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Inleiding 

Gemeenschapszin en goed burgerschap houden in dat mensen zich betrokken voelen bij hun omgeving en daarvoor ook 

verantwoordelijkheid nemen; er samen voor zorgen dat de wijk, de buurt en de stad leefbaar zijn. Een omgeving waarin culturen en 

etnische groepen samen leven, waar we met plezier wonen en waar de ontmoeting tussen burgers een belangrijke rol speelt. Bij 

burgerschap hoort respect voor een ander centraal te staan.  

 

Gemeenschapszin en burgerschap zijn geen eenduidige begrippen. Aanverwante termen hiervoor zijn sociale verantwoordelijkheid, 

participatie, deelgenoot van organisatie of gemeenschap, integratie, economische maatschappelijke invulling, interculturalisatie etc.. 

Wat deze begrippen met elkaar gemeen hebben is een goede verbinding en balans tussen vier menselijke universele waarden: 

vrijheid, verplichting, vertrouwen en verantwoordelijkheid (de 4 V’s, zie figuur). Deze waarden of domeinen zijn uniforme 

gedragsvormen die gelden voor iedereen: burgers, consumenten, werknemers en werkgevers. Dit zijn universele waarden die 

kenmerkend zijn voor het menselijk gedrag en menselijk handelen; ze overstijgen leeftijd, afkomst, geloof en cultuur. 

 

De vier domeinen dienen als uitgangspunten voor het leveren 

van een eigen bijdrage naar vermogen in een samenleving. Door 

samenwerking te bevorderen tussen personen en partijen worden 

inzichten en kennis vergaard, leidend tot vernieuwing. Daardoor 

ontstaat er een groepsgevoel met meer wederzijds begrip. Dit 

draagt bij aan gemeenschapszin, wat als basis dient om de 

sociale cohesie te versterken. Het zet aan tot het realiseren van 

betekenisvolle activiteiten voor betere integratie en verhoging 

van welzijn en leefbaarheid, met een eigen invulling en identiteit. 

Het delen van dezelfde ambitie en leven in dezelfde maatschappij 

schept niet automatisch gemeenschapszin. Dit is van bovenaf 

niet op te leggen. Het doel van dit visiedocument is om richting, 

vorm en inhoud te geven hoe het thema van gemeenschapszin 

en participatief burgerschap op een praktische en betekenisvolle 

wijze is aan te snijden in onze huidige kennismaatschappij. 

  

 

Samenlevingen veranderen voortdurend 

Onze huidige samenleving verandert zichtbaar snel van 

samenstelling. Niet alleen door het toenemende aantal 

verschillende nationaliteiten die zich hier in korte tijd hebben 

gevestigd, maar ook door urbanisatie van autochtone 

Nederlanders die in grote getale van het “platteland” naar de 

steden trekken, elk met hun eigen culturele en religieuze 

achtergrond (een Limburger is geen Fries). Er is daardoor sprake 

van een pluriforme samenleving waarin verschillende culturen met eigen waarden en normen met elkaar het nieuwe Nederland 

vormen. Dit is niet alleen in ons land het geval, maar een trend wereldwijd. Deze diversiteit heeft geleid tot een verrijking van de 

Nederlandse cultuur zoals in het dagelijkse leven te zien bij supermarkten, restaurants, kerkelijke instellingen en scholen maar ook 

zakelijk gezien in kenniswerk en innovaties. Het is van belang dat men dit als onomkeerbaar gegeven accepteert en ernaar handelt. 

 

Tegelijkertijd is er sprake van uitdagingen of zelfs voor sommigen bedreigingen: de “oude bekende” Nederlandse identiteit kan niet of 

nauwelijks meer stand houden in een veranderde gemengde samenleving. Dit zien we terug in de politieke discussie en in 

maatschappelijke vraagstukken op het gebied van integratie, wonen, welzijn, arbeid, onderwijs, zorg en zo meer. Deze discussies en 

vraagstukken zijn veel complexer geworden en meer met elkaar verweven. Daardoor raken eerdere zienswijzen verouderd. Een andere 

manier van samenwerken wordt noodzakelijk om tot adequate en zinvolle nieuwe oplossingen te komen. 

