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Hoe heb jij met 
grassroots te maken? 



De Twitter activist 

@marijetweetjes







Onderwijs staking malieveld 
Maart 2019: onderwijsacties



Leon Adegeest



Noortje van Lith



CBR legt ex-depressiepatiënten 
dure keuringen op

Aafke Romeijn





Kenmerken grassroots

Door burgers die een specifiek issue willen beïnvloeden 

Vrijwilligers met sterke collectieve identiteit 

Spontaan, authentiek, menselijk smoel, keukentafel

Ongeorganiseerd, zeker aan het begin

Intelligent, maar niet gelikt 

Dooft uit of groeit door tot een ngo

Synoniemen: burgerlobby, burgeractivisme, burgerinitiatieven, 

actiegroepen, actiecomité’s



Categorieën grassroots 
Consumenten/ 

burgers/ 
beroepsgroep-

activisme

Burger ‘doe-het-
zelf’ 

/participerend 
bestuur

NIMBY Sociaal-cultureel
activisme

Benadeelde
burgers, 
consumenten, 
professionals  
willen 
compensatie van 
een private partij 
of andere 
overheidsregels

Burgers willen een 
issue agenderen in 
het publieke domein 
dat de overheden 
negeren

Lokale inwoners 
willen een besluit 
tegenhouden of 
terugdraaien dat 
impact heeft op hun 
directe omgeving

Activisten willen 
maatschappelijke 
steun voor een idee 
of ideologie

#pgbalarm
Ontregel de zorg 
Onderwijs, zorg, 
politie

Wijktuin Lelystad Airport
Windmolens

Zwarte Piet
Wij staan op 
Gele hesjes
Klimaat



Trends in public affairs
Macht en beïnvloeding 

fragmenteren 
uitdagers vs gevestigde orde

eindgebruikers=grassroots

sociale media 

meer, gevarieerder, sneller, 
beweeglijker   

Vertrouwen 

authentiek 
waarachtig 

gewone mensen
decentraal

confrontatie 
gevestigde orde kwetsbaarder

Netwerk-
samenleving 
wij, ons, samen

de persoonlijke klik
ontmoetingen

Digitalisering



Trends in (branche)verenigingen

Betrekken van de achterban van de vereniging moeilijker, loyaliteit niet meer 
vanzelfsprekend. 

Mensen willen meedoen, maar niet in een vast format; het lidmaatschap is fluide*. 

Ledenaantallen nemen af, potentie van bredere achterban mondjesmaat benut. Weinig 
jonge mensen. 

Bijdrage aan oplossing voor grote maatschappelijke opgaven weinig in beeld. 
Kleine en grotere burgerlobby’s en beroepsgroepen actief in de media en bij de politiek.

Standpuntvorming met de achterban, belangen formuleren en polderoverleg ter 
discussie. Een vereniging met het nieuwe machtsmodel* is open voor de crowd, maakt 

ruimte voor meer samenwerking en participatie.

Gevolgen voor de polderdemocratie nog onduidelijk.  
Branche(vereniging) als vertegenwoordigende gesprekspartner in de polder niet meer 

monopolist.
Intern: organiseer het experiment met de nieuwe macht 

DNA: De Nieuwe Polder 
*Jeremy Heimans & Henry Timms: New Power.  



De 
burgerlobby

de uitdagers
versus
de 
gevestigde
orde





Grassroots: what’s new?

Volume

Velocity

Variety



David, 
de kleine, arme, 

partij
vs.

