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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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Perikles was een politicus uit het klassieke Athene, die het toen reeds bestaande 

democratische staatsbestel vitaliseerde met een faciliteit. Perikles voerde daggelden 

in, waardoor arme boeren uit het omliggende platteland van Athene daadwerkelijk 

tijd konden vrijmaken om naar de volksvergaderingen te komen. 

Op basis van onder andere deze aanpassingen wordt Perikles een democraat 

genoemd 

1. DE PERIKLESSTICHTING 

1.1 VISIE  

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 de sociale zekerheid 

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 metier van de Periklesstichting, de sociale 

zekerheid: deze dient weer door burgers 

besproken te worden, aan de hand van idealen en 

scenario’s verwoord door politici. De ambtenaren, 

managers en hun instituties moeten zich beperken 

tot de uitvoering. 

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 fundamentele repliek te geven op 

de bestaande praktijk, laat staan om mede vorm te 

geven aan nieuw beleid. 

MISSIE 

Zowel de politici als de burgers dienen bevrijd te 

worden van de regelwaan van de instituties.  

Zoals Perikles de Atheense democratie ‘leven 

inblies’, door daggelden te introduceren om op 

deze wijze de burgers actief bij de democratie te 
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betrekken, zo wil de Periklesstichting de 

democratie revitaliseren, door burgers 

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 politici weer direct met 

elkaar op ideeënniveau in contact brengen. 

En deze instrumenten vormen niet langer een 

verzorgingsstaat, maar een participatie-

maatschappij. Een maatschappij die net als de 

politicus Perikles faciliteiten aanbied voor positief 

en actief burgerschap. 

De Periklesstichting wil faciliteiten bieden, om het 

debat over de toekomst van de sociale zekerheid 

weer toegankelijk te maken voor burgers en 

professionals. De stichting wil daarmee het 

ontwikkelen van innovatieve ideeën ten aanzien 

van de sociale zekerheid met een langere 

termijnhorizon (25 jaar) stimuleren. 

1.2 AANLEIDING 

In het startjaar 2010 heeft het bestuur van de 

Periklesstichting met veel betrokkenen gesprekken 

gevoerd over het idee om op democratische en 

positieve wijze tot de ontwikkeling van creatieve 

en integrale toekomstscenario’s te komen. Met de 

ideeën heeft de Periklesstichting een groot 

netwerk weten te interesseren voor deze aanpak. 

Vele gesprekspartners hebben tijdens deze 

gesprekken duidelijk gemaakt dat zij de behoefte 

hebben om, buiten de kaders van de instituten die 

zij als professional vertegenwoordigen en in een 

veilige omgeving, over de toekomst van de sociale 

zekerheid te kunnen praten, zonder dat er de kans 

bestaat dat zij worden “teruggefloten”. De 

Periklesstichting kan aan deze wens voldoen door 

in besloten Salons de deelnemers te faciliteren. 

Bovendien maakt de Periklesstichting de Salons 

voor de leden minder tijdsintensief, door 

ondersteuning vanuit de ‘eigen organisatie’ te 

bieden.  

 

 

1.3 DOELSTELLING 

De Periklesstichting staat een praktische en 

innovatieve aanpak voor ogen, waarbij zij als 

creatief strategische denktank de deelnemers wil 

stimuleren om “out of the box” oplossingen te 

vinden voor problematiek en thema’s in de sociale 

zekerheid.  

Daarnaast wil de Periklesstichting het denken over 

de sociale zekerheid niet beperken tot de 

vakspecialisten en de bestuurlijke elite, ook 

betrokken burgers zijn van harte welkom als zij een 

bijdrage willen en kunnen leveren in het kader van 

de sociale zekerheid aan innovatieve scenario’s 

voor de vragen in het domein van:  

• arbeid en arbeidsmarkt; 

• zorg en volksgezondheid; 

• inkomen en pensioenen; 

• burgerschap en participatie; 

• duurzaamheid en innovatie; 

• sociaal duurzame economie en 

staatsfinanciën. 

De Periklesstichting wil als laatste de eigen 

organisatie gebruiken om burgers zonder werk, de 

kans te geven om bij een maatschappelijk 

relevante organisatie leerwerkervaring op te doen, 

zodat ze positief kunnen uitstromen (als het even 

kan in het Periklesnetwerk). 

De Periklesstichting nodigt daartoe de deelnemers 

aan de besloten salons, open Ekklèsia en de eigen 

organisatie niet uit op status, politieke voorkeuren 

of verbondenheid aan instituten of belangen, maar 

op het bezit van een nieuw positief elan: de wil om 

buiten de vaste paden nieuwe horizonten te 

ontdekken, op weg naar creatieve en integrale 
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scenario’s voor de sociale zekerheid als 

kapstokbegrip. 

 

De Periklesstichting wil de verschillende gremia 

faciliteren. Door het organiseren van de debat voor 

de maatschappelijk betrokken burgers in de 

Ekklèsia
1
 en voor de bestuurders in Salons, wil de 

Periklesstichting zoveel mogelijk mensen bij het 

ontwikkelen van de innovatieve scenario’s 

betrekken.  

Dat betekent dat de Periklesstichting een groep 

betrokken burgers en professionals bijeen brengt, 

die de realiteit van de sociale zekerheid kennen. 

Uitgangspunt is dat de deelnemers zich buiten de 

gebaande institutionele paden gaan begeven en 

hun kennis gaan gebruiken om “creatief en 

integraal” te denken. De kern van onze opzet blijft 

de werkelijkheid van nu en de mogelijke 

werkelijkheden (scenario’s) in de nabije en verre 

toekomst.  

Op deze wijze denkt de Periklesstichting de 

innovatieve ideeën te inventariseren die er in 

Nederland leven inzake de sociale zekerheid. De 

Periklesstichting wil de beide gremia daarin 

faciliteren en hen stimuleren tot het ontwikkelen 

van toekomstscenario’s voor de sociale zekerheid. 

SUBDOELSTELLING 

Naast bovenstaande hoofddoelstelling heeft de 

Periklesstichting in de statuten de subdoelstelling 

opgenomen om zelf ook zoals Perikles’ daggelden, 

leerwerkbanen aan te bieden aan hoger opgeleide 

burgers met afstand tot de arbeidsmarkt als een 

elementair onderdeel van de taakstelling om zich 

op een maatschappelijk verantwoorde en 

relevante wijze te manifesteren. 

