Wie doet er mee?
Burger en overheid in 2030

Locatie
Media Plaza (Jaarbeurs), Croeselaan 6, Utrecht, Nederland

Programma voor 31 oktober 2019:
09:15 - 10:00 Inloop en registratie

10:00 - 11:30 Talkshow over de maatschappij in 2030
In gesprek over het perspectief van de burger met de zaal en Eveline Tonkens (hoogleraar
Burgerschap), Kim Putters (SCP), Cornel Vader (Leger des Heils) en burgemeester Gilbert
Isabella (gemeente Houten). Hierna een kijkje in de keuken van uitvoeringsorganisaties zoals
de Belastingdienst, het CJIB, de Nationale Politie en het UWV, en hun blik op de toekomst.

11:30 - 12:45 Break-out sessies: Denk mee over de toekomst!
Stel uw eigen programma samen en maak een keuze uit deze break-out sessies:
1.Digitale burgers in 2030 (Rathenau Instituut)
2.De toekomst van Burgerparticipatie (Kirchheiner Stichting)
3.Een vooruitblik op toegang tot zorg en ondersteuning (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving)
4.Doenvermogen: wat mag je verwachten? (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid)

5.Denk met ons mee: Wie heeft extra aandacht nodig in 2030?
6.Bereid je voor op de toekomst: Transformation Playground
7.In gesprek met…Reinier van Zutphen
8.Jongerentribune: Ga de uitdaging aan en leg je vragen/ideeën voor aan burgers van
morgen!
9.Kijkje over de grens met Peter Tyndall (ombudsman Ierland en voorzitter IOI) (Engelstalig)

12:45 - 13:45 Pauze: Lekker eten, ontmoeten, ‘ontmoet de sprekers’
13:45 - 14:30 Minister-president Mark Rutte in gesprek met Reinier van Zutphen
Over hoe we met elkaar omgaan. Over behoorlijkheid. En richting de toekomst: hoe ziet de
nieuwe samenleving eruit?

14:30 - 15:40 Break-out sessies: Denk mee over de toekomst!
Stel uw eigen programma samen en maak een keuze uit deze break-out sessies:
1.Digitale burgers in 2030 (Rathenau Instituut)
2.De toekomst van Burgerparticipatie (Kirchheiner Stichting)
3.Een vooruitblik op toegang tot zorg en ondersteuning (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving)
4.Doenvermogen: wat mag je verwachten? (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid)
5.Denk met ons mee: Wie heeft extra aandacht nodig in 2030?
6.Bereid je voor op de toekomst: Transformation Playground
7.In gesprek met… Margrite Kalverboer
8.Jongerentribune: Ga de uitdaging aan en leg je vragen/ideeën voor aan burgers van
morgen!
9.Kijkje over de grens met Peter Tyndall (ombudsman Ierland en voorzitter IOI) (Engelstalig)

15:40 - 15:45 Korte wrap up van Reinier van Zutphen
15:45 - 16:10 De Speld Live
16:10 - 17:00 Borrel

Ronde 1: 11.30-12.45
1.1 Digitale burgers in 2030

4

do 31 okt, 11:30 - 12:45

1.2 De toekomst van Burgerparticipatie

5

do 31 okt, 11:30 - 12:45

1.3 Een vooruitblik op toegang tot zorg en ondersteuning
voor mensen met complexe problemen

6

do 31 okt, 11:30 - 12:45
Door Aletta Winsemius, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Uit De Zorgagenda voor een gezonde samenleving (RVS 2018) blijkt dat
mensen met complexe problemen zorg en ondersteuning vooral als
ontoegankelijk worden ervaren. Ook andere plannen, onderzoeken en
rapporten laten zien dat burgers niet altijd even soepel toegang krijgen tot
voorzieningen. Hoe kan de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor
mensen met complexe problemen in de toekomst verbeteren? Dit verkent
de RVS tijdens deze sessie graag met u. Zeker wanneer het gaat om
huishoudens, waarin (jonge) kinderen opgroeien verdient dit aandacht,
omdat problemen die niet opgelost worden later tot grotere problemen
leiden en veelal van de ene op de andere generatie worden doorgegeven.
Een stapeling van problemen maakt mensen kwetsbaar.

1.4 Doenvermogen: wat mag je verwachten?

7

do 31 okt, 11:30 - 12:45

1.5 Wie heeft extra aandacht nodig in 2030?

8

do 31 okt, 11:30 - 12:45
Door Jan Maessen en Menno Jacobs, onderzoeksbureau Emma

Burgers die de overheid het hardste nodig hebben, komen het snelst in de
problemen met de overheid. Maar, wie zijn deze burgers? En welke
problemen ervaren zij? In opdracht van de Nationale ombudsman
analyseerde onderzoeksbureau Emma burgers die langs de zijlijn (dreigen
te) staan. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, verkennen we
in een interactieve workshop voor welk type burgers de overheid meer
aandacht moet hebben in de toekomst. Met de onderzoeksresultaten en uw
praktijkkennis van nu, schetsen we een beeld van de toekomst. Denk met
ons mee!

