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DenkNetwerk met Missie: “Creating Winning 
Strategies for the Common Good”
SPACE: Centre on Strategies for Public And Civil Entrepreneurs 
Hoofdthema: Bevorderen Actief 
Burgerschap en (Maatschappelijk) 
Ondernemerschap
Middelen: Actieve website, social media, 
debatbijdragen, lezingen, congressen, 
boeken/publicaties, eigen research, 
eigen debatten, studies 

Opgericht 2001. Zelfstandige stichting 
sinds 2004
Geen externe financiers of 
opdrachtgevers; geen 
compromisteksten: Onafhankelijk
Geen rationele pretentie: 
Missiegedreven
Niet winst- of subsidiegericht: Non-
Profit
Per casus/issue op zoek naar beste 
expertise en meningen: DenkNetwerk
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Actieve website (www.publicspace.nl) met agenda, 
blogs en open toegang tot hele intellectueel archief

http://www.publicspace.nl/
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Boeken 2014, 2015 en 2017
Hoofdstuk over Nederlands Publiek
Leiderschap (2017)
(zie ook https://www.publicspace.nl/
2018/02/14/nederlands-publiek-
leiderschap/)

https://www.publicspace.nl/
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Book on Amazon.com, end of 2018

• Digital Civil Revolution. 
• Disruption is not restricted to markets. It totally 

transforms the media landscape, public opinion, 
political debate, and the roles of industry and the 
state towards citizens.

• Special kind of civil leadership needed to harness 
this new civil power that can disrupt the public 
domain.

2 grote lijnen:
I. Strategische analyse: hoe verandert de nieuwe 

digitale technologie de mensheid, het 
samenleven, de communities en dus ook de 
politiek, democratie en publieke dienstverlening

II. Het enige strategische antwoord: een nieuw 
publiek leiderschap, civil leadership, van ‘one of 
us, citizens’
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Kern Strategische Analyse

a. We zitten in 3e revolutie van de mensheid dankzij nieuwe digitale technologie: 
#digitalcivilrevolution

b. Publieke opinie is nu werkelijk van het publiek
c. Er is een permanente publieke tribune 
d. Er is een fundamenteel nieuw medialandschap dankzij nieuw 3e kanaal (naast 

pers, TV/Radio) van, voor en door burgers.
Effecten: Battle for the eyeballs. Iedereen journalist

e.    Zelforganisatie van onderop veel gemakkelijker, sneller en omvattender. 
Effecten: zwermgedrag, pop-up locaties, coöperaties en wens tot co-productie

It’s not technology, stupid, it is mentality (& tools & training)
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Een zwerm stuurt alleen op connectie en richting, 
heeft geen leider, geen structuur, geen bestuur
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Waarom zou je dit elke dag (!) uitzenden? 
Nog belangrijker: waarom zou je er (nog) naar kijken? 

Onze pers had nog niet 
door dat ze moet 
concurreren met directe 
kanalen. 
Beste voorbeeld: 
grootste kanaal NPO 
heette tot voor kort:  
‘Uitzending gemist’
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Zeer instructief voorbeeld: casus Stef Blok
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Zie het verschil
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Voor communicatie vak en professionals met name 
hierin van belang:

I. Een fundamenteel nieuw medialandschap
II. Er is nu een permanente publieke tribune
III. Er is echte burgermacht. De politieke strategieën (participatiedemocratie) van 

polderpaternalisme en burger-’participatie’ zijn achterhaald
IV. Bestuur moet naar nieuw publiek leiderschap: #civilleadership
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Fundamenteel nieuw medialandschap

• Er is een nieuw direct 3e mediakanaal naast de beide eerdere (TV/Radio en Pers)
• Hierop is de burger zelf producerend, opiniërend en organiserend (o.a. van contra-

expertise)
• De publieke opinie is voor het eerst van het publiek
• Het nieuwe kanaal wordt het dominante in:
• Agendasetting
• Signalering, vooral van verhulde zaken, zowel publiek als privaat
• Meningsvorming
• Peiling Steun

• De politiek als 4e publiek gericht kanaal wordt hierin ook volgend en dus 
versterkend, ter wille van herverkiezing
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Er is nu een permanente publieke tribune

• De burger had altijd al een mening, maar nu:
• praat hij/zij meteen en voor iedereen zichtbaar en hoorbaar terug
• kan die mening afstemmen (zwermgedrag)
• kan direct peilen hoeveel het met die mening al eens zijn of zich laten 

overtuigen & dat wordt een extra argument!
• kan eigen informatie toevoegen die die mening verder onderbouwt

• Alle oude argumenten dat hij/zij die mening wel mocht hebben, maar niet mocht 
uiten of daarop actie mocht ondernemen, zijn verouderd. Die argumenten kaatsen 
tegenwoordig alle naar het bestuur zelf terug
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Instructieve fouten in de ING beloningscasus

