
   

   

  

   

Nieuwe Democratie na Corona 
De corona-crisis hakt er behoorlijk in. Het raakt iedereen. Gezinnen, ouderen, jongeren, 

ondernemers, iedereen zoekt een eigen manier om met de gevolgen om te gaan. Naast 

zorgen over gezondheid en economie zien we veel creatieve en verrassende ideeën en 

hartverwarmende samenwerking tussen mensen. 

 

Deze corona-tijd levert ook een nieuwe zoektocht op voor de lokale democratie. 

Gemeenten vragen zich af hoe ze open en transparant kunnen functioneren en hoe ze 

verbonden kunnen blijven met inwoners in tijden van corona. Het levert meer online 

overleg en besluitvorming op. En het inzicht groeit dat we ook in de toekomst meer 

gebruik moeten maken van nieuwe vormen van bestuur en van de lokale en regionale 

verbondenheid.  

  
  

   

  

   

Coronacrisis kans voor hervormingen 
 

170 Nederlandse wetenschappers riepen in april in een manifest op tot een meer 

duurzame en gelijkwaardige samenleving en deden voorstellen voor Nederland na 

corona. Deze voorstellen passen in de lijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(SDG’S – Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties die in 2015 zijn 

vastgesteld voor 2030. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van SDG Nederland richten 

zich op een eerlijke en duurzame wereld. Zij bieden een oplossing voor uitdagingen als 

armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn wereldwijde doelstellingen waaraan we 

op regionaal en lokaal niveau een bijdrage kunnen leveren.  

De vraag die ons allen bezighoudt is welke nieuwe stappen we met elkaar kunnen zetten, 

hoe we meer discussie over gedeelde waarden en ruimte voor experimenteren op diverse 

terreinen kunnen realiseren. 



 

In voorstellen hiervoor mis ik vaak de rol van de (lokale) politiek. 
  

   

  

   

   

   

  

   

Politiek Netwerk Drenthe 
 

Het Politiek Netwerk Drenthe (sinds 2018) is een netwerk van bestuurders, raads- en 

statenleden, actieve inwoners, ondernemers en anderen.  Dit netwerk voert het gesprek 

hierover en zet zich in voor meer inclusiviteit, meer diversiteit, actief burgerschap en meer 

vrouwen in de politiek. Uitgangspunt is dat iedereen die dat wil kan meedenken, meedoen 

en invloed kan uitoefenen op zowel de eigen leefomgeving als het beleid van de overheid. 

Het netwerk maakt hierbij gebruik van de inzichten van Deep Democracy. 

  

Dit alles vraagt om een nieuwe vorm van verbondenheid tussen inwoners en politiek. Het 

netwerk stimuleert co-creëren van overheid en inwoners. Het vraagt om 

experimenteerruimte, het delen van kennis en ervaringen. En om het overdragen van 

verantwoordelijkheden en budgetten aan burgerinitiatieven. Zo kunnen we met elkaar 

komen tot een concrete invulling van duurzame ontwikkelingsdoelen. 

 

Het Politiek Netwerk Drenthe wordt o.a. ondersteund door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken (programma versterking politiek en bestuur). Daarnaast doen ook 

de provincie, diverse gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven 



mee. De afgelopen periode zijn verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd rond 

het thema Nieuwe Democratie. Wat zijn de dilemma’s van lokale bestuurders? Wat 

betekent diversiteit en inclusiviteit voor je organisatie? Hoe werken overheden en 

burgerinitiatieven samen? Ook scholen en jongeren zijn betrokken. Zij stelden de vraag 

hoe we samen de toekomst kunnen vormgeven. Het ging over leefomgeving, 

ongelijkheid, klimaatverandering en de natuur. Wat zijn de thema’s voor de toekomst? 

Hoe organiseren we ons rond deze thema’s, hoe zetten we ons lokaal en regionaal in 

voor duurzame ontwikkelingsdoelen, hoe geven we vorm aan nieuwe democratie? 
  

   

  

   

Wereldwijde vraagstukken – lokale 

oplossingen 
Het betreft wereldwijde vraagstukken (hoe maken we van de wereld een betere plek in 

2030) waaraan we op lokaal en regionaal niveau een bijdrage kunnen leveren. Het 

Politiek Netwerk Drenthe richt zich op de mogelijkheden in de eigen omgeving. Maar het 

netwerk laat zich ook graag inspireren door ervaringen en inzichten van anderen. Door 

discussie in Noord Nederland  (zoals over participerende democratie, Burgerbegroting 

en meer horizontaal bestuur in Friesland) als door inzichten vanuit het buitenland. 

 

Dit najaar starten we alvast met de voorbereiding van een internationale conferentie over 

wereldwijde thema’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) en de herontdekking en 

vernieuwing van de regionale democratie. Zodra de corona-maatregelen dit weer 

toestaan volgt dan de internationale conferentie met workshops. Een mooie gelegenheid 

voor smaakmakers uit de Drentse praktijk om zich te presenteren, om kennis, inzichten 

en ervaringen te delen. 

 

Als er iets is wat we hebben geleerd van deze corona-tijd dan is het wel dat we op 

regionaal en lokaal niveau kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen op 

mondiaal niveau. Voorwaarde is wel dat we het samen doen, in onderlinge 

verbondenheid en met vertrouwen in elkaar. 

 

Anita van der Noord,                                         

Initiatiefnemer Politiek Netwerk Drenthe 
  

   

  

   



   

   

  

   

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@tynaarlo.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u info@politieknetwerkdrenthe.nl toe aan uw 

adresboek. 
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