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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 
In 2022 werd langzaam maar zeker duidelijk dat na de Corona-gekte en het stilvallen van alle vormen van 
fysieke bijeenkomsten, het hart uit onze projectenfabriek was gesloopt. De externe partijen hadden soms 
al geruime tijd niets meer van ons gehoord en de interne teamleden waren uiteindelijk één voor één 
vertrokken. 
 
Nadat in 2018 het team van de Periklesstichting besloten had om als onderdeel van een grotere 
Projectenfabriek als een soort ‘ontwikkelafdeling’ op te treden, was tegen de Corona-restricties gebotst. 
Het SDG Mission Control van Ruud Koornstra is nooit van de grond gekomen, en het onderwijstraject om 
sociale ondernemers ‘binnen het kader van hun opleiding’ te koppelen aan het uitvoeren van de 
oplossingen, werd een lege huls. Want zonder het bijeenkomen van de SDG Mission Control ‘spelers’, 
kwamen er geen ‘vragen naar oplossingen’ binnen bij de Periklesstichting. En zonder deze 
oplossingsagenda en het uiteenvallen van het ‘denk/oplossingen-team’, kwamen er ook geen concept-
projecten van de band rollen, waar student-ondernemers iets mee konden.  
Ergo: de lopende band viel stil, nog voor hij gestart was. 
 
Eind 2022 is door het bestuur besloten om een oorspronkelijk zij-project naar voren te halen. De 
Periklesstichting wilde, binnen het kader van het democratiseringsideaal, naast burgers en professionals 
betrekken bij het aanbrengen van ‘hun eigen problemen/vraagstukken’ en het meedenken over goede 
oplossingsrichtingen en nieuwe oplossingsgerichte ondernemingen, ook de kennis en informatie 
‘democratiseren’. 
Nu zijn mensen veelal nieuws-consumenten. Nieuws dat wordt vastgesteld en ‘gezeefd’ door 
Hoofdredacties en regiekamers, en vormgegeven zonder invloed van de burgers. Anderzijds zijn veel 
‘alternatieve media’ niet in staat om de feiten/inlichtingen goed in beeld te krijgen, waardoor het gevaar 
van ’samenzweringstheorieën’ op de loer liggen. 
 
Het bestuur heeft besloten om voor 2023 dit media-project naar voren te halen. 
Een project dat zal bestaan uit een aantal elementen die de geest van de Periklesstichting ademen: 

 een video en/of audiokanaal; 
 een website/app waarmee burgers/burgerinitiatieven onderzoeksvragen kunnen stellen of 

informatie kunnen delen; 
 een kleine kennisbank waar de informatie/inlichtingen worden verzameld en gecontroleerd; 
 een klein creatief team om interessante vormen te verzinnen voor de informatie/inlichtingen. 

 
Als alles goed gaat zal dit project voor burgerjournalistiek gefinancierd worden met een kleine 
startsubsidie, een abonnementsvorm en een periodieke crowdfunding (burgerfinanciering, voor invloed 
op de ‘programma-jaaragenda’). 
 
Het project kan, als het succesvol is, werken als een visitekaartje voor onze oorspronkelijk aanbod als 
denktank/oplossingenfabriek.   
 
 



2. Organogram Periklesstichting 

Perikles kende in een bestuur bestaande uit twee personen; de heer M.F. van den Brun (voorzitter), 
mevrouw S.R. Pals (penningmeester). Robert-Jan Nieland fungeerde onofficieel als adviseur. 

Adviesraden 

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 themateams.  
In de praktijk zijn er te weinig activiteiten ontplooit kunnen worden, zodat het nog maar de vraag is wie 
zich in de praktijk nog aan de Periklesstichting verbonden voelt. 

Periklesteam 

Het huidige team bestaat tot nu toe uit een aantal kernmedewerkers. 
 Michel F. van den Brun: externe betrekkingen. 
 Robert-Jan Nieland: adviseur nieuwe projecten.  
 S.R. (Iena) Pals: operationeel medewerker 

 
In verband met het besluit om in 2023 aandacht te schenken aan een media-platform waar burger-
inlichtingen worden omgezet in interessante uitzendingen en artikelen/teksten, zal het bestuur op zoek 
gaan naar teamleden met relevante kennis en interesse:  

 schrijver/journalist 
 kennismedewerker/onderzoeker 

3. 2022; zonder inkomsten werken aan 2023 

Aan het einde van dit jaar heeft het bestuur een eenvoudig inkomstenmodel voor het 2023 media-
platform project opgesteld. Een combinatie van een aantal kleinschalige subsidieaanvragen voor de 
startfinanciering, een abonnementsvorm/crowdfunding voor kijkers/luisteraars die ook in de 
burgerredactie willen zitten. 
 
