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Denktank Public Space Foundation (sinds 2004)
Kenmerken van een denktank:
• Private for Public
• Ideologisch en missie-gedreven
• Onafhankelijke positie en denken
• Mix van bestuurlijke invalshoek en (academische) reflectie en onderzoek op 

werkelijke strategische frontlinies
• Intelligente en Intellectuele bijdrage aan publiek debat

Kernconcept © (2000, tevens basis van ‘maatschappelijke onderneming’*)

KERNMISSIE Public S.P.A.C.E.: 
Strategies for Public And Civil
Entrepreneurs
Stimuleren en bevorderen van 
maatschappelijk ondernemerschap en 
actief burgerschap

*
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Actieve website (www.publicspace.nl/.eu) met 
agenda, blogs, Twitter en open toegang tot 
intellectueel archief

http://www.publicspace.nl/
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’Civil Leadership as the Future of Leadership. Harnessing the disruptive 
power of citizens’ (Amazon.com 2018*)
Nu 3e revolutie van de mensheid door de nieuwe digitale 
technologie: #DigitalCivilRevolution

De mensheid verandert revolutionair, omdat deze 
technologie ons belangrijkste evolutionaire voordeel 
fundamenteel verandert: ons samenleven, organiseren en  
communiceren.

Het leidt tot een veel machtiger burger met mogelijk en 
hopelijk als uitkomst machtig burgerschap en machtige civil
society.

Na de disruptie van markten, zien we nu disruptie van 
democratie en publieke diensten. 
Het boek beoogt daarom tijdig de strategische intelligentie 
van verantwoordelijk bestuurders te vergroten.

* tevens managementboek.nl, centraalboekhuis.nl, bol.com en reguliere 
boekhandels
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Hoofdlijn 

A. Strategische context verandert fundamenteel: #digitalcivilrevolution
B. Enige strategische (!) antwoord is ander leiderschap: #civilleadership
C. Waarden & Moraliteit & dus ook de afwegingen (Moraal, Macht & Strategie) zijn 

daar integraal onderdeel van: Phroneisis (Praktische Wijsheid)
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A. Strategische context 
verandert 

fundamenteel: 
#digitalcivilrevolution
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Disruptie is belangrijkste term in strategieliteratuur

Concurrentie tussen platforms, ten koste van ‘pipeline’-ondernemingen
Nieuwste definitie: toetreders van buiten reguliere markt door innovatieve rechtstreekse 
toegang tot doelgroep en hun wensen. Directe ruil en communicatie is sleutel
End-to-end model (van grondstof naar verwerking naar eindproduct/dienst 
naar klant) is tweederangs; nieuwe grondstof is data 

Kenmerken:
• Gebruik grote informatie- en communicatiekracht ‘at the fingertip’, 

wereldwijd, massaal bereik (Industriële Revolutie 3.0)
• Het is nog steeds een markt. Concurrentie nu tussen platforms. Succesfactoren: 

sympathie, community, toegang, hands on service, eigen regie gevoel
• Enorme directe ruil- en communicatiecapaciteit
• Bezit is dus niet langer voorsprong, vaak achterstand (voorbeelden Uber en Airbnb)
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Platformeconomy has already won

Also theme Issue of Harvard Business Review, April 2016
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De #DigitalCivilRevolution creëert een nieuwe 
strategische arena (1)
1. Publieke opinie is voortaan van en door het publiek zelf
2. Er staat een permanente publieke tribune ‘aan’, waarop burgers zelf agenderen, 

informatie zetten en meningen vormen 
3. Er is een nieuw medialandschap met een nieuw 3e mediakanaal (naast 

traditionele TV/radio en papieren pers, met hun eigen online varianten) van en 
door iedere burger zelf (waarop politici, celebrities en bestuurders zich ook 
(moeten) vertonen, maar als ‘one of us, citizens’)

4. De organisatiekracht van burgers onderling is enorm vergroot
& versneld & hun training leidt ertoe dat ze dat ook uiten 
en inbrengen, naar politiek & naar publieke diensten
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De nieuwe strategische arena (2)

Voorspelde en geanalyseerde strategische effecten:
a. Battle for the eyeballs: Aandacht is schaars en is niet langer gegeven. 

