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Inleiding

Een prettig functionerende samenleving, waarin 
mensen en hun talenten optimaal tot hun recht 
komen. Een samenleving waarin mensen voor 
samen leven ook zelf de verantwoordelijkheid  
willen nemen. Dat is waar De Publieke Zaak 
voor staat. 

De Publieke Zaak is opgericht om, in een samenleving met grote 
maatschappelijke uitdagingen, te werken aan een beter Nederland. 

Wij willen de potentie aan talent en de wilskracht in onze 
samenleving activeren en de kwaliteit van het publieke debat 
verhogen. We zijn een vereniging van actieve ondernemende 
mensen, gericht op samenwerking en resultaat. De Publieke 
Zaak is een generator van ideeën, een incubator van maatschap-
pelijke projecten. Zo zorgen we voor beweging en vernieuwing.  

Hiermee tekenen zich automatisch onze kernpunten af: actief 
burgerschap, eigen verantwoordelijkheid, talentontwikkeling en 
een betrokken maatschappelijk debat. Van daaruit streven we 
naar de initiatiefrijke, hechte samenleving die wij als Publieke 
Zaak voor ogen hebben.

De Publieke Zaak

reële idealen,  
praktische talenten 



Mickey Huibregtsen Pieter Winsemius

Ontstaan

Crowdsourcing 2002
Het begin van de 21ste eeuw. Op het internationale politieke 
podium is het onrustig. En ook in het binnenland hopen de 
maatschappelijke vragenstukken zich op. Oplossingen hiervoor 
kunnen niet meer worden gevonden bij politiek en overheid.  
Althans: niet alleen. Dit was de conclusie van de discussie gevoerd 
door een brede groep mensen uit bedrijfsleven, culturele sector, 
media en sport. Deze Groep van 100 kwam in november 2002 
op uitnodiging van Mickey Huibregtsen en Pieter Winsemius 
bijeen om met elkaar te spreken over nieuwe mogelijkheden 
voor een betere toekomst van Nederland. 

Hoe groot de politieke en levensbeschouwelijke verschillen 
onderling ook waren, de Groep van 100 kwam tot de conclusie 
dat maatschappelijke vraagstukken alleen door samenwerking 
aan te pakken zijn: van burger tot ambtenaar en van bedrijf tot 
non-profitorganistie. 
 
Huibregtsen en Winsemius richtten naar aanleiding van deze 
bijeenkomst in mei 2003 Vereniging De Publieke Zaak op om 
deze samenwerking in concrete maatschappelijke projecten 
vorm te geven. De projecten die uit de samenwerking tot stand 
komen, moeten bijdragen aan een energieker, verantwoorde-
lijker, respectvoller en initiatiefrijker Nederland. 



Missie

Zo kan het ook!
‘Wij zijn van mening dat de samenleving veel beter kan 
en werken aan een hechte, initiatiefrijke samenleving 
waarin respect, flexibiliteit, individuele verantwoorde-
lijkheid, openheid en oog voor de menselijke maat een 
belangrijke rol spelen.’

Nederland is rijk aan talenten en ideeën. Talenten die dikwijls 
voor de maatschappij verborgen blijven, inspirerende ideeën 
die een breder podium verdienen.

In deze talenten en ideeën zit de potentie van de samenleving. 
Energie voor verbetering. Die energie spreekt De Publieke Zaak 
aan.  

Wij geloven dat verbetering in brede zin mogelijk is wanneer 
we mensen stimuleren om hun individuele talenten gemeen-
schappelijk in te zetten en hun ideeën om te zetten in praktische 
oplossingen.

Dat doen we met een heldere focus, met een flexibele aanpak 
en met een duidelijke visie.

 

Nederland:  
energiek,  

verantwoordelijk,  
respectvol,  

initiatiefrijk,  
open en flexibel 



Strategie

Praktisch en realistisch
Wij geloven dat groot idealisme praktische doelen, heldere 
oplossingen en een nuchtere aanpak nodig heeft. 

