in	tyrannie	en	anarchie?	
Hoe	bouw	je	een	democratie	die	weerbaar	is	tegen	zichzelf?	
	
Het	eerste	idee:	volksvertegenwoordiging	
	
De	kern	van	volksvertegenwoordiging	is	de	principieele	superioriteit	boven	die	
van	de	democratie.	Het	volk	kwam	met	besluiten	die	de	democratie	afschaften.	
De	botte	emotie	van	het	publieke	debat	moest	worden	geremd.	Daarnaast	
zouden	volksvertegenwoordigers	beter	geïnformeerd	zijn	en	meer	denken	aan	
het	algemeen	belang.	Allard	benadrukt	hoe	goed	politici	(denk:	Tweede	Kamer)	
uiteindelijk	zijn	in	het	beargumenteren	en	het	zoeken	naar	consensus.	
	
Het	tweede	idee:	scheiding	der	machten	
	
Power	tends	to	corrupt,	and	absolute	power	corrupts	absolutely.	Dit	gaat	ook	op	
voor	een	directe	democratie.	Daar	gaan	we	tegenaan	met	de	trias	politica	-	de	
scheiding	der	machten.	Nog	belangrijker	dan	dat	zijn	de	checks	and	balances.	
	
Waarom	deze	twee	items?	Ze	staan	onder	druk.	Steeds	sterker	sentiment	voor	
directe	inspraak	(denk	‘tegen	verkiezingen’	van	Reybrouck).	De	geschiedenis	
leert	dat	emotie	de	overhand	neemt	in	het	publieke	debat,	wat	lijdt	tot	verkeerde	
keuzes	(zoals	Brexit?).	Ook	de	macht	van	checks	&	balances	staat	onder	druk.	De	
rechter	staat	onder	druk.	Regering	en	parlement	zijn	momenteel	volledig	
versmolten.		
	
Tyrannie	of	anarchie.	Dat	zijn	de	gevaren	van	een	ongereguleerde	democratie.		
	
Vragen:		
	



Moeten	we	anti-democratische	partijen	verbieden?	
	
Allard:	Ja.		
	
Hoe	ziet	zo’n	wet	er	dan	uit,	waar	partijen	door	worden	verboden?	
	
Allard:	Dat	is	misschien	niet	eens	nodig,	want	we	hebben	al	wetten.		
	
Bastiaan:	Is	de	huidige	wet	concreet	genoeg	om	partijen	te	verbieden?	Niet	echt,	
artikel	2.20	is	vrij	vaag.	Voor	verenigingen	is	dat	misschien	wel	okee,	maar	als	
het	gaat	om	partijen,	dan	moet	een	rechter	op	een	vaag	begrip	als	‘goede	zede’	
een	partij	verbieden.	Dat	zet	een	rechter	zwaar	onder	druk.	Daarom	is	er	een	
concrete	richtlijn	voor.	Dat	zijn	die	3	principes	die	in	het	boek	‘Weerbare	
Democratie’	staan.	Het	moment	dat	een	partij	zich	tegen	een	van	deze	3	
principes	ingaat,	kan	je	ingrijpen.	Wel	moet	je	wachten	tot	het	juiste	moment.	In	
Turkije	werd	er	direct	na	de	oprichtingsacte	een	partij	verboeden,	dat	is	te	vroeg.	
Maar	ook	vooral	niet	te	laat	zijn,	zie	Algerije	waar	het	verbod	tot	een	
burgeroorlog	lijdde.	Bastiaan	merkt	op	dat	het	verbieden	van	partijen	anders	is	
dan	het	verbieden	van	gedachten.		
	
Zou	de	kiesraad	daar	nog	een	rol	in	moeten	krijgen?	
	