Bestaande media moeten in deze nieuwe concurrentie voluit 
meedoen en zijn niet langer passief ‘doorgeef’- kanaal.

b. Iedereen is (amateur-) journalist
(Beide leiden ertoe dat de oude manipulaties vanwege onderlinge 
afhankelijkheid verdwijnen)
c. Derde directe kanaal gaat winnen in agendasetting en debat en in 

kandidering politici (disruptie democratie)
d. Daardoor ook toenemend ruimte voor ‘privaat’ publiek leiderschap
e. Er is een permanent referendum (politiek gaat hoogstens over de 

juridische status van de staats-referenda)
f. Tribune eist theater & performance & zichtbaarheid & retorische skills 

(vooral overtuiging, charisma, persoonlijkheid en geloofwaardigheid) 
en vanuit de juiste houding: civil leadership!
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Strategische effecten Digital Civil Revolution (3)
Disruptie van Democratie

- representatieve democratie te traag en indirect voor deze 
media-, regie- en informatie-training van burger          

- toevoeging directe democratie & wisdom of the crowd
- politieke partijen verliezen monopolie op recrutering en 

kandidaatstelling
Nieuwe technologie faciliteert en creëert gewenning aan eigen regie en 
informatie, raadpleging peers, eigen community en zelforganisatie. 
Verdere Effecten: 

- zwermgedrag
- pop-up locaties
- coöperaties rond publieke diensten en maatschappelijke problemen
- ‘commons’ als governanceprincipe, o.a. in wijken
- wens tot co-productie bij bestaande publieke diensten
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FD, augustus 2015
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Opgenomen in FD Essay (20 januari 2018):
waarschuwing aan professionele politiek

Zie: 
https://publicspace.nl/2018/01/23/disruptie-
democratie-directe-kanaal-fd-20-januari-2018/
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Disruptieve burgerkracht en publieke dienstverlening

• Inzetten op co-productie, zowel individueel als collectief
• Bestaand aanbod-denken openbreken en partnership bevorderen (zit ook al 

enigszins in right to challenge en burgercoöperaties rond energie, wonen, zorg en 
onderwijs)*

• ‘Medezeggenschap’ is machteloos fake-instrument, al lang weggegeven in nieuw 
medialandschap. Noodzaak van innovatie van governance vanuit commons-
perspectief

• Inzetten op zelfsturing door burgers binnen bewaking 
negatieve externaliteiten

• Enorm effect op reputatie en reputatiemanagement

* Zie verder: https://www.publicspace.nl/2017/10/16/burgermacht-nieuwe-regeerakkoord-aanwezig-mager/
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B. Enige strategische (!) 
antwoord is ander 

leiderschap: 
#civilleadership
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De slag van strategische context naar 
maatschappelijk leiderschap
a. De machtige burger(s) willen in deze revolutionaire tijden zeker leiderschap, 

maar wel als ‘one of us, citizens’ (staat haaks op klassiek bestuurlijk gedrag en 
paternalisme)

b. Vanuit een attitude van goed burgerschap met doorleefde en aantoonbare 
burgerschapswaarden (publiek zichtbaar en communiceerbaar = retorische 
vaardigheden!)

Leiderschap is cruciaal in tijden van revolutie
De waarden van het leiderschap zijn voortaan cruciaal vanwege disruptief burgerschap
c. Die attitude en waarden zijn persoonlijk (alle leiderschap is persoonlijk), maar ook  

het ‘corporate’ gedrag telt in het moderne medialandschap (corporate 
citizenship)
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Falen door: polderaars kennen elkaar het beste, zelfs in publieke uitleg worden burgers 
niet serieus (mee-)genomen, democratie vooraf erg dun, compromissen zijn technisch 
o.b.v. oude belangen:
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Een eigen waardenpatroon (= a breed of their own): 
ondernemend/eigenwijs EN passie voor ‘n specifieke 
publieke zaak!

Freedom of 
Choice (13) 

and

Entrepreneurial 
spirit (13)

Sustainability/
stability (11)

and

Respect (11)

(Social) Justice
(9)

Solidarity (8)

and

Self-actualization 
(8)

Independence (7)

and

Bonding &
Bridging (7)
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Kabinet heeft ‘iets’ door: ‘managed public 
appearance’. Wat ontbreekt?
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Juist: de volwassen gelijkwaardige en publieke 
dialoog. De echte les van Macron:

Boeiendste is vooral het snelle en 
publieke leervermogen van Macron. 
Nog heel weinig politiek bestuurders 
die dat hebben, kunnen en vooral 
publiek willen laten zien.
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Jacinda Ardern: A stronger case of public leadership? 
Proving my point of ‘one of us- citizens’? Better than
Macron’s official dialogue?
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Karakter & Deugden (MENS)

Resultaten (kunnen) halen 
(MANAGER)

Goede afwegingen in 
bestuurlijke & strategische 

context (praktische wijsheid) 
(PHRONEISIS)