In onze aanpak zijn we dus pragmatisch en actief, we veranderen 
en verbeteren. Realistisch en volgens een duidelijke, twee-
zijdige strategie. We kiezen voor een bottom-up en top-down 
aanpak om zo alle betrokken mensen, bedrijven, organisaties en 
overheden te activeren.

1.  We stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
en initiatief. 

Een voorbeeld is ons project De Slinger Jongeren.  

2.  We initiëren maatschappelijke discussie over politiek, 
maatschappelijke vernieuwing en burgerschap. 

Voorbeeldprojecten zijn 21minuten.nl, de Burgerschaplezing en 
The Fact Club.

Meer informatie over onze projecten vindt u op de achterzijde.



Strategie

Generator van ideeën 
De Publieke Zaak creëert beweging. We ondersteunen 
bestaande initiatieven en zijn generator van ideeën die we in 
projectvorm of als initiatief ten uitvoer brengen. Wanneer deze 
succesvol blijken, dragen we de projecten of initiatieven over 
aan een andere partij. Dat gebeurt meestal na ongeveer twee, 
drie jaar. Op die manier kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige, 
onafhankelijke projecten met een blijvende toegevoegde 
waarde voor de maatschappij. 

Verbinder van talent 
Al onze projecten richten zich op het “empoweren” van mensen 
en ideeën. Door de verbinding te maken tussen ideeën, 
mensen, kapitaal en omgeving zorgen we voor vernieuwing.  
Wij richten ons daarbij op de mogelijkheden om dingen te doen 
die eerder niet, of niet goed, gebeurden. We hebben oog voor 
wat er nodig is om duurzaam effect te genereren.

vernieuwing door 
continue beweging 



Organisatie: karakter

Privaat en ondernemend
De Publieke Zaak is een private organisatie. Een vereniging van 
ondernemende mensen. Een netwerk van betrokken burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die combinatie 
zorgt voor een dynamiek die verandering, vernieuwing en 
ontwikkeling steeds weer aanwakkert. 

Compact en slagvaardig
Het bureau van De Publieke Zaak is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse uitvoering van projecten en activiteiten. Ons team is 
compact. Daarmee blijven we flexibel met een focus op het  
succes van onze projecten. Medewerkers werken vanuit  
persoonlijke overtuiging aan de realisatie van de missie van  
De Publieke Zaak. Zij leveren met gezamenlijk enthousiasme 
een bijdrage aan een initiatiefrijker Nederland. 

professionaliteit  
verantwoordelijkheid 

 eigenwijsheid  
optimisme  

en openheid

Medewerkers De Publieke Zaak 2012

V.l.n.r.  Nienke van Haaren, Stefan Panhuijsen, Sébastian Duchène, 

Pepijn van Dijk, Sophie Hermans, Dorothé Holland



Organisatie: bestuur

Actief en betrokken
De werkzaamheden van het bureau worden aangestuurd en 
ondersteund door een actief, betrokken bestuur van inspi-
rerende mensen. Onze bestuursleden zijn experts met zeer 
uiteenlopende achtergronden: van de financiële wereld, tot de 
journalistiek, van invloedrijke consultancykantoren tot moderne 
start-ups. 

Bestuursleden van De Publieke Zaak

 “ De Publieke Zaak staat voor mij voor inspiratie,  
positieve insteek, onorthodox en vernieuwend.”  
 
Barbara Besançon

 “  Het werd hoog tijd om niet meer alleen langs de zijkant 
wat dingen te mompelen, maar om ook echt iets te doen.” 
 
John van der Ent

 John van der Ent

Raul LansinkMickey Huibregtsen

Menno van Dijk

Pim Mol

Barbara Besançon

Jurriaan Pröpper

Rutger Koopmans



Organisatie: partners

Partners zijn essentieel voor De Publieke Zaak. Met morele 
steun en financiële en operationele support stellen zij ons in 
staat snel, vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig werk te 
blijven leveren. 

