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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
Zorgverleners, leerkrachten, politiemensen.... 'Kappen met die DDR-achtige bureaucratie!'
Hugo Borst
Je moet de revolutie maken, voordat hij uitbreekt
H.D. Tjeenk Willink in de Telegraaf, december 2019.
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De Periklesstichting
1. Inleiding
Aan het begin van 2018 heeft het team van de Periklesstichting, zich een fundamentele vraag gesteld: als
we tafels organiseren, wat gebeurt er dan uiteindelijk met de oplossingen?
In andere woorden, wat is onze meerwaarde ten opzichte van de vele, zeer vele praatgroepen en
denktanks?
Het eerste onderscheidend punt is dat we mensen aan het woord laten, de burgers en professionals, die
anders bij het ontwikkelen van beleid, regelgeving en oplossingen nooit gehoord worden.
Men bedenkt bijna dagelijks regels en controlesystemen voor burgers en professionals, die vaak
onbruikbaar of zelfs contra-productief werken. Maar hen zelf betrekken bij oplossingen, die verankerd zijn
in de leefwereld, gebeurt minimaal.
Toch is dat in de ogen van het Periklesteam niet voldoende. Willen burgers echt invloed krijgen op de
wereld om ons heen, dan mogen we niet blijven hangen in de wereld van woorden.
Of zoals Patrice van de Vorst, een van onze voormalige teamleden stelde: we dienen de ideeën en
oplossingen voorbij de bitterballen te brengen. Het eindpunt van menige bijeenkomst.
Maar ondernemen en ondernemingen initiëren op basis van de oplossingen van onze tafels, vergt
vakkennis. Maatschappelijk ondernemen (op commerciele basis of als maatschappelijke onderneming) is
een vak. En potentiele ondernemers een leergang bieden en teamsgewijs koppelen aan onze
oplossingen, is helemaal een vak op zich.
Dit vakmanschap vergt professionele organisatie’s. Daarom is het Periklesteam op zoek gegaan naar een
externe partner die onze oplossingen koppelt aan ondernemersteams en investeerders, zodat onze
oplossingen ‘handen en voeten’ krijgen.
De zoektocht in 2019 is geëindigd met een succesvol partnerschap met onder andere Ruud Koornstra,
de Regeringsambassadeur voor SDG 7 en de Global School for Entrepreneurship (GS4E); een
samenwerking die vanaf 2020 omgezet gaat worden in een aantal concrete activiteiten:
1. een 24 uur per dag bemande SDG Commandotoren;
2. een aantal ontwerpkamers en SDG-interviews;
3. een HBO SDG opleiding vanaf september 2020.
In 2018 dachten we ook met partners aan de slag te kunnen, maar dit bleek een valse start. In 2019
hebben we alle stappen gezet, en alle hindernissen genomen, die nodig zijn om de Meevolutie te laten
wachten op het startschot in 2020…‘Op uw plaatsen…’.

2. Organogram Periklesstichting
Perikles kende begin 2019 een bestuur bestaande uit twee personen; de heer M.F. van den Brun
(voorzitter), mevrouw S.R. Pals (penningmeester). Mevrouw P.J.J. van de Vorst (secretaris) is in 2019 uit
de stichting gestapt.
Boulé
De Raad van 500 (Boulé) is in 2014 opgericht en bestaat uit twee groepen adviseurs en ambassadeurs.
De strategisch adviseurs (Strategoi) fungeren als representanten van de Periklesstichting in
beleidsbepalende gremia. De wetenschappers (Philosophos) houden de kwaliteit van de adviezen in de
gaten, en begeleid de burgerthemateams, zodat de uiteindelijke uitkomsten van onze samenwerkende
burger(denktank)s, wetenschappers, ondernemers en beleidsbeslissers goed onderzocht en onderbouwd
zullen zijn.
Periklesteam
Het huidige team bestaat uit drie kernmedewerkers.
 Michel F. van den Brun: externe betrekkingen, waaronder het opzetten van een SDG
projectenfabriek samenwerkingsverband en lokale tafels in de regio Purmerend.
 S.R. (Iena) Pals: operationeel medewerker
 Patrice van de Vorst; kennismedewerker (voorlopig op losse basis)

3. 2019; het vinden van twee SDG project-partners
In 2019 hebben we een goed onderbouwd verdienmodel (lees inkomstenbron voor onze
activiteitenkosten) geformuleerd.
De Meevolutie bestaat uit het opzetten van projecten om de democratie en economie te democratiseren.
Op het gebied van de economie hebben we als doel om de Perikles-oplossingen (uit de Ontwerpkamers)
te koppelen student-ondernemers, en deze te begeleiden naar succesvolle nieuwe SDG burgerprojecten.
Als we samen met de SDG Projectenfabriek partners onze oplossingen koppelen aan startende
ondernemingen en investeerders, dan kunnen we onze kosten en die van onze partners opnemen in de
begrotingen van de startende ondernemers.
Dit idee zijn wij gaan uitwerken, toen wij eind 2019 twee partners vonden, die dit ook ambieerden; Ruud
Koornstra en GS4E.