                                                                 

 

1
 In het oude Griekenland was de Ekklèsia het 

belangrijkste wetgevende orgaan 

 

 

1.4 SAMENVATTING 

De Periklesstichting heeft dus volgende 

doelstellingen:  

1. Het democratiseren van de dialoog over de 

toekomst van de sociale zekerheid, door 

burgers (waaronder ook cliënten en 

ondernemers vallen) een platform (Ekklèsia) 

bieden voor hun ideeën en voorstellen.  

2. Het faciliteren van beleidsbepalende 

professionals, om zonder last- en ruggespraak, 

op persoonlijke titel, in alle veiligheid, in 

besloten Salons scenario’s te ontwikkelen voor 

de sociale zekerheid over de komende 25 jaar. 

3. Het samenvoegen van de ideeën van de 

verschillende gremia en deze te ontwikkelen 

tot lange termijn scenario’s. 

4. Het creëren van stageplaatsen en/of 

leerwerkplekken voor hoger opgeleide 

werkzoekenden, gepensioneerden, studenten 

(en andere burgers met een behoefte aan een 

leerwerk of participatiekans). 



 

 

ΠPeriklesstichting Periklesprogramma  

 

6 6 

2. REALISATIE DOELSTELLING 

2.1 ORGANISEREN VAN HET 

MAATSCHAPPELIJK DEBAT 

De Periklesstichting wil de doelstellingen bereiken 

door het organiseren van het maatschappelijk 

debat, met betrokken burgers in Ekklèsia en voor 

professionals en bestuurders in Salons.  

De continuïteit van het organiseren en geven van 

ondersteuning kan echter alleen worden 

gewaarborgd door het opzetten van een 

professionele organisatie. Om ook hierin Perikles 

als voorbeeld te volgen, willen we deze 

organisatie opzetten met mensen die behoefte 

hebben aan leerwerk- en participatieplaatsen. 

SALONS 
In de besloten Salons worden de deelnemers 

uitgenodigd om “creatief en integraal” (out of the 

box) te gaan denken over de sociale zekerheid in 

al haar aspecten voor de nabije en verre 

toekomst. De deelnemers zijn professionals en 

bestuurders uit de politieke, maatschappelijke- en 

cliëntenorganisaties en het bedrijfsleven. Zij 

leveren hun bijdrage zonder last en ruggespraak 

en zonder verantwoording te hoeven afleggen aan 

de instituties die zij vertegenwoordigen. 

EKKLÈSIA 
In de (openbare) Ekklèsia, de sociale media en 

georganiseerde bijeenkomsten, kunnen betrokken 

burgers vrijelijk hun ideeën over de toekomst van 

de sociale zekerheid ventileren. 

De Periklesstichting wil de ideeën vanuit de 

maatschappij actief ‘ophalen’, door het opzetten 

van ideeënteams. 

2.2 HET PERIKLESPROGRAMMA 

De Periklesstichting heeft om de doelstellingen te 

realiseren heeft een programma opgesteld voor 

de cycli die de denktank nodig heeft om van het 

ophalen van ideeën naar het publiceren van 

scenario’s voor bepaalde relevante thema’s.  

Voor de projectcyclus 2013-2016 is als ondertitel 

gekozen: Van Startfoto naar toekomstscenario’s. 

Omdat dit de eerste cyclus is als operationele 

stichting, is voor de neutrale titel gekozen omdat 

de stichting nog niet kan overzien welke thema’s 

ons netwerk en de maatschappij als eersten 

‘aangepakt’ willen zien worden. 

De projectcyclus 2013-2016 bestaat uit drie fasen: 

• De Startfase: Van Startfoto naar Startdossier 

Sociale Zekerheid. 

• De Themafase: Het maatschappelijk debat, 

richting scenario’s.  

• De Finishfase: Van integrale scenario’s naar 

Agora. 

In hoofdstuk 4 wordt het programma verder 

uitgewerkt..  

2.3 FACILITEREN DOOR DE 

PERIKLESSTICHTING 

De Salons en Ekklèsia worden door de 

Periklesstichting gefaciliteerd. De Periklesstichting 

biedt ondersteuning op zowel uitvoerend als op 

inhoudelijk niveau door middel van een denktank. 

De op te richten denktank gaat een 

organisatorisch onderdeel van de Periklesstichting 

vormen. Dit bureau is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en de kwaliteit van het onderzoek. De 

denktank kan desgewenst specifieke onderzoeken 

uitbesteden aan reguliere onderzoeksinstellingen. 

De kwaliteit van de denktank wordt gewaarborgd 

door de Wetenschappelijke Raad.  

2.4 KWALITEITSBORGING 

De Periklesstichting staat voor kwaliteit en een 

eigenzinnige aanpak, eigenzinnig met de nadruk 
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op zinnig. Het gaat om innovatieve ideeën en een 

duidelijk een andere aanpak voor dan tot dusverre 

gangbaar was. Om het wetenschappelijk niveau te 

waarborgen en om op een wetenschappelijk 

verantwoorde wijze voor opdrachtgevers de 

toekomstscenario’s te ontwikkelen, heeft de 

Periklesstichting contact gelegd met verschillende 

universiteiten in Nederland die zich op het gebied 

van onderzoek naar de sociale zekerheid hebben 

onderscheiden. Gebruik makend van deze 

contacten heeft de stichting een 

Wetenschappelijke Raad en een Strategische Raad 

ingesteld. Voor beide adviesraden heeft de 

stichting wetenschappers en bestuurders aan zich 

kunnen binden, die het Bestuur van de 

Periklesstichting zullen bijstaan. 

2.5 ARBEIDSPARTICIPATIE 

De Periklesstichting wil in de uitvoeringspraktijk 

zelf een maatschappelijk relevante bijdrage 

leveren om de groeiende (intellectuele) 

kapitaalvernietiging, door de uitsluiting van 

verschillende burgers (werkloosheid, handicap 

en/of leeftijd) op bescheiden wijzen het hoofd te 

bieden.  

De Periklesstichting ziet in deze groep voor de 

denktank een versterking van de denkkracht en 

uitvoerende kracht. Het feit dat burgers geen 

werk hebben (of sommige studenten geen 

stageplek kunnen vinden), maakt hen tot ideale 

kandidaten voor het onafhankelijk uitvoeren van 

facilitaire taken in een denktank, die politici en 

bestuurders los van de instituten creatieve en 

integrale scenario’s wil aanbieden. 

