Waar is ruimte voor publieke bezinning nu kiezers zich vervreemd voelen van de bestaande
representatieve democratie? Nu de landelijke overheid zich verder terugtrekt uit allerlei
maatschappelijke instituties en de Nederlandse burger aangespoord wordt tot
zelfredzaamheid? En hoe kan die bezinning vorm krijgen? Wat is het antwoord op de oproep
van burgers om meer zeggenschap en eigenaarschap?
Socrates deed het ons voor, vijfentwintig eeuwen geleden in de jonge democratie van
Athene: bezinnende gesprekken voeren met burgers en bestuurders over prangende
kwesties. In zijn spoor zijn de auteurs de afgelopen tien jaar betrokken geweest bij
socratische dialogen. Zij presenteren een verrijkt dialoogmodel en beschrijven gelijktijdig de
cases die aan dit model ten grondslag liggen. Het biedt praktische richtlijnen voor
raadsleden, bestuurders en ambtenaren, voor betrokken burgers en ondernemers, voor
gespreksleiders; kortom, voor iedereen die twijfels heeft bij de dominante manieren van
beslissen en die op zoek is naar beproefde alternatieven.
‘In de publieke ruimte gaan mensen met elkaar in gesprek over de inrichting van hun
gezamenlijke wereld. Waar mensen in gesprek zijn, zijn mensen met elkaar verbonden
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