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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*)

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
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Persoonlijke achtergrond
Academisch: Andragologie (1979, cum laude) en PhD ‘Civil Leadership’ (RUU, Paul ‘t
Hart, 2014)
Professioneel: strategie consultant, alle publieke sectoren, kerndomeinen:
gezondheidszorg, onderwijs, woningcorporaties en vele landelijk partijen m.n.
ministeries en brancheverenigingen
Ondernemerschap: mede-eigenaar en bestuursvoorzitter van Boer&Croon Strategy
and Management Group (Amsterdam based) en oprichter en bestuurder
maatschappelijke onderneming Public Space Foundation (www.publicspace.nl) met
vooral rol in (internationale) leiderschaps- en governanceprogramma’s
Actief burgerschap: lid kernteam Utrecht Development Board en voorzitter nonexecutive boards in o.a. cultuur, woningcorporaties, publieke omroep, betaald voetbal
(zie verder LinkedIn)
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Laatste boek: ‘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 en andere reguliere (online) Nederlandse boekhandels
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Techniek helpt de ideologische shift: burger heeft
nieuwe macht door nieuwe technologieën
Burgerkracht niet langer alleen in brave politieke retoriek, gelukkig
voorbij ‘polderpaternalisme’ (De Waal 2015)*, dankzij ‘disruptive power of citizens’
It is not technology (‘stupid’), it’s mentality (& training)
Hoofdinstrumenten Technologische Revolutie:
• Slim
Enorme, nog groeiende computer-power
• Klein en Mobiel
Dichtbij persoon en persoonlijk, altijd ‘at hand’
• Niet alleen data, ook beeld
Real-time en Real-life, publiek theater bestaat
• Massabereik, wereldwijd
Connectie en Community, overal en altijd
• ICT Infrastructuur (‘Internet’) met platforms Wereldwijd werkend, overal en in
‘real time’ toegang tot platforms en websites
* Dr. S.P.M. de Waal ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van het polderpaternalisme en de
maatschappelijke onderneming’ (Boom Lemma 2015)
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De #DigitalCivilRevolution creëert een nieuwe
strategische arena
1.
2.

3.

4.

Publieke opinie is voortaan van en door het publiek zelf
Er staat een permanente publieke tribune ‘aan’, waarop
burgers zelf agenderen, informatie zetten en meningen
vormen
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 als ‘one of us, citizens’)
De organisatiekracht van burgers onderling is enorm
vergroot & versneld en hun training leidt ertoe dat ze dat
ook uiten en inbrengen, naar politiek & naar publieke
diensten
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Disruptieve Burgermacht (FD: Introductie, augustus 2015;
Disruptie Democratie, 20 januari 2018)
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Kerntypering van nieuwe verhouding Stad met
Burger
Co-productie: volwassen samenwerking en partnership waarbij burger of burgers
meewerken met overheid of publieke diensten
Nu o.a.: energie, zorg, kinderopvang, buurtbeheer, opsporing
Coöperaties: eigen organisatie van meerdere burgers om zelf publieke dienst te
leveren
Nu o.a. bij: energie, zorg, onderwijs, beheer complexen
Commons: governancemodel van belanghebbende burgers rond gemeenschappelijk
bezit of gebruik
Lange traditie in Nederland: gildes, meents, inpolderen & beheer: waterschappen
Niet nu in Nederland, wel o.a. in Barcelona en Bologna
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Moderne voorbeelden
grote steden:
burgerschap &
innovatie & stedelijke
ontwikkeling
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Buurtapps als basis onder nieuw burgerschap (in de
buurt)
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San Francisco: grote stad dichtbij internetindustrie
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Helsinki: universiteit (h)erkent dat studenten
ondernemerschap niet leren in collegebanken van
academisch betoog, maar alleen in toepassing met
impact
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Tilburg: we make a new ‘central park’
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Utrecht, dichterbij huis: CO-PRODUCTIE
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Dus noodzaak en ruimte voor civil leadership:
Burgerschap in de Boardroom!
Jan Post
Voorzitter KvK
Amsterdam met
leiderschap rond
werkloze jongeren

Ruurd de Boer
Ontwikkelaar nieuw profiel en
maatschappelijke
steun voor ADO Den Haag +
Bouwpastoor nieuw stadion

Herman Hazewinkel
De 1e en belangrijkste
bouwer die zijn nek uitstak
in enquête bouwfraude
Camille Oostwegel
Public en commercial
value door restaureren
van en trotse bestemming
geven aan ruïnes
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De nieuwe en noodzakelijke mix tussen economie en
andragologie (door nieuwe strategische context)
Maatschappelijk Ondernemerschap (1994)
Maatschappelijke Onderneming (2000)
Maatschappelijk Leiderschap (2014)
Disruptief Burgerschap (2018)
Kleine aanpassingen waar we dus al lang aan voorbij zijn:
- maatschappelijk verantwoord ondernemen
- corporate philantropy
-

goed bedoelende CEO’s in hun privé leven (‘pay back later’)

Tekenend en hoopgevend:
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Concluderend: de revolutie beïnvloedt dus ook het
denken zelf en de organisatie van het denken
Public Space: gestart als denktank in de verder commerciële setting van professionele
organisatie Boer&Croon, onderliggend toen dus ook commerciële doelen
Bij verzelfstandiging (2004) expliciet bedoeld als aanvulling op het verkokerde en
ambtelijke systeem van adviesorganen in Nederland
Demos in Helsinki: grootste onafhankelijke denktank in Finland met dubbele missie:
maatschappelijke impact en zelfstandig ondernemerschap. Dus: alleen
projectgebonden funding en personeel aandeelhouder in onderneming
Vraag is nu actueel: hoe onafhankelijk en ‘revolutionair’ is nog (sociaal-)
wetenschappelijke research?
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