
            

 

Manifest 
Burgerparticipatie en medeverantwoordelijkheid in menselijke kernwaarden 

DDW2016 - Health Deal  
 
Samenvatting: 
Stichting STIR (Stad van Morgen) doet sinds 2009 onafhankelijk onderzoek naar de            
maatschappelijke evolutie ten behoeve van de regionale duurzame weerbaarheid en          
integrale vooruitgang van een gemeenschap volgens de eisen van deze tijd. Daaruit is             
Sustainocratie ontstaan als een nieuwe vorm van democratie waarin een vijftal           
overkoepelende kernwaarden centraal staan en waar alle partijen in een maatschappij           
samen verantwoordelijkheid voor nemen.  
 
AiREAS (luchtkwaliteit en volksgezondheid) is een van de sustainocratische cocreatie          
platformen die uit STIR zijn ontstaan en aantoonbaar waarden creëren volgens de            
evolutionaire aanpak van Sustainocratie. Het is een burgerinitiatief dat sinds 2010 de lokale             
overheid, wetenschap, burgers en ondernemers betrekt bij gezonde gebiedsontwikkeling         
gebaseerd op luchtkwaliteit, volksgezondheid en gebiedsdynamiek (mobiliteit). 
 
Brabantse Health Deal is een recent geaccordeerde bestuurlijke missie van de Provincie            
Noord Brabant, grote steden en belangrijke maatschappelijke instellingen om gezondheid          
als sturend beleidskader te erkennen voor gebiedsontwikkeling en innovatie stimulans. Het           
is in juli 2016 als waardengedreven intentie getekend en bekend gemaakt. 
 
Burgerparticipatie en mede-verantwoordelijkheid zijn begrippen die hun weg vinden in          
de nieuwe vorm van regionale sturing als deze niet vorm wordt gegeven door een              
allesbepalende hiërarchie maar een kernwaarden gedreven samenwerking op basis van          
gelijkwaardigheid en inzet van autoriteit, talent, middelen en energie. Deze nieuwe vorm van             
participerend burgerschap vergt echter de herinrichting van de maatschappelijke interactie,          
structuren en waarderingsformules. Vele burgerinitiatieven ervaren het gebrek aan         
maatschappelijke integratie van burgers als partners in plaats van doelgroep.  
 
Stadsdebat: Met bovenstaande ingrediënten werd een stadsdebat over het nieuwe          
burgerschap georganiseerd. Op de achtergrond speelde de Dutch Design Week 2016 een            
fundamentele rol. Het gemeentehuis was het podium voor een expositie van elementen uit             
deze maatschappelijke evolutie. Het debat werd op 29 oktober gehouden in de raadzaal van              
Eindhoven met deelname van bewezen burgerinitiatieven en initiatiefnemers. Er werden een           
aantal grote lijnen van algehele aandacht vastgesteld. Deze zijn als burger manifest            
opgetekend ter verder uitvergroting en integratie in alle maatschappelijke processen en           
structuren.  
 
Deze grote lijnen die we optekenen zijn namens burgerschap en mede-verantwoordelijkheid: 
 

1. Erkenning en waardering van sociaal ondernemen als motor van maatschappelijke          
waardengedreven evolutie, 



            

2. De behoefte aan indexering en meetbaar maken van sociaal ondernemen, 
3. Op wijkniveau burger betrokkenheid creëren, 
4. Durf als gebied en gemeente ambitieus te zijn, 
5. Betrek de jeugd bij de maatschappelijke uitdagingen, 
6. Internationale communicatie en uitwisseling. 

 
STIR en AiREAS hebben zich vervolgens gecommitteerd om dit manifest bespreekbaar te            
maken met de multidisciplinaire partners en regionale bestuurders in de reeds opgestarte            
processen en uit te nodigen tot het integreren van de aanbevelingen in de maatschappelijke              
context en evolutie, eerst misschien als maatschappelijk experiment maar wel met het oog             
op verbreding en verdieping van de processen in de nieuwe werkelijkheid die wordt             
vormgegeven. 
 
Namens het debat, opgeschreven door Jean-Paul Close. 
30 oktober 2016.  
 