 

De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we deze onomkeerbare, grote verscheidenheid aan culturen en achtergronden met elkaar 

verbinden zodat we elkaar als burger ondersteunen en versterken in de huidige context van een kennismaatschappij? Of anders 

gezegd,  hoe realiseren en verhogen we gemeenschapszin door participatief burgerschap? 

 

Om tot een goed antwoord te komen is het belangrijk te stellen dat we als individu niet alles weten. Ons inzicht is beperkt en geeft de 

werkelijkheid niet (of slechts ten dele) weer omdat die vele gezichten heeft. Door het verwerven van kennis en inzicht en (h)erkennen 

van elkaars kwaliteiten en kunde komen we tot betere oplossingen. Essentieel is het gebruikmaken van ons verstand, gevoel en wil. 
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Indien we een helder (zelf-)inzicht hebben, zullen we vanzelf juist handelen. En indien we handelen vanuit een hoger doel, kijkend 

naar de gehele samenleving, gaan we er allemaal op vooruit.1) 

Hiervoor is het nodig dat we voldoen aan twee randvoorwaarden: 1. elkaar insluiten in plaats van elkaar uitsluiten en 2: kijken naar de 

samenleving als geheel, waarin het gaat om mensen in plaats van afzonderlijke groeperingen.  

Als mens zijn we zowel individu als lid van een gemeenschap en hebben we zowel individuele als sociale kansen en taken. Binnen deze 

randvoorwaarden spelen de vier genoemde domeinen een centrale rol: vrijheid, verplichting, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dit 

zijn geen gesloten gebieden, die elkaar zouden uitsluiten: ze zijn onderscheidend, maar kunnen niet gescheiden worden. Deze V-

domeinen kunnen – of verbinden - burgers in een actief samenwerkingsverband en geven zo inhoud aan een evenwichtige(r) balans. 

Genoemde domeinen zijn begrijpelijk voor elk persoon en uitermate geschikt voor een praktische invulling voor elke willekeurige 

situatie. Ze zijn ook toepasbaar op verschillende thema’s: buurtbewoners die met elkaar streven naar verbeterde leefbaarheid, of 

verbeterde integratie van verschillende groeperingen, of een sterkere sociale cohesie. Zoals werknemers die de kwaliteit van hun 

organisatie proberen te versterken, etc.. Deze domeinen doen er altijd toe en vormen het fundament voor gemeenschapszin en gelden 

voor de gehele samenleving. Ze dragen bij tot het vinden en behouden van evenwicht in leven, wonen en werken. Zo kan een ieder 

daadwerkelijk betekenis geven aan gemeenschapszin en de waarde ervan verhogen. Deze benaderingswijze kan ingezet worden voor 

beleidsvorming en de vertaalslag naar de praktijk. Laten we vanuit dit perspectief kijken naar de verbinding en balans van de 4V 

domeinen van de huidige samenleving. 

 

Verlies aan gemeenschapszin? 

In Nederland kennen we een grote mate van vrijheid. We hebben het hier vooral over persoonlijke vrijheden, die voortkomen uit ons 

eigen denken en ego. Het is echter geen spirituele vrijheid die leidt tot verlichting. We zijn erg gesteld op wat we vergaard hebben, 

persoonlijk genot en met wat we doen. Kenmerkend hiervoor zijn de toegenomen individualisatie, korte termijn denken met eigen 

belang voorop, het streven naar succes op basis van winst-verlies aangedreven door angst en onzekerheid. Keerzijde van dit gedrag is 

het gebrek aan onderling vertrouwen, zingeving en betrokkenheid. Ook de veiligheid is vaak in het geding, waardoor mensen zich 

terugtrekken in hun ‘afgeschermde’ leefomgeving. Daarnaast winnen absolutisme en populisme sterk aan terrein: er is een groeiende 

tendens van meer uitsluiting in plaats van insluiting. Dit is te zien in hardere onderlinge opstellingen tussen personen en groepen, 

grotere kloof tussen politiek en burgers, en opinies met scherpe tot kwetsende bewoordingen. Sommige politieke debatten, de media 

en interacties tussen mensen op straat maken dit overduidelijk zichtbaar. Dit alles leidt tot meer polarisatie en verzuiling van de 

maatschappij, waarin we steeds meer uit elkaar drijven. Een dergelijke beweging bemoeilijkt het inrichten van een harmonische 

samenleving. 