De Periklesstichting wil burgers zonder werk en 

inkomen faciliteren met (betaalde) leerwerk 

plekken en een inhoudelijke begeleiden door de 

leden van de Wetenschappelijke Raad. 
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3. HET PERIKLESPROGRAMMA 

3.1 PREAMBULE 

De Periklesstichting staat een praktische en 

innovatieve aanpak voor ogen, waarbij zij als 

creatief strategische denktank de deelnemers wil 

stimuleren om creatieve en integrale ideeën te 

ontwikkelen voor de toekomst van de sociale 

zekerheid. De Periklesstichting heeft daarvoor een 

programma opgesteld: het Periklesprogramma.  

Het Periklesprogramma bestaat, zoals eerder 

vermeld uit drie fasen.  

• De Startfase: Van Startfoto naar Startdossier 

Sociale Zekerheid. 

• De Themafase: Het maatschappelijk debat, 

richting scenario’s.  

• De Finishfase: Van integrale scenario’s naar 

Agora. 

In de komende paragrafen wordt nader op 

ingegaan op de werkzaamheden achter deze 

fasen. 

De Periklesstichting maakt in het programma 

gebruik van innovatieve onderzoeksmethoden 

zoals:  

• het afnemen van diepte-interviews (van 

beleidsbeslissers en burgers die van buiten de 

instituten komen) zodat standaard dialogen 

worden vermeden en de geïnterviewde wordt 

geprikkeld om “out of the box” te denken; 

• het vormgeven aan integraal denken met 

behulp van het door de Periklesstichting 

ontwikkelde waaierdenken
©

 met inzet van 

het Waaierspel
©

; 

• het creëren van een multidisciplinaire 

Redactieraad van politici, bestuurders en 

wetenschappers (op persoonlijke titel) om 

interviews voor te bereiden en de uitkomsten 

thematisch te ordenen; 

• het creëren van een interne denktank (van 

creatieve burgers) die in staat zijn om 

enerzijds ondersteuning te bieden aan de 

Redactieraad en de salons, en anderzijds 

bestaande ideeën en aannames te 

doorbreken. 

3.2 DE STARTFASE: VAN STARTFOTO 

NAAR STARTDOSSIER SOCIALE 

ZEKERHEID 

DE STARTFOTO 
De Startfoto is een inventarisatie van thema’s, 

ideeën, meningen, visies die uit de diepte-

interviews naar voren komen. 

Centraal staat hierbij een mix van de eerder 

genoemde aandachtvelden: 

• arbeid en arbeidsmarkt;  

• zorg en volksgezondheid;  

• inkomen en pensioenen;  

• burgerschap en participatie;  

• duurzaamheid en innovatie;  

• sociaal duurzame economie en 

staatsfinanciën. 

Het Startdossier Sociale Zekerheid is het resultaat 

van de genomen Startfoto en vormt de input voor 

de dialoog in de te organiseren Ekklèsia en 

Themasalons 

HET DIEPTE-INTERVIEW (STARTFOTO) ALS 

VERTROUWELIJK STARTPUNT. 
Een van de stappen om te komen tot de 

ontwikkeling van een Startdossier is het houden 

van diepte-interviews met politici, bestuurders, 
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wetenschappers en toonaangevende 

ondernemers wier publieke profiel (en drukke 

agenda) salonbezoek onmogelijk maakt. Zij 

worden op persoonlijke titel uitgenodigd. De 

geïnterviewde wordt geprikkeld om “out of the 

box” te denken wat volgens hen de thema’s zijn 

die voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s 

voor de sociale zekerheid van belang kunnen zijn. 

Dit stimuleert de Periklesstichting door ongewone 

combinaties tussen interviewer(s) en 

geïnterviewden te regelen en door de inzet van 

het Waaierspel©, waarover in de volgende 

paragraaf meer te lezen is. 

Het uitgangspunt van de interviews is dat de 

geïnterviewden altijd zonder last en ruggespraak 

hun ideeën kunnen uiten en de interviewer, ook al 

heeft deze een andere visie, zijn of haar mening 

buiten beschouwing laat, maar slechts wijst op de 

consequenties van de ideeën voor de diverse 

aandachtsvelden binnen de sociale zekerheid.  

De geïnterviewde moeten van het risico 

gevrijwaard worden dat de door hen uitgesproken 

visies en idealen in de institutionele discussies 

tégen hen gebruikt gaan worden. De uitkomsten 

van de interviews worden ten behoeve van de 

‘leden’ van de Redactieraad en de Themasalons 

beschikbaar gemaakt, en (desgewenst) alleen 

geanonimiseerd naar buiten gebracht. 

De Periklesstichting faciliteert deze gesprekken en 

is er verantwoordelijk voor dat de anonimiteit van 

beide “partijen”wordt gewaarborgd  

REDACTIERAAD 

De Periklesstichting laat zich bij de voorbereiding 

en uitvoering van interviews als de organisatie 

bijstaan door een Redactieraad. De Redactieraad 

bereidt de diepte-interviews (Startfoto’s) en 

startsalons voor. Daarnaast bundelt ze de 

uitkomsten tot het Startdossier Sociale Zekerheid. 

Ook bij het samenstellen van de scenario’s in een 

later stadium heeft de Redactieraad een centrale 

rol. 

De Redactieraad bestaat uit genodigde politici, 

wetenschappers, bestuurders en ondernemers. In 

de redactieraad kunnen indien zij dat wensen de 

maatschappelijke aandeelhouders’ 

vertegenwoordigd. (Maatschappelijke 

Aandeelhouders zijn sponsoren, die tevens 

inhoudelijk themahouder binnen de denktank 

willen zijn, hierover later meer)  

Het resultaat van deze interviews wordt 

geanalyseerd en gebundeld. Deze bundel vormt 

daarmee een serie inkijkjes in de persoonlijke 

visies van de geïnterviewden over het domein van 

de sociale zekerheid in relatie met de domeinen 

werk en inkomen, pensioenen, gezondheid en 

zorg, burgerschapen en democratie of innovatief 

en duurzaam ondernemerschap.  

Deze bundeling vormt de input voor besloten 

Startsalons waar vertegenwoordigers vanuit de 

politiek, wetenschap, bestuur, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers worden uitgenodigd 

om los van de instituties die zij normaliter 

vertegenwoordigen op een creatieve en 

opbouwende wijze op de visies te reageren. 

DE STARTSALON ALS GEMEENSCHAPPELIJK STARTPUNT 

De Startsalon is een brainstormsessie 

(werkbijeenkomst), waarin de deelnemers 

thema’s gaan identificeren op basis hun eigen 

visie/kennis en de bundeling van de persoonlijke 

vergezichten uit de diepte interviews. Op deze 

wijze wordt een bredere context dan de normale 

begrenzingen van de Sociale Zekerheid in kaart 

gebracht.  

