
Thorbecke sessie 14 oktober 2020 
14 oktober hebben we tijdens de zesde Thorbecke-sessie 

geluisterd naar een zestal prikkelende projecten over een 

breed aantal onderwerpen met als rode draad democratische 

vernieuwing.  

Verder lezen over de projecten? PP’s en overige informatie 

plaatsen wij zo snel mogelijk in het Thorbecke-Netwerk op 

Teams (klik op ‘Teams’ → ‘Thorbecke-Netwerk’ → 

‘Bestanden’). Heb je vragen, suggesties of een vernieuwend 

lokaal democratie project? Meld je dan bij 

Thorbecke2024@vng.nl!  

 

De ‘zachte’ kant van democratie vernieuwing – in Zeist 
Onderwerp: Bij democratische vernieuwing ligt de focus vaak op het instrument of het 

veranderen, maar zonder een gesprek met mensen blijft verandering niet plakken. 
In Zeist gaan ze regelmatig in gesprek met burgers, iets wat moeilijker is dan het 
lijkt, om ze op de hoogte brengen wat de gemeente aan het doen is.  

Contact: Jorieke Vermeulen - j.vermeulen@zeist.nl  
Reflectie: - Wat doe je wanneer in jouw gemeente mensen vastgeroest zijn in hun 

denkpatronen en niet open staan voor het gesprek met burgers? Een idee 
om hier mee om te gaan is om kleine groepen mensen te laten 
samenwerken die er verschillend over denken.   

7Zebras hebben in Utrecht een masterclass gehouden over samenspel tussen 
burger, ondernemer en overheid met  David van Reybrouck, de masterclass is hier 
te bekijken. 

 

Federatie gemeenten 
Onderwerp: “Gezocht: gemeenten die een federatie willen vormen” stond vorige week in 

Binnenlands Bestuur. Over binnen- en bovengemeentelijke Federatiegemeente en 
de begroting van BZK. Hoe federatie gemeenten eruit kunnen zien? Wat zijn 
mogelijke valkuilen bij het doen van een federatie gemeenten experiment zijn? Het 
belangrijkste is om een federatie samenwerking bevoegdheden te geven zodat de 
federatie daadwerkelijk wat te doen heeft. Een federatie geeft ook een kans aan 
gemeenten om zich meer te kunnen focussen op lokale problematiek. 

Contact: Rob de Greef - rob@cooperacion.nl  
Meer weten: Artikel van Binnenlands Bestuur over federatie gemeenten. 

 

WE.Service.Heerlen project 
Onderwerp: In heerlen zijn ze na onderzoek over the betrokkenheid van de burgers het 

We.Service.Heerlen project gestart waarin blockchain technologie wordt toegepast 
om burgers actief te maken. Ook is het doel om ze meer te betrekken bij de politiek, 
met oog op de aankomende verkiezingen. Het idee is om burgers kleine onderhoud 
klusjes te doen in hun buurt in ruil voor munten die kunnen worden uitgegeven bij 
lokale winkels. 

Contact: Eric-Jan Reemers - e.reemers@heerlen.nl 
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Reflectie: - Leidt het betrekken van burgers ook  tot meer geïnteresseerde burgers in de 
lokale politiek? 

 

Black Box Democratie 
Onderwerp: Het boek ‘Black Box democratie’ gaat over innovatie in de Nederlandse 

democratie. In haar boek (een uit de hand gelopen profielwerkstuk) pleit Bigiç voor 
vernieuwing in het huidige democratische structuur door burgers meer stem te 
geven en legitimiteit door lotingen. Ze stelt voor om verschillende kamers te 
vormen waarin experts, vertegenwoordigers en burgers worden 
vertegenwoordigd. Ook is het belangrijk om te leren van fouten die worden 
gemaakt, zonder een individu aan de schandpaal te nagelen en de fout te herhalen. 

Contact: Dilara Bilgiç - http://specula.nl/  
Meer weten: Het boek Black Box democratie is hier te vinden. 
Reflectie: - Hoe neemt innovatie vorm op lokaal niveau?  

 

Burgerraad symposium  
Onderwerp: Tien jaar geleden organiseerde Paul een bijeenkomst waarin een 30-tal burgers uit 

Eijsden samen een visie ontwikkelde voor 2020. Na tien jaar is daar vrij weinig van 
terecht gekomen. Daarom organiseert Paul nu een symposium over hoe een 
burger- of dorpsraad kan worden ingevoerd in Eijsden, in plaats van de huidige 
vorm van burgerparticipatie. Het symposium was volledig klaar om plaats te 
vinden, maar wegens Covid-19 moest het symposium uitgesteld worden. 

Contact: Paul Hertoghs - paulhert@xs4all.nl  
Meer weten: Visie Eijsden 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=e3ujwMhNJOM 

 

Bavel 2030 
Onderwerp: In Bavel kunnen alle inwoners boven de 16 jaar meepraten over de toekomst van 

Bavel, in het project Bavel 2030. Een onderzoek, in samenwerking met Breda, naar 
hoe de burger zijn dorp ziet over tien jaar. Hieruit zijn veel grote en kleine thema’s  
naar boven gekomen die de Bavels’ burger belangrijk vindt en hoe ook de burger 
een bijdrage kan gaan leveren in het realiseren van een thema. 

Contact: Marco Kiezenberg - voorzitter@dorpsraadbavel.nl  
Meer weten: https://www.dorpsraadbavel.nl/bavel2030/  
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