 

Vrijheid gaat gepaard met verplichtingen en verantwoordelijkheid. In de praktijk kennen we onze rechten goed en komen we hier sterk 

voor op, maar willen we weinig weten over onze verantwoordelijkheden en verplichtingen naar anderen. Deze koppeling tussen 

rechten, plichten en verantwoordelijkheden is heel essentieel, is altijd gewenst en nodig zolang we deel uitmaken van de samenleving, 

ook al zien we het graag anders.2) De huidige financiële crisis die we allen voelen in de samenleving is hier een goed voorbeeld van. 

Wanneer het gevoel voor de verantwoordelijkheid voor elkaar afneemt, komt er ruimte voor angst en argwaan. Een gevolg daarvan is 

juli 2011 manifest geworden in Noorwegen (met het Breivik-drama en kort daarvoor ook in Nederland (Alphen a/d Rijn).   

 

De keuzemogelijkheden en de vrijheid van mogelijkheden om persoonlijke en zakelijke doelstellingen te halen was enorm en nam 

alsmaar toe, terwijl de verplichtingen en verantwoordelijkheden onderbelicht waren en bleven. Keerzijde is dat er maatschappelijke 

onevenwichtigheid is ontstaan. De persoonlijke en zakelijke belangen zijn uiteengedreven van de collectieve en maatschappelijke 

belangen door het hedendaagse menselijk gedrag en handelen. We hebben nu een hogere levensstandaard van de maatschappij in 

materiële en financiële zin. Daarentegen zijn we ook passief geworden door het mijden van persoonlijk risico, gebrek aan eigen 

initiatief, en bewuste keuzebepaling met lager moraalbesef. Waar staan we met onze gemeenschapszin, sociale ontwikkeling en wel-

zijn, en hoe is de balans tussen economische waarde en sociale waarden? 

 

Belang maatschappelijke evenwicht 

In de manier waarop en vooral waarom we zaken op een bepaalde manier doen ligt de essentie van ons bestaan als persoon, 

organisatie en maatschappij. Hier gaan we dagelijks veelal gewoon aan voorbij. 

 

Door het sterk ontwikkelde systeemdenken in het werk en de instrumentele besturing van organisaties, zijn mensen en ook bedrijven 

steeds meer achterover gaan leunen en steunen op regels en bureaucratie. Door jarenlang steeds efficiënter te werken om bekende 

uitkomsten te behalen en aan van bovenaf gestelde regels te voldoen, is fundamentele (sociale) vernieuwing uitgebleven. Ondanks de 

vrijheid van handelen, zijn de persoonlijke invulling en eigen verantwoordelijkheid van mensen afgestompt. De menselijke maat is 

ondergeschikt geworden. Er is sprake van vervreemding, gebrek aan creativiteit en lage betrokkenheid binnen organisaties en 

samenleving.3,4) Onze omgeving is steeds onpersoonlijker en betekenislozer geworden. Het heeft ons in veel opzichten blinde volgers 

gemaakt die achter de massa aanlopen zonder te weten waarom en waar naartoe. En als er dan iets opmerkelijks of schokkends 

gebeurt, vraagt men zich af of men dit niet eerder had zien aankomen. Zelfs onze koningin heeft laatst haar zorg hierover geuit door 

te zeggen: “We zijn toch geen complete idioten geworden?”. Wat voor gevolgen heeft het gebrek aan gemeenschapszin voor onze 

maatschappij, en hoe komen we hier samen uit? 

 

Gevolgen van disharmonie 

Problemen gaan ontstaan als één van de vier domeinen, zoals vrijheid in dit geval, versterkt wordt ten koste van de andere domeinen. 