FOUTEN IN:
• Timing qua fase in publiek gevoel
• Die emotie dus niet aanvoelen of uiten
• Argumentatie zelf fout:

a. Management is geen markt zoals 
‘voetbal’

b. ‘Herstel is ‘vooral eigen belang 
bank

c. ‘Terugbetaling’ is je plicht
• Rijkere argumentatie ontbrak (als het 

al kon): Hoe Hamers onmisbaar zou 
zijn voor het (voortaan) socialer 
gedrag van de bank 
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Er is Burgermacht. Pacificerende strategieën zijn 
achterhaald, zoals #polderpaternalisme*, 
participatie, inspraak
De nieuwe Burgermacht is direct:
• Contra-informatie, contra-expertise, contra-peilingen
• Zwermorganisatie bij protest
• Zelforganisatie gericht op co-productie en coöperaties (nieuw soort 

privatisering van publieke diensten: maatschappelijke 
ondernemingen**)

Nieuwe Burgermacht is indirect: andere kanalen nemen het issue
over en daardoor wordt het belang ervan versterkt

* Zie drs. S.P.M. de Waal: ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke

onderneming en het polderpaternalisme’ (Boom 2015). Samenvatting discussies: 
https://www.publicspace.nl/2016/10/17/grote-publieksimpact-burgerkracht-burgermacht/

** Zie drs. SPM de Waal: ‘Nieuwe strategieën voor het publieke domein’ (Samsom 2000)

https://www.publicspace.nl/2016/10/17/grote-publieksimpact-burgerkracht-burgermacht/
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Zwermorganisatie en pop-up ook in Nederland: 
#POinActie
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Zwermdynamiek aantoonbaar effectiever dan polder: 
Duitse adoptie van windmolens*

* Planbureau Leefomgeving 2014: ‘Windenergie’: In 2012 geïnstalleerd windvermogen in Duitsland 
voor 50% in burgerhanden, in Nederland 4 %!
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‘Populisme’: boomerang term, legt zwakte zittende 
partijen bloot

Iedere democratische politieke partij moet dichtbij volk staan en hen raken en hen 
vertegenwoordigen en moet dus ‘populistisch’ zijn
Wil niet zeggen dat je alleen maar ‘populaire’ standpunten moet innemen, gezag 
komt ook voort uit tegen ‘populaire’ meningen ingaan, persoonlijke integriteit en 
betrokkenheid etc., maar niet vanuit:
• (zogenaamd) beter weten
• paternalisme: ik zal het jou, kind, nog een keer uitleggen
• formeel gezag: ik ben hoogleraar/burgemeester etc en dus weet ik het beter en 

graag even luisteren
• slinks over eigen positie en bedoelingen/waarden
• geheimzinnige onderhandelingen en deals en uitruil, met onbegrijpelijke uitkomst 
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Het enige dat zal helpen is nieuw gezaghebbend 
publiek leiderschap: #civilleadership

Gezag zal opnieuw veroverd moeten worden
Positie helpt niet of zelfs tegen je
Alle leiderschap is persoonlijk

Kernelementen:
a. Goede karakter, goede waarden en goede attitude: ‘one of us, citizens’
b. Boodschap vanuit oprechte en herkenbare passie voor de publieke kwestie
c. Retorische skills die dat alles laten zien tegenover een publieke tribune
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Grootste probleem Nederlands publiek leiderschap in 
nieuwe publieke tribune: gebrek aan charisma en 
retoriek
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Nieuwe competenties om publieke ziel te veroveren
Kern:
• Het is persoonlijk en persoonlijkheid telt zwaar
• Tegelijk: Zichtbare en toetsbare consistenties tussen persoonlijkheid en 

boodschap, biografie en reason to be here**
• Gaat om combinatie van ethiek en retoriek: Heb ik de juiste afwegingen 

gemaakt? Ben ik deugdzaam en te vertrouwen daarin? Kan ik dat goed 
uitleggen*?

van tekst naar theater* 
van inhoud naar communicatie en stijl 
van positie naar mens & karakter 
van technisch management naar leiderschap/passie/lef

* In veel leiderschapsprogramma’s inmiddels samenwerking met acteurs en toneelscholen
** Fout bij PvdA laatste lijsttrekkersverkiezing
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Omslag Nederlandse bestuursstijl
Van Polderen naar Retoriek: moet direct in publiek en permanente 
publieke tribune, publiek praat direct terug
Poldermodel gaat nu onderuit door:
• direct meekijkende, meningvormende en mee-afwegende achterban en publiek, 

dat dat ook gewend is
• onderliggend paternalisme wordt niet (langer) geloofd
• wantrouwen naar zogenaamde neutraliteit en deskundigheid

Politiek permanent in verkiezingshouding en dus te labiel om het (stilletjes) over te 
nemen (stabiele ‘rationele’ tussenfase verdwenen)
Dominante cultuur gelooft nog in oude mythe: rationeel, deskundig, uitruilen, 
resultaat telt (zie commentaar op strijd Trump om muur)
Retoriek moet naar: integriteit, staan voor, emotie: verontwaardiging en zorg. 
Openlijke conflicten lonen 
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BIJLAGE
Achtergrond en 

persoonlijke info
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Nadere info op de site

• https://www.publicspace.nl/2015/03/
16/portretten-maatschappelijk-leiders

• Voor samenvatting, portretten en 
overzicht onderzochte 
maatschappelijk leiders

• Apart blog met 10 punten 
samenvatting: 
https://www.publicspace.nl/2014/11/
06/de-waarden-van-maatschappelijk-
leiders-10-punten

Afbeelding uit samenvattend FD artikel; te vinden 
op site www.publicspace.nl

https://www.publicspace.nl/2015/03/16/portretten-maatschappelijk-leiders
https://www.publicspace.nl/2014/11/06/de-waarden-van-maatschappelijk-leiders-10-punten
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Hoofdthema’s Public Space & accent nu 
Burgerkracht (100 jaar basis publieke sector; Commons, o.a. gildes) met Burgermacht 
(2015): Wettelijke bevoegdheden burger-initiatief
Burger-Disruptie van Democratie (2015): Burgers direct & ongecensureerd 
onafhankelijk kanaal; Directe democratie
Burger-Disruptie van Publieke Diensten (2015): Opkomst zelforganisatie, co-productie, 
peer-reviews & own choice
ChinaZorg (2011): Zorgstelsel = politiek/polder gestuurd, aan randen beetje markt, dus 
nauwelijks patiënten-macht
Strategisch denken: ‘Beating the odds’
Aristoteles: Deugden, Karakter, Afweging in context; Rulebased =  padvinderseed
Maatschappelijke Onderneming (2000): Basis civil society, dus non-profit en 
missiegedreven, naast (ook) markt en overheid
Maatschappelijk Leiderschap (2014): Personen belangrijker dan structuur; Burgerschap 
in de Boardroom; Managementparadigma
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Public Space (zie: www.publicspace.nl/over-public-space en /publicaties)

Ontstaan ca. 2001 als onafhankelijke denktank vanuit Boer&Croon, strategische 
consultancy en eindverantwoordelijk interim-managementfirma. Acties o.a. Executive 
Exchange Network.

Basis: Boek S. de Waal (2000): ‘Nieuwe strategieën voor het publieke domein’: o.a. 
concept maatschappelijke onderneming

Verzelfstandigd in Stichting met Steven de Waal als bestuurder begin 2004, na zijn 
vertrek als bestuursvoorzitter en vennoot, leden Denktank bleven allen

In 2007 Manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’ met presentatie in 
Nieuwspoort
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Achtergrond Public Space (vervolg)

In 2008 ‘Strategisch management voor de publieke zaak’ (Boom Bestuurskunde) met 
presentatie aan Frank Heemskerk (Stas EZ) in Havengebouw Rotterdam

Steeds meer Denknetwerk ipv Denktank

In 2010 en 2011 rapporten over Jeugd Gezondheidszorg en Decentralisatie Jeugdzorg (m.m.v. 
GGD Nederland), presentaties aan Andre Rouvoet (Minister) en aan Dannenberg (VNG) en Van 
Gastel (DG)

In 2014 ‘The Value(s) of Civil Leaders’ (Eleven), promotie S. de Waal bij USBO, Paul ‘t Hart 

In 2015 ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (Boom Bestuurskunde), presentatie aan Kim Putters 
(Directeur SCP) in Dudok,, m.m.v. o.a. Staf Depla, Paul Schnabel, Raymond Gradus
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Organisatie en financiën: 
Het is een maatschappelijke onderneming, consistent met missie 
Zelfstandige stichting sinds januari 2004
Oprichter en voorzitter is trekker en staat garant; nauwelijks managementfee
Verschoven van Denktank naar Denknetwerk
Inkomsten:  lezingen/congressen/dagvoorzitterschappen/leergangen 
Veel in zorg en in management en leiderschap leergangen. Soms ook reeks 
themasessies of studies.
Bewust geen donaties of subsidies, vanwege onafhankelijkheid
Afgelopen jaren ca. 80 bijdragen per jaar.
Uitgaven: 
websitebeheer, secretariaat, eigen publicaties, locaties, presentaties, eigen research
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Persoonlijke achtergrond
Professie: Strategie Consultant. Overwegend publieke sector, o.a. volkshuisvesting, 
gezondheidszorg, hoger onderwijs, energie. Ook landelijk niveau: brancheverenigingen 
en departementen
Studie 1973-1979 Andragologie (RUU), cum laude. Promotie USBO 2014
Begin carrière (1979-1984): Gemeente (welzijnsplanning) en Ministerie van BZK 
(reorganisatie Rijksdienst)
Vanaf 1985 - 2003: Boer&Croon Strategy and Management Group
1992 - 2003 Vennoot; 1997-2001 Bestuursvoorzitter
2001-2005: lid partijbestuur PvdA, o.a. voorzitter Cie. Zorgstelsel
Nu: 
Oprichter (ca. 2002) en voorzitter Public SPACE Foundation
Actief Burger, o.a. voorzitter non-executive boards, accent op turn-around en 
strategische vernieuwing: cultuursector, betaald voetbal, woningcorporaties, publieke 
omroep


