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INTERMEZZO
Harm van Dijk

‘De politiek mist een dialoogarena’
‘Is het cda bereid kritisch naar zichzelf te
kijken? Dan ben ik bereid tot een interview.’
Harm van Dijk is apolitiek, maar houdt zich
dagelijks bezig met politiek. Hij is mede
oprichter van het Platform G1000.nu, een
burgerinitiatief over een nieuwe vorm van
(gemeente)politiek. Een G1000 is een bijeenkomst van 1000 gelote burgers – werkgevers,
ambtenaren, politici en vrijdenkers – die
met elkaar in gesprek gaan over wat zij
belangrijk vinden voor hun gemeente.
De uitkomsten worden aan de gemeenteraad overgedragen of door de deelnemers
zelf uitgevoerd. De G1000-beweging is in
2011 in België ontstaan op initiatief van cultuurhistoricus David Van Reybrouck. In 2014
werd in Amersfoort de eerste Nederlandse
G1000 georganiseerd en sindsdien in meer
dan tien andere Nederlandse gemeenten.
* * *
Van Dijk: ‘De G1000-beweging is ontstaan
uit pure noodzaak. Die komt voort uit een
politiek en een bestuurlijk probleem. Het

Harm van Dijk (1957)
Medeoprichter van de G1000, een platform
voor democratische innovatie.

huidige politieke systeem werkt als een
splijtzwam tussen burgers. De politiek is gericht op het aanscherpen van verschillen.

‘Ook het bestuurlijke systeem vormt een

Politieke partijen denken dat ze onderschei-

probleem. Het bestuur en diens ambtenaren

dend moeten zijn en zetten zich daarom af

laten zich leiden door een systeemwereld,

tegen andere politieke partijen, maar daar-

die ervan uit lijkt te gaan dat de overheid

mee ook tegen een deel van de bevolking.

eigenaar is van de gemeenschap en dat men-

Politici, ook van cda-huize, proberen in het

sen puur rationele individuen zijn. De kloof

debat andere partijen vliegen af te vangen en

tussen burger en overheid is in werkelijk-

de onderlinge tegenstellingen uit te vergro-

heid de kloof tussen de leefwereld van bur-

ten. Vaak staat niet het vinden van een oplos-

gers en dat bestuurlijk-technische complex.

sing, maar de beste oneliner centraal.’

In de systeemwereld geldt het horen van
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burgers als af te vinken punt in het beleids-

blemen waarover de politiek overhoop ligt,

proces. Die desinteresse komt ook tot uiting

kunnen getackeld worden door burgers. Niet

in de bejegening: in focusgroepen worden

met een pasklare oplossing, maar door geza-

burgers in wezen aangesproken als consu-

menlijk de gewenste richting te bepalen.

ment van overheidsbeleid. Natuurlijk wil

Daarvoor is een opleiding noch uitgebreide

een inwoner dat de afvalbelasting naar bene-

informatie nodig: wat volstaat is ieders basa-

den gaat als hem dat wordt gevraagd. Maar

le levenservaring.’

als hem was gevraagd mee te denken over
een systeem van duurzame afvalverwerking,

* * *
‘Creëer als lokale overheid die dialoogarena:

dan was er een geheel andere reactie geko-

organiseer, stimuleer of faciliteer initiatie-

men. De opgelegde rol van consument ver-

ven als een G1000 waar burgers de common

dringt de rol van verantwoordelijk burger.’

ground kunnen formuleren. Als het initiatief

‘Burgers voelen zich buitengesloten door

niet vanuit de burger komt, kan bijvoorbeeld

het politieke en bestuurlijke systeem en wil-

de griffier een passende initiatiefnemer zijn.’

len de regie over de gemeenschap terug. Ech-

‘Voor politici geldt: neem deel aan deze

ter, er ontbreekt een centrale plek waar bur-

dialogen en doe moeite om te begrijpen wat

gers elkaar ontmoeten en waar zij samen

de uitspraken betekenen. Een goed politicus

kunnen bespreken wat zij zelf belangrijk

herkent de politieke boodschappen erin.’

vinden: een dialoogarena. Een vrije plek voor

En wat te doen met de uitkomsten? ‘Be-

gesprek, zonder vooraf bepaalde agenda en

spreek de uitkomsten met de deelnemers in

zonder politieke splijtzwam, waarbij de uit-

de gemeenteraad. Het college of de raads-

komsten richtinggevend zijn voor de ge-

commissies kunnen de uitkomsten vervol-

meenteraad – de debatarena. De G1000 is die

gens in samenwerking met burgers uitwer-

zo welkome dialoogarena.’

ken. En met sommige zaken kunnen burgers

* * *
‘Het doel van de G1000 is een andere demo-

prima zelf aan de slag. Durf hun die ruimte te

cratie. Middels dialoog formuleren mensen

‘In een gezonde lokale gemeenschap is het

geven.’

de common ground: niet het compromis,

bestuur dienend en stemt de raad zijn hande-

maar de gemeenschappelijkheid. Zo’n goed

len af op de behoeften van de lokale gemeen-

gesprek leidt tot de herontdekking van het

schap. Het horen van burgers als af te vinken

eigenaarschap van de gemeenschap en een

punt in een beleidsproces doet grove onrecht

hernieuwd burgerbewustzijn.’

aan het eigenaarschap van de burger. Ga het

‘Burgers die doorgaans de opgelegde rol

gesprek aan met je burgers en wees zo dapper

van consument spelen tegenover de over-

om dat zonder agenda of beperkingen vooraf

heid, tonen aan de dialoogtafels van de

te doen. Ze bijten niet. Burgers eigenaarschap

G1000 wél verantwoordelijk burgerschap. De

teruggeven over de publieke zaak, daar kan

onderlinge verbondenheid blijkt veel krach-

het cda toch geen nee tegen zeggen?’

tiger dan het individuele belang. De uitkom-
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door Teuni Scholthof

sten zijn verrassend: de meest complexe pro-
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