E-DEM
Het E-DEM project is geïnitieerd door Netwerk Democratie in samenwerking met Waag
Society en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project beoogt
om Nederlandse overheden te helpