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Geachte mevrouw Hamer,
Graag breng ik onderstaande passage uit het eindverslag (pag. 8) van uw voorganger, de
heer Tjeenk Willink, onder uw aandacht.
“Erkenning en steun van de overheid aan burgerinitiatieven (de maatschappelijke
democratie) zijn een blijk van vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het sluit aan bij de
Nederlandse traditie. Te vaak is een burgerinitiatief nu een ‘hordenloop’. Meer in het
algemeen moet duidelijk worden wat de burger van de overheid mag verwachten (aan zorg
en zeggenschap) en de overheid van de burger (aan inzet en onderlinge solidariteit): een
nieuw sociaal contract en openheid over de wederzijdse verwachtingen.”
Deze passage is volgens ons essentieel voor de wijze waarop de overheid zich in de komende
jaren moet verhouden tot de rol van maatschappelijke organisaties.
De kracht van burgerinitiatief, in de haarvaten van de samenleving, wordt veelal niet op
waarde geschat. In toenemende mate is er sprake van wet- en regelgeving die dat
burgerinitiatief bemoeilijkt. Niet met die opzet maar wel als optelsom van effecten.
Maatregelen die de bedoeling hebben ons land veiliger te maken, de consument en de
privacy van de burger te beschermen, maken inzet voor het goede doel en het vragen van
steun aan het publiek moeilijker. De balans kan en moet beter.
Als Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) staan wij voor de belangen van
burgers die ‘goed willen doen’. Voor al die Nederlanders die zich met en via hun duizenden
organisaties willen inzetten voor een veelheid aan maatschappelijke doelen. Daarom bieden
wij u graag ons Manifest aan: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte.
Wij hopen van harte dat dit Manifest een inspirerende bijdrage zal leveren aan een nieuw
regeerakkoord. We wensen u veel succes bij uw opdracht.
Met vriendelijke groet,

Jan van Berkel
Voorzitter Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
Bijlage: Manifest: Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte.
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