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[…] Betrokkenheid van burgers kan van onderop worden ontwikkeld.
[…] Juist in tijden van crises moeten nieuwe mogelijkheden van onderop een kans
krijgen. Vernieuwingen komen altijd uit de marge

[…] Nieuwe mogelijkheden dienen zich ook aan […] in de sociale zekerheid […]. Zij
representeren een andere werkelijkheid en doorbreken ingesleten patronen. Zij
zijn vaak beter én toch goedkoper. Het nieuwe kabinet zal zich de mogelijkheden
moeten verschaffen om deze vernieuwingen een kans te geven […].

H.D. Tjeenk Willink in de bijlage van zijn informatieronde, zomer 2010
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2
2.1

De Periklesstichting.
Inleiding.

De Periklesstichting heeft zich in 2014 gericht op het verder ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie en het
verkrijgen van startfinanciering door het aanbieden van Maatschappelijke Aandelen aan relevante organisaties
en bedrijven, ondanks de introducties op ‘hoog niveau’.
Dit laatste heeft in heel 2014 niets opgeleverd.
Aan het begin van 2015 was de Periklesstichting door geldgebrek volledig stilgevallen.
In 2015 is het roer omgegooid. De Periklesstichting is zich in de loop van het jaar steeds meer gaan richten op het
uitvoeren van die onderdelen uit het Periklesprogramma, die ook met een totaal gebrek aan middelen
vormgegeven konden worden.
Hierdoor ontstaat een spoor van activiteiten en resultaten, die het makkelijker maakt om de meerwaarde van
onze denktank voor burger(denktank)s, wetenschappers, ondernemers en beleidsbeslissers aan te tonen.
Het idee erachter is om partners op inhoudelijke basis aan ons te binden, waarna de financiele aspecten
makkelijker aan de orde gesteld kunnen worden.
De beoogde financiele inkomsten (maatschappelijke aandeelhouders) zijn bovendien verbreed met:
projectenweging voor gemeenten;
beleidsapps voor gemeenten;
Agora’s voor betalende klanten;
Een bijdrage van aangesloten denktanks en maatschappelijke bewegingen.
Deze aanpak heeft eind 2015 de eerste concrete resultaten geboekt, en vormt een goed uitgangspunt voor 2016.

2.2

Bestuur en directie.

De Periklesstichting is in 2015 door drie personen bestuurd.
De heer Van den Brun, de heer Freriks en mevrouw S.R Pals.
Op directieniveau heeft de Periklesstichting een tweekoppig Dagelijks Bestuur gecreëerd, met
verantwoordelijkheden, rechten en plichten in een goedgekeurd Huishoudelijk Reglement.
De voorzitter (Michel van den Brun) functioneert als ‘ Algemeen Directeur’.
De secretaris (Maarten J. Freriks) functioneert als ‘Operationeel en Zakelijk Directeur’.
Er is in 2015 aan geen van de bestuurders een onkostenvergoeding uitgekeerd.

2.3

Strategoi en Philosophos.

De Raad van Advies is in 2014 opgericht en onderverdeeld in twee aparte eenheden.
De (Strategoi) strategisch adviseurs fungeren als representanten van de Periklesstichting in beleidsbepalende
gremia. De leden van de Raad van Aanbeveling, die als eerste in de oprichtings- en opbouwfase is ontstaan, zijn
overgegaan naar onze strategische raad. Het zijn o.a. Herman Wijffels, Alexander Rinnooy Kan, Jaap Smit, Jaap
Jongejan, Hubert Bruls, Mariette Bussemaker en Hans Kamps.
De laatste groep (Philosophos) houdt de kwaliteit van de adviezen in de gaten, en begeleid de burger
themateams, zodat de uiteindelijke uitkomsten van onze samenwerkende burger(denktank)s, wetenschappers,
ondernemers en beleidsbeslissers goed onderzocht en onderbouwd zullen zijn.

2.3.1 Redactieraad.
De Redactieraad, die bestaat uit Strategoi, Philosophos en Maatschappelijke Aandeelhouders, is in 2015 niet
bijeengekomen.Deze raad fungeert als synchronisatiemoment tussen de activiteiten van de Periklesstichting en
de politieke en bestuurlijke agenda in Brussel en Den Haag.
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Hoewel in 2015 een van onze themateams is geactiveerd, te weten die van Inkomen en pensioenen’, zijn de
uitkomsten in 2015 te prematuur gebleven om ze tegen de bestaande politieke en bestuurlijke agenda’s aan te
houden.
In 2016 zal dit veranderen.

