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INTERMEZZO
Koos Janssen

‘In ontmoeting en gesprek ligt
de sleutel’
Recent verschenen verschillende rapporten
over de staat van de lokale democratie. De
werkgroep Democratie en Bestuur van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(vng) stelde een zogeheten Ontwikkelagenda Lokale Democratie op om duiding te geven aan die adviezen en de verbinding met
inwoners daadwerkelijk te gaan maken.
Koos Janssen was voorzitter. De vng-werkgroep riep op tot ruimte voor nieuwe vormen
van bestuur en politiek om burgers beter te
kunnen betrekken bij het openbaar bestuur,
om zo maatschappelijke opgaven lokaal op
maat te kunnen aanpakken.
Janssen: ‘Uit een analyse van verschillende rapporten bleek dat de mensen zich onvoldoende gezien weten. Mensen hebben het
gevoel dat er onvoldoende naar hen wordt geluisterd. We constateerden dat er iets niet in
orde is met de aansluiting en het samenspel
tussen inwoners en bestuur. De Ontwikkel
agenda is daarom vooral een oproep aan ons-

Koos Janssen (1955)
Burgemeester van Zeist en voorzitter van de
vng-werkgroep Democratie en Bestuur.

zelf als bestuurders, griffiers en volks
vertegenwoordigers. We moeten met dat on-

sluit goed aan bij dat wat mensen nu echt be-

gemak aan de slag! Niet door nieuwe analyse

zighoudt. Maar die waarden en het gesprek

of beschouwing vanaf de zijlijn. Wij doen een

daarover moeten we niet binnen het cda

oproep aan de mens in het openbaar bestuur:

houden. Die moeten we juist bespreekbaar

“Kom in actie en ga in gesprek met de samen-

maken in gesprek met de samenleving. Meer

leving. Ga, gericht op het goede leven, het

nog: we moeten laten zien wat het betekent

samenspel met de inwoners aan.”’

voor ons als mens en dat tonen in ons hande-

‘Die inzet voor het goede leven is bij het

len, in ons eigen gedrag. Dat is het appel dat

cda geïnspireerd vanuit de christendemo-

de samenleving én de Ontwikkelagenda op

cratische waarden. Dat is zeer waardevol en

ons als christendemocratische politici doen.’
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INTERMEZZO
* * *
‘De politieke partijen spelen een cruciale rol

uiteindelijk echt de sleutel van de samen

in het contact tussen de samenleving en het
openbaar bestuur. Zij zijn verantwoordelijk

* * *
‘Het zijn de mensen in het cda die deze ge-

voor het rekruteren van volksvertegenwoor-

dachte moeten uitdragen. De partij kan hen

digers en bestuurders die invulling kunnen

hierop aanspreken en hierbij ondersteunen.

geven aan de verandering en de vragen van-

Het moet geen veilige discussie “op afstand”

uit de samenleving. Daarna moet in de ver-

zijn, het gaat om onszelf! Hoe pas ikzelf de

dere toerusting van cda’ers nadrukkelijk

Ontwikkelagenda toe in mijn eigen kring?

aandacht zijn voor de waarden van waaruit

Het is echt een persoonlijke opgave. cda’ers

het cda handelt. Dan is wel de uitdaging:

moeten zichzelf afvragen wat ze voor een an-

hoe maken we dat eigentijds? Hoe zet je die

der kunnen betekenen. Dan gaat het van een

waarden om in je handelen in de politiek,

abstracte discussie naar concrete actie.’

leving van nu en van de toekomst.’

maar vooral in gesprek met de samenleving?

‘Het cda zal zich dan transformeren van

Laat het cda nu die uitdaging passeren, dan

een partij naar een beweging. Naar een bewe-

zal de partij aan belang verliezen. De ontwik-

ging waarin veel meer mensen zich thuis voe-

keling van de samenleving gaat in rap tempo

len. Mensen denken, leven en organiseren

voort.’

zich tegenwoordig heel anders. Ze voelen

‘Natuurlijk zijn er cda’ers die de urgentie

zich betrokken bij actuele inhoudelijke on-

van nieuwe verbindingen met de samen

derwerpen. cda’ers hebben nogal eens de nei-

leving niet zien. Die willen alles houden zo-

ging te vervallen in integraliteit; ze willen al-

als het is. Dan vraag ik: kun je dat verant-

les zorgvuldig afwegen, denkend vanuit het

woorden aan je omgeving? Anderen binnen

algemeen belang en de samenhang tussen de

de partij vinden juist een “revolutie” nood-

verschillende beleidsterreinen. Maar we moe-

zakelijk. Beide stromingen zijn nodig om het

ten terug naar de concrete leefomgeving van

goede gesprek te voeren. Daarbij mag het

mensen en aansluiten bij hun noden en wen-

best “schuren”. Goed samenleven is tenslotte

sen. Dat betekent dat we soms een beetje de-

geen cafetarisch winkelen. Het cda mag wel

gelijkheid moeten laten varen en de spontani-

wat eigentijdser, wat moderner. We moeten

teit meer de ruimte moeten geven. Zoiets

het hebben over wat er echt leeft in de sa-

heeft tijd nodig; we moeten er veel over pra-

menleving. Bijvoorbeeld de zorgen over kli-

ten. Want rebellie zit ons niet in de genen.

maatverandering en verdraagzaamheid. Uit

Moed en vrijmoedigheid zijn nu nodig. Er

hoe we daarmee omgaan, moet ons gedach-

zijn zoveel mensen met dit vraagstuk bezig,

tegoed blijken, dat wat ons drijft.’

dwars door de samenleving heen. Het cda

‘Uiteindelijk is er dan wel ruimte voor ver-

kan er vanuit zijn waarden en uitgangspun-

schil nodig, ook binnen het cda. Want het

ten goed bij aansluiten. Dat zal uit ons eigen

moet geen trucje worden, geen taalkundige

handelen blijken. In ontmoeting met anderen

vaardigheid die we je even aanleren. Het

en de dialoog opent zich het perspectief op

moet onderdeel worden van je handelen als

nieuwe verbindingen met mensen.’

cda’er, in jouw gesprek met de samenleving.
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door Adger van Helden

Het goede gesprek en de ontmoeting zijn
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