Door middel van het organiseren van de 

Startsalons wil de Periklesstichting de 

mogelijkheid bieden om samen met de 

deelnemers de geïnstitutionaliseerde discussies 

over de sociale zekerheid open te breken. Zo 

verzekert zij zich ervan dat de ontwikkelde 

scenario’s en oplossingen maatschappelijk- en 

politiek relevant zijn. 

Er worden aan het begin van elke cyclus 2-3 tal 

Startsalons georganiseerd. Zij worden in een meer 

open setting dan de interviews geplaatst.  
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Voor de deze Startsalons worden uitgenodigd: 

• de leden van de Wetenschappelijke Raad 

(wetenschappers uit de ledenlijst van de 

Redactieraad en/of de Themasalons);  

• de Strategische Adviesraad (een soort 

ambassadeurs, die de ideeën vanuit de 

burgerdenktank inhoudelijk willen helpen 

verspreiden); 

• de specialisten en creatieve- "out of the box" 

denkers, die zich hebben aangemeld bij de 

eigen denktank.  

Tijdens de Startsalon gaan de genodigden in een 

één-daagse besloten bijeenkomst op basis van de 

eigen ideeën en de bundeling van ideeën uit de 

diepte-interviews in een gemêleerd gezelschap op 

zoek naar integrale verbanden binnen de sociale 

zekerheid en het identificeren van de thema’s die 

van belang zijn voor de toekomst van de sociale 

zekerheid. De werkvorm is de brainstormsessie. 

De Periklesstichting heeft daarvoor het 

Waaierdenken® ontwikkeld. Er voor deze vorm 

gekozen, om de deelnemers te stimuleren om Out 

of the box te gaan denken.  

Doel van de startsalons is:  

• hoe de startfoto van losse vergezichten 

thematisch te integreren zijn; 

• welke thema’s van belang zijn voor de dialoog 

over de sociale zekerheid; 

• welke thema’s een nader onderzoek in 

themasalons verdienen.  

HET WAAIERSPEL
©: EEN OPSTAP TOT INTEGRAAL 

DENKEN 

Door gebruik te maken van het door het bestuur 

van de Periklesstichting ontwikkelde waaierspel 

wordt het integrale denken bevorderd. Het 

waaierspel bevat een aantal thema’s van zowel 

binnen als buiten het domein van de sociale 

zekerheid. De thema’s uit het waaierspel kunnen 

tijdens de brainstormsessies gebruik gaan worden 

om de ideeën die tijdens de salons en Ekklèsia 

ontstaan direct te toetsen aan andere 

maatschappelijke thema’s die wellicht voor de 

sociale zekerheid van belang zijn. Het bestuur 

verwacht hierdoor een verscherping voor de 

gedachtevorming tijdens Ekklèsia en Salons. 

In concreto wil de Periklesstichting een kaartspel 

produceren, en uitdelen aan de deelnemers. Ieder 

mag een idee uitspreken bij een of meerdere 

themakaarten; het integrale ‘beeld’ ontstaat als 

de andere spelers de consequenties van het idee 

voor hun thema of veld benoemen. 

PUBLICATIE STARTDOSSIER TOEKOMST SOCIALE 

ZEKERHEID. 

Het Startdossier Sociale zekerheid is de opstap 

naar het maatschappelijk debat. De resultaten van 

de interviews en de startsalons worden 

gepubliceerd. Voor het publiceren van het 

Startdossier maakt de Periklesstichting gebruik 

van alle instrumenten die haar daartoe ter 

beschikking staat: Sociale Media, pers, publicaties 

.... . 

3.3 THEMAFASE: HET 

MAATSCHAPPELIJK DEBAT  

Het Startdossier Sociale Zekerheid vormt de input 

voor een brede maatschappelijke dialoog in de 

openbare Ekklèsia die toegankelijk zullen zijn voor 

een brede vertegenwoordiging uit de 

maatschappij en voor de (besloten) Salons waar 

vertegenwoordigers vanuit de politiek, 

wetenschap, bestuur, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers worden uitgenodigd 

om los van de instituties die zij normaliter 

vertegenwoordigen op een creatieve wijze op de 

thema’s van het Startdossier te reageren en 

innovatieve ideeën te ontwikkelen. 

De Periklesstichting organiseert op basis van het 

Startdossier (digitale) Themasalons en Ekklèsia en 

ondersteunt deze met de input vanuit de eigen 

denktank. Burgers worden actief benaderd, zowel 

op persoonlijk niveau als via de sociale media. 

Ook op dit punt wil de Periklesstichting streven 

naar de financiële middelen, om eigen 

leerwerkplekken aan te kunnen bieden. 
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3.3.1 HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT 
Het organiseren van het Maatschappelijk Debat 

Sociale Zekerheid is de tweede fase in het 

ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de 

sociale zekerheid. Het startpunt is de publicatie 

van het Startdossier Sociale Zekerheid.  

Het maatschappelijk debat wordt op twee 

manieren georganiseerd, door middel van 

themasalons en ekklèsia. 

  

3.3.2 THEMASALONS 
Per geïdentificeerd thema worden themasalons 

georganiseerd. Themasalons zijn 

brainstormsessies die in principe betrekking 

hebben op 1 thema zoals die in het Startdossier 

Sociale Zekerheid zijn gepubliceerd.  

Om een zo groot mogelijke openheid tussen de 

deelnemers van de themasalons te bevorderen en 

hen los te maken van de ideeën en paradigma’s 

binnen de instituten die zij normaliter 

vertegenwoordigen worden hebben de 

themasalons een besloten karakter. Van de 

Salonleden wordt verwacht dat zij zelf de 

vertrouwelijkheid van de salons respecteren.  

Voor deze themasalons worden professionals 

uitgenodigd om een dialoog te voeren over het 

thema dat hun interesse heeft. In de salons staat 

niet (alleen) de dialoog centraal, maar wordt ook 

het ruimte geven aan de persoonlijke drijfveren 

en idealen van de individuele leden. De salons 

hebben tot doel om ideeën en idealen te laten 

samensmelten met andere ideeën, tot werkbare 

creatieve alternatieven voor bestaand en 

toekomstig beleid. Het vinden van consensus is 

niet het centrale doel van de salongesprekken !  

Een grote diversiteit aan ideeën bieden de 

mogelijkheid tot en brede dialoog. 

