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De Polder is dood….

• paradox: polder werkt niet meer, maar behoefte  groter dan ooit!

• Goed nieuws: een nieuw, 21e eeuws poldermodel is mogelijk…

• Uitgangspunten voor nieuw poldermodel

• Kern: draai het om!

• #hoedan? ➔ wij gaan het vandaag bouwen!



Ter illustratie: de verpleegkundigen



…de leraren



….en natuurlijk de boeren!



Hoe komt dat?

• Afstand systeem- en leefwereld te groot geworden

• Politiek onderdeel van het probleem geworden

• Samenleving geïndividualiseerd, geëmancipeerd, minder volgzaam



Er zijn nieuwe verbindingen nodig…

• Democratischer: burgers centraal

• Inclusiever: de doorsnee, niet de flanken en de usual suspects

• Effectiever: verbinding en draagvlak ➔ opgaven realiseren



Democratie, dat ging toch over burgers?!

• Staatsvorm én mentaliteit
• Politieke arena: competitiemodel 

• Maatschappelijke arena: dialoogmodel

• Poldermodel: 
• Van onderhandeling tussen belangenclubs

• Naar dialoog tussen burgers

• Draai het om:
• Niet belangenclubs en experts met burgers daaromheen

• Maar burgers met belangenclubs en experts daaromheen!



Inclusief, maar met wie dan?

• Burger ontbreekt in huidige poldermodel…

• Wat is legitimiteit? ➔meerderheid? diversiteit!

• Wie meldt zich?
• De radicalen op de flanken: Farmers Defence Force…

• De hoogopgeleide, grijze, blanke mannen

• Waar is de andere 80%?

• ‘Doorsnee’ vraagt gerichte benadering: 
• loting of gericht diversiteit creëren



Effectief: vanuit draagvlak opgaven aanpakken!

• Politiek (klassieke democratie) blijft de baas! 

• Klassieke en deliberatieve democratie als één geheel

• Maatschappelijk proces beter organiseren: dialoog
• Burgers centraal

• ‘doorsnee’ i.p.v. elite en flanken

• Zie G1000

• Als je burgers serieus neemt, zijn ze serieus…  



Kortom: draai het poldermodel om!

• Vorm kan verschillen. Uitgangspunten blijven

• Beleid, plan en projectniveau

• Experimenteren, leren, ombouwen….

➔ Ook gij, Brutus?!



Van oud naar nieuw

Van oud… …naar nieuw

Beleid polderakkoorden G1000, Ierse Citizen’s
Assembly, etc….

Plan inspraak Utrechtse energiedialoog, 
etc….

Project inspraak Burgerinitiatieven, SIA, 
etc….



Mijn dialoogvraag…

Wat is er nodig om die nieuwe polder te realiseren?

- Kansen

- Belemmeringen

- Voorwaarden

- spelregels

- Kernspelers

- …


