De politiek en het volk: hoort u de stem van de
zwijgende meerderheid?
In het kader van de toekomstverkenning ‘grotere tegenstellingen’organiseert het trendbureau 6
confetticongresjes in Overijssel. Op donderdag 18 mei vond alweer de derde plaats. Thema van
deze avond: Hoort u de stem van de zwijgende meerderheid?
Evenals bij de andere congresjes was er een inleiding van de hand van Hans Peter Benschop. Mensen
die zichzelf tot de onderlaag rekenen zien heel andere problemen dan mensen die zich tot de
middenklasse of bovenlaag rekenen. Het is goed met die verschillende beelden rekening te houden.
Onze instituties zouden er voor zorg moeten dragen dat al die opinies voldoende over het voetlicht
kunnen komen . Het vertrouwen in de politiek en de instituties daalt echter.

Pieter Jan Klok (UT) was de tweede spreker van de avond. Klok nam de zaal mijn in zijn visie omtrent
het bereiken van de zwijgende meerderheid. Hoe krijg je ze aan tafel? En hoe krijg je ze actief? Het
algemeen uitnodigen van mensen is volgens Klok niet genoeg. Het al dan niet gericht uitnodigen van
mensen helpt wel. Nodig mensen uit specifieke gebieden, specifieke doelgroepen uit en gebruik
bestaande netwerken. Belangrijk hierbij: spreek de taal van je publiek, en sluit aan bij hun
belevingswereld, zelfs met de kleding die je draagt. Klok gaf de wederopbouw van de wijk Roombeek
in Enschede als mooi praktijkvoorbeeld.
Kom uit je Bubbel! Was de eindboodschap van Pieter Jan Klok. De belangrijkste zetel van een raadslid
staat bij de buurman in de tuin, en dan het liefst in een ander deel van de stad. Geloofwaardigheid is
hierbij volgens Klok van groot belang.
Tijdens de discussie kwamen twijfels en ervaringen boven. Kan je als ambtenaar mensen voldoende
helpen? Authentieke interesse helpt. Ook kwam er de vraag naar boven in welk opzicht de bubbels
nu eigenlijk afwijken ten opzichte van de verzuiling.

Ferenc van Damme (provincie Overijssel) besloot de avond met zijn presentatie genaamd: ‘elimineer
de burger’. Onderliggende theorie bij zijn verhaal is het mentality-model van motivaction. Mensen
hebben andere waardepatronen dan vroeger, de samenleving verandert. Wil de overheid aan
kunnen aansluiten op de samenleving, zal zij ook moeten veranderen. ‘Wanneer je niet de taal
spreekt van de normale inwoner, bereik je alleen de mensen die je normaliter ook bereikt’ Dus denk
heel anders over mensen, betoogt van Damme. Hier ligt de sleutel om de stem van de zwijgende
meerderheid te kunnen horen.

Terug naar de menselijke maat en de echte oprecht wil om het samen te doen zijn volgens van
Damme de kerningrediënten voor een succesvolle samenwerking tussen overheid en inwoners.
De opdracht voor de lokale overheid is dan ook om dichter bij de leefwereld van de mensen te
komen, met een externe blik te kijken naar hoe men kan aanhaken op de verwachtingen uit diezelfde
leefwereld. Van Damme gaf nog een mooi voorbeeld van een project van de provincie waarbij deze
gedachte perfect toegepast is. Inwoners kregen bij dit project de mogelijkheid om zelf een subsidie
toe te kennen aan projecten die door inwoners ingezonden mochten worden. Zij konden hierbij
gebruik maken van de expertise van de provinciale ambtenaren maar mochten uiteindelijk zelf
beslissen aan wie de subsidie werd toegekend.

Nadat er nog gelegenheid was tot het stellen van enkele vragen aan van Damme beeindige Hans
Peter Benschop de avond met een woord van dank en een uitnodiging tot het bijwonen van de
volgende confetticongresjes in Borne en Enschede.