Van de deelnemers aan de Themasalons wordt 

verwacht dat zij de stichting helpen bij het 

handhaven van een goede kwaliteit aan 

onderzoekers en onderzoeken (wetenschappelijke 

raad) en de ontwikkelde ideeën zachtjes helpen 

landen (strategische raad). Daarnaast hecht de 

stichting er belang aan dat de deelnemers zich 

identificeren met de Periklesstichting door het bij 

het naar buiten optreden over een bepaald thema 

dit als ambassadeur van de Periklesstichting te 

doen. 

Elk van de themasalons kan op basis van een 

eigen dossier een programma op voor een klein 

aantal besloten salons opstellen. De 

Periklesstichting zelf beperkt zich tot het 

organiseren en faciliteren van deze besloten 

salons. De leden van de themasalons krijgen hun 

eigen toegang tot het verborgen salondeel van de 

website. Hier kunnen de leden elkaar digitaal 

spreken en/of salons organiseren. Ook is het 

mogelijk om ideeën, voorstellen of tussenstappen 

te laten ondersteunen of te onderzoeken door de 

Periklesstichting.  

Elke themagroep benoemt een Themabeheerder, 

die de andere Themagroepen (uit dezelfde 

projectcyclus) op de hoogte houdt van de 

vorderingen van de eigen ‘salon’. 

De eigen denktank van de Periklesstichting 

ontwikkelt parallel aan de salons, op basis van alle 

gegevens, verschillende adviezen en/of scenario’s 

voor de verschillende themagroepen. 

3.3.3 EKKLÈSIA 
Naast de besloten (Thema)Salons gaat de 

Periklesstichting starten met de organisatie van 

Ekklèsia voor belangstellende burgers door het 

land. Voor de Ekklèsia worden belangstellenden 

uit de maatschappij uitgenodigd om zich uit te 

spreken over de geïnventariseerde thema’s. 

Op basis van de verschillende themadossiers, 

geeft de Periklesstichting een open podium aan 

praktijkprofessionals en burgers, die normaal wel 

geconfronteerd worden met nieuw beleid maar 

aan het ontstaan ervan vaak part noch deel 

hebben gehad.  

De uitkomsten van de Ekklèsia worden gebundeld 

en samengevoegd met de uitkomsten van de 
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Themasalons. De uitkomsten worden op hun 

beurt omgezet in preadviezen en worden voor 

feedback voorgelegd aan geïnterviewden, de 

deelnemers van de Salons en voor 

belangstellenden uit de Ekklèsia.   

De Periklesstichting zal op allerlei manieren 

mensen betrekken bij de discussies van de salons.  

Hierbij valt te denken aan: 

• sociale media; 

• video oproepen; 

• universiteitscolleges; 

• publieke optredens. 

Buiten de denktank om, zal de Periklesstichting 

voor deze activiteiten zoveel mogelijk werken met 

burgers die ongewild aan de zijlijn staan 

(stagiaires zonder stageplek, werkzoekenden, 

ZZP’ers zonder opdracht, gepensioneerden met 

de behoefte aan participatie, gehandicapten etc. 

Hiermee hoopt de Periklesstichting enerzijds veel 

mensen via direct nuttig maatschappelijk werk 

plezier en een inkomen te geven, en anderzijds 

een groot netwerk op te bouwen van betrokken 

burgers met innovatieve ideeën. 

TUSSENTIJDSE ADVIEZEN 
Indien er in dit stadium toch al behoefte is aan 

adviezen zal de Periklesstichting deze opstellen. 

De Periklesstichting is per slot van rekening geen 

wetenschappelijk bureau, maar een creatief-

strategische denktank die praktische adviezen wil 

formuleren voor iedereen of elke organisatie die 

daar professioneel behoefte aan heeft.  

De kosten voor het opstellen van de tussentijdse 

adviezen zullen wel bij de vraagstellende partij 

worden gelegd. 

SOCIALE MEDIA 
De Sociale Media zijn een belangrijk onderdeel 

van het maatschappelijk debat. Deze wijze van 

communiceren zal met name voor jongeren 

aantrekkelijk zijn en de jongeren meer betrekken 

bij het onderwerp.  

Voor het organiseren van het maatschappelijk 

debat via Sociale Media zal de Periklesstichting 

een beroep moeten doen op deskundigen. 

3.4 FINISHFASE: VAN INTEGRALE 

SCENARIO’S NAAR AGORA 

Het project wordt afgesloten met het in de 

publiciteit brengen van de toekomstscenario’s 

voor de sociale zekerheid in een of meerdere 

eindpublicaties.  

De stichting zorgt er samen met de betrokken 

burgers en de ‘ambassadeurs’ voor dat de 

scenario’s op de politieke agenda komen en 

blijven. 

EINDSCENARIO’S 

De denktank en de Redactieraad spelen een 

centrale rol bij het integreren van de uitkomsten 

van de Startfoto’s, het Startdossier en de Ekklèsia 

tot innovatieve en integrale scenario’s formuleren 

binnen elk van de thema’s.  

De adviezen wordt tijdens deze fase informeel 

getoetst bij de salonleden en de 

netwerkcontacten van de stichting. 

Deze Eindscenario’s kunnen per thema 

verschillend van aard zijn en de oplossingen 

kunnen en mogen met elkaar conflicteren.  

Het verkrijgen van consensus ligt dan ook niet in 

de doelstelling van de Periklesstichting. 

3.5 DE AGORA 

Het Periklesprogramma wordt afgesloten met een 

Agora (markt), waarin alle ontwikkelde 

Eindscenario’s worden gepresenteerd. 

Voor deze Agora (markt) worden alle deelnemers 

aan de verschillende salons en de Ekklèsia 

uitgenodigd.  

De scenario’s van de Periklesstichting blijven 

hooguit preadviezen, waar de instituten en 

beleidsbeslissers hun eigen belangen op kunnen 

loslaten. 
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De eindscenario’s worden overhandigd aan de 

genodigden, en afspraken worden gemaakt over 

de ondersteuning vanuit Perikles met betrekking 

tot de implementatie ervan.  

De meest veelbelovende Eindscenario’s worden 

door de salonleden meegenomen naar hun eigen 

wetenschappelijke instituten, politieke partijen, 

bestuurs- en beleidsinstituten en ondernemingen. 

De Periklesstichting weet zich hiermee verzekerd 

van een effectief netwerk van ambassadeurs, 

zonder dat de instituten worden genegeerd. De 

adviezen van de Periklesstichting blijven hooguit 

preadviezen, waar de instituten en 

beleidsbeslissers hun eigen belangen op kunnen 

loslaten. 