Goliath, 
de gevestigde en 

geïnstitutionaliseerde 
partij



De invloed van de grassroots
In de beginfase van een issue: met emotie 
een ingewikkeld beleidsprobleem vertalen in 
een verhaal van Echte Mensen → geeft 
menselijke relevantie = interessant voor 
media 

Voorwaarschuwing voor Goliath en de 
politiek 

Een issue groter maken: ‘opschalen’

Vertraging in besluitvorming

Invloed hangt af van professionaliteit

en mediatoegang en media-aandacht  



De betekenis van de sociale media 

#pgbalarm, Wij staan op, 
Aafke Romeijn, publieke sector     

Twitter en Facebook als 
aanjagers 

• Snelle agendering

• Snelle mobilisatie  

Oude media pakken het op →

meer impact op 
besluitvorming 





Burgeractivisten: de vijf geheimen van hun succes
Tips voor de succesvolle David

1. Vertel het persoonlijke verhaal. Emotie!

2. Blijf aan je keukentafel, word niet te gelikt, blijf 
vrijwilligers 

3. Span een Goliath voor je kar 

4. Wees zichtbaar op Twitter, YouTube en Facebook, 
maar kranten & radio/tv geven de meeste impact.

5. Verwelkom journalisten 



Wanneer moet Goliath zich ongerust maken? 
Checklist risico-calculatie

• Specifiek doel en heldere boodschap 

• Gevoeligheid van het issue & emotioneel frame

• Bondgenoot-grassroots

• Een andere Goliath die helpt (politici, media, bedrijf)

• Goliath krijgt als enige de schuld 

• Kwetsbaar imago van Goliath

Minder relevant voor succes van de grassroots:

• Budget

• Vrijwilligers of betaalde krachten 

• Gedeeld leiderschap of solist 

• Omvang van de achterban 



Actie- en reactiestrategieën op grassroots (GR)
1. Praten
• Charme offensief, gesprekken aan huis, 

wantrouwen wegnemen 

• Kloof emotie-ratio overbruggen –
bredere context geven

• Inkapselen in overleg 

2. Nieuw speelveld creëren
• De grassroots dwingen samen te werken 

met anderen = centraliseren van 
gedecentraliseerde GR

• Jezelf decentraliseren 

• Burgerparticipatie: platform creëren 
voor grassroots met hun ideeën en 
alternatieve oplossingen 

3. Afwachten in de gaten houden 

4. Afkopen het zwijgen opleggen 

5. Negeren doorgaan op ingeslagen weg 

6. Bestrijden
• Jouw waarheid (feiten) ertegenover 

stellen
• Anders framen
• Mobiliseren van je medestanders en  

verrassende partners; BN-ers als 
woordvoerders

• Naar de rechter stappen

7. Omarmen en samenwerken
• Meegaan in de eisen en samen een 

alternatieve oplossing zoeken, het issue 
verbreden

8. Imiteren
• Grassroots technieken overnemen 
• Je boodschap persoonlijk maken –

grassroots-saus eroverheen
• Zelf een GR oprichten, in openheid,  die 

oplossingen bedenkt
• Zelf kritiek organiseren
• De achterban van de GR betrekken 

9. Anticiperen



Find them before they find you



En wat ga ik nu doen? 
Zo zorg ik dat mijn organisatie goed omgaat met grassroots

1 2 3 4

• Differentiëren per 
afdeling/issue of regio 
die het meest met 
grassroots te maken 
heeft of krijgt

• Jonge mensen in 
coalition of the willing
inventariseren alle 
mogelijke grassroots 
ontwikkelingen die 
impact kunnen 
hebben op branche, 
leden, klanten, 
medewerkers

• Wekker Sessie met de 
directie/bestuur

• Jonge mensen 
geven trainingen 
aan collega’s: 
grassroots 
herkennen, samen 
processen, tools 
en vaardigheden 
ontwerpen. Plus: 
wat er intern 
nodig is

• Presenteren van 
de beste ideeën 
aan de 
directie/bestuur

• Strategieën 
kiezen en 
implementeren 

• Response team 
opzetten 
(multidisciplinair, 
binnen de 
bestaande 
organisatie). 
Oefent met 
externe partners

• Versterken 
sociale-
mediavaardighed
en van leden en 
collega’s

• Leren van 
ervaringen 

• Organiseren van 
monitoring, met 
continue 
signalenstroom van 
leden en externe 
partners



Contact

Erik van Venetië 

contact@erikvanvenetie.nl

Telefoon: 06-3729 5412

www.erikvanvenetie.nl
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