De samenhang tussen de 4 V-domeinen valt weg en de balans vermindert. Dit kan tijdelijk voordeel opleveren. Als deze onnatuurlijke 

balans te lang wordt vastgehouden ontstaat er disharmonie. Dit zal meer nadelen dan voordelen opleveren, zoals nu duidelijk zichtbaar 

is in onze sociale omgeving. De kloof tussen sterkeren en zwakkeren is groter geworden. Toename van spanning leidt tot meer 

conflicten en (zinloos) geweld tussen mensen onderling, en verhoogt de sociale druk, onrust, geldings- en prestatiedrang waarmee en 

waardoor (morele) grenzen worden overschreden. Meest recent zijn de wanpraktijken en “geheimen” die worden ontsluierd door de 

toegenomen transparantie via sociale media, leidend tot enorme publieke druk en afnemend vertrouwen. Moraal hoort bij het 

menselijk handelen en is nu eenmaal niet uit te wissen. Een onevenwichtige situatie herstelt zich uiteindelijk altijd, omdat de 

samenleving een dynamisch systeem is met natuurlijke ordening en evenwicht. Afhankelijk van de omvang van die onbalans zal ook de 

aanpassing navenant onevenwichtig zijn, zoals de bestraffing na de recente rellen in Engeland/London of de omwentelingen in de 
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Arabische wereld ons duidelijk laten zien. Het herstel van de wereldwijde financiële maar ook de economische, maatschappelijke en 

sociale crisis zal waarschijnlijk gepaard gaan met een harde landing. Dit zal hele maatschappijen ontwrichten en grote groepen 

mensen persoonlijk diep treffen als we nu geen duidelijker keuzes maken voor het bevorderen van gemeenschapszin. De tijd van 

pappen en nathouden is - of lijkt nu - écht voorbij. 

 

Er zijn in deze omstandigheden twee keuzemogelijkheden. De eerste betreft het vasthouden aan de ingeslagen route van 

schijnzekerheden met uitsluiting van groepen en afstevenen op een maatschappelijke ontwrichting door groepen of individuen, die ook 

de volgende generaties zal treffen. De tweede optie is tot realiteitsbesef te komen door de huidige situatie te accepteren zoals die is en 

in het heden gezamenlijk bewust onze toekomst zelf vorm en invulling geven. Dat wil zeggen erkennen dat versterking en vernieuwing 

nodig is van structuren in onze samenleving, door het insluiten van mensen waarin elk de verplichting en de mogelijkheid heeft of 

krijgt om een eigen bijdrage te leveren naar vermogen, om de balans tussen economische waarde en sociale waarden te herstellen. 

 

Toekomstgericht gemeenschapszin door participatief burgerschap 

De realiteit is dat we nu leven in een kennismaatschappij waarin het noodzakelijk is om ons te onderscheiden door innovatie, 

creativiteit en probleemoplossend vermogen. Dit betekent meer contextueel en conceptueel denken, dwarsverbanden kunnen leggen 

en tot integrale vraag-gestuurde uitkomsten komen die worden gekenmerkt door gedeelde kansen, gedeelde voordelen en gedeelde 

verantwoordelijkheid. Dit komt neer op meer samenwerken met elkaar in plaats van langs elkaar heen werken, meer dialoog hebben 

en minder discussie, meer de menselijke maat hanteren dan de instrumentele benadering. Pas als we dit erkennen, kunnen we werken 

aan vernieuwing om samen vooruit te komen. 

 

De twee eerder genoemde randvoorwaarden, elkaar insluiten en kijken naar de samenleving als geheel, vormen het gezamenlijk 

vertrekpunt voor elke burger, ongeacht de functie, rol, afkomst, geloof of cultuur, waarin de 4V domeinen verbonden en gebalanceerd 

worden, zie figuur boven. Om deze structuur, verbinding en balans te verkrijgen is er een actief samenwerkingsproces nodig waarin 

het onpersoonlijke (weer) persoonlijk gemaakt wordt, er meer betrokkenheid ontstaat, er een gemeenschappelijke taal is en het 

handelen vanuit een hoger doel (in het leven) stimuleert. Hiervoor is het Kennis-gebaseerd Samenwerken* (KBC: Knowledge-based 

Collaboration) ontwikkeld door INSIDEAN, dat structuur en samenhang weergeeft voor samenwerken in een kennismaatschappij.5)  

 

Het is een mechanisme voor individuen en groepen dat houvast biedt om samenwerken op elk niveau en in elke willekeurige 

groepssamenstelling te verbeteren. Dit houdt in om als groep zowel snel en zakelijk te kunnen handelen voor excellente uitvoer 

(verhoogde efficiëntie), en als mens creatief en betrokken te zijn om excellente vernieuwing te realiseren (verhoogde effectiviteit). Dit 

biedt de noodzakelijke brede basis die ons in staat stelt om zakelijke, maatschappelijke, individuele en collectieve belangen op een 

structurele en samenhangende manier te integreren. Door KBC toe te passen blijven groepsinteracties productief. Het stimuleert 

tegelijkertijd de menselijke dialoog en reduceert interreligieuze/culturele discussies en persoonlijke conflicten die tot niets leiden, het 

vertrouwen schaden en gepaard gaan met onnodige verspilling van geld, tijd en energie. 