De stichting zoekt in deze fase actief ‘het nieuws’, 

waaronder het schrijven van artikelen in kranten 

en tijdschriften. 

De woordvoerder zal diverse ideeën en scenario’s 

publiek maken via een mediacampagne 
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4. HET MAATSCHAPPELIJK 

AANDEEL 

4.1 HET MAATSCHAPPELIJK AANDEEL 

De Periklesstichting investeert dus veel in het 

democratiseren van de dialoog rond de sociale 

zekerheid, door het ondersteunen van politici, 

bestuurders, wetenschappers, burgers en 

ondernemers. 

Daarnaast wil de stichting via leerwerkplekken, 

mensen zonder werk, inkomen of mensen die 

buitengesloten worden van de maatschappij, een 

kans bieden positief in en door te stromen.  

Dat kan en wil de stichting alleen doen als de 

maatschappij waarde willen toekennen aan de 

activiteiten van de stichting; niet alleen een 

waarde in waardering maar ook de mogelijkheid 

bieden om de activiteiten van de Periklesstichting 

op een professionele te kunnen uitvoeren. 

Financiering is daarom noodzakelijk.  

Om deze financiering te stimuleren biedt de 

Periklesstichting de mogelijkheid aan organisaties 

en instituten om via het aanschaffen van een 

Maatschappelijk Aandeel in het 

Periklesprogramma participeren. De 

aandeelhouders geven hiermee vorm aan hun 

betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en 

meer specifieke de betrokkenheid bij de 

ontwikkeling van langetermijnvisies voor de 

sociale zekerheid.  

Met het aanschaffen van een Maatschappelijk 

Aandeel wordt de aandeelhouder naast financier 

ook deelnemer/themahouder aan het debat in en 

buiten de denktank. 

4.2 MAATSCHAPPELIJKE WAARDE 

Reeds vanaf de eerste stappen van het 

uitvoeringsprogramma, kiest de Periklesstichting 

er expliciet voor om een maatschappelijke 

meerwaarde te leveren. 

 

 

 

De Startfoto’s, de Startsalons, het Startdossier, de 

Themasalons en de Ekklèsia zijn gerangschikt rond 

aandachtsvelden, waarbij de genodigden zelf 

onderliggende thema’s kiezen die een uitwerking 

behoeven. 

De Periklesstichting gaat uit van de volgende 

aandachtsvelden: 

• arbeid en arbeidsmarkt;  

• zorg en volksgezondheid;  

• inkomen en pensioenen;  

• burgerschap en participatie;  

• duurzaamheid en innovatie;  

• sociaal duurzame economie en 

staatsfinanciën. 

Op elke van deze velden streeft de 

Periklesstichting naar het betrekken van politici, 

bestuurders, wetenschappers, ondernemers en 

burgers bij het tot stand brengen van integraal, 

creatief en toekomstbestendig nieuw beleid. 

De Periklesstichting faciliteert de verschillende 

groepen op diverse manieren: 

• inhoudelijk invloed op de diepte-interviews 

via de redactieraad; 

• open ruimten in de diverse salons; 

• inhoudelijke ondersteuning vanuit de 

denktank; 

• inhoudelijke voeding vanuit het 

ambassadeursnetwerk; 

• beïnvloeding van de publieke discours via o.a. 

de (sociale)media; 

• leerwerk ervaringsplaatsen en stageplekken 

aan een beperkt aantal hoog opgeleide 

studenten/werkzoekenden/gepensioneerden.  
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4.3 WAARDE VAN EEN MAATSCHAPPELIJK AANDEEL 

Het moge duidelijk zijn dat een Maatschappelijk 

Aandeel geen juridische betekenis heeft, en geen 

uitwisselbare waarde heeft ten opzichte van echte 

waardepapieren. De Maatschappelijke Aandelen 

zijn slechts een officiële bevestiging van het feit 

dat de houder ervan een maatschappelijk 

betrokken persoon of organisatie is, die naast zijn 

financiële steun ook een inhoudelijke steun wil 

leveren. 

De Periklesstichting gaat er desalniettemin van uit 

dat de ‘Maatschappelijke Aandeelhouder’ waarde 

moet ondervinden van de investering in het 

Periklesprogramma. 

In de ogen van de Periklesstichting zijn er 

verschillende argumenten te bedenken om een 

Maatschappelijk Aandeel in de “goede doelen”  

van de burgerdenktank te kopen: 

• De gehele aanpak fungeert als een breed 

klankbord voor de eigen thema’s in de eigen 

organisatie. 

• Problemen of moeilijkheden van de eigen 

organisatie worden omgezet in oplossingen 

binnen integrale scenario’s. 

• De ‘Maatschappelijke Aandeelhouder’ is 

aantoonbaar actief betrokken bij de 

activiteiten van de Periklesstichting. 

• De organisatie kan met de Periklesstichting 

MVO beleid uitvoeren, dat ook in het  

voordeel van de eigen organisatie werkt 

(invloed, Goodwill enzovoort). 

• De organisatie kan desgewenst de denktank 

steunen met het inzetten van medewerkers 

(die anders in een exittraject zouden komen). 

• De aandeelhouder kan via het 

Periklesnetwerk ‘eigen’ ideeën, thema’s en 

innovatiewensen buiten de eigen organisatie 

ontwikkelen, en ‘versterkt en onderbouwd’ 

terugvoeren naar de organisatie. 

 

4.4 INHOUD VAN EEN 

MAATSCHAPPELIJK AANDEEL 

Concreet geeft het bezit van een Maatschappelijk 

Aandeel in de Periklesstichting toegang tot de 

volgende activiteiten: 

• Lidmaatschap van de redactieraad, waardoor 

men eigen thema’s en ideeën kan inbrengen 

in de groep die de diepte-interviews met 

(toekomstige) beleidsbeslissers voorbereid en 

uitwerkt of ruimte als geïnterviewde. 

• Lidmaatschap van de Startsalons, waar de 

onderzoeksprogramma’s worden vastgesteld. 

• Mede-”‘eigenaar” van een of meerdere 

Themasalons binnen een of meerdere 

aandachtsvelden. 

• Inhoudelijk aandeel in de integrale scenario’s. 
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5. DE PERIKLESORGANISATIE 

5.1 BESTUUR EN ADVIESORGANEN IN 

DE PERIKLESSTICHTING 

BESTUUR 
De Periklesstichting heeft een Algemeen Bestuur 

dat bestaat uit maximaal 7 leden, maar altijd uit 

een oneven aantal zal bestaan. 

