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De Tafel van Zeven 

 

 

Inleiding 

 

Wie over de zelfredzaamheid van burgers begint, hoeft op het Europese continent 

niet gauw te rekenen op sneller kloppende harten of geïnspireerde gezichten. Toch 

is de zekere abstractie die gemoeid is met dit thema definitief tot het verleden gaan 

behoren toen de Franse filosoof Alexis de Tocqueville in zijn beroemd reisverslag 

‘Over de democratie in Amerika’ (1835) met het volgende voorbeeld tot de 

verbeelding van velen sprak. Wanneer in Amerika een boom op de weg valt, hakken 

de Amerikanen die boom zelf aan stukken. In de Tocqueville’s vaderland, Frankrijk, 

zouden de burgers naar de burgemeester gaan om hem te vragen de dienstdoende 

ambtenaren te sturen opdat ze die boom kunnen opruimen.  

 

Anno 2014 is deze scherpe observatie meer dan ooit een realiteit die zich moeizaam 

met rationeel gedrag laat verenigen. Want laten we eerlijk zijn: waarom zou je niet 

naar je buurman- of vrouw rennen en om hulp vragen bij het opruimen van die 

gewraakte boom of andere willekeurige obstakels? Waarom is daar een 

burgemeester voor nodig? Nee, burgers kunnen niet alles eigenstandig oplossen, 

maar wel veel meer dan iedereen denkt.  

 

En dat is precies de achterliggende gedachte bij ‘de Tafel van Zeven’. Zet zeven 

veelbelovende en ambitieuze Young Professionals bij elkaar aan één tafel en laat ze 

hardop dromen over hun wijk, buurt, omgeving en over Nederland. Welke ‘boom’ 

zien zij op de weg liggen? Hoe willen zij die opruimen? En hoe denken zij anderen 

ertoe te bewegen de helpende hand uit te steken? Want per slot van rekening is 

voor het voelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid niemands toestemming 

nodig. De samenleving is van ons allen en de overheid is uitgevonden om ons, daar 

waar nodig, te ondersteunen en niet om ons te leiden. Ze is, kortom, een 

noodzakelijk kwaad en niet een onmisbaar gelukmachine.  

 

 

Hala Naoum Néhmé, januari 2014 

Aanjager Tafel van Zeven 
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De ‘Tafel van Zeven’ toegelicht 

 

Tijdens een Tafel van Zeven diner komen zeven Young Professionals bij elkaar om 

na te denken over de toekomst van Nederland en met elkaar te verkennen hoe we 

onze maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten. De bedoeling is dat ieder 

van de aanwezigen na deelname zelf weer een nieuwe diner organiseert met nieuwe 

young professionals om de olievlek zo groot mogelijk te maken. Ook zal iedere 

deelnemer een eigen maatschappelijke actie uitvoeren.  

 

Wat willen we hiermee bereiken? Het creëren van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid waarbij actieve opstelling centraal staat. De Tafel van Zeven is 

een initiatief van De Publieke Zaak en wordt momenteel aangejaagd door Hala 

Naoum Néhmé en Annick Mantoua. 

 

De ‘Tafel van Zeven’ in de praktijk: De Tafel van Zeven creëert een olievlek. Om 

enigszins zicht te houden op de follow-up van een ingezet diner te hebben, spreken 

we voorlopig af de diners tot twee vervolgrondes in te zetten. Daarna komen we 

met alle deelnemers tijdens een gezamenlijk moment bij elkaar om de stand van 

zaken te bekijken en het vervolg af te stemmen. 

 

Voorbeeld: 

• Hala organiseert haar eigen Tafel van Zeven voor zes deelnemers 

• De zes deelnemers organiseren hun eigen tafel voor zes nieuwe deelnemers 

• De zes nieuwe deelnemers van de zes nieuwe tafels organiseren op hun beurt 

eveneens een eigen 

    Tafel van Zeven en nodigen hiervoor zes nieuwe deelnemers uit 

• De olievlek wordt tijdelijk on hold gezet en alle betrokkenen komen weer bij 

elkaar om de diner reeks  

    te evalueren en follow-up te verkennen.  

 

Wanneer elke initiator van een Tafel van Zeven diner in ieder geval toeziet op de 

follow-up van twee rondes dan bereikt hij/zij minstens 180 young professionals.  

 

Resultaat ‘Tafel van Zeven’ diners: Iedere deelnemer zal aan het einde van een 

diner met een concrete maatschappelijke actie naar huis gaan. Veel belangrijker 

hierbij dan de grootte is dat iedereen iets bijdraagt.  

 

Voorbeelden van acties: in gesprek gaan met een buurman over de buurt, 

vrijwilligerswerk doen voor de Voedselbank, column schrijven over een 

maatschappelijk vraagstuk of het uitwerken van een maatschappelijk concept. 

 

Vervolgdiners: Elk vervolgdiner wordt ongeveer twee maanden na eigen deelname 
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georganiseerd. Om dit goed te laten verlopen, zal elke initiator van de eerste Tafel 

van Zeven dit proces in de gaten houden.  

 

Gezamenlijke follow-up bijeenkomst: Halfjaarlijks zal een follow-up bijeenkomst 

worden georganiseerd waarop de initiator van een Tafel van Zeven diner 

samenkomt met alle deelnemers van de tafels die volgden. Invulling n.o.t.k.  

 

Locatie: Zelf te bepalen. 

 

Community: Met de ‘Tafel van Zeven’ ontstaat een community van actieve Young 

Professionals. Om met elkaar in contact te blijven, is op LinkedIn een ‘Tafel van 

Zeven’ groep aangemaakt. 

 

Publiciteit: Om de impact van iedere ‘Tafel van Zeven’ diner te versterken vragen 

we iedere organisator enkele foto’s te nemen van zijn of haar diner plus een kort 

verslag (±100 woorden) op te sturen naar onderstaand adres. Hetzelfde geldt voor 

de datum van zijn of haar diner en de namen van de deelnemers. 

 

Contactpersoon: Voor vragen rondom ‘Tafel van Zeven’ kunt u contact opnemen 

met Annick Mantoua via annickmantoua@me.com  
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