Verslag en Manifest 
 
Introductie: 
Tijdens Dutch Design Week 2016 heeft op initiatief van maatschappelijke research stichting            
STIR (Stad van Morgen en AiREAS) een burgerdebat plaatsgevonden in de Raadzaal van             
Eindhoven. Uitgangspunt voor het debat was het belang van het structureel innovatief            
nastreven en onderhouden van menselijke en natuurlijke kernwaarden zoals “gezondheid”.  

 
De sustainocratische samenwerkingsvorm (samen verantwoordelijkheid nemen door       
overheid, omgeving, onderwijs en ondernemers bij elkaar te brengen aan een           
gemeenschappelijke tafel op basis van onderlinge gelijkwaardigheid), de recente bestuurlijke          



            

Brabantse Health Deal ambitie en presentaties van sociale, bestuurlijke en technologische           
innovatieve voorbeelden zijn tijdens de DDW2016 tentoongesteld en bespreekbaar gemaakt          
voor een breed bezoekers publiek in het gemeentehuis. De feedback en transitie naar een              
nieuw maatschappijmodel waarin ook burgerschap haar verantwoordelijkheid neemt was         
aanleiding voor het organiseren van het debat gezien vanuit burgerparticipatie.  
 
De volgende concrete voorbeelden van lokaal ondernemend en waardengedreven         
burgerschap, samen met de motiverende uitdagingen van deze tijd en de sustainocratische            
verantwoording voor ingrijpende veranderingen in de maatschappij, werden de leidraad van           
de gesprekken. De aanwezige lokale deelnemers vertegenwoordigen elk een eigen          
bewezen lokaal en internationaal netwerk van burgerinitiatieven en betrokkenheid. De          
aanwezigheid werd aangevuld met een internationaal gezelschap die de ontwikkelingen in           
Eindhoven als inspiratiebron ervaren voor uitvergroting naar hun eigen gebieden. Aan het            
woord kwamen: 
 

● Jean-Paul Close - Wat zijn de Sustainocratische kernwaarden en waarom dienen ze            
sturend te zijn boven politieke en economische belangen? De kernwaarde          
“gezondheid” werd eruit uitgelicht wegens de Brabantse Health Deal en bestuurlijke           
ondersteuning met verbijzondering op gebied van mentale, lichamelijke en         
emotionele gezondheid. 

● John Schmeitz - Het belang van het zichtbare zichtbaar maken door AiREAS in             
luchtkwaliteit en volksgezondheid voor de stimulerende prikkel tot integrale innovatie.          
John kondigde de AiREAS AQI (Air Quality Index) aan voor Eindhoven met de             
mogelijkheid alarm functies aan te bieden aan bevolkingsgroepen die daar baat bij            
hebben. Met de AiREAS AQI kan men in een oogopslag de luchtkwaliteit van heel              
Eindhoven zien of inzoemen op een bepaald gebied. 

 
De AiREAS AQI 



            

 
● Ben Nas - Introduceert het belang van voedselbewustzijn en transitie innovaties op            

gebied van stadslandbouw en voedselbossen.  
● Inge Kouw - Presenteert de wijkgerichte diensten van Duurzaam Meerhoven voor           

burgerbetrokkenheid binnen een grote diversiteit aan activiteiten voor        
bewustwording, sociale ondernemers initiatieven en transitie denken. 

● Rüstem Demir - Vertelt over de ervaringen met Nederlandse en buitenlandse           
jongeren als ze betrokken worden met hun scholen en leerkrachten in de            
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Participerend leren is een nieuwe          
leervorm die veel sneller en verdiepend de jeugd zowel cognitief als empatisch            
voorbereid op hun zelfleiderschap en verbondenheid met de behoeften waar hun           
generatie mee te maken krijgt.  

● Jean-Paul Close - De ervaringen tijdens de DDW2016 over de vergroening van de             
binnenstad, met de Vestdijk als voorbeeld en argumentatie vanuit AiREAS. Een           
nieuw beeld tekent zich af over participerend burgerschap, steun aan bestuurlijke           
veranderprocessen vanuit de kernwaarden, en met name het belang van het           
meetbaar maken van “de stille meerderheid”. 

● Rik Konings - Vertelt over de Vlindertaxi, een fietsproject waarmee duizenden           
werklozen weer aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Een         
kostenbesparend traject met veel menselijke waardecreatie door integrale        
samenwerking. 