Het is mogelijk dat het algemeen bestuur besluit 

een Dagelijks Bestuur te benoemen, die zal 

bestaan uit de voorzitter, (vice-voorzitter), 

secretaris en penningmeester. 

Het Algemene Bestuur ontvangt een 

bestuursvergoeding. 

STRATEGISCHE ADVIESRAAD 
Naast het Algemene Bestuur, kent de stichting 

een Strategische Adviesraad. Deze raad houdt zich 

bezig met de strategie en de positionering van de 

stichting. 

De adviesraad bestaat uit Redactieraadsleden 

en/of Salonleden, die hebben aangegeven dat ze 

gevraagd en ongevraagd advies over de koers en 

strategie van de stichting willen geven. 

Tevens geven de leden aan waar in (toekomstige) 

adviestrajecten de nadruk op moet worden 

gelegd. Zij hebben een antennefunctie voor 

inhoudelijke trends. 

De leden van de Strategische Adviesraad zijn 

tevens in staat om de pré-adviezen en scenario’s 

verdere uitwerking te geven bij de reguliere 

beleidsgremia.   

Hiertoe komen de leden in principe eenmaal per 

jaar bijeen. 

Naar buiten toe fungeren ze als een soort 

ambassadeurs voor de ideeën die in de denktank 

ontwikkeld worden.  

De leden van de Strategische Adviesraad 

ontvangen een vergoeding. 

 

 

 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD 
De tweede adviesraad is de Wetenschappelijke 

Raad.  

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 

Redactieleden en/of Salonleden met een 

wetenschappelijke achtergrond, die aangeven 

twee taken voor de denktank op zich te willen 

nemen: enerzijds het uitzetten van extern 

onderzoek en het bewaken van de kwaliteit van 

de Perikles onderzoeken en anderzijds de 

inhoudelijke begeleiding van de Periklesdenktank 

burgerleden (via een meester-gezel systeem) 

Deze raad komt eveneens eenmaal per jaar bijeen 

Ook deze raad krijgt een vergoeding. 

5.2 UITVOERINGSORGANEN BINNEN DE 

PERIKLESSTICHTING. 

DIRECTIE 
Mocht het Algemeen Bestuur besluiten tot het 

instellen van een Dagelijks Bestuur, of besluiten 

de eigen taak te beperken tot een bestuur op 

afstand, dan zal het bestuur een directiestatuut 

opstellen, waarmee een ‘directie’ gegrondvest 

wordt. 

Deze directie (uit een of meerdere personen 

bestaande) zal te allen tijde opereren binnen de 

grenzen van de wet en het directiestatuut. 

REDACTIERAAD 
De Periklesstichting heeft een Redactieraad die 

bestaat uit politici, wetenschappers, bestuurders, 

ondernemers en representanten van de 
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‘maatschappelijke aandeelhouders’ van de 

Periklesstichting.  

De taken van de Redactieraad bestaan onder 

andere uit: 

• Het inhoudelijk voorbereiden van de 

Startfoto’s. 

• Het desgewenst het afnemen van (een) 

diepte-interview(s). 

• Het bewaken en de verantwoording op zich 

nemen voor de innovativiteit, creativiteit en 

het integrale karakter van het Startdossier. 

• Het bewaken van de agenda van de 

Themasalons. 

• Het bewaken van het interdisciplinaire 

karakter van de Themasalons, en de daaruit 

voortkomende liaisontaken. 

• Het bewaken van het creatieve en integrale 

aspect van de Eindscenario’s en de 

bruikbaarheid van de mogelijke 

voorbeeldprojecten. 

De Redactieraad komt zo vaak bijeen als zij zelf 

nodig acht. Dit kan ook digitaal binnen de 

afgeschermde ruimte van de Perikleswebsite. 

De leden van de Redactieraad worden voor hun 

inzet vergoed. 

DENKTANK 
De Denktank van de Periklesstichting bestaat uit 

een Hoofd Onderzoek en een groep van stagiaires, 

studenten, gepensioneerden en/of hoger 

opgeleide werkzoekenden met een zekere afstand 

tot de arbeidsmarkt.  

De idee achter de keuze voor stage en leerwerk 

ervaringsplaatsen is al toegelicht in de paragraaf 

over de ‘Maatschappelijke Aandelen’. 

Samengevat vindt de Periklesstichting het 

belangrijk dat stagiaires en werkzoekenden een 

kans wordt geboden om hun persoonlijke stage of 

zoektocht naar werk, op een maatschappelijk 

relevante wijze vorm te geven, conform de 

daggelden die de politicus Perikles ooit invoerde 

om burgers met participatiebehoefte daartoe 

financieel in staat te stellen 

De Periklesstichting vergoedt de stageplekken en 

leerwerkplekken, in ruil voor een bijdrage van de 

betreffende medewerkers. 

Deze zienswijze valt binnen het concept van het 

facilitair democratiseren van het politiek-

bestuurlijke discours. 

VERWACHTINGEN 
Van de betreffende ‘medewerkers’ wordt een 

positieve grondhouding en een creatieve en open 

geest verwacht. 

Van de ‘Maatschappelijke Aandeelhouders’ wordt 

verwacht dat ze een bijdrage aan de kosten op 

zich neemt, waarbij ze ook eigen (pre-WIA) 

personeel mag inbrengen voor een functie bij de 

denktank. 
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5. COMMUNICATIE & PUBLICITEIT 

Omdat de Periklesstichting tot nu toe alleen bij 

wetenschappelijk en bestuurlijk Nederland 

bekend is, is het van belang om dit project via de 

publiciteit op de kaart te zetten door het 

organiseren van PR- en media-acties.  

Een goede, professioneel vormgegeven PR 

campagne is essentieel om zowel individuele 

burgers, evenals beleidsbeslissers te betrekken bij 

het trendwatchen en het op de juiste wijze over 

de behandelde onderwerpen adviseren van 

politiek en bestuurlijk Den Haag. 

De Periklesstichting zal daartoe samenwerken met 

een PR bureau met innovatieve en controversiële 

aanpak van publiciteitsactiviteiten, waarbij de 

Periklesstichting hoopt de eigen burgerleden PR 

vaardigheden bij te brengen  

5.1 SOCIALE MEDIA 

Dit onderdeel zal separaat worden ingevuld; het 

gaat hierbij om het zowel strategisch als 

operationeel inzetten van sociale media. Via deze 

media wil de stichting zoveel mogelijk positief 

elan uit de burgers halen, en dan met name uit 

groepen die niet of nauwelijks bij de 

beleidsvorming worden betrokken. Denk aan 

jongeren, allochtonen en cliënten van de sociale 

zekerheid.  

Alleen zo kan de dialoog rond de sociale zekerheid 

echt worden gedemocratiseerd. 

5.2 DE WEBSITE ALS KENNISBANK 

Een traditionele website is vaak niet meer dan een 

digitaal visitekaartje. Dat is niet voldoende voor 

een strategische denktank, die zoveel mogelijk 

ideeën en mogelijke scenario’s wil helpen 

vormgeven. 

Een eerste stap op weg naar een interactieve 

denktank, is een interactieve website.  

Een website met een kennisbank, een forum voor 

ideeën waar mensen zich omheen kunnen 

verzamelen. 

Daarom zal de Periklesstichting, zodra de eerste 

fase de Startfoto van start gaat haar website 

inrichten met een betere, meer uitnodigende 

toon en techniek voor de input van ideeën. 

Op basis van de inbreng in dit internetforum 

nodigt de Periklesstichting de inzenders uit voor 

een Ekklèsia, een open salon, waarop iedereen 

welkom is.  

De leden van de themasalons krijgen hun eigen 

toegang tot het verborgen salondeel van de 

website. Hier kunnen de leden elkaar digitaal 

spreken en/of salons organiseren. Ook is het 

mogelijk om ideeën, voorstellen of tussenstappen 

te laten ondersteunen of te onderzoeken door de 

denktank van de Periklesstichting. 

5.3 DIGITALE TECHNIEKEN. 

De Periklesstichting zal voor het benaderen van 

burgers en het verspreiden van haar ideeën, 

zoveel mogelijk gebruik maken van digitale 

technieken (koppelingen, QR codes, publicaties op 

ongewone plaatsen etc. 

Dit alles om ook de inhoudelijke dialoog bekent te 

maken aan zoveel mogelijk geïnteresseerde 

burgers.
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6. ORGANISATIEGEGEVENS.  

 
PERIKLESSTICHTING 

Weideweg 53 

1276 AB Huizen 

M:  +31 (0)6 81 00 98 52 (voorzitter) 

T:  +31 (0)6 130 59 889 (financiën) 

E:  info@periklesstichting.nl   

I: www.periklesstichting.nl  

 

BESTUUR (DAGELIJKS BESTUUR) 

Voorzitter: drs. Michèl F. van den Brun  

Secretaris: drs. Henny de Munnik LL.M. 

Penningmeester:  drs. Henny de Munnik LL.M. 

Bestuursleden : drs. Jacob H. Hooiveld 

 

ZAKELIJKE EN JURIDISCHE GEGEVENS. 

Inschrijving KvK Alkmaar onder nummer 51453355 

Status: Stichting en Algemeen maatschappelijk Nut Beogende Instelling (in aanvraag) 

Bankrekening Triodosbank: IBAN NL02 TRIO 0254 8385 96 
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Bijlage 1 Begroting Projectcyclus 2013-2016 

De Projectcyclus brengt de volgende kosten met zich mee. 

 

1. Basiskosten. 

Vergaderkosten/Vacatiegelden (Redactieleden en adviesleden) 

- 25 leden (100 Euro per vergadering) x 20 bijeenkomsten per cyclus  

Kantoorkosten (50 m x 200 Euro) per cyclus en bijkomende kosten 

Reiskosten/representatiekosten 

Begeleidingskosten/werkplekaanpassingen leerwerkmedewerkers 

Bestuursvergoedingen    

 

 

 

50.000 

40.000 

45.000 

40.000 

60.000 

2. PR en Communicatie 

De website 

- Het aanpassen en onderhoud van de Perikles website   

- De uitvoer van de websitetaken en sociale media 

Publicaties 

 

 

10.000 

20.000 

25.000 

3. Uitvoeringsteams 

Inhuren uitvoeringskracht/begeleiden en opleiden 

 

 

100.000 

 

4. Netwerkactivering 

Netwerk actief benaderen personele inzet    

 

25.000 

 

5-6. Interviews 

15 interviews los van de werkomgeving, inclusief catering   

 

25.000 

 

7-8. Startfoto en Startdossier 

De startfoto’s en het Startdossier zijn als WMV en/of PDF te downloaden 

en in druk beschikbaar   

   

20.000 

 

Totaalkosten: Projectcyclus 2013-2016     

  

460.000 

 

De kosten worden onderbouwd met het uitgeven van maatschappelijke aandelen (80.000 Euro per thema per 

cyclus). Maatschappelijke Aandelen zijn slechts een publicitaire naamgeving voor sponsoren, die tevens 

hebben aangegeven een inhoudelijke bijdrage te willen leveren binnen de denktank. 

De aandelen hebben geen juridische of economische waarde, en zijn derhalve ook niet verhandelbaar of 

inwisselbaar tegen andere waardepapieren. 
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De Periklesstichting wil creatieve en integrale scenario’s ontwikkelen op de volgende gebieden: 

• arbeid en arbeidsmarkt; 

• zorg en volksgezondheid; 

• inkomen en pensioenen; 

• burgerschap en participatie; 

• duurzaamheid en innovatie; 

• toekomstbestendige economie en 

staatsfinanciën. 

Maatschappelijke Aandeelhouders (MA) zijn organisaties en/of burgers die geinteresseerd zijn in een of 

meerdere thema’s, en daar zowel een inhoudelijke als een financiele bijdrage aan willen leveren. Meerdere 

thema’s per MA of meerdere MA per thema zijn mogelijk. 

Mocht de stichting meer inkomsten uit maatschappelijk aandelen halen, dan gepland, dan zal de stichting 

deze gelden gebruiken om meer leerwerkplekken aan te bieden aan burgers die buiten de boot vallen, waar 

het gaat om arbeid en/of participatie. 

Indien maatschappelijk gewenst, kan de stichting ook besluiten om meer thema’s in de burgerdenktank te 

behandelen. 

Heeft de stichting in een cyclus minder inkomsten uit maatschappelijke aandelen, dan zal het die thema’s niet 

uitwerken, waar de inkomsten het verst afstaan van de benodigde middelen. 

Ten alle tijden blijft de stichting activiteiten ontwikkelen om burgers actief te betrekken bij het inbrengen van 

ideeen en voorstellen (democratiseren discours) als bij het betrekken bij de denktank (faciliteren). 

De denktank blijft met andere woorden, ten alle tijden haar maatschappelijke doelstelling centraal stellen.  

  

   

 