4. Perikles programma 2020
Nu we samen met partners een samenwerkingsverband (SDG Projectenfabriek) oprichten om rond de
Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een ‘fabriek’ op te richten waarin vanuit het
combineren van de 17 SDG’s (Ruud Koornstra) oplossingen (Periklesstichting) worden omgezet in
nieuwe ondernemingsvormen (o.a. GS4E), beschouwen we ons programma als de vrije ontwerpruimte
waar burgers en professionals zelf vragen stellen en samen oplossingen formuleren, waarop de projecten
gebaseerd kunnen worden.
De oplossingen dienen haalbaar en schaalbaar te zijn.
Op basis van deze inzichten hebben we een extra tafel aan het programma toegevoegd. Vanaf 2020 ziet

het programma (als onderdeel van een SDG-projectenfabriek) er als volgt uit:
Programma
De Periklesstichting heeft in 2020 de volgende programmaonderdelen:
 Droomtafels (de vragenafdeling); hierdoor krijgen burgers een eigen ruimte waarin ze in hun eigen
taal en met inachtneming van een zo groot mogelijke diversiteit zelf vragen kunnen opwerpen en niet
alleen hoeven te reageren op de vragen vanuit het systeem; wij democratiseren hiermee de vrijheid
van vragen;
 Thematafels (de ontwerpafdeling van nieuw beleid en nieuw ondernemen); waarin burgers en
beleidsbeslissers samen vorm geven aan oplossingsrichtingen; hierbij staat iets minder de
ontmoeting tussen burgers en bestuurders centraal (persoonlijk contact), maar de inhoudelijke
overdracht van vragen en ideeën van burgers en de (belangen) agenda van bestuurd. Deze
Thematafels zijn ook inzetbaar door externe opdrachtgevers.
Projectenlijn 2020
De projectenlijn heeft in 2019 schijnbaar stil gestaan. Dat is inderdaad schijn. Juist op dit gebied heeft het
bestuur het meeste voorwerk verricht. Dit heeft eind 2019 tot een samenwerking geleid met o.a. Ruud
Koornstra en GS4E.
Ruud Koornstra zal externe partijen (in concernvorm) koppelen aan onze SDG Projectenfabriek (de
samenwerking van de 3 partners), die enerzijds eigen problemen voorbij de bitterballen willen helpen, en
anderzijds op strategisch niveau gekoppeld willen worden aan andere grotere spelers, om zo in
samenwerking stappen te zetten. Ruud geeft op deze wijze vorm aan de ‘directiekamer’ van de SDG
Projectenfabriek. Externe partners kunnen bij hem instappen, mits ze ook ruimte bieden aan de
uitwerking van de overige 2 partners; de Periklesstichting en GS4E.
De taken bestonden in 2019, en bestaan in 2020 uit:
 het opzetten van een SDG Controlekamer, met bedrijven en organisaties die elk een SDG
Thema inbrengen;
 het creeren van een Projectenbalie/Oplossingenbalie; een digitale balie waar ondernemende
burgers een project kunnen oppakken, om te adopteren als een eigen onderneming;
 het organiseren van SDG Ontwerpkamers (waar met inbreng van een SDG partner en een
technisch voorzitter oplossingsgericht over de grenzen van de SDG’s heen nieuwe SDG
projecten worden uitgedacht;
 het opzetten van een volwaardige HBO SDG opleiding door GS4E, gericht op praktijk onderwijs
in SDG ondernemen;
 het organiseren van Starttafels; waarbij de potentiele ondernemers worden begeleid richting een
presentatie van hun ondernemersplan;
 het verder opbouwen van een netwerk van investeerders, die in de sociale ondernemingen wil
investeren.
De Periklesstichting zal drie onderdelen in eigen beheer vormgeven:
 betaalde Droom en Thematafels (SDG Ontwerpkamers) binnen de SDG Projectenfabriek;
 het vormgeven van maatschappelijke Meevolutie projecten; door het aansluiten bij
cooperatievormen en het aanspreken van Geefgeld (fondsen en filantropen) met oog voor de
meerwaarde van deze maatschappelijke projecten;



het vormgeven van Mevolutie projecten op het gebied van Cultuur, Kunst en Media.

