Werkplaats Publieke Bezinning

Publieke vraagstukken
Hoe voer je een open onderzoekend gesprek rond een heet hangijzer, waar partijen te hoop
lopen en zich niet gehoord voelen? Hoe creëer je samen een wenkend perspectief, waar
partijen bereid zijn delen van het eigen gelijk in te leveren om het gezamenlijk voortbestaan
te garanderen? Hoe kom je tot uitgangspunten voor samenwerken, een basis voor
daadwerkelijke actie?
Democratie onder druk
Dat zijn vragen die zich opdringen nu onze democratie onder druk staat, haar instituties niet
berekend lijken op de huidige omstandigheden en complexe vraagstukken rond klimaat,
vluchtelingen, globale economie. De overheid kan de vele, uiteenlopende verwachtingen
niet langer waarmaken. De samenleving kantelt. De burgers wordt gevraagd meer te
participeren in collectieve inspanningen. Maar dat valt niet mee: Hoe ontplooi je initiatieven
op maat?
Brainstorm én bezinning
Met soort vraagstukken gaan wij vanuit onze werkplaats aan de slag. Daarbij leggen wij de
nadruk op bezinning naast het verzamelen van ideeën en suggesties. Want er zijn weliswaar
talloze nieuwe aanpakken en technologieën om inspraak te faciliteren, maar na de
enthousiaste brainstorm en de lijst met aanbevelingen valt het meestal stil. Een
gezamenlijke analyse van de achterliggende denkbeelden en probleemstelling blijft
achterwege. Met als resultaat dat verwachtingen niet worden waargemaakt, dat frustratie
en cynisme verder worden gevoed.
Samen nadenken
Wij verleren de kunst van het samen nadenken, de kunst van het rustig spreken over wat er
aan de hand is in onze gemeenschap en wat er nodig is samen verder te komen. Onze dagen
zitten vol; onze contacten zijn vluchtig; onze gesprekken scheren langs de kern; ons
samenleven valt uiteen. Terwijl, meer dan ooit, er een beroep op ons wordt gedaan om de
maatschappij op eigen kracht vorm te geven, dit niet enkel over te laten aan een deskundige
overheid.
Zinvolle verandering
De mens kan geen volwaardig leven leiden zonder verbinding en betekenisvolle
communicatie met anderen. Samen een bezinnende gesprek voeren levert energie door het
oprechte contact met gelijkwaardige anderen. Het inspireert door de herbronning op
waarden en uitgangspunten. Het voedt gemoedsrust in de overweldigende complexiteit en
wekt vertrouwen dat we er samen uitkomen. Het leidt tot zinvolle verandering.

