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ACHTERGROND

HOE COÖPERATIEF
ZIJN POLITIEKE
PARTIJEN?
De huidige (internationale) tijdsgeest is haast paradoxaal: aan de
ene kant hebben we het beter dan ooit, aan de andere kant is er
aanzienlijke maatschappelijke verdeeldheid en onvrede. Het sterk
gefragmenteerde politieke landschap is hier een goede reﬂectie
van. Dit politieke klimaat leidt tot grote uitdagingen: of het nu
gaat om de opkomst van populisme, lidmaatschap van de Europese
Unie, duurzaamheid, handelsverdragen of de zorg. Veel politieke
partijen claimen dat zij de macht terug willen geven aan de burger
en hem directer willen betrekken bij de grote maatschappelijke
vraagstukken. Hoe coöperatief is de bril van politieke partijen?
Wat zeggen de partijprogramma’s over typisch coöperatieve
thema’s als samenwerken, ondernemerschap, zeggenschap, etc.?
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Timen
van Haaster
Timen van Haaster (strategisch
communicatieadviseur bij MSLGROUP) verbleef in de periode
van de presidentsverkiezingen in
de VS en analyseerde de campagnes van Clinton en Trump. Timen
heeft een brede interesse voor
nieuws, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen en volgt de
politiek in binnen- en buitenland
op de voet. Hij kijkt daarbij
verder dan alleen de polls en
de algemene beschouwingen.
Timen adviseert bedrijven en
organisaties in uiteenlopende
sectoren op het gebied van reputatiemanagement en is een specialist op het gebied van monitoring
& intelligence.
Coöperatie vroeg Timen van
Haaster welke coöperatieve
thema’s hij in de Nederlandse
politieke programma’s tegenkomt.

