
DE PERIKLESSTICHTING 

VISIE  

In "Stellingen over Feuerbach"  van Karl Marx (Duits econoom en staatsfilosoof), staat een veel geciteerde 

regel:  "de filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te 

veranderen”. 

Wat de oprichters van de Periklesstichting drijft, is een eenvoudige, maar kennelijk nog nooit gestelde 

wedervraag: "Wie moet de maatschappij dan veranderen?"  

Als wij door de geschiedenis bladeren komen we veel en niet altijd even verheffende pogingen van allerlei 

personen en groepen tegen, die zich geroepen voelden om deze rol op zich te nemen.  

Veldheren, koningen, keizers, revolutionairen en godsdienstige leiders; allemaal hebben ze geantwoord met "ik 

of wij", op de vraag wie de verandering moest vormgeven. Het feit dat elk van deze spelers automatisch 

aannam dat de uitvoerders de regels stellen, en anderen dus dienen te volgen, heeft tot veel onprettige 

situaties geleid. 

Ook op het gebied van het sociaal domein hebben verschillende spelers uitvoerende taken naar zich 

toegetrokken. Sociale zekerheid was armenzorg, sociale verzekeringen of verzorgingsstaat. Elk met zijn eigen 

initiatiefnemers, die altijd de eigen regels centraal stelden. In de laatste fase zijn het de ambtenaren geweest, 

die een eigen bureaucratische werkelijkheid hebben gecreëerd. 

Wij zeggen daarentegen "U" op de vraag naar de actoren van verandering. U moet de veranderingen zelf 

vormgeven. Burgers dienen de maatschappij in onderling overleg vorm te gaan geven. Politici bieden visie en 

idealen, burgers bediscussiëren ze en ambtenaren en managers voeren uit.  

In het aandachtsveld van de Periklesstichting, het sociaal domein: deze dient weer door burgers besproken te 

worden, aan de hand van idealen en scenario’s van politici. 

Enerzijds krijgen politici en bestuurders met een eigen visie op dit moment geen ruimte om zich te uiten, 

anderzijds krijgen burgers en professionals geen ruimte om weg te denken van de bestaande praktijk 

MISSIE 

De politici, beleidsbeslissers, wetenschappers, ondernemers en burgers dienen een vrije ruimte te krijgen om 

op basis van groeiende ‘neutrale kennis’ stappen vooruit te zetten, richting nieuwe arrangementen.  

Zoals Perikles de Atheense democratie ‘leven inblies’, door daggelden te introduceren om op deze wijze de 

burgers bij de democratie te betrekken, zo wil de Periklesstichting de democratie revitaliseren, door 

burgerdenktanks instrumenten aan te bieden om direct en actief betrokken te worden bij de besluitvorming in 

onze maatschappij. De Periklesstichting wil op deze wijze de burgers en de beleidsbeslissers weer direct met 

elkaar op ideeënniveau in contact brengen, gebaseerd op een gesynchroniseerde inhoudelijke agenda. 

De Periklesstichting wil de faciliteiten bieden, om het debat over de toekomst van het sociaal domein weer 

toegankelijk te maken voor burgers en professionals. De stichting wil daarmee het ontwikkelen van innovatieve 

ideeën met een langere termijnhorizon stimuleren. 

 



DOELSTELLINGEN 

De Periklesstichting staat een praktische en innovatieve aanpak voor ogen, waarbij zij als creatief strategische 

serviceprovider de denktanks en beleidsbeslisser in een veilige omgeving bijeen wil brengen om “out of the 

box” oplossingen te vinden voor problematiek en thema’s in het sociaal domein.  

Daarbij wil de Periklesstichting het denken over de sociale zekerheid niet beperken tot de aangesloten 

denktanks en de bestuurlijke elite, ook buitenstaanders (nonusual suspects) zijn van harte welkom om het 

kokerdenken van de specialisten te voorkomen, en integrale scenario’s te stimuleren die de volgende 

deelthema’s verbinden:  

- maatschappelijk verbonden ondernemerschap; 
- arbeid en arbeidsmarkt; 
- welzijn, volksgezondheid en zorg;  
- inkomen en pensioenen; 
- toegankelijke kennismaatschappij; 
- burgerschap en participatie; 
- duurzaamheid en innovatie;  
- toekomstbestendige economie; 
- leven en wonen; 
- creativiteit en vitaliteit.  

De Periklesstichting nodigt daartoe de deelnemende denkers en denktanks niet uit op politieke voorkeuren of 

verbondenheid aan belangen, maar op het bezit van een nieuw positief elan: de wil om buiten de vaste paden 

nieuwe horizonten te ontdekken. De Periklesstichting wil als neutraal instituut zoveel mogelijk mensen bij het 

ontwikkelen van de innovatieve scenario’s betrekken.  

Op deze wijze denkt de Periklesstichting de innovatieve ideeën te inventariseren die er in Nederland leven 

betreffende het sociaal domein.  

SAMENVATTING 

De Periklesstichting heeft de volgende doelstellingen:  

1. het democratiseren van de dialoog over de toekomst van het sociaal domein;  

2. het faciliteren van beleidsbepalende professionals, om zonder last- en ruggespraak, op persoonlijke titel, in 

alle veiligheid, scenario’s te ontwikkelen voor de toekomst van het sociaal domein; 

3. het laten samenwerken van de verschillende denktanks, richting integrale lange termijn scenario’s; 

4. het met ICT middelen democratiseren en op meer neutrale gronden (resultaten) ‘wegen’ van (lokale) 

beleidsvoornemens en projecten in het sociaal domein; 

5. het creëren van een kennisbank om het discours in het sociaal domein boven het huidige niveau van steeds 

opnieuw beginnen uit te tillen; 

6. het direct koppelen van vragen vanuit de politici en bestuurders en de ideeën vanuit de burgerdenktanks in 

de vorm van een App. (Ideeënbank. 

Om de denktanks en beleidsbeslissers bijeen te brengen, en blijvend te voorzien van gewogen kennis, om 

zodoende stappen vooruit te kunnen zetten in de beleids- en instrumentenvorming van het sociaal domein, is 

het onontbeerlijk om als service provider een professioneel niveau te hebben en te houden. 

Ons doel daarbij is om op dit punt zo veel mogelijk gebruik te maken van hoger opgeleide burgers met afstand 

tot de arbeidsmarkt (leeftijd, studie, afkomst, handicap) etc.  


