Hoe kan de lokale democratie van de toekomst vorm krijgen?
Inzetten van het dorpsgesprek lokale democratie
Toekomst
Wat we waarnemen is dat de ontwerpen voor lokale democratie steeds meer verschuiven van
vraagstukken van representatie, stemmen en besluitvorming naar vraagstukken van (zelf)organiseren van
samenleving en een actieve rol van de burger. Hier sluit het dorpsgesprek lokale democratie bij aan. Lees
voor dorp ook stad of wijk.

Het dorpsgesprek lokale democratie
Ambitie is om rond actuele onderwerpen binnen de dorpen het gesprek, de netwerken, de beschikbare
mogelijkheden en de inzet van mensen te mobiliseren. We noemen dit het dorpsgesprek lokale democratie,
Ieder dorp investeert op eigen wijze in samenleven en dat is de basis van waaruit dorpen de eigen krachten
kunnen versterken. Het dorpsgesprek lokale democratie bestaat uit vijf stappen:
1. Benoemen van het thema
Een goede uitnodigende naam geven aan het thema is de eerste stap. Niet als probleem maar als
thema waar je aan kunt bouwen. Dus als het vraagstuk eenzaamheid is wat is dan het opbouwende
thema om aan te werken.
2. Opbouwen van een klein aanjaagteam met sleutelfiguren per dorp
Per dorp een klein team vormen van mensen die dit thema willen aanjagen.
3. Zichtbaar maken wat er al is
Samen met sleutelfiguren in de dorpen alles opzoeken en zichtbaar maken wat mensen al weten,
willen, kunnen en doen rond het thema.
4. Breed het gesprek en de aandacht organiseren rond het thema
Zorgen dat het thema als een lopend vuurtje door het dorp gaat. Mensen opzoeken, aanspreken,
met elkaar in contact brengen, vragen stellen, uitwisselen, verdiepen. Rond elk thema, dat we
gemeenschappelijk maken, ontstaat een netwerk.
5. Verkennen van de mogelijkheden
Kunnen we in de dorpen rond een actueel thema een mogelijkmakende omgeving creëren met
iedereen die erbij betrokken is (zoals bewoners, initiatiefnemers, ondernemers, maatschappelijke
organisaties, ambtenaren, raadsleden, bestuur) en zorgen dat de mogelijkheden voor de bewoners
toereikend zijn. Daarmee creëren we met het thema een basis waar ook ter voorbereiding van
beleid en besluitvorming weer uit geput kan worden.
Ontwerp
Ontwerper van het dorp- of stadsgesprek lokale democratie is Anne-Marie Poorthuis, directeur Stichting
Eigentijdse Verbindingen (zie netwerkprogramma 2006). Vanuit de initiatiefgroep Code Oranje
organiseerde zij in 2017 samen met de Democratic Challenge VNG een ontwerpwedstrijd lokale
democratie. Daarnaast heeft zij als initiatiefnemer van het Platform Samenleren van Samenleven in het
Gooi met andere ontwerpers en betrokkenen een regionale ontwerpavond lokale democratie

georganiseerd. Binnen Wijdemeren heeft zij het initiatief genomen om te gaan experimenteren met het
dorpsgesprek lokale democratie.
Platform Samenleren van Samenleven
Vanuit een Platform Samenleren van Samenleven, een samenwerkingsverband van bewonersinitiatieven en
verbinders vormen we een team om dorpsgesprekken te faciliteren en het concept van het dorpsgesprek te
blijven ontwikkelen.
Perspectieven op samenleven
Het uitgangspunt voor lokale democratie dat we hanteren is dat mensen steeds meer leren om hun eigen
samenleving te organiseren. Dat vraagt om inzicht in het (zelf)organiseren van samenleven en in de
manieren waarop we kunnen bijdragen. Bij het Samenleren van Samenleven onderscheiden we:

Het dorp- of stadsgesprek lokale democratie is een krachtig hulpmiddel om het (zelf)organiseren van deze
vier perspectieven van de lokale samenleving te versterken.

De samenleving als gemeenschap
Gezamenlijke thema’s benoemen als motor en investeren in het
gemeenschappelijk maken van de thema’s

De samenleving als netwerk
Initiatieven nemen en investeren in netwerken van alles wat erbij
betrokken is

De samenleving als mogelijkmakende omgeving
Vragen stellen en investeren in het beschikbaar en toegankelijk maken
van mogelijkheden

De samenleving als werkend stelsel
Acties doen en investeren in de (tijdelijke) rollen die daarvoor nodig zijn

