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You
are
a

Radical
Change
Agent!





“Geen
Tijdperk van Veranderingen,

maar
een Verandering van Tijdperken”

(Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans, Erasmus Universiteit)



maar het gaat wel steeds sneller…

Agrarische Revolutie
8000 jaar

Industriële Revolutie
125 jaar

Uitvinding gloeilamp
90 jaar

Maanlanding
22 jaar

Internet
9 jaar

Menselijk DNA ontcijferd
? jaar

‘De Singulariteit’



“We are morphing so fast
that our ability to invent new things

outpaces the rate we can civilize them.”

‘The Inevitable’
Understanding the 12 Technological Forces

That Will Shape Our Future
- Kevin Kelly -



1: machines nemen veel over

2: platforms maken de dienst uit

3: de ‘crowd’ weet vaak meer dan de ‘experts’

‘Machine, Platform, Crowd’ - Andrew Mcafee en Erik Brynjolfsson

“Het snappen van de implicaties
van deze nieuwe ontwikkelingen,

zal het verschil maken
tussen floreren en simpelweg overleven.
Of tussen overleven en ten onder gaan.”

nieuwe spelregels.  voor iedereen.  en alles.









‘doughnut economie’ – Kate Raworth



ondertussen, in Nederland…

‘Oude' wereld

Zuilen en sociale klassen

Hiërarchisch

Statisch en voorspelbaar

Materieel

'Nieuwe' wereld

Netwerken en individuen

Heterarchisch/Egalitair

Dynamisch en onvoorspelbaar

Immaterieel



“When the winds of change
are blowing

some people
are building shelters,

while others
are building windmills”

(Society 3.0)



de houding die je zaait, zal je oogsten!



Bepaal per project, per thema, per onderwerp

Waarom?

Waarom hoort dit onderwerp op welke hoogte op de ‘Participatieladder’?
Waarom eigenlijk interactie met de mensen?

Snappen alle betrokkenen, ook de opdrachtgever, waarom we dit doen?

Wat?

Wat zijn de ‘spelregels’ in dit geval?
Wat is wiens rol, houding, mandaat en verantwoordelijkheid?

Wat is het verwachtingsmanagement?

Wie?

Met wie willen je deze klus gaan klaren?
Inwoners of partners zijn niet één soort mensen.

Belevingswerelden en doelgroepsegmentatie!

Hoe?

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

want anders…

denkstappen



natuurlijk gebruiken we allemaal
goed en zorgvuldig

met veel kennis en ervaring

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

inspraakrondes, focusgroepen,
social media, stakeholder analyses

‘leuke’ bijeenkomsten met taart
of Erben Wennemars als lokkertje

en raadplegen we

Burgerpanels

Jongerenraden

Wijk-, buurt- en dorpsraden

Belangenverenigingen

vaak prima traditioneel ‘betrekken’…





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

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

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

I&O research/ VN 2018

en mensen onder de 45?...



‘Alles wat je voor mij doet
maar niet met mij
doe je tegen mij!’

(Mahatma Gandhi)

tijd voor een andere houding?



Denken vanuit je eigen beleving…



doelgroepen: allemaal echte mensen

bijvoorbeeld Motivaction: 8 ‘sociale milieus’
met eigen, vaste normen en waarden:

Traditionele burgerij
Moderne burgerij

Kosmopolieten
Postmoderne hedonisten
Nieuwe conservatieven
Gemaksgeoriënteerden

Opwaarts mobielen
Postmaterialisten



traditionele burgerij



nieuwe conservatieven



moderne burgerij



gemaksgeoriënteerden



opwaarts mobielen



kosmopolieten



postmaterialisten



8 belevingswerelden



4 houdingen in samenleving



RoB: ‘Loslaten in vertrouwen’

“De ‘vitale samenleving’ bestaat al in Nederland!”

“Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving
vraagt om een urgente en radicale paradigmashift

in de functie, rol en werkwijze van de politiek,
het bestuur en het ambtelijke apparaat.”



RoB: ‘Democratie is méér dan politiek alleen’

“Bij het vergroten van directe zeggenschap van mensen
spelen professionals een centrale rol.

Zij zijn aan zet om mensen zeggenschap te geven,
maatwerk te bieden

en in staat te stellen meer eigen regie te voeren.

Dat vraagt van hen bepaalde vaardigheden,
die nog niet altijd voor zich spreken.”



“Instead of thinking outside the box,
get rid of the box.”

- Deepak Chopra -



Actief, bescheiden en positief
als gelijkwaardige meedoen in dialoog,

vragend luisteren,
vooroordelen bewust vermijden,

meer hart dan hoofd

Sleutels:
innerlijke overtuiging/passie

echtheid/authenticiteit
kwetsbaarheid

flexibiliteit
helderheid/openheid

lef
humor

gezond verstand
en vooral

ècht samen

wat werkt wel?



dienend leiderschap



Dan Millman: ‘The Way of the Peaceful Warrior’
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dank voor jullie aandacht!

appassionato.energie@gmail.com

@ferencvandamme

ferencvandamme.wixsite.com/appassionato

https://nl.linkedin.com/in/ferencvandamme

mijn poëzie: www.offering.tk

http://www.offering.tk/