Partners sluiten zich aan bij De Publieke Zaak vanwege onder 
meer de volgende redenen: 
  
-  het erkende belang een bijdrage te kunnen leveren aan het 

vervullen van de missie; 

-  toegang tot en verbinding met een actief en breed netwerk; 

-  horizonverbredende mogelijkheden voor personeel;

-  de mogelijkheid tot het mede vormgeven van nieuwe  
projecten;

-  de versterking van het maatschappelijk profiel van de  
organisatie.

 

 “ We stellen kennis ter beschikking en we krijgen  
kennis. Een prima model. De Publieke Zaak gaat  
ons aan het hart! ”  
 
Ferdinand Helmann, Director Porter Novelli

 

 “  Motivaction ondersteunt haar opdrachtgevers met fact-
based onderzoeksresultaten. Wij zijn partner van de  
The Fact Club omdat feiten het publieke debat op een 
hoger niveau brengen én de broodnodige helderheid 
bieden in de uitdagingen waar Nederland voor staat. ” 
 
Martijn Lampert, research director Motivaction



Partners

Partners van De Publieke Zaak in de afgelopen 
jaren waren onder andere:



Contactgegevens

Thomas R. Malthusstraat 5
Postbus 90351
1006 BJ Amsterdam

Telefoon +31 (0) 88 79 25 924
Fax: + 31 (0) 88 79 29 601
Mail: secretariaat@publiekezaak.nl
Twitter: @depubliekezaak
Website: www.publiekezaak.nl

De Publieke Zaak (www.publiekezaak.nl)

www.publiekezaak.nl



De Publieke Zaak op  
twitter @depubliekezaak.nl

Inhoudsopgave

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bijeenkomst Club van 100 en publicatie ‘De Publieke Zaak 
in de 21ste eeuw’

Oprichting Vereniging De Publieke Zaak

Publicatie ‘Een goede buur’ over bezieling en respect in 
eigen buurt

De Slinger (oprichting samen met Wijkalliantie)

De Publieke Zaak krijgt eigen kantoor bij PwC

Start De Slinger Jongeren

Randstad 2040, Politix.nl, Burgerbuddy en 
150volksvertegenwoordigers.nl

21minuten.nl (i.s.m. McKinsey & Company)

21dagendebat

The Fact Club

Burgerschapslezing met 
 Phillip Blond

Burgerschapslezing met 
 Matthew Taylor

De Slinger Jongeren start de 
Maatschappelijke Broedplaats 

DPZ Academy, Serie over kerntaken overheid

De Nationale Dialoog

Essaybundel ‘Inspiratie voor een nieuwe 
dynamiek in de samenleving’



De Slinger 

Een beweging voor verbinding
Op 2 november 2004 wordt in Amsterdam de filmmaker,  
columnist en regisseur Theo van Gogh vermoord. Deze schok-
kende gebeurtenis bleek aanleiding voor tal van acties en 
initiatieven gericht op een mooiere samenleving. Daarbij lag 
veelal de nadruk op positiviteit en betrokkenheid. De Slinger is 
opgericht om die acties en initiatieven met elkaar te verbinden, 
ze zichtbaar te maken en waar nodig te helpen in de uitvoering. 

Verbindingen leggen en betrokkenheid stimuleren, dat is waar 
De Slinger voor staat. De Slingersteden brengen deze gedachte 
lokaal in de praktijk. 

Een Slingerstad is een lokaal netwerk van bedrijven, maatschap-
pelijke organisaties, media, (lokale) overheid en individuele  
burgers. Vanuit dit netwerk richt De Slinger zich op het 
zichtbaar maken, promoten en faciliteren van projecten.  
De Slinger is vermaard om de ‘matches’ die gemaakt worden. 
Matches tussen de vragen van maatschappelijke organisaties of 
individuele burgers en de kennis en expertise van bedrijven  
of burgers. 



De Slinger Jongeren

Maatschappelijke talenten
Jongeren laten ervaren wat het betekent om iets te doen voor 
de samenleving, in actie te komen voor een ander. Dat is de am-
bitie van De Slinger Jongeren. Ons doel is de betrokkenheid van 
(v)mbo-jongeren bij de samenleving te vergroten. De ideeën en 
belevingswereld van jongeren zelf vormen daarbij het vertrek-
punt. Ons uitgangspunt is dat sociaal actief zijn vanuit het eigen 
talent de persoonlijke ontwikkeling van jongeren stimuleert 
en hun positie in de samenleving versterkt. Zo bevorderen we 
actief burgerschap.

We begeleiden jongeren bij het ontdekken van hun passies en 
talenten en inspireren ze om die talenten maatschappelijk in 
te zetten. Dat doen we door deze jongeren te ‘matchen’ met 
maatschappelijke initiatieven en projecten. 
 
Verspreid over ROC’s in tien steden bereiken we duizenden 
jongeren per jaar.

jong geleerd  
is oud gedaan



De Slinger Jongeren

De Maatschappelijke Broedplaats:  
een eigen plek voor actie en inspiratie
Het enthousiasme van deelnemers aan De Slinger Jongeren 
maakte duidelijk dat jongeren behoefte hebben aan een  
structurele/duurzame basis van waaruit ze maatschappelijke  
activiteiten kunnen bedenken en uitvoeren. Buiten het  
schoolcurriculum, in de wijk. Dit zijn de Maatschappelijke  
Broedplaatsen geworden: 

De Maatschappelijke Broedplaats is een:
-  lokale ontmoetingsplaats, waar jongeren en anderen uit de 

buurt samenkomen en samenwerken;
-  leerwerkplek, waar jongeren werken aan hun professionele 

en persoonlijke ontwikkeling; 
-  uitvalsbasis, waar jongeren worden geactiveerd om zich 

vrijwillig in te zetten voor hun stad, buurt of anderen.

Iedere jongere met een mooi idee voor de samenleving, wijk of  
buurt kan aankloppen bij de Maatschappelijke Broedplaats. Hier 
staat een enthousiast team van jongeren klaar om te helpen bij 
het opzetten en uitvoeren van de ideeën. Of het nu gaat om een 
fototentoonstelling over buurtbewoners, een toneelstuk over 
voor jongeren belangrijke thema’s of een kookworkshop voor 
de buren. De jongeren blijven zelf de ‘eigenaar’ en uitvoerder 
van hun idee. Zo vergroten we de betrokkenheid binnen de 
wijk. 

Landelijk netwerk
Op dit moment zijn er Maatschappelijke Broedplaatsen in  
Den Haag, Haarlem en Hengelo en Amsterdam-Zuidoost.  
In andere steden, zoals Utrecht en Almere, worden de  
mogelijkheden verkend. Het is onze ambitie een groot landelijk 
netwerk van Broedplaatsen te ontwikkkelen. 

inspiratie in de wijk



21minuten.nl 

Online opinie
Hoe geef je burgers een stem bij belangrijke maatschappelijke 
onderwerpen? Hoe informeer je Nederlandse beleidsmakers en 
opinieleiders op een objectieve manier over oplossingen die de 
bevolking voorstelt voor belangrijke maatschappelijke proble-
men? Het antwoord op die vragen kan gevonden worden in 
21minuten.nl. Een initiatief van McKinsey en Company (2005) 
en sinds 2009 onderdeel van de portefeuille van De Publieke 
Zaak. In de uitvoering werkten De Publieke Zaak en McKinsey & 
Company bij de edities van 2007 en 2009 nauw samen.

21minuten.nl is een online opinieonderzoek voor alle Neder-
landers. De vier edities van 21minuten.nl (2005, 2006, 2007 en 
2009) zijn gemiddeld door 120.000 deelnemers ingevuld. 
In het onderzoek worden deelnemers op verschillende thema’s 
gevraagd naar de kansen en uitdagingen voor Nederland.  
Een ‘expertraad’ ziet toe op de ontwikkeling van de vragenlijst, 
zo blijven relevantie en methode geborgd. De resultaten van 
21minuten.nl worden online en offline bekendgemaakt.



21dagendebat

3.200 vragen
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 
viel op dat emoties en onderbuikgevoelens het debat steeds 
meer domineerden. De echte standpunten van politici – hun 
ideeën en visie – kwamen steeds minder duidelijk naar voren. 
Daarnaast werden vragen aan politici alleen gesteld door de 
traditionele media. Direct contact tussen kiezer en (kandidaat) 
kamerlid was er niet. 

De Publieke Zaak startte daarom samen met BKB en Favela 
Fabric het 21dagendebat. Gedurende een periode van 21 dagen 
kon het Nederlandse publiek vragen stellen aan en in discussie 
gaan met een panel van politici, samengesteld uit 22 (kandidaat) 
Tweede Kamerleden van CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie en de PVV. 

Tijdens 21 dagen is de site 32.500 keer bezocht en zijn er 3200 
vragen gesteld en beantwoord. De site werd genomineerd voor 
de Sidn internet awards. 

Het concept
Het concept 21dagendebat is in 2010 ingezet rondom de 
Tweede Kamerverkiezingen, maar is altijd opnieuw te starten 
rondom een actueel thema.
 



The Fact Club

Kritisch denken
Een goed functionerend, constructief publiek debat is een 
voorwaarde voor een democratische rechtstaat. Discussies gaan 
tegenwoordig te vaak over kleine incidenten in plaats van over 
de grote maatschappelijke uitdagingen en worden niet zelden 
gevoerd op basis van ongefundeerde meningen. De Publieke 
Zaak gelooft dat een goed debat gestoeld moet zijn op feiten. 
Daarom zijn wij The Fact Club gestart; om op controversiële,  
belangrijke vraagstukken relevante informatie voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. Om het publieke debat te 
voeden met feiten, om te verbazen en te informeren.  
Zo stimuleren we kritisch denken en zorgen we ervoor dat 
iedereen een onderbouwde mening kan vormen. Om te  
beginnen bij de media en de politiek.   

Online platform
Thefactclub.nl is een onafhankelijk online platform. Een platform 
dat feiten over belangrijke maatschappelijke thema’s presen-
teert. Fact teams, bestaande uit datareporters, analisten en  
designers, achterhalen de feiten en verwerken deze in fact  
reports. Toegankelijk, begrijpelijk, interactief en visueel  
aantrekkelijk. Deze fact reports kunnen in elk debat gebruikt 
worden. Samen met mediapartijen zorgt De Publieke Zaak voor 
verspreiding van de feiten. 

We beginnen met de thema’s 
arbeidsmarkt, woningmarkt  
en energie. 

confronteren,  
informeren en  
activeren



De Nationale Dialoog

Reflectie, inspiratie en actie
Onze samenleving is te belangrijk om (alleen) aan de overheid 
over te laten. Onder het motto ‘praat mee, doe mee, ontwerp 
mee’ is De Publieke Zaak in 2009 De Nationale Dialoog gestart. 
Dit online discussieplatform gaat verder waar 21minuten.nl 
ophoudt. Hier start de dialoog, wordt ze verdiept en  
gebruiken we het debat als instrument om de beste ideeën voor 
maatschappelijke vraagstukken in Nederland te ontdekken. 



De 
Publieke 
Zaak Inspiratie voor 

een nieuwe 
dynamiek in de 
samenleving

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om hier adequaat op te kunnen reageren zal iedereen – van burger tot politicus, van journalist tot wetenschapper – voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden hoe onze toekomstige samenleving eruit zou kunnen zien en welke rol hij daarin moet spelen.

Deze essaybundel is een brede waaier van ideeën over een omme- zwaai in de Nederlandse maatschappij. Het zijn ideeën van toonaan-gevende mensen over de kernvragen die het publieke debat zouden moeten beheersen:
- Hoe maatschappelijk betrokken is de burger?
- Hoe selectief en effectief is de overheid?
- Moeten wetenschap en onderwijs vrijer worden?
- Durven bedrijven maatschappelijk actief te worden?
- Nemen de media hun verantwoordelijkheid?
- En wat betekent dit voor de maatschappij in haar geheel?

De Publieke Zaak werd in 2003 opgericht door Mickey Huibregtsen en Pieter Winsemius. De vereniging zet zich in voor fundamentele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vernieuwing en wil een katal-ysator zijn van ons maatschappelijke kapitaal. De Publieke Zaak is een initiatief van burgers die actief werken aan de samenleving van morgen en staat los van overheid en politieke organisaties.

 Met bijdragen van: Joop Alberda, Frank Ankersmit, Jos de Beus,  Wiet de Bruijn, Steven van Eijck, Marjolijn Februari, Mariëtte Hamer,  
  Sadik Harchaoui, Mickey Huibregtsen, Vincent Icke, Jurriaan Kamp,  Arjo Klamer, Margalith Kleijwegt, Ben Knapen, Raul Lansink, 
 Thomas Loudon, Leo Lucassen en Wim Willems, Funda Müjde,  Sijbolt Noorda, Fokke Obbema, Frits van Oostrom, Mabel van Oranje, 
 Marjan Oudeman, Alexander Pechtold, Uri Rosenthal, Mark Rutte,  Paul Rutten, Ad Scheepbouwer, Paul Schnabel, Ton Spoor, 
 

Willem Stevens, Steven de Waal,  Bernard Wientjes en Pieter Winsemius

D
e Publieke Zaak

www.businesscontact.nl

Essaybundel & Burgerschapslezing

De Publieke Zaak geeft een impuls aan het debat over burger-
schap. Vooral door het initiëren van discussies en het aanreiken 
van nieuwe invalshoeken. Daarvoor organiseren we jaarlijks een 
lezing en geven we een bundel uit. 

Burgerschapslezing
Begin 2011 lanceerde De Publieke Zaak een nieuw initiatief: 
de Burgerschapslezing. Met deze jaarlijkse lezing geven we 
een impuls aan het publieke debat over de inrichting van de 
maatschappij en de rol van de actieve burger. We nodigen 
sprekers uit met een nieuwe, andere kijk op het thema. De 
eerste burgerschapslezing is gehouden door de Britse denker 
Phillip Blond, waarna Jan Marijnissen een co-referaat leverde. 
De ‘Big Society’ was het thema. 

In 2012 sprak Matthew Taylor, directeur van de Royal Society 
for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce 
(RSA) op de Burgerschapslezing. In zijn lezing ging Taylor in op 
21st-century Enlightenment en de betekenis van de oorspron-
kelijke verlichtingswaarden in onze huidige maatschappij.  
Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist, gaf in een  
gesproken column zijn reactie.

Essaybundel
In de essaybundel De Publieke Zaak: 
inspiratie voor een nieuwe dynamiek 
in de samenleving, die we in 2009 
publiceerden, geven dertig prominente 
wetenschappers, topondernemers en 
politici hun visie op een beter  
Nederland. 

Op dit moment wordt gewerkt aan  
een nieuw boek. 



Randstad 2040, DPZ Academy en 
150 volksvertegenwoordigers

De Publieke Zaak heeft sinds de oprichting een aantal succes-
volle projecten afgerond of overgedragen aan andere partijen. 
Voorbeelden daarvan zijn: 

Randstad 2040 
Een (online) dialoog met burgers over het toekomstbeeld  
Randstad 2040. Uitgevoerd, in samenwerking met het toen-
malige ministerie van VROM, in 2008.

DPZ Academy 
Een opleidingsprogramma voor jonge journalisten, gericht op 
het stimuleren van hun bewustzijn over de rol/positie die zij 
innemen in het publieke debat. Het programma heeft twee keer 
plaatsgevonden: in 2009 en 2010. 

150 volksvertegenwoordigers 
In 2008 heeft De Publieke Zaak een website (een initiatief  
van Stichting Per Definitie) onder haar hoede genomen.  
De website laat de persoon achter het Kamerlid zien.  
Eind 2009 is 150 volksvertegenwoordigers overgedragen aan 
Stichting Het Nieuwe Stemmen.  



Partners

Projectpartners van De Publieke Zaak in de 
afgelopen jaren waren onder andere:



www.publiekezaak.nl 

secretariaat@publiekezaak.nl
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