Maar in 2022 is er geen inkomen gegenereerd. 

4. Perikles programma 2022-2023 

In 2022 zijn er geen activiteiten ontplooid. Het SDG Mission Control-plan van Ruud Koornstra liep 
schipbreuk, en wij hadden te weinig tijd om ‘zomaar’ een eigen project herop te bouwen. 
 
In 2023 zal onze aandacht uitgaan naar ons burgermedia project.  

Maatschappelijke thema’s ≈ Social Development Goals 

De Periklesstichting is in 2022 weer los komen te staan van de 17 SDG’s uit het Mission Control Centre 
van o.a. Ruud Koornstra. Hierdoor geven wij bij onze komende activiteiten wederom aandacht langs de 
lijn van eigen thema’s. Het gemarkeerde thema is de basis van ons eerste project. 
  
 



Periklesstichting Verenigde Naties 
1. Maatschappelijk ondernemerschap SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te 

bereiken 
2. Arbeid en arbeidsmarkt SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 
3. Welzijn, volksgezondheid en zorg SDG 2: Geen honger 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 
SDG 6: Schoon water en sanitair 
SDG 10: Ongelijkheid verminderen 

4. Inkomen en pensioenen SDG 1: Geen armoede 
5. Informatie- en Kennisdemocratie SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 
6. (Internationale) Veiligheid en democratie SDG 5: Gendergelijkheid 

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 
7. 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 

8. Democratische economie 
9. Leven en Wonen 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
 
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

10. Creativiteit en Vitaliteit  

2021: Afwachten in verwondering … 
Corona en de Corona-angst zijn aangevuld met een ‘oorlog bij volmacht’ in de Oekraïne, speculaties met 
de grondstoffen, geldontwaarding en winstnemingen en een armoedeval bij burgers. Dat levert nog 
steeds de verkeerde mindset op, om op informele wijze over de lange termijn kansen van ons land te 
spreken. Angst is een slechte raadgever. 
 
De Periklesstichting kan niet veel anders doen dan het geheel afwachten in verwondering, en via een 
naar voren gehaald burger-mediaproject ruimte scheppen voor een ander geluid in 2023. 

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.  
Het is dan ook jammer dat we door zoiets als Corona en de huidige Oekraïne oorlog en verarming van de 
burgers volledig uit het veld worden geslagen. Niemand is nog geïnteresseerd in maatschappelijke 
vraagstukken. Men fixeert zich op voornoemde thema’s. 
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6. Administratieve situatie 

De Periklesstichting is gevestigd op het adres van De Maatschappelijke Alliantie. 
Burgemeester van Karnebeeklaan 6A 
2585 DB Den Haag. 
info@periklesstichting.nl  
www.periklesstichting.nl  

Financiële verantwoording over 2020 
Ook in het Coronajaar 2022 heeft Periklesstichting geen kans gezien inkomsten te verwerven. Hoewel de 
stichting een ANBI status heeft is er geen sprake van donaties in 2022. 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 essentiële bijdrage van de heer Wijker voor de 
Periklesstichting heeft het bestuur in 2020 unaniem besloten de declaratie van de heer Wijker op te 
voeren als openstaande vordering ter waarde van € 5000,-. Dit bedrag wordt betaalbaar gesteld, zodra 
financiën van Periklesstichting dat toelaten.  
Ook de enorme inzet van Patrice van de Vorst vraagt om een financiële genoegdoening. Wij hopen hier, 
zodra de externe financiering op gang komen, hier een bedrag voor opzij te kunnen zetten.  
 
Voor de balans van 2022 betekent dit een (langdurig openstaand) tekort van € 5.000,-. De voorgenomen 
‘vergoeding’ aan Patrice komt bij uitvoering ervan terug in een komende begroting. 

Vergoedingen 

Helaas heeft de Periklesstichting ook in 2022 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.  