2.3.2 Themateams
De Periklesstichting heeft reeds eind 2013 themateams opgericht. De themateams zullen zich richten op het
uitwerken van ideeen, scenario’s en projecten op basis van 10 deelthema’s uit het sociaal domein.
- maatschappelijk verbonden ondernemerschap;
- arbeid en arbeidsmarkt;
- welzijn, volksgezondheid en zorg;
- inkomen en pensioenen;
- informatie- en kennismaatschappij;
- burgerschap en participatie;
- duurzaamheid en innovatie;
- toekomstbestendige economie;
- leven en wonen;
- creativiteit en vitaliteit.
De Periklesstichting heeft zijn positie in 2015 heroverwogen, en gekozen voor een rol als serviceprovider voor
actieve burger(denktank)s, wetenschappers, ondernemers en beleidsbeslissers.
Op basis van deze herpositionering heeft de Periklesstichting veel tijd gestoken in het diversiviseren van de
samenstelling van de themateams; niet alleen burgers, maar ook ondernemers, beleidsbeslissers,
representanten van denktanks en maatschappelijke initiatieven/instituten en ondernemers, voorgezeten door
een themavoorzitter.
Een van deze breed samengestelde themateams is eind 2015 in actie gekomen.

2.3.3 Medewerkers.
De Periklesstichting heeft met zijn herpositionering als serviceprovider, de eigen rol geherdefinieerd.
Daarmee is ook het eigen team van medewerkers aangepast.
De Periklesstichting biedt de burger(denktank)s, wetenschappers, bestuurders en ondernemers een aantal
diensten.
Daarnaast biedt de stichting ook externe partijen een aantal diensten.
Deze diensten zijn vanaf 2015 bepalend voor onze zoektocht naar vrijwilligers.
De communicatie is, met het actief worden van de themateams steeds belangrijker geworden. Naast het bekend
maken van de stichting is ook een inhoudelijke stroom van ideeen en artikelen op gang gekomen.
Daarom dat de Periklesstichting vanaf oktober 2015 extra communicatiemedewerkers is gaan werven, om rond
het Hoofd PRC een echt team te bouwen.
Dit team zal stukken schrijven en publiceren.
Het opbouwen van een kennisbank met gewogen projecten is een tweede dienst (zowel ten opzichte van
gemeenten, als ten opzichte van de eigen themateams. De Periklesstichting heeft in dit kader in de laatste
maanden van 2015 een kennisteam geformeerd, die vanaf 2016 met het verzamelen van gewogen projecten zal
beginnen.
Door blijvend geldgebrek is geen van de medewerkers betaald.
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3
3.1

Activiteiten 2014
Algemeen.

Het is belangrijk om als organisatie denk en uitvoeringskracht te combineren met creativiteit en een netwerk dat
ideeën verder helpt.

3.2

Kennisteam.

Het kennisteam is de eigen kennismotor van de Periklesstichting. Het kennisteam verzamelt gewogen projecten
(apart project voor gemeenten), ordent ze en brengt ze in bij de themateams.
Hierdoor kunnen de themateams stappen zetten van creatieve ideeen naar goed onderbouwde projecten en
scenario’s.
Het kennisteam vormt daarmee een van de meerwaardes van ons initiatief tegenover andere praatgroepen.
Het kennisteam heeft eind 2015 uitvoeringskracht verkregen, en zal vanaf begin, onder leiding van de
Secretaris/Operationeel Directeur, 2016 operationeel zijn.

3.3

Themateams

De burgers zijn in de loop van 2013 thematisch ondergebracht in Themateams. Deze komen in principe op
regelmatige basis bijeen.
Na de omvorming van de Periklesstichting van denktank tot Próksenos (ere consul/serviceprovider) voor
burger(denktank)s, wetenschappers, ondernemers en beleidsbeslissers, zijn de themateams in samenstelling
aangepast. De teams staan nu open voor meer groepen dan hiervoor.
Deze transformatie is in volle gang.
Eind 2015 is voor het eerst het aangepaste themateamInkomen en pensioenen bijeengekomen.
Het ging hierbij om een Starttafel Armoede, schuld en kredietonwaardigheid in maatschappelijk perspectief.
Het doel van deze bijeenkomst was eenvoudig en ambitieus; het uitdenken van oplossingen voor de huidige dure
en inefficiente schuldhulpverlening, die niet van overheden of wetswijzigingen afhankelijk is.
Marcel Canoy, die tevens lid is van onze Philosophos, was tafelvoorzitter.
Hij had een programma opgesteld, en de richtlijnen uitgedacht, die er voor zorgden dat aan het eind van de
werksessie drie concrete ideeen klaar kwamen, die in het programma van 2016 zullen worden meegenomen.

3.4

Redactieraad.