In	Israel	wordt	het	meedoen	aan	de	verkiezingen	bepaald	door	een	kiesraad.	Dat	
is	een	optie,	maar	je	kunt	je	afvragen	of	dat	handig	is.	De	partij	blijft	dan	wel	
bestaan,	en	deze	kan	dan	wel	groeien.	Dat	kan	gevaarlijk	zijn.	Bij	het	model	van	
‘Weerbare	Democratie’	gebeurt	het	eerder	dat	er	een	nieuwe	partij	ontstaat	die	
net	iets	anders	is	en	wél	aan	de	eisen	voldoet.	
	
Is	het	niet	ondemocratisch	om	de	drie	kernwaarden	van	Weebare	
Democratie	vast	te	leggen?	
	
Je	kunt	democratie	opvatten	als:	alles	mag,	het	beste	idee	wint.	Bastiaan	vind	dat	
te	kort	door	de	bocht.	Als	je	een	wat	bredere	definitie	neemt	van	een	democratie,	
waar	alles	mag	behalve	het	afschaffen	van	de	democratie	zelf,	heb	je	dat	
probleem	niet.	
	
Hoe	voorkom	je	dat	een	partij	die	niet	expliciet	anti-democratisch	is	wel	
onze	democratie	molt?	
	
Allard:	dat	is	lastig	te	voorkomen.	Een	democratische	cultuur	is	daar	grotendeels	
het	antwoord.	
	
Bastiaan:	Je	hebt	een	detectiemechanisme	nodig,	waarmee	je	kan	zien	dat	je	met	
een	anti-democratische	partij	te	maken	hebt.	De	drie	principes	die	Bastiaan	
noemt	zouden	daarvoor	heldere	handvaten	kunnen	geven.	
	
Hoe	krijg	je	dan	die	democratische	cultuur?	
	



Bastiaan:	Die	cultuur	is	inderdaad	heel	essentieel.	Als	je	besluiten	terugdraaibaar	
maakt	kan	je	die	cultuur	ontwikkelen.	Als	je	de	juiste	middelen	had	om	
bijvoorbeel	de	NSDAP	te	verbieden,	had	je	de	Duitsers	de	tijd	gegund	om	die	
cultuur	te	ontwikkelen.	
	
De	democratische	cultuur	en	de	structuur	passen	elkaar	aan.	Ze	reageren	op	
elkaar	en	zijn	beiden	enigszins	flexibel.	
	
Allard:	We	moeten	een	gevoel	hebben	voor	het	concept	rechtsstaat,	niet	alleen	
voor	de	democratie.		
	
Hoe	voorkom	je	dat	die	weerbaarheid	het	gevoel	van	inspraak	verlaagt?	Er	
is	veel	cynisme		
	
Allard:	Laten	we	kijken	naar	Amerika	en	haar	districtenstelsel.	Daar	heb	je	
primaries,	waar	kiezers	in	meerdere	fases	op	individuele	mensen	stemmen.	Ze	
hebben	vrij	veel	vertrouwen	in	hun	eigen	kiesmannen,	maar	bijna	geen	
vertrouwen	in	het	congres	als	geheel.	Wij	stemmen	in	Nederland	op	partijen,	wat	
voordelen	heeft,	maar	de	lijsten	van	partijen	zelf	en	de	manier	waarop	coalities	
worden	gevormd	zorgen	voor	frustratie	en	wantrouwen.	
	
Stelling	/	vraag:	
Moeten	we	de	PVV	als	partij	weren	of	verbieden?	Is	deze	partij	ondemocratisch?	
	
Bastiaan:	Die	vraag	krijg	ik	vaker.	De	PVV	in	de	huidige	vorm	komt	niet	in	
aanmerking	voor	het	verbod	volgens	de	drie	principes.	Er	zijn	echter	wel	wat	
uitspraken	van	de	PVV	waardoor	je	wel	kunt	gaan	twijfelen	aan	of	ze	daar	toch	
aan	gaan	tarnen.	Uitspraken	als	‘nep-parlement’,	‘kom	in	verzet’,	‘we	laten	het	
niet	gebeuren	als	we	als	grootste	partij	niet	bij	de	coalitie	onderhandelingen	
zijn’,	‘nep	rechtbank’,	‘moslims	uitsluiten	van	het	leger’.	Democratische	alertheid	
is	dus	wel	echt	rechtvaardigd.	
	