● Terry van der Vossenberg - De verbindende kracht van een Stad-Platteland relatie            
gebaseerd op uitwisseling van waarden op basis van gelijkwaardigheid en bewustzijn           
in plaats van economische speculatie. Atelier3P in Gemert bouwt deze relatie op,            
samen met de Stad van Morgen en FRE2SH in Eindhoven. 

● Aima Martin uit Bilbao (Spanje) - vertelt dat zij al jaren bezig is met sociale innovatie                
als kunstenares en lerares. De kernwaarden die in Eindhoven als sturend worden            
gepresenteerd ervaart zij als universeel en verbindend. De manier om er samen            
(bestuurlijk en vanuit burgerschap) verantwoordelijkheid voor te nemen is een          
nieuwe werkelijkheid die zij mee terug neemt naar huis.  

● Delegatie uit Turkije - Ze zijn speciaal overgevlogen voor het debat en komen uit de               
havenstad Izmir. Zij zijn geïnspireerd geraakt door de nieuwe werkelijkheid die in            
Eindhoven tot leven is gekomen en willen het toepassen in de creatie van een              
duurzame gemeenschap in Turkije.  

 
De presentaties, inzichten en uitwisseling van ideeën leveren een aantal grote lijnen op van              
aandachtspunten die we tot uiting brengen in dit manifest. Ze zijn door de deelnemers              
voorgesteld en gehonoreerd met unanieme steun. Stichting STIR biedt dit manifest aan            
namens het debat ter maatschappelijke uitvergroting met de betrokkenheid van het           
regionale bestuur, het onderwijs, innovatie gericht sociaal, maatschappelijk        
ondernemerschap en betrokken burgerschap.  
 
 
  



            

 

Manifest  
Burgerparticipatie in mede-verantwoordelijkheid 

 
Ruimte en waardering voor sociaal ondernemerschap: 
Onze gangbare politiek-economische werkelijkheid concentreert zich met name op de          
speculatieve economie van industrieel materialisme, of dit nu tot uiting komt in            
productcreatie en handels processen of maatschappelijke dienstverlening. Deze        
maatschappijvorm werkt problemen in de hand die niet via dezelfde economische drijfveren,            
regelgeving of bestuur opgelost kunnen worden. Sociaal ondernemerschap doet dat juist wél            
en zorgt voor vreedzame transitieprocessen die de continuïteit van maatschappelijke en           
economische stabiliteit waarborgen. Uit sociaal ondernemerschap ontstaat een enorme         
maatschappelijke kostenbesparing, oplossingsgerichte creativiteit, vermindering van      
bureaucratie en de basis voor ontwikkeling van nieuwe vormen van arbeid en economie.             
Sociaal ondernemerschap is de kiem van maatschappelijke, sociale en economische          
innovaties die voldoen aan de nieuwe eisen van een voortschrijdende evolutie.  
 
Sociaal ondernemen is niet geld maar waardegedreven hetgeen een geheel ander           
verdiensten patroon met zich meebrengt dan de geldafhankelijkheid of sturing van de            
(stedelijke) omgeving. Als nieuwe waarden zich manifesteren uit sociaal ondernemen          
worden ze op termijn overgenomen door geldgedreven ondernemerschap in nieuwe          
marktontwikkelingen van sociale uitvergroting. In de huidige tijd is sociaal ondernemen           
zodanig geprofessionaliseerd en onderdeel geworden van een nieuwe maatschappelijke         
structuur dat het evenredige erkenning behoeft, niet beperkend vanuit een geldelijke           
beloning maar vanuit waardering en de toebedeling van emotionele rust en ruimte in de              
geldafhankelijke wereld die de verstedelijking kenmerkt.  
 
Huidige sociaal ondernemers worden, vaak met nodige vormen van onbegrip, gesteund door            
partners, een uitkering of pensioen, of familie. Of ze leven op het randje van armoede. Deze                
onterechte status vertegenwoordigt een gebrek aan erkenning en structuur van deze vorm            
van maatschappelijke professionaliteit. De stelling van “1% maatschappelijke waardering         
van sociaal ondernemen vormt de basis van 100% stabiliteit en 200% duurzame regionale             
evolutie en vooruitgang” kan via sustainocratische processen worden onderbouwd. Geen          
erkenning maakt elke gemeenschap kwetsbaar voor speculatie, (macht)misbruik en         
bijbehorende crisissen en depressies. 
 
Actie: STIR (Stad van Morgen) gaat zich namens de debatgroep in sustainocratisch verband             
de tafel creëren voor het formaliseren van een maatschappelijke erkenning, organisatie en            
waardering van sociale innovatie en ondernemen.  
 
Het indexeren en meetbaar maken van sociaal ondernemen: 
De bekende “voetafdruk” heeft bijgedragen aan het bewustzijn van de impact van onze             
consumptiepatronen en levensstijl op het draagvlak van de Aarde. Een soortgelijke           
indexering kan helpen door het sociale ondernemen van meetbare instrumenten te voorzien            



            

waardoor het onderdeel wordt van de vermogensontwikkeling van een gebied en           
gemeenschap.  
 
Actie: Stad van Morgen gaat op zoek naar instrumenten voor de indexering van sociaal              
ondernemen.  
 
Op wijkniveau burger betrokkenheid creëren:  
“Wie ben je, wat ben je, wat doe je en wat wil je?” zijn vragen die uit zijn op het                    
maatschappelijk betrekken van mensen op basis van hun talent en motivatie. Veel in de              
wijken krijgt men voor elkaar door met elkaar creatief naar oplossingen te zoeken zonder              
tussenkomst noch financiering vanuit de overheid. Sociaal ondernemen is een geheel           
nieuwe dynamiek van verbinden en benutten van wijkgerelateerde vermogensinstrumenten         
die voorhanden zijn. Wijkgerichte sociale ondernemers die dit voor elkaar krijgen doen dit             
niet altijd in deeltijd maar zijn fulltime structureel maatschappelijk betrokken en actief. Zij             
vormen een brug tussen de bestuurlijke ruggengraat van gebiedsontwikkeling en de           
dynamiek van burgerparticipatie in sociale innovaties. Wederkerigheid is niet alleen          
genoegdoening maar ook de toegang tot voorzieningen in de vorm van basisbehoeften            
(wonen, voeding, kleding) zonder dat er op een andere manier dwang bij komt kijken.              
Betrokkenheid creëren door de sustainocratische kernwaarden te gebruiken als verbindend          
middel blijkt goed te werken. Wijkgerichte sociale innovatie stuit echter regelmatig op de             
politiek economische sturing die ver weg staat van de kernwaarden en bijbehorende sociale             
betrokkenheid. Met de introductie van de Brabantse Health Deal is er aanleiding om             
overkoepelende stads en wijkgerichte sociale belangen te verenigen. Op sustainocratische          
manier de wijkgerichte evolutie vormgeven zorgt voor lokale vrije initiatieven die uit de             
bevolking zelf ontstaan en toch aansluiting vinden op het gebieds-DNA van de gehele regio.  

 
Voorbeeld van waardengedreven wijkgericht ondernemen 

 
Actie: STIR gaat samen met het regionale en stadsbestuur, en wijkgerichte initiatieven deze             
visie verder onderbouwen, uitvoeren, zichtbaar maken en borgen. De algehele opvatting is            
dat goede voorbeelden die zichtbaar worden gemaakt veel grotere en blijvende impact            
hebben doordat anderen het overnemen en gaan volgen. “Nu we zien dat het kan en               
bestaat, willen wij het ook” is een opmerking die veelbelovend de evolutie kenmerkt. 
 
 



            

 
Durf als gebied en gemeente ambitieus te zijn: 
Deze verrassende uitspraak kwam naar aanleiding van de ervaringen gedurende de           
DDW2016. Met de vergroening van de Vestdijk als voorbeeld wordt de constatering geuit dat              
maatschappelijk draagvlak voor, vanuit kernwaarden beargumenteerde, ingrijpende       
veranderingen vele malen groter is dan men via o.a. inspraaksessies op bestuurlijk niveau             
verneemt. Dat komt doordat de mensen die voor verandering zijn geen natuurlijke behoefte             
hebben zich hierover uit te spreken omdat de voorstellen er toch al liggen. Een veel grotere                
groep mensen “die het niets uitmaakt” spreekt zich ook niet uit. Alleen degenen die belang               
hebben bij het uiten van verzet of weerstand laten van zich horen. Dat geeft een vertekend                
beeld van de werkelijkheid en is geen solide basis voor het maken van bestuurlijke keuzes.  
 
Het zichtbaar maken van de beoogde vernieuwing aan een breed en open gezelschap,             
zoals de 3D presentatie Vestdijk en vrije ontwerp maquette tijdens de DDW2016, bereikt een              
veel groter en genuanceerder publiek, zeker als de kernwaarden structureel worden           
onderbouwd door de voorgestelde aanpassingen. In het geval van de Vestdijk was de             
algehele publiek bijdrage veel ambitieuzer dan het bestuur. “Als je het doet doe het dan               
meteen goed en vergroen de gehele binnenstad door het autovrij te maken”, was de              
veelgehoorde opvatting over de Vestdijk plannen in de binnenstad ook van de bewoners zelf              
“we zitten in de stank en geluidoverlast van mensen die hier niets te maken hebben.” De                
verschillende generaties gingen spelenderwijs aan de slag met de uitnodiging tot het            
bedenken van innovatieve oplossingen. Argumenten werden geopperd die een ieder aan het            
denken zette. 
 

 



            

De Vestdijkvisie van een 9 jarige 
 

Ouderen reageren met verhalen over hun eigen beleving van geluid en vervuiling overlast en              
de ontmoediging door het gebrek aan medewerking die ze ervaren vanuit de overheid             
(politie en wijkambtenaren “we kunnen niets doen”). Ze reageren blij met de aandacht en              
met de opvatting “dit had allang eerder gedaan moeten worden”. Vooral de jeugd en jonge               
ouders laten zich verleiden tot meedenken en benaderen de uitdaging met een autoloze             
visie, veel groen en een veel grotere aanpak dan het stukje van de Vestdijk. De hele                
binnenstad autoloos, goed openbaar vervoer, veel levend groen en bereikbaarheid met fiets            
en te voet. Ondergrondse opties voor verkeer en logistiek werden alom gewaardeerd als             
bovengronds de vergroening de overhand krijgt. 
 
Zo vroegen ouders zich openlijk af waarom men uitlaatgassen van auto’s en scooters moet              
tolereren op neus en mond hoogte van hun fietsende kinderen terwijl men als ouder waakt               
over de gezondheid van zichzelf en hun kroost? Fietspaden liggen tegen het autoverkeer             
aan hetgeen automatisch zorgt voor verzet van de een tegen de ander. Als die twee vormen                
van mobiliteit dan toch elk een maatschappelijk belang dienen zorg dan dat ze elkaar niet               
negatief beïnvloeden en leg, zolang auto’s vervuilen, de infrastructuren ver uit elkaar.  

 
De kwetsbaarste mensen worden het meest blootgesteld 

 
Actie: STIR gaat zich via AiREAS verder bekommeren om het structureel verhogen van de              
bestuurlijke ambities door deze te verbinden met de brede publieke opvattingen, ook vanuit             



            

die groepen die niet gemakkelijk zich uiten. Sustainocratisch samenwerken helpt daarbij,           
zowel het bestuur als de kracht van waardegedreven veranderprocessen.  
 
Betrek de jeugd bij de maatschappelijke uitdagingen 
In de groep was men het eens dat het huidige onderwijs veel te vastgebonden blijft aan                
cognitieve overdracht routines die aanspraak maken op tijdelijke geheugenprocessen van de           
jongeren maar op geen enkele wijze hun zelfleiderschap noch hun maatschappelijke           
betrokkenheid stimuleert. Nieuwe vormen van kennisontwikkeling, overdracht en borging,         
zoals het participerend leren dat de laatste jaren door de Stad van Morgen in de STIR leer                 
coöperatie (waar mogelijk) is toegepast, levert enorm positieve resultaten op zowel in de             
cognitie en borging van kennis als het stimuleren van betrokkenheid en creatief            
zelfleiderschap. Deze nieuwe vorm vergt echter veel van de schoolbesturen die hun            
programma’s en ondersteuningsmechanismen dienen te herzien en structureel aanpassen         
met geheel nieuwe leermiddelen. Bestuurders gaan die uitdaging veelal niet aan omdat ze             
zich niet gesteund voelen door de Haagse sturing. De Brabantse Health Deal biedt             
weliswaar de argumentatie en de Stad van Morgen de werkwijze maar de omslag in en met                
de scholen vergt veel meer op alle fronten. Dit moeten we gezamenlijk als kans zien en niet                 
geblokkeerd door (school)bestuurders in een hiërarchie van afhankelijkheden. Er is geen           
enkel denkbaar belang dat de waardengedreven evolutie van onze nieuwe generaties in de             
weg zou mogen staan.  
 
Actie: STIR gaat verder met het opbouwen van het nieuwe scholingssysteem van            
betrokkenheid en stimulans tot zelfleiderschap. De vrije denkprocessen van de jeugd en de             
onbevangen creativiteit is een maatschappelijk vermogen dat juist in deze tijden van            
onschatbare waarde is en gedolven niet bedolven dient te worden.  
 
Internationale communicatie en uitwisseling:  
De aanwezigheid van internationale deelnemers aan het debat uit Spanje, Afghanistan, en            
Turkije, gaf een extra dimensie aan de gesprekken die met tolk vertaling en open interactie               
werden gevoerd. De algehele opvatting werd gedeeld dat de sustainocratisch geformuleerde           
kernwaarden universeel zijn en derhalve verbindend werken tussen alle gemeenschappen          
en culturen. Overal in de wereld ontstaat het sociale ondernemen en innovaties,            
gemotiveerd door inzichten en bewustwording “dat het anders moet” en met hun resultaten             
de wereld, vaak tegen alle oude opvattingen in, vooruit helpen. Het onderling uitwisselen van              
ervaringen, lokaal en internationaal is essentieel om met elkaar de lat steeds verder te              
verhogen. De sustainocratische manier van werken die via de DDW2016 tentoonstelling           
werd getoond, het burgerparticipatie debat en de ervaringen tijdens de Erasmus+           
uitwisseling, hadden de basis gelegd voor deze spontane internationale aanwezigheid in de            
raadzaal. “Nu het bestaat, willen wij het ook”, komt uit deze groep. Mensen uit andere               
landen, zoals Zuid Korea, Mexico, China, Peru, Japan, enz hadden zich ook al op deze               
manier geuit.  
 
Verschillende partijen zijn, net als de Stad van Morgen met de STIR HUBs en leer               
coöperatie, bezig met een horizontaal kennis en innovatie uitwisselingsprogramma en          
platforms in Europa. De initiatieven van STIR via AiREAS en Sustainocratie, Pakhuis de             



            

Zwijger met Citymakers, de Stadsambassades en de intenties van het WTC zijn hiervan             
voorbeelden.  
 
Actie: STIR als onderzoeksstichting en initiatiefnemer van Stad van Morgen bewegingen           
zoals AiREAS, FRE2SH en STIR leer coöperatie zal de samenwerking tussen deze netwerk             
initiatieven verder trachten op te bouwen zodat er een snelweg van uitwisseling van kennis,              
goede voorbeelden en innovaties ontstaat en groeit.  
 
Ter afsluiting 
Met dank aan alle presenterende en debatterende deelnemers wordt het volgende           
afgesproken:  
 

● De grote lijnen die hier zijn besproken, unaniem gekend en opgetekend als manifest,             
worden door STIR multidisciplinair uitnodigend neergelegd bij de maatschappelijke         
partners en pilaren voor vooruitgang (overheid, omgeving, ondernemers en         
onderwijs) voor uitvergroting en samenwerkende invulling.  

● In Maart 2017 volgt de geluksweek in Eindhoven hetgeen wederom een stip op de              
horizon is voor sociaal ondernemerschap om naar toe te leven en nieuwe            
hoogtepunten op te bouwen samen met alle maatschappelijke sectoren. 

● DDW2017 gaat internationaal! De aanwezige internationale deelnemers spreken al         
hun commitment uit om mee te doen. We gaan nu al beginnen aan de invulling zodat                
ook DDW2017 een aaneenschakeling van hoogtepunten wordt.  

  
Opgemaakt op 30 oktober 2016 namens het debat 
Jean-Paul Close 
Eindhoven 


