
“Het beste van twee werelden”

De leef- en systeemwereld verbinden

20 februari 2023





Veendam

20 februari 2023

Niesco Dubbelboer

Inspiratiesessie

Het beste van twee werelden…maar hoe?



Jannie Orsel
15 februari 2023

“Als je wordt gehoord
en geholpen, dan kom
je  lekkerder in je vel te
zitten en hoor je de
vogels weer fluiten”



Documentaire 

‘Tegenwind’  

(2022)

”Ik vind het 

tragisch om te 

zien hoe deze 

mensen hun 

vertrouwen in 

de democratie 

en de 

rechtstaat zijn 

kwijtgeraakt”



…teveel mensen voelen zich niet gehoord….



Teveel blinde vlekken in beleid

Te weinig betrokkenheid en 

zeggenschap

Wantrouwen

Te weinig gebruik maken van kennis 

en ervaring uit de samenleving

Geen goede aanpak van complexe 

vraagstukken en dus minder draagvlak

Teleurstelling, frustratie en 

machteloosheid



Democratie is meer dan politiek alleen…



Democratie is ……



Het Burgerberaad

Alle stemmen aan tafel!



Wat is een Burgerberaad?

representatieve groep gelote burgers 

minimaal vijf dagen 

vier maanden

lastig en urgent onderwerp 

dialoog 

deskundigen 

aanbevelingen 

stemmen 

geen bezwaar



Loting: een andere vorm van representatie

Een dwarsdoorsnede van de bevolking

M/V/… 

Leeftijd

Opleiding

Inkomen

Woonsituatie

+ andere criteria relevant voor het onderwerp



Wat doet ‘de’ politiek met de uitkomsten?

Advies Alex Brenninkmeijer:

- Verantwoordingsplicht (geen stemming)

- Besprekingsplicht (mogelijk stemming)

- Plicht tot regelgeving (zeker stemming)



Grenoble,  Augsburg, Bristol, Noord-Macedonie, Saxen, Oregon, 
etc.

Corona-burgerberaden 2020-2021



Mini-burgerberaad 
Amsterdam



Permanent burgerberaad Ostbelgien



Idee voor de Veenkoloniën

Burgerberaad Bestaanszekerheid

- gezondheidsachterstanden veel te groot

- mensen moeilijk te bereiken

- maar genoeg kennis en ervaring aanwezig

Burgerberaad Regiodeals
laat gewone mensen meebepalen waar geld heengaat



Veel minder blinde vlekken in beleid

Meer betrokkenheid en zeggenschap

Meer wederzijds vertrouwen

Goed gebruik maken van kennis en 

ervaring uit de samenleving

Een betere aanpak van complexe 

vraagstukken met meer draagvlak

Gevoel van zeggenschap en 

tevredenheid



Annamaria Evers



Coöperatie Klooster&Buren: 
vitaliteit genereren in dun bevolkt plattelandgebied sinds 2003

‘Vitaliteit gaat allang niet meer uitsluitend over een leefbare omgeving voor de mens, 

het gaat in brede zin over leefbaarheid voor alles wat op deze aarde leeft.’





‘Klooster&Buren ziet de opgave over energie, ecologie, 

cultuur, zorg, landschap, voedsel, onderwijs, economie, als één 

samenhangend geheel, in plaats van losse onderdelen.’



De geschiedenis van de plek 
als inspiratiebron









Actieonderzoek
ook wel handelingsonderzoek genoemd

een vorm van onderzoek waarbij sociale systemen niet alleen onderzocht 
worden, maar ook wordt gezocht naar oplossingen van problemen om te 

komen tot sociale verandering. 



De richtlijnen van de zorg

Gehandicaptenzorg:
• Gezien en gekend worden, deel zijn van een gemeenschap

• Een veilige plek om te wonen, maar ook een veilige plek om te bewegen

• Werk waarbinnen je kan ontwikkelen

Ouderenzorg:
• Wij zijn niet een oudere, behandel ons niet als groep

• Wij willen deel zijn van de gemeenschap, ieder op zijn eigen manier

• Respecteer onze autonomie, ook als we geestelijk of lichamelijk afhankelijk zijn

• Geef ons niet meer zorg dan we vragen



‘Gezien en gekend worden’







‘In een dunbevolkt gebied als dit kun je uitsluitend 

vitaliteit behouden wanneer je alle aspecten van het leven 

meeneemt en in onderlinge samenhang beziet.’



Klooster&Buren in kersttoespraak 
van de koning 2018



• Collectieven van bewoners van wijken of dorpen

• Gericht op eigen leefomgeving

• Streven naar vitale wijk/dorp

• Streven naar inclusieve samenleving

• Sociale samenhang, ontschotting, zelforganisatie, eigen regie

• Uitingsvormen zeer divers

De essentie van modern nabuurschap, gebaseerd op gemeenschapskracht

Zorgzame gemeenschappen



In 2022: meer dan 2000 initiatieven 
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Herstel van  ‘de gouden driehoek’

Markt Gemeenschap

Overheid



Rendement Betrokkenheid

Legitimiteit

De bv Nederland betekent uiteindelijk 
het faillissement van de democratische 
rechtsorde.

Herstel van 
‘de waardendriehoek’



Basiszorg, 
op wijkniveau

/ gezond X

Informele zorg

Nuldelijns zorg

1ste lijns zorg

2de lijns zorg

3de lijns
zorg

Zelfzorg, gezond gedrag



Duurzaamheid en continuïteit is de opgave van 
deze ontwikkelingen. Wat is hiervoor nodig?

• Onderzoek naar visie en werkwijze

• Onderzoek naar nieuw zorgmodel voor dunbevolkt plattelandsgebied

• Onderzoek naar een passende organisatie-rechtsvorm

• Onderzoek naar financiële en economische opgave, naar haalbaarheid, risico’s en 
naar de baten









Workshopronde – 15.25 tot 16.20 uur

De inzet van ervaringskennis bij Herstelruimte Emmen

Winklerprinszaal

Anders denken en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën

Plenaire zaal (Jonckherenzaal)

Buurtgezinnen

Tussenzaal



Terugkoppeling workshops

• De inzet van ervaringskennis bij Herstelruimte Emmen

• Anders denken en werken aan gezondheid in de 

Veenkoloniën

• Buurtgezinnen



Hoe verbinden we beide werelden?

• Wat is er nodig voor een volgende stap?



Bedankt voor uw deelname!

“Het beste van twee werelden”

De leef- en systeemwereld verbinden
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