De leden van de Raad bestaan uit beleidsbeslissers en representanten van Maatschappelijk Aandeelhouders, die
zich bereid hebben verklaard open te staan voor goed onderbouwde ideeën vanuit de burgerij.
De leden van de Redactieraad zijn in 2014 niet bijeen gekomen.
Conform het programma dat in 2015 voor 2016 is opgesteld, zal deze raad in 2016 eveneens actief worden.

3.5

Startfoto’s.

Om de burgerinterviews ‘out of the box’ vorm te geven, hebben we besloten om in 2013 vier beleidsbeslissers en
opinieleiders te interviewen.
In 2015 is daarnaast een professionele journalist/interviewer, Lex Bohlmeijer, bereid gevonden de interviews af
te nemen, conform de vragen en ideeen vanuit het interviewteam.
Lex zal interviews afnemen, zodra de vraag vanuit de themateams concreet wordt.
Conform het programma 2016, en de geplande activering van verschillende themateams, verwacht de
Periklesstichting in 2016 verschillende interviews te zullen houden.

3.6

Presentatie.

In 2015 heeft de Periklesstichting een presentatie gegeven tijdens de Nationale Communicatieconferentie, die
door HoeZo, een professionele evenementen-organisatie voor de publieke sector, georganiseerd werd voor
communicatie-professionals van lokale gemeenten. De Periklesstichting introduceerde daar de

beleidswegingsapp voor gemeenten, waarbij gemeenten een snelle peiling kunnen houden onder de burgers, bij
het introduceren van nieuw beleid.
Daarnaast heeft de Periklesstiuchting zich gepresenteerd bij de Starttafel-bijeenkomst in november 2015.
Daarnaast heeft de Periklesstichting gesprekken gevoerd met potentiele themateamvoorzitters.
In 2016 zal de Periklesstichting zich voor het eerst presenteren bij een gemeente, binnen het kader van
burgerparticipatie.

3.7

Nawoord Activiteitenverslag: jaarprogramma 2015

In een Tegenlichtuitzending zegt Jan Rotmans (Professor Transitie en grondlegger van DRIFT) dat
vooruitlopers/dwarsdenkers, of ze nou individu zijn of organisatie door het systeem achtereenvolgens worden:
- uitgelachen;
- genegeerd;
- serieus genomen;
- geaccepteerd;
- tegengewerkt.
De Periklesstichting heeft al deze fasen doorlopen.
In 2015 heeft de Periklesstichting het roer omgegooid. Het werd duidelijk dat de stichting geen financiering kon
aantrekken, zonder eerst een inhoudelijke ‘spoor’ achter te laten.
Wil de Periklesstichting van ‘genegeerd’ naar ‘serieus genomen’ kunnen doorstoten, zal de Periklesstichting
moeten laten zien wat haar inhoudelijke meerwaarde is.
De Periklesstichting heeft op basis van de positieve resultaten van haar activiteiten uit de tweede helft van 2015,
een concreet uitvoeringsprogramma voor 2016 geschreven.
Dit uitvoeringsprogramma is als aparte tekst binnenkort op deze website terug te vinden.

Periklessprogramma 2016.
De laatste periode van 2015 heeft het bestuur van de Periklesstichting zich toegelegd op het uitschrijven van een
concreet uitvoeringsprogramma voor 2016, waarin alle goede ervaringen vanaf juli 2015 verwerkt zijn. De
Periklesstichting gaat zich in 2016 toeleggen op twee aparte soorten activiteiten.
1. Activiteiten voor burger(denktank)s, wetenschappers, ondernemers en beleidsbeslissers (Próksenos).
Deze activiteiten bestaan uit het bieden van services om in aanloop naar de verkiezingen van 2017
burgers de kans te geven inhoudelijke invloed uit te oefenen op het kabinetsbeleid na de verkiezingen.
2. Diensten voor lokale overheden, waaronder: het inbrengen van ideeen, voorbeeldprojecten en
scenario’s voor burgerparticipatie-projecten, die een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken, het peilen van
nieuw beleid van gemeenten door de eigen burgers (beleidsapp) en het wegen van projecten door de
direct betrokkenen.
2016 gaat het jaar worden waarin de ommezwaai van 2015 en de goede ervaringen uit de tweede helft van 2015
zullen worden omgezet in een concreet programma.

4
4.1

Financiën 2015
Beschrijving.

4.1.1 Reis- en verblijfkosten
Er zijn in 2015 door de bestuurders grote reiskosten gemaakt, in vernband met de netwerkgesprekken met
potentiele financiers. Wetenschappers en potentiele themateam-voorzitters.
Evenals in 2014, zijn ook in 2015 geen van deze kosten zijn vergoed.
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4.1.2 Vergaderkosten
Door de ondersteuning vanuit Stichting Zorg en Wonen (te Purmerend), zijn de vergaderkosten in 2015 nihil
geweest.

4.1.3 Vergoedingen/vacatiegelden
De vergoedingen voor de Redactieraadleden zijn stopgezet in 2014, en niet hesteld in 2015.
De bestuursleden van het DB hebben veel ‘uren gedraaid’, wat hun eigen inkomsten heeft gereduceerd, in het
geval van de voorzitter tot bijna nihil (voltijds actief in de projectperiode).
Desalniettemin zijn ook hier geen onkosten vergoed.

4.1.4 Bureaukosten
Bureaukosten zijn in 2015 uit ‘eigen zak’ betaald.

4.1.5 Huisvestingskosten
In 2015 is van huisvestingskosten geen sprake.

4.1.6 Uitvoeringskosten
Er zijn er uitvoeringskosten gemaakt in 2015. Het gaat hier om de uitvoeringskosten rond de Perikles-bijdrage
aan de HoeZo conferentie en de kosten van de Thematafel Armoede, schuld en krediet-onwaardigheid in
maatschappelijk perspectief.
De kosten rond de eerste bijeenkomst zijn uit eigen zak betaald, de kosten van de tweede bijeenkomst zijn
gesponsord door de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren).
De Periklesstichting hoopt de thematafels in 2016 op dezelfde ‘ad hoc’ wijze te kunnen financieren.

4.1.7 PR en Communicatie / Website/Representatie
De website is in 2015 beperkt gebleven tot een werkende basiswebsite met koppelingen naar de rapporten en
de video interviews.
Eind 2014 heeft de Periklesstichting de eerste stappen gezet bij Twitter, LinkedIn en MailChimp.
Voor een EU subsidieaanvraag zijn er teksten vertaald door een extern bureau.
Dit heeft kosten met zich meegebracht.
Deze kosten zijn uit eigen zak betaald.

4.1.8 Uitstaande rekeningen
De voormalig penningmeester heeft in 2014 een voorstel ingeleverd voor een vergoeding van zijn activiteiten als
projectleider in 2013.
Op advies van de penningmeester uit 2014, heeft het bestuur met de ‘projectcoordinator’ een bedrag van 1000
Euro uit onderhandeld, mits de ‘projectcoordinator’ afzag van uitbetaling, zolang de stichting niet bij machte was
om dit bedrag uit te keren.
De Periklesstichting heeft in 2014 een bedrag van 1000 Euro uitstaan bij de heer N.C. Wijker, te Alkmaar.
Begin 2015 heeft het nieuwe bestuur, meteen bij zijn aantreden, unaniem besloten de kwestie eenzijdig te
herzien; op basis van de zeer grote bijdrage van de heer Wijker voor de stichting (zonder zijn inspanning en
toewijding zou het initiatief nooit van de grond gekomen zijn), en de declaratie van de heer Wijker in 2014, heeft
het bestuur besloten het te vergoeden bedrag aan de heer Wijker te verhogen naar € 2500,- (conform het
oorspronkelijke voorstel van de heer Wijker), mits ook dit bedrag pas betaald wordt, zodra de stichting dit
financieel kan.
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4.2

Verantwoording

Balans

Periode: 0-2015 t/m 12-2015, Valuta: EUR

Periode
0-2015 t/m 12-2015
Debet
VLOTTENDE AKTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen
1220 – Triodos bank

Credit

49,14
49,14

Totaal LIQUIDE MIDDELEN

49,14

Passiva
49,14

Eigen vermogen

Totaal: Balans

49,14

49,14
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Exploitatierekening 2015

Periode: 0-2015 t/m 12-2015, Valuta: EUR

Periode
0-2015 t/m 12-2015
Debet

Credit

Eigen vermogen
Liquide middelen 0-2015
183,21
183,21
Totaal Subsidies

183,21

KOSTEN
Bestuurskosten
4075 - reiskostenvergoedingen
4078 - onkostenvergoedingen
Autokosten
4494 - vergoeding prive auto
Representatie
4520 - internet en website
4530 - representatiekosten
Kantoorkosten
4330 - kantoorbenodigdheden
Algemene kosten
4305 - advieskosten
4315 - bijeenkomsten

Totaal KOSTEN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,00
0
22,00
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FINANCIERINGSLASTEN
FINANCIERINGSLASTEN
Rentelasten en soortgelijke kosten
4970 - rente en kosten bank

Totaal FINANCIERINGSLASTEN

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
Bijzondere baten en lasten
9910 - bijzondere lasten

112,07
112,07
112,07

0
0

Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

0

Ten gunste van het eigen vermogen

49,14

Totaal exploitatie rekening

183,21

183, 21
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