Allard:	Daar	sluit	ik	mij	bij	aan.	De	wet	biedt	aardig	wat	mogelijkheden,	
misschien	wel	genoeg.	Of	het	kan	of	niet,	dat	weet	ik	niet,	maar	de	huidige	
criteria	zijn	gewoon	vaag.		
	
Zou	je	de	uittreding	van	de	EU	hier	onder	kunnen	scharen?	Is	dat	niet	ook	
anti-democratisch?	
	
Bastiaan:	Weet	ik	niet.	Het	is	zeker	een	ingrijpend	besluit,	maar	zolang	het	
besluit	terug	te	draaien	is	(en	dat	is	hier	wel	het	geval),	geraakt	het	niet	aan	het	
zelfcorrectie	mechanisme.	
	
Wat	denkt	u	van	referenda?	
	
Allard:	Slecht	idee,	als	het	gaat	over	grote	of	internationale	onderwerpen.	Op	
gemeentelijk	niveau	is	het	prima,	maar	dit	soort	keuzes	zijn	te	ingewikkeld.	
Daarvoor	hebben	we	volksvertegenwoordigers.	
	 	



 
 
Digitale	democratie	–		
 
Ira	van	Keulen,	onderzoeker	Rathenau	Instituuut	
Sociologe	die	ook	met	nano-technologie	bezig	is	geweest			
	
De	aanleiding	voor	het	onderzoek	Digitale	Democratie	naar	de	digitale	
democratie	was	een	opmerking	van	toenmalig	kamervoorzitter	over	
internetconslutatie(.nl),	een	website	voor	feedback	op	wet-	en	regelgeving.	De	
vraag	is	vervolgens	breder	opgepakt	-	welke	andere	mogelijkheden	hebben	we	
voor	digitale	inspraak?	Wat	zijn	de	effecten?	Hoe	staat	het	met	effectiviteit	en	
representativiteit?	Verbetert	het	de	kwaliteit	van	de	volksvertegenwoordigers?	
Wat	zijn	de	belangrijkste	uitdagingen?	
	
Wat	wil	de	burger	zelf?	Het	SCP	doet	onderzoek	naar	onze	democratie	(Meer	
democratie,	minder	politiek?),	waar	uit	blijkt	dat	mensen	vrij	positief	zijn	over	
de	democratie	als	concept,	maar	minder	naar	de	praktijk.	Er	is	veel	krtiek	op	de	
uitvoering	van	kamerleden	en	er	is	behoefte	aan	medezeggenschap.	De	
legitimiteitsmonitor	laat	zien	dat	het	probleem	niet	zo	zeer	zit	op	de	
effectieviteit,	maar	wel	op	de	legitimiteit	van	het	bestuur.	Burgerbetrokkenheid	
wordt	gezien	als	een	aanvulling	op	de	representatieve	democratie,	niet	als	een	
totale	vervanger.	
	
We	zien	ruwweg	4	vormen	van	burgerbetrokkenheid.	
	

1. Informatieve	betrokkenheid.	Het	volgen	van	het	politieke	debat.	Wordt	
niet	altijd	als	betrokkenheid	gezien.	

2. Beleidbeinvloedende	betrokkenheid.	Hoe	je	als	burger	invloed	uit	kan	
oefenen	op	het	beleid	van	een	instantie.	Dit	is	meer	het	traditionele	
inspraak	model.	Soms	kan	het	ook	meer	gaan	om	meer	spontane	acties,	
zoals	de	scholierenactie	van	de	1400	uren	norm.		