 

Deze werkwijze is naar elke praktijksituatie te vertalen ongeacht het thema (integratie, leefbaarheid, welzijn etc.). De kracht hiervan is 

om vanuit verschillende contexten te werken. Door de verborgen kracht van verscheidenheid vrij te maken en te benutten met behoud 

van eigen invulling en identiteit. Het is deze verborgen kracht die gemeenschappen onderling verbindt, en onze samenleving als 

eenheid versterkt en vernieuwt op een duurzaam verantwoorde manier. Hiervoor is het belangrijk dat we ons in samenwerken bewust 

bekwamen voor en door mens-gedreven meerwaarde, aangezien dit niet vanzelf gebeurt en de roep naar echte oplossingen groot is. 

 

Waar en hoe te beginnen? 

Gemeenschapszin betekent voor elke burger dat men een eigen bijdrage levert naar vermogen en meehelpt de samenleving te 

ontwikkelen. Waar dit op neerkomt, is het helpen vormgeven en co-creëren van een gezamenlijke toekomst door participatie-

initiatieven vanuit constructieve verbindingen en de juiste een balans te vinden tussen de domeinen van vrijheid, verplichting, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen. Wat van bestuurders gevraagd wordt, is om niet stug te blijven houden aan de traditionele 

manier van denken en handelen, waardoor echte oplossingen in een snel veranderende omgeving zullen uitblijven voor de toenemende 

maatschappelijke problemen. Dat betekent het accepteren van meer onzekerheid vanuit minder sturing, wat verder gaat dan het 

loslaten of taken afstoten naar burgers om de zelfredzaamheid meteen op proef te stellen6). 

 

Want de historie heeft een bepaalde cultuur en structuur neergezet, met alle gevolgen voor de manier waarop mensen reageren. Deze 

wordt gekenmerkt door grote afhankelijkheid en passiviteit. Bewuste keuzevorming vindt hierdoor beperkt plaats. Het leven in de 

waan van de dag versterkt daarnaast de slachtofferrol. We laten ons sterk leiden door externe gebeurtenissen zonder eigen reflectie in 

plaats van zelf leidend te zijn vanuit ons mens-bewustzijn. Een goed voorbeeld doet volgen en u kunt zo veel meer bereiken en zo ook 

als groep onderscheiden in positieve zin. En het nemen van initiatief helpt om mensen zichzelf te laten herpakken en zelfsturing te 

activeren door hiervoor tijd, ruimte en vrijheid te bieden. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn verhoogd, worden angst en onzekerheid 

overwonnen waardoor er meer capaciteiten en kwaliteiten gebaseerd op waarden zichtbaar worden. Dit brengt de natuurlijke 

menskracht naar boven om hogere (levens) doelen te bereiken, meer te leren, te beleven en te betekenen voor de omgeving. Met als 

effect dat gemeenschapszin toeneemt en er herstel van balans ontstaat tussen de economische waarde en sociale waarden zowel in 

het heden als ook naar de toekomst. 

 
 
 
 
 
 
Referenties: 

1. Inleidende ethische beschouwingen, Dr. Mr. Jan Adhin, 1978, ISBN:90-9009424-5 

2. Voetafdrukken uit de Vedische Wereld, Drs. H. Rambaran, 2004, ISBN:90-5573-509-4 

3. Spiritual Capital, Danah  Zohar & Ian Marshall, 2004, ISBN:0-7475-7047-7 
4. Lars van Tuin, PRIMO, 11 juli 2011 

5. The Essence of Collaboration, A.V. Rambaran & A.S. Nagesser, 2010, ISBN:978-90-815047-1-3 

6. Davied van Berlo, Big Society werkt ook in NL, Volkskrant 13 juli 2011 


