Masterclass ‘Leefbaar populisme’
Steden veranderen, veel steden floreren. Niet voor niets wordt over een ‘triomf van de
stad’ gesproken. Niet voor niets trekt de leergang Triomf van de stad elk jaar weer veel
deelnemers uit het lokaal bestuur. Dit jaar voor de tiende keer. Reden om een extra miniTriomf te organiseren over een ontwikkeling die alle lokale overheden raakt: de opkomst
van het populisme.
Populisme is een breed begrip. Je kan het zien als een tegenbeweging tegen de
bestaande politieke en bestuurlijke elite. Je kan het zien als een beweging die zich erop
beroept het ‘volk’ te vertegenwoordigen. Je kan het ook zien als een beweging die de
kloof tussen burger en politiek wil verkleinen. En de discussies over populisme kan je ook
zien als een transitie naar een ander politiek landschap.
En ja, die transitie vindt in veel steden plaats. Niet alleen sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen en met name de Leefbaarheid-partijen hebben de politiek in de steden al fundamenteel veranderd. Oude partijen zijn gesneuveld. Het politieke
landschap verandert en de spelregels van het politieke spel worden aangepast.
Die veranderingen raken veel mensen die bij gemeenten werken. En de veranderingen
kunnen de komende jaren nog wel veel ingrijpender worden. Een goede reden om een
masterclass over ‘Leefbaar populisme’ te organiseren.
Tijdens de masterclass gaan we in gesprek met een boeiende mix van deskundigen.
Deskundigen uit de wetenschap, deelnemers aan het publieke debat en deskundigen uit
de praktijk. Professor Sarah de Lange doceert aan de Universiteit van Amsterdam over
populisme. Professor Paul Cliteur is niet alleen wetenschapper maar als directeur van het
wetenschappelijk bureau ook de ‘ideoloog’ achter Forum voor Democratie. Rene Cuperus
is opiniemaker, met een vaste column in de Volkskrant. Joost Eerdmans is partijleider en
ex-wethouder van Leefbaar Rotterdam, dat bij de laatste verkiezingen uit het College van
B&W viel. Professor Derk Loorbach is de man die als informateur daarbij betrokken was.
Richard de Mos is de Haagse loco-burgemeester namens zijn eigen lokale partij. Eerder
was hij Kamerlid voor de PVV. En na al die gesprekken vragen we ons af of de politieke
rationaliteit tegenwoordig andere eisen stelt aan de ambtenaar op het stadhuis.
De masterclass vindt plaats op 28 en 29 november 2018 in Den Haag. Professor Wim
Derksen en Karen Ephraim leiden het gesprek. De kosten bedragen € 1490 (inclusief
diner en overnachting). Aanmelden kan via wimderksendh@gmail.com.