Mensen meekrijgen in 
richting en intenties 

(LEIDERSCHAP)

Positie bereiken, hanteren & 
handhaven (POLITICUS)

CIVIL LEADERSHIP

(Slimme en deugdzame 
omgang met)

INSTITUTIONELE ORDE

(Slimme en deugdzame 
omgang met)

DISRUPTIVE CITIZENSHIP

Strategische 
Intelligentie

Governance & 
Dynamics
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Overall conclusie

De macht van de burger neemt door digitale technologie toe, leidt tot disruptief 
burgerschap naar democratie en publieke diensten

MAAR: burgerschap is afgeleerd en civil society ontstaat niet spontaan. De nieuwe 
technologie kan misbruikt worden, door staat, markt en burger zelf

DUS: Nieuw publiek leiderschap nodig

Zowel ter VERDEDIGING: voorkomen van disrupties van publieke instituten
Als PRO-AKTIEF: om burgers opnieuw burgerschap en civil society te leren
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C. Waarden & Moraliteit & 
dus ook de afwegingen (Moraal, 

Macht & Strategie) zijn daar 
integraal onderdeel van: 

Phroneisis (Praktische Wijsheid)
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Moraliteit & Waarden & Houding zijn integraal 
onderdeel civil leadership
Phroneisis = Praktische Wijsheid (Aristoteles)
Moraliteit is een AFWEGING van verschillende opties, deugden, keuzes en die dus 
PUBLIEK kunnen uitleggen & uitdragen!

BESTUURLIJKE PRAKTISCHE WIJSHEID is breder dan alleen moraal:
A. MACHT/POSITIE
B. STRATEGIE
EN
C. MORELE AFWEGINGEN
VANUIT EEN JUISTE HOUDING & WAARDEN met retorische skills

Er is dus geen vast punt, geen ‘moreel kompas’ nodig, maar openlijke morele 
standpunten en keuzes vanuit eigen waarden!
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Maatschappelijk leiders in mijn promotieonderzoek: 
maatschappelijk leiders allen in heftige publieke 
debatten, o.a.

Ds Visser: Verslaafdenopvang
Piet Boekhoud: Vernieuwing ROC
Echtpaar Sies: Oprichting Voedselbanken
Mei Li Vos: oprichting Alternatief Vakbond
Leon Bobbe: Te Huur & Te Koop
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Er zijn nog steeds hoopgevende voorbeelden
Leoluca Orlando: burgemeester Palermo verwelkomt asielzoekers
Flavia Kleiner: winnaar Zwitsers referendum tegen rechts-
extremisten
Marjan Minnesma: via Urgenda rechtszaak het kabinet onder druk 
rond klimaatdoelstellingen 
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BIJLAGE
nadere informatie over 

Public Space
en Steven de Waal
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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, 
promotor prof. dr. Paul ‘t Hart 

In 2015 ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (Boom Bestuurskunde), presentatie aan prof. 
dr. Kim Putters (Directeur SCP) in Dudok,, m.m.v. o.a. Staf Depla, prof. Paul Schnabel, 
prof. Raymond Gradus
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Manifest Public SPACE (2008)
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Proefschrift, oktober 2014
Onderzoek onder 30 maatschappelijk 
leiders naar hun waardenpatroon
a. Hoe waarden en waardenoriëntatie 

hun leiderschap beïnvloeden
b. Hoe besturingsomgevingen (for-

profit, non-profit, informal active
citizenship) daarop inwerken

Belangrijke begrippen: 
• persoonlijke waarden en 

waardenpatronen van 
markt/overheid/samenleving 

• civil society 
• public value
• besturingscontexten 
• leiderschap. 
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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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Mei 2015

Debatten, literatuurstudie  en discussie 
op site

Keynotes o.a.: Paul Schnabel, Staf 
Depla en Raymond Gradus

Hoofdlijn: 
Aandacht voor burgerschap is positief, 
maar nu naïef en vrijblijvend: 
• Hoe verandert dit de institutionele 

orde?
• Welke burgermacht staat tegenover 

grotere inbreng en 
verantwoordelijkheid?

• Publieke dienstverlening door 
maatschappelijke ondernemingen: 
concurrent of partner?
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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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‘Civil Leadership as the Future of Leadership’, Amazon.com 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’

* Uiteraard ook managementboek.nl, centraalboekhuis.nl, bol.com en reguliere 
boekhandels
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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 ‘The Value(s) of 
Civil Leaders’ (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 nonexecutive boards, accent op turn-around en 
strategische vernieuwing: cultuursector, betaald voetbal, woningcorporaties, publieke 
omroep


