
Energietransitie 
een kwestie van 

lange adem 
 
Historie bepaalt mede de 

toekomst. 
 

Trends in de samenleving 
Probus 2000 

Harm Hofman 
23 september 2019  

 
 
 



stukje historie 
spreker.  

Oktober 2014  
Discussie duurzaamheid 
 

Prof  Arnold Heertje:  
Economie 
 

Pieter Hilhorst:            
Sociaal Doe het zelven 
 

Harm Hofman:            
Economie, duurzaam  
en sociaaldemocratie  
 



Inhoud 

• Nachtwakersstaat en participatiemaatschappij 

• Dilemma's verzorgingsstaat 
en duurzaamheid als collectief goed 

• Modern feodalisme door parallelle stromen   

• Actie van onderop en wederkerigheid  

• Participatie en Doe democratie   

• Doe democratie en democratie 

• Samenvatting  en vragen  

 

 



1800 Nachtwakersstaat 
1945 Verzorgingsstaat (Keynes) 
1981 Markt (Reagan- Friedman) 
Nu: participatie samenleving  

•Eigen verantwoordelijkheid  
•Mantelzorg  
 

Waarom privatiseren? 
• Privatiseren goedkoper? 
• Wie beheert collectief? 
• Wie geeft kaders aan? 
• Fusie gemeente en democratie 
 
  
 
  
 

Samson als politicus 
Hoe gaat dat aan  
de klimaattafel?? 

Nachtwakersstaat en  
participatiemaatschappij   



Dilemma's en duurzaamheid als collectief goed 

Sociale gelijkheid 
Solidariteit  

 

Eigen 
verantwoordelijkheid 

Zelfredzaamheid  

Links Rechts 

Parallelle 
stromen 

Functioneel specialist 
Grootschalig Fordisme 

Burgerschap 
en consumentisme  

Echt collectieve 
goederen 

Duurzaamheid 
heeft geen 

mantelzorger 



Modern feodalisme door parallelle stromen 
Bron: H.Hofman, Naar de verlichting en eeuwige vrede van Kant par. 10.1.2 

Parallelle stromen rond: 

• Probleem, professionals en publieke stemming 

• Beleidsgericht leren, diepe kern, strategie en 
secundaire aspecten 

•  Beleidsmonopolie, institutionele structuur en 
kennisvoorsprong  specialisten.  

Politiek, onze vertegenwoordigers,   
•   Afstand burger wordt groter, reageert op stemmingen   
•  Wijkt te weinig af van ideologische kern 
•  Afhankelijk (specialistisch)beleidsmonopolie  
    (bedrijven, staf  en lobby) 



Actie van onderop en wederkerigheid 
Bron: Sociaal doe het zelven van Hilhorst  

Sociaal doe-het 

–zelven 

Directe 

wederkerigheid 

Gegeneraliseerde 

wederkerigheid 

Sterke banden Met bekenden 

voor elkaar 

Broodfonds 

Met bekenden voor 

anderen 

Eigen kracht, in 

jeugdzorg 

Zwakke banden Met onbekenden 

voor elkaar. 

Samen PV 

panelen inkopen  

Met onbekenden voor 

anderen 

Strand opruimen/ goed 

doel, Oxfam 

Gaat ook vaak om  functies  
Niet om gemeenschap (buurt) 



Burgerschap 

Liberaal Republikeins 
publieke/ politieke  

gemeenschap  

Communitaristisch 
sociale en culturele 

 gemeenschap 

Passief 
Nadruk op rechten 

Actief 
Nadruk op plichten 

Deliberatieve  
Democratie 

Mee beslissen 
Mee praten 

Doe-democratie 
Mee doen 

Doe het zelven 
 

Participatie en doe democratie  
Bron: H.Hofman, Naar de verlichting en eeuwige vrede van Kant par. 10.2 

Neemt minder 
Verantwoordelijkheid. 
Meer verzorgingsstaat 
Consumentisme. 
Voor grote lijnen; BMD  

Problematiek 
gemeenten. Vaak 
op aspecten  
Politiek voor geheel  



•participatie = meer regelruimte 
  Anders spanning en frustratie 
•Groter  met specialisme =  
  meer bureaucratie/ afstand 
•Ook politici komen verder  
  van ambtenaren af te staan 
 

Nieuwe vormen van samenwerken 

Invoeren zelfsturende 
 taakgroepen Hoogovens  

Top naar beneden en samen verder 
•Bloembakkenfase   
•Win vertrouwen; is niet techniek 
•Begin dichtbij; woonvisie  

Waar gaat raadslid voor: 
Specialisme , ideogie  of draagvlak?  

 



Doe democratie en democratie 

Groot 

Klein 

Werklast Laag Hoog 
Spanningen 
Klachten 

Ontplooiing 
Motivatie 

Weinig 
spanningen 

Actief 
Participatie 

Passief 
Verzorgings- 
staat 

Huidige politieke oproep 
tot participatie maatschappij 

Regelruimte 

•participatie = meer regelruimte 
  Anders spanning en frustratie 
•Groter  met specialisme =  
  meer bureaucratie/ afstand 
•Ook politici komen verder  
  van ambtenaren af te staan 
 

Doe democratie is niet: 
 ellende over schutting gooien 

zelf centaal regelen   

Veel spanningen 
Burger loopjongen 

Partici- 
perende 
burger 



Bruggen bouwen door politiek 
• Gatekeepersfunctie 
• Besmettingsfunctie  
• Gebruik je netwerk goed 
• Hoeder collectief belang 
• Stimuleren markt waar nuttig 

Er kan veel; als je het maar wilt 
Brainport Eindhoven  

Ombuigen crisis Eindhoven  
naar Brainport 
Burgemeester Welchen en 
politiek trekker in netwerken  
 

Politiek praktisch bij burger  
• Doe democratie voor collectief  

•Initiatieven Heiloo duurzaamheid 

• Sociaal doe het zelven particulier 
Kan ook prima zijn voor duurzaamheid  

 



Samengevat   

Projecten 
en doe acties 

Wie 
verantwoordelijk 

voor geheel? 

Politiek 

Parallelle 
stromen 

Doe 
democratie 

Parallelle stroom voor  
•Specialisten 
•Ambtenaren  
•Markt parijen 
 
Politiek  voor:  
• Maatschappelijk geheel 
 

Doe democratie voor  
•Specifieke lokale projecten 
 

Politiek 

Politiek praktisch bij burger in  
de participatiemaatschappij  



 
 Historie bepaalt mede de toekomst. 

Trends in in de samenleving. 
 
 

1. Hoe past participatie en eigen verantwoordelijkheid bij duurzaamheid?  
2. Hoe afhankelijk zijn politici van ideologie of visie? 
3. Hoe afhankelijk zijn we van nota’s van specialisten; wat zelf uizoeken? 
4. Hoeveel regelruimte horen initiatieven te krijgen?  
5. Hoe betrokken moeten politici zijn bij duurzaamheidsintiatieven? 
 

Vragen en discussie  


