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‘Ongelijkheid gaat het probleem zijn van jullie generatie’. Het is begin 2016, 

nietsvermoedend zit ik met een groep jongeren op Harvard ademloos te luisteren naar 

professor Richard Parker. Hij vertelt over ongelijkheid en de daaruit volgende 

maatschappelijke tweedeling. Die eerste zin, die is heel 2016 nog in mijn hoofd blijven 

rondspoken. Ongelijkheid is het probleem van mijn generatie.  

 

De nee-stem tegen het associatieverdrag met Oekraïne, de Brexit en de overwinning van 

Trump. Ik zag het allemaal niet aankomen. In 2016 kwam ik er achter dat ik leef in een 

bubbel, een bubbel waarvan ik voorheen niet eens wist dat hij bestond. Mijn bubbel is 

hoogopgeleid, ietwat links, discussieert veel en is –naar mijn mening- niet altijd activistisch 

genoeg. In mijn bubbel voel ik mij thuis. Afgezien van  de mensen die ik tegenkom tijdens 

mijn bezoekjes aan de sportschool en wat uitzonderingen daargelaten, ken ik vrij weinig 

mensen van buiten mijn bubbel. Ik nam mijn bubbel daarom voor waar aan en was blind voor 

de tweedeling die er weldegelijk is.  

 

 Ik zou mijzelf altijd als maatschappelijk betrokken bestempeld hebben. Het is ook die 

betrokkenheid die mij bracht tot de keuze om voor de (lokale) overheid te werken. Werken 

voor de overheid betekende voor mij werken voor de samenleving. Dit jaar begon precies dat 

aan mij te knagen. Ik kan mijzelf nog zo maatschappelijk betrokken vinden, maar hoe 

betrokken ben ik eigenlijk bij de maatschappij als ik niet verder kijk dan mijn eigen bubbel? 

Als ik geen idee heb wat er in de samenleving speelt? 

 

 Ik heb het sterke vermoeden dat ik hierin niet de enige ben. Hoe kunnen wij als 

beleidsmedewerker, communicatieadviseur, raadslid of in elke andere functie bij de (lokale) 

overheid voeling houden met de maatschappij? De overheid is al jaren bezig met een 

kanteling ‘naar de burger toe’. Wij maken deel uit van diezelfde overheid, zouden wij dan niet 

bij uitstek moeten weten wat er speelt? 

 

Ik heb niet de illusie dat ik de maatschappelijke tweedeling kan oplossen of volledig te weten 

kom wat er in de samenleving speelt. Maar ik kan wel mijn bubbel proberen te doorbreken, 

uit mijn eigen comfortabele kring stappen. Al is het maar om een gesprek te voeren met 

iemand die ergens totaal anders over denkt dan ik. 

 

Dus of je nu in een ivoren toren werkt, op  het pluche zit of voor je gevoel al midden in de 

samenleving staat: stap in 2017 eens uit je comfortzone. Want die ongelijkheid, die 

tweedeling, daar komen we volgens mij alleen uit als we onze bubbel doorbreken.  
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