3. Zelfredzame	betrokkenheid,	zoals	doe-democratie.	Burger	die	publieke	
taken	oppakt.	

4. Directe	burgerbetrokkenheid,	zoals	(bindende)	referenda.	Daar	zien	
burgers	graag	meer	van.	

	
Kan	technologie	helpen?		
	
Nederland	scoort	hoog	op	internetgebruik,	dus	het	potentieele	bereik	is	hoog.	De	
deelname	op	internet	is	afgelopen	5	jaar	verdubbeld	naar	22%.	Daarnaast	zijn	er	
technische	ontwikkelingen,	zoals	open	data,	citizen	science,	platformisering,	
monitoeren	van	sociale	media.	Zaken	als	burgerbegrotingen	zijn	daardoor	ook	
beter	mogelijk.		
	
Arthur	Edwards	
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Als	student	was	Arthur	lid	bij	de	JOVD	(VVD	jongeren),	waarna	hij	lid	van	de	
PvdA	werd.	Vervolgens	stapte	hij	over	naar	GroenLinks.	Wie	weet	of	Arthur	na	
de	meeting	een	nieuwe	wissel	doet.	
	
En	dan	nu	informatie	over	digitale	instrumentne.	De	instrumenten	die	zijn	
beperkt	tot	instrumenten	die	daadwerkelijk	in	gebruik	zijn.	
	
Informatievoorziening	over	de	politiek.	
	
Stemwijzers	zijn	een	vrij	Nederlandse	tool.	
	
Stel	je	gaat	door	politici	stemwijzers	vergelijken	met	hun	daadwerkelijke	
stemgedrag.	Hoe	veel	%	zouden	gelijk	zijn?	Voor	coalitie	partijen	is	dat	50%,	
voor	de	anderen	81%.	Blijkt	uit	artikel	‘Komen	partijen	hun	beloftes	na?’.		
	
We	missen	nog	wel	het	instrument	om	beloften	te	koppelen	aan	stemgedrag.	In	
het	VK	hebben	ze	dit	anders	gedaan	met	TheyWorkForYou.	Doordat	mensen	
vertegenwoordigers	hebben,	kan	je	daar	per	postcode	(per	vertegenwoordiger)	
bijhouden	wat	ze	stemmen.	Je	kunt,	gesorteerd	op	thema,	zien	hoe	ze	stemmen.	
2000-3000	mensen	per	maand	bezoeken	de	website.	
	
Arhur	is	van	mening	dat	dergelijke	websites	een	basisvoorziening	zouden	
moeten	zijn	voor	de	burger.	Ze	maken	het	ook	voor	minder	hoogopgeleiden	
mogelijk	om	zich	toch	in	politieke	zaken	te	verdiepen.	Ontwerpers	van	dergelijke	
websites	zouden	zich	af	moeten	vragen	of	ze	de	informatie	eenvoudig	genoeg	
presenteren,	om	vragen	te	beantwoorden	zoals	‘wat	doet	deze	
volksvertegenwoordiger	voor	mij?’.	
	
In	Frankrijk	en	Duitsland	heb	je	websites	waar	wordt	bijgehouden	hoe	vaak	
parlementarieërs	vragen	stellen,	een	bijdrage	aan	de	discussie	leveren	of	een	
motie	indienen.	De	angst	was	echter	wel	dat	dit	voor	gamification	zou	zorgen	-	
dan	gaan	politici	misschien	wel	meer	vragen	stellen	om	hoger	in	de	rank	te	
stellen.	Houdt	deze	metrics	dus	goed	in	de	gaten.	
	
In	Duitsland	kan	je	vragen	stellen	aan	volksvertegenwoordigers.	Het	grote	
voordeel	hiervan	is	dat	er	wordt	bijgehouden	hoe	vaak	er	wordt	beantwoord.	
Alles	is	openbaar.	Anonimiteit	wordt	niet	geaccepteerd	-	anonieme	vragen	tellen	
niet	mee.	Dat	heeft	als	voordeel	dat	de	kwaliteit	hoger	is.	De	vragen	worden	
sterk	gemodereerd,	zodat	de	vragen	netjes	en	duidelijk	worden	gesteld.	Het	is	
vrij	succesvol.	80%	van	de	vragen	wordt	daadwerkelijk	beantwoord.	Het	project	
wordt	gefinancierd	door	donateurs	en	een	subscription	model	voor	de	
volksvertegenwoordigers	zelf.	Het	jaarlijkse	budget	is	daardoor	200.000,	wat	
een	moderatieteam	van	8	mensen	kan	betalen.	De	website	krijgt	2.500.000	
bezoeken	per	jaar.	
	
In	het	Verenigd	Koninkrijk	heeft	men	ervaring	met	online-forums	van	
Lagerhuiscommissies	met	gewone	burgers.	Daar	worden	specifieke	groepen	
getarget,	aangezien	deze	veel	effectiever	liepen	dan	brede	discussies	over	
algemene	onderwerpen.	



	
Ook	werd	er	een	vragen	actie	gehouden	waar	5000	mensen	via	twitter	een	vraag	
over	onderwijs	stelden.	
	
Op	linkedin	werd	een	discussie	over	de	energiewet	gestart	in	2012,	waar	bijna	
800	mensen	aan	mee	deden.	Ook	Tweede	Kamerleden	werden	uitgenodigd.	
	
In	Finland	is	er	een	‘Open	Ministerie’,	waar	vragen	aan	burgers	worden	gesteld	
en	ideeën	worden	besproken.	Het	homo	huwlijk	is	als	burger	initiatief,	waar	
minstens	50.000	handtekeningen	voor	zijn	opgehaald,	als	eerste	aangenomen	
met	103	-	95.	
	
Conclusies:	
	
De	voorwaarden:	goede	UI,	goede	moderatie,	bereidheid	politici.	Een	goed	
voorbeeld	is	een	slowaaks	platform	waar	de	moderatie	heel	doordacht	en	
transparant	verloopt.	Ook	is	het	belangrijk	dat	mensen	het	gevoel	krijgen	dat	wat	
ze	plaatsen	invloed	heeft.	
	
Tip	1:	kijk	naar	hybride	offlline	+	online,	zoals	bij	de	eerste	G1000	waar	mensen	
online	sentimenten	konden	plaatsen.	
Tip	2:	betrek	mensen	op	tijd,	voordat	het	besluit	genomen	is.	
Tip	3:	geef	heldere	kaders	aan,	zodat	mensen	weten	waar	het	besluitruim	zit	
Tip	4:	maak	het	concreet	
Tip	5:	durf	los	te	laten	als	overheid	en	pas	later	in	te	stappen.	
	
Keerzijde	van	digitaal:	niet	iedereen	snapt	digitale	systemen.	Het	zou	daarom	
ook	mogelijk	moeten	zijn	om	een	offline	alternatief	te	gebruiken.	
	
Hoe	moet	D66	dit	in	het	verkiezingsprogramma	zetten?	
	
Ga	er	nou	niet	meer	van	uit	dat	je	zelf	in	die	cockpit	zit,	dat	politiek	primaat	heb	
je	niet	meer.	Het	parlement	is	nu	een	bijsturende	tegenmacht.	Je	moet	als	
volksvertegenwoordiger	de	burger	zien	als	een	partner.	De	burger	leeft	met	de	
gevolgen	van	de	beslissingen	die	politici	nemen.	Als	politicus	is	het	dan	
interessant	om	burgerparticipatie	te	behandelen	als	steun	in	de	rug.	We	hebben	
een	parlement	nodig	die	burgerparticipatie	ziet	als	kans,	niet	als	een	bedrijging.	
	
Als	je	nadenkt	over	de	toekomstbestendigheid	van	het	parlement,	moet	je	
nadenken	over	de	rol	van	burgerbetrokkenheid.		
	