1.6 Bereid je voor op de toekomst: Transformation
Playground

9

do 31 okt, 11:30 - 12:45
Door Rindert de Groot, studio Zeitgeist

Bij elke organisatie is het inspelen op toekomstige, sociale, economische,
technologische en politieke veranderingen van belang. Toch moeten
maatschappelijke organisaties, die de kritische blik van de burger op zich
gericht weten, nog een tandje bijzetten. Studio Zeitgeist introduceert een
hulpmiddel om kritisch en creatief grootscheepse maatschappelijke
verandering te onderzoeken en toe te passen. Ontdek hoe de overheid en
maatschappelijke organisaties zich kunnen voorbereiden op wat komen
gaat.

1.7 In gesprek met… Reinier van Zutphen

10

do 31 okt, 11:30 - 12:45
Onder leiding van Ruben Maes.

Grijp de kans en vraag Reinier van Zutphen het hemd van het lijf over zijn
visie op de toekomstige relatie tussen burger en overheid en over
behoorlijkheid als norm voor overheidsoptreden.

1.8 Jongerentribune

11

do 31 okt, 11:30 - 12:45

1.9 Kijkje over de grens (Engelstalig)

12

do 31 okt, 11:30 - 12:45
Door Peter Tyndall, ombudsman Ierland en voorzitter van het International
Ombudsman Institute

Hoe en door wie kunnen burgers het beste geholpen worden? Ieder land is
anders. Hulp en ondersteuning aan mensen die vastlopen met de overheid,
is nergens hetzelfde georganiseerd. In sommige landen verschilt ook de
samenwerking tussen ombudsmannen en andere organisaties ten opzichte
van de Nederlandse situatie. Om te kijken of en hoe het anders kan, neemt
u in deze workshop een kijkje over de grens.

Ronde 2: 14.30-15.40
2.1 Digitale burgers in 2030

13

do 31 okt, 14:30 - 15:40

2.2 De toekomst van Burgerparticipatie

5

do 31 okt, 14:30 - 15:40

2.3 Een vooruitblik op toegang tot zorg en ondersteuning
voor mensen met complexe problemen

6

do 31 okt, 14:30 - 15:40
Door Aletta Winsemius, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Uit De Zorgagenda voor een gezonde samenleving (RVS 2018) blijkt dat
mensen met complexe problemen zorg en ondersteuning vooral als
ontoegankelijk worden ervaren. Ook andere plannen, onderzoeken en
rapporten laten zien dat burgers niet altijd even soepel toegang krijgen tot
voorzieningen. Hoe kan de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor
mensen met complexe problemen in de toekomst verbeteren? Dit verkent
de RVS tijdens deze sessie graag met u. Zeker wanneer het gaat om
huishoudens, waarin (jonge) kinderen opgroeien verdient dit aandacht,
omdat problemen die niet opgelost worden later tot grotere problemen
leiden en veelal van de ene op de andere generatie worden doorgegeven.
Een stapeling van problemen maakt mensen kwetsbaar.

2.4 Doenvermogen: wat mag je verwachten?

7

do 31 okt, 14:30 - 15:40

2.5 Wie heeft extra aandacht nodig in 2030?

8

do 31 okt, 14:30 - 15:40
Door Jan Maessen en Menno Jacobs, onderzoeksbureau Emma

Burgers die de overheid het hardste nodig hebben, komen het snelst in de
problemen met de overheid. Maar, wie zijn deze burgers? En welke
problemen ervaren zij? In opdracht van de Nationale ombudsman
analyseerde onderzoeksbureau Emma burgers die langs de zijlijn (dreigen
te) staan. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, verkennen we
in een interactieve workshop voor welk type burgers de overheid meer
aandacht moet hebben in de toekomst. Met de onderzoeksresultaten en uw
praktijkkennis van nu, schetsen we een beeld van de toekomst. Denk met
ons mee!

2.6 Bereid je voor op de toekomst: Transformation
Playground

9

do 31 okt, 14:30 - 15:40
Door Rindert de Groot, studio Zeitgeist

Bij elke organisatie is het inspelen op toekomstige, sociale, economische,
technologische en politieke veranderingen van belang. Toch moeten
maatschappelijke organisaties, die de kritische blik van de burger op zich
gericht weten, nog een tandje bijzetten. Studio Zeitgeist introduceert een
hulpmiddel om kritisch en creatief grootscheepse maatschappelijke
verandering te onderzoeken en toe te passen. Ontdek hoe de overheid en
maatschappelijke organisaties zich kunnen voorbereiden op wat komen

gaat.

2.7 In gesprek met… Margrite Kalverboer

14

do 31 okt, 14:30 - 15:40
Onder leiding van Ruben Maes

Grijp de kans en vraag Margrite Kalverboer alles wat je wilt weten over
kinderrechten, hoe het gaat met kinderen in Nederland en hoe je besluiten
neemt in het belang van het kind.

2.8 Jongerentribune

11

do 31 okt, 14:30 - 15:40

2.9 Kijkje over de grens (Engelstalig)

12

do 31 okt, 14:30 - 15:40
Door Peter Tyndall, ombudsman Ierland en voorzitter van het International
Ombudsman Institute

Hoe en door wie kunnen burgers het beste geholpen worden? Ieder land is
anders. Hulp en ondersteuning aan mensen die vastlopen met de overheid,
is nergens hetzelfde georganiseerd. In sommige landen verschilt ook de
samenwerking tussen ombudsmannen en andere organisaties ten opzichte
van de Nederlandse situatie. Om te kijken of en hoe het anders kan, neemt
u in deze workshop een kijkje over de grens.