De Periklesstichting heeft vanaf juni 2018 steeds meer tijd en aandacht besteed aan netwerkgesprekken
met representanten van deze drie groepen. We hebben vergevorderde samenwerking verkent met een
aantal partners en musea i.v.m. de Meevolutie projecten.
In 2020 zal blijken of beide lijnen inderdaad opbrengsten voor Perikles opleveren.
De bedoeling is in te zetten op betaling en vergoeding van inspanningen van Perikles middels:
 Geefgeld;
 betaalde externe opdrachten;
 uitbesteden van reeds uitgedachte oplossingen door jonge, startende ondernemers.
Maatschappelijke thema’s ≈ Social Development Goals
De Periklesstichting heeft reeds eind 2013 thema’s geformuleerd, die altijd op een een of andere manier
in een project of tijdens een tafel aan de orde dienen te komen. Dit om te voorkomen dat de flexibele
aanpak en uitwerking van het democratiseringsideaal van Perikles, ten koste gaat van de
maatschappelijke blik. De thema’s die de VN in 2016 heeft geformuleerd blijken in de 10 Periklesthema’s
in te voegen.
Periklesstichting
Verenigde Naties
Maatschappelijk Verbonden Ondernemerschap
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te
bereiken
Arbeid en Arbeidsmarkt
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
Welzijn, Volksgezondheid en Zorg
SDG 2: Geen honger
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 6: Schoon water en sanitair
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
Inkomen en Pensioenen
SDG 1: Geen armoede
Informatie- en Kennismaatschappij
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Burgerschap en Participatie
SDG 5: Gendergelijkheid
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Duurzaamheid en Innovatie
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie
SDG 14: Leven in het water
SDG 15: Leven op het land
Toekomstbestendige Economie
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Leven en Wonen
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Creativiteit en Vitaliteit
De Periklesstichting, Ruud Koornstra en GS4E hebben in 2019 besloten om hun gezamelijke
‘onderneming’ SDG projectenfabriek te noemen, omdat het een thema is dat de oorspronkelijke
aandachtsvelden van de Periklesstichting omvat, en de communicatie vergemakkelijkt.

2019: Op uw plaatsen …
In de laatste maanden van 2019 heeft de samenwerking met Ruud Koornstra vele netwerkgesprekken
met potentiële financiers en uitvoeringspartners opgeleverd dat we in 2020:
 diverse Droom- en Thematafels gaan organiseren voor een aantal externe partijen;
 de coordinatietaak van Ruud en de lessen van de GS$E vanuit Perikles gaan ondersteunen;
 diverse SDG Ideeën-interviews met de contacten van Ruud gaan organiseren;
 we een aantal Meevolutie-projecten op het gebied van democratie en creativiteit gaan
organiseren..
Het kernteam van Perikles is vanaf september 2019 druk in de weer met alle voorbereidingen voor deze
activiteiten.

5. Georganiseerde functionele tegenspraak
In een Tegenlicht uitzending zegt Jan Rotmans (Professor Transitie en grondlegger van DRIFT) dat
voorlopers en 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 2016 is ‘negeren’ een gepasseerd station
gebleken. En afgaand op de tafelgasten en hun bijdragen in 2017 lijkt de stichting thans serieus genomen
te worden door zowel directies en beslissers als door betrokken burgers en bijdragers uit het veld.
Juist ook succes bij het vinden van twee professionele partners voor het vormgeven van onze SDG
projectentak vanaf 2020, lijkt onze aanpak nu in 2019 geaccepteerd te worden.

6. Administratieve situatie
De Periklesstichting is gevestigd op het adres van De Maatschappelijke Alliantie, waarmee we in 2020
nauwer zullen samenwerken.
Burgemeester van Karnebeeklaan 6A
2585 DB Den Haag.
info@periklesstichting.nl
www.periklesstichting.nl

Financiële verantwoording over 2019
Ook in 2019 heeft Periklesstichting geen kans gezien inkomsten te verwerven. Hoewel de stichting een
ANBI status heeft is er geen sprake van donaties in 2019. Een uitzondering vormt een donatie uit 2014
ter waarde van een bedrag van € 1.000 Euro gestort door de heer N.C. Wijker te Alkmaar. Op basis van
de vrijwillige inzet en essentiele bijdrage van de heer Wijker voor de Periklesstichting heeft het bestuur in
2015 unaniem besloten de declaratie van de heer Wijker op te voeren als openstaande vordering ter
waarde van € 3000,-. Dit bedrag wordt betaalbaar gesteld, zodra financiën van Periklesstichting dat

toelaten.
Ook de enorme inzet van Patrice van de Vorst vraagt om een financiele genoegdoening. Wij hopen hier
in 2020, zodra de externe financiering zoals verwacht op gang komen, hier een bedrag voor opzij te
kunnen zetten.
Voor de balans van 2019 betekent dit een (langdurig openstaand) tekort van € 3.000,-. De voorgenomen
‘vergoeding’ aan Patrice komt bij uitvoering ervan terug in de begroting van 2020. .
Vergoedingen
Helaas heeft in 2019 de Periklesstichting geen kans gezien haar bestuurders en teamleden te vergoeden
voor hun inspanningen en reiskosten in verband met netwerkgesprekken met potentiële financiers,
vraagstukhouders, wetenschappers en uitvoeringsorganisaties. Wij verwachten op basis van informele
akkoorden dat dit in 2020 zal veranderen.
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