Check	het	rapport	op	de	website	van	het	Rathenau	instutuut	en	eind	van	het	jaar	
het	rapport	van	de	Europese	commissie.	
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Toekomst	van	politieke	partijen	-	Paul	Lucardi 
	
Wat	doet	een	partij:	recruteert,	vat	samen,	organiseert	regering,	
politieke	vorming.	Is	een	ideaalbeeld.	
	
Vijftig	jaar	geleden	klopte	beeld	aardig,	waren	georganiseerd	als	massapartij.	
Sterk	verzuild	inclusief	banden	met	maatsch	partijen	en	media.	
	
Nu:	leden/kiezersverlies,	recrutering	is	lastiger,	minder	banden	met	maatsch	
organisaties	door	ontzuiling,	afhankelijk	van	subsidies	(minder	leden),	
	
Vraag:	sinds	wanneer	subsidies?	Antw:	sinds	eind	jaren	negentig,	daarvoor	
geoormerkte	subsidies	vanaf	jaren	'70.	Nu	wel	voorwaarden.	
	
Problemen	van	partijen:	TK	verkiezingen	opkomst	is	prima,	overige	verkiezingen	
zijn	problematisch.	Opkomsten	lopen	terug.	
Ledentallen	lopen	terug	van	gemiddeld	14%	van	aantal	kiezers,	nu	redelijk	
stabiel	rond	2%.	
	
Vanuit	groep:	veel	verschillen	in	financiering	in	Europa,	tweede	laagste	qua	
budget.	Kan	komen	door	staatsrechtelijke	positie:	is	vereniging,	leden	hebben	
ook	verantwoordelijkheid.	
	
Vraag:	loopt	het	ledenaantallen	terug	omdat	men	contributie	moet	betalen?	
Antw:	niet	in	het	geheel,	vanuit	onderzoek	komt	dat	geld	een	rol	speelt,	maar	
niet	volledig.	Vooral	omdat	mensen	zich	niet	binden	of	geen	tijd.	
	
Waarom	binden	mensen	zich	niet?	Voorkeur	van	lichte	gemeenschap	boven	
zware	gemeenschap.	Mensen	willen	lichte,	tijdelijke	gemeenschap	zonder	zware	
binding	(dus	tennisclub	boven	politieke	partij)	
	
Vraag:	kan	het	ook	zijn	dat	mensen	shoppen	bij	partijen?	
Antw:	ja,	klopt,	maar	mensen	shoppen	binnen	een	marge.	
	
Er	is	geen	statische	identiteit	meer,	is	nu	meer	dynamisch	(als	mens	bedoelt,	
meer	shoppen	tussen	van	alles.	Vb:	je	wordt	als	katholiek	geboren	maar	gaat	als	
?	dood)	
	
Persoonsgerichte	campagnepartij:	alleen	actief	tijdens	verkiezingscampagne,	in	
dienst	van	leider	die	ideologie	bepaald,	kleine	kring	van	profs	er	omheen,	
vluchtig	en	zakt	vrij	snel	weer	in	elkaar.	Extreem	voorbeeld:	Wilders.	Wilders	is	
de	partij.	Geldt	eigenlijk	ook	voor	alle	andere	partijen.	Is	wereldwijde	trend,	vs	is	
groter,	Scandinavië	is	minder.	
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Tijdelijke	themapartij:	geen	uitgesproken	ideologie,	maar	focus	op	act	thema's,	
losse	verbanden,	grote	ledenverloop.	Weinig	partijen	die	zichzelf	zo	noemen.	
D66	in	allereerste	begin.	Maar	uiteindelijk	niet	zo.	
	
Nieuwe	ideologische	"massapartij"	
'Dunne	ideologie'	
Klassiek	model	van	massapartij,	maar	dan	kleiner.	
Begint	als	one-issue,	verbreedt	daarna.	Vermoeden	dat	er	ideologie	achter	zit.	
	
Vanuit	groep:	soort	van	nieuwe	verzuiling.	Maatsch	organisaties	die	heel	
duidelijk	verbinding	zoeken	met	partijen.	
Luc;	is	enigszins	zo:	maar	is	meer	fluïde	dan	oude	verzuiling.	
	
Iets	heel	anders:	lottocratie/clerocratie.	Het	lot	bepaald	wie	wetgever	wordt,	
hiermee	is	belangrijkste	taak	van	partij	opgegeven.	
Kan	goed	werken,	mits	goed	begeleid	en	dat	is	absolute	voorwaarde.	
	
Een	goed	voorbeeld	hiervan:	burgerforum	kiesstelsel	2006.	Groningen	nu	
experiment	met	wijkraden.	
	
Belangrijkste	punten	vanuit	zaal:	
-	tsja	
-	het	zal	voorlopig	nog	wel	wat	doorspitteren,	maar	er	wordt	wel	doorgedacht	
over	hoe	ander	
	
Een	vorm	van	partijpolitiek	is	nodig	voor	stabiele	situatie.	Is	ook	om	mensen	
erbij	de	te	betrekken.	
	
Meerdere	functies	zullen	altijd	belangrijk	blijven	en	partijen	zullen	blijven	
bestaan	voor	identiteit.	
	 	



	
Ideeën	opgetekend	op	het	D66	Symposium	Nieuwe	Democratie	
25	juni	2016		
	
“Mijn	idee	voor	de	(nieuwe)	democratie	is…”		
	
Algemeen	politiek:		
·	Meer	direct	contact	tussen	burger	en	volksvertegenwoordiger:	de	kloof	moet	
kleiner!		
·	In	het	onderwijs	meer	ruimte	voor	gedeelde	regie.	Laat	niet	Den	Haag	langer	
alles	bepalen	maar	stimuleer	scholen	om	in	samenspraak	met	de	onderwijzers,	
leerlingen	en	ouders	tot	beleid	te	komen	binnen	ruimere	door	de	politieke	
bepaalde	kaders.		
·	Richt	in	ieder	uitvoeringsprogramma	de	mogelijkheid	in	voor	burgers	om	de	
effecten	te	meten	en	gebruikt	dit	bij	beleidsevaluaties.		
·	Het	gaat	om	burgerschap:	geen	cosumentisme,	overheid	moet	niet	‘klantgericht’	
zijn.		
·	Democratie	vereist	moraal	leiderschap.		
·	Met	het	huidige	politieke	stelsel	is	niks	mis.		
·	Als	we	nieuwe	ideeën	toelaten	en	nieuwe	methoden	gebruiken,	bereiken	we	
meer	mensen	en	bereiken	meer	mensen	ons.		
·	Geef	niet-stemmers	een	stem	door	het	evenredig	deel	uit	de	kiezers	aan	te	
wijzen	(mini-Reybrouck).		
·	Een	wand	waar	burgers	hun	ideeën	op	kunnen	hangen.		
·	Verplichting	aan	regeringen	om	hun	voorstellen	en	maatregelen	gedetailleerd	
te	beargumenteren	voor	alle	burgers.		
·	Op	‘Reybroucksiaanse’	wijze	schaduworganen	installeren	bij	minstens	de	
Tweede	Kamer	en	gemeenteraden.		
	
Participatie/	inspraak:		
·	Zuiverder	(en	beter)	omgaan	met	(bewoners)participatie:	wat	wil	je	ermee	
bereiken?	Politiek	m.n.	echt	kaderstellend	vooraf!	Sleutel	is	
verantwoordelijkheid	+	regie	=	eigenaarschap.		
·	Kennis	van	burgers	serieus	nemen.		
·	Goed	georganiseerd	naar	echt	eigenaarschap	van	bewoners,	daar	hoort	naast	de	
verantwoordelijk	ook	de	regie	over	je	leven	bij.		
	
Politieke	cultuur		
·	Het	warm	omarmen	van	DIALOOG.		
·	Meer	gesprek,	minder	debat.		
	
D66/	politieke	partijen:		
·	Laat	D66-leden	voor	het	congres	digitaal	moties	indienen,	amenderen,	
bespreken,	en	stemmen.		
·	Partij:		

Jullie reacties 



o	Maak	partij	aantrekkelijk	voor	mensen	die	(terecht?)	niet	van	politieke	partijen	
houden.		
o	Selecteer	niet	eenzijdig	(voor	politieke	functies)	op	dominantie	en	
zelfvertrouwen,	dan	krijg	je	narcisten	die	niet	naar	mensen	luisteren	–	heeft	
partijtop	van	D66	dit	probleem?		
o	Vergroot	de	diversiteit	in	de	partij!		
o	Ontwikkel	binnen	de	partij	niet	alleen	debatvaardigheden,	maar	ook	
dialoogvaardigheden.		
o	Maak	partijen	minder	afhankelijk	van	de	media:	richt	je	meer	op	mensen	en	
minder	op	TV	of	de	krant.	Ontwikkel	(ook)	eigen	communicatienetwerken.		
o	Bevorder	deelname	van	volksvertegenwoordigers	in	andere	netwerken	dan	de	
partij	en	in	andere	omgevingen	dan	de	politiek.		
o	Betrek	niet-leden	bij	de	partij	
	
Europa:		
·	Europa:		
o	Nieuw	inhoudelijk	politiek	verhaal	nodig!		
o	Luisteren,	luisteren,	luisteren…		
o	Pas	op	met	arrogantie	en	‘gelijkhebberij’		
o	Werk	aan	politieke	unie	(in	de	kern	van	de	EU)		
·	Uitgaan	van	2	hoofddoelen:	veiligheid	en	bestaanszekerheid	van	.	miljard	EU-
burgers.		
·	Een	nieuwe	verhouding	tussen	burgers,	nationale	regeringen,	Europese	
Commissie	en	Europees	Parlement.		
·	Zoek	de	oplossing	op	het	niveau	waar	de	problemen	ook	zijn:	geen	two	speed	
Europa,	maar	een	multi	speed	Europa.		
	
Digitaal:		
·	Website/	app	waarin	onderwerpen	uit	de	Tweede	Kamer	(of	andere	politieke	
niveaus)	per	dag	getoond	worden	met	daarbij	de	stemuitslag	per	partij.	(Evt.	met	
filteroptie	op	onderwerp/	thema	+	mogelijkheid	zelf	te	stemmen	ter	
vergelijking.)	Dit	om	betrokkenheid	te	vergroten.		
·	Digitale	burgerbetrokkenheid	is	een	goede	aanvulling	op	offline	betrokkenheid,	
maar	mag	het	niet	vervangen.	Idealiter	dien	ik	nooit	meer	een	wob-verzoek	in	
omdat	alles	online	staat.		
·	Geef	mensen	de	mogelijkheid	om	zich	eenvoudig	digitaal	te	informeren	over	
komende	besluiten	in	een	door	hen	te	selecteren	gebied	(geografisch	of	
onderwerp).	Richt	meteen	fora	in	om	met	hen	dialoog	te	gaan/	blijven.		
·	Maak	het	transparanter!	Laat	op	een	toegankelijke	wijze	zien	hoe	partijen	in	de	
TK	(maar	kan	ook	EK,	PS,	GR,	EP	etc)	hebben	gestemd	over	onderwerpen/	
moties	etc.	Ga	daarnaast	digitaal	stemmen	in	de	TK.		

	
	
	

	 ----	 	
Dit	verslag	is	mogelijk	gemaakt	door	alle	presentatoren,	deelnemers,	
en	door	de	‘meeschrijvers’	bij	de	sessies.	De	foto’s	zijn	van	Edwin	

Bakker.	Iedereen	hartelijk	dank	voor	jullie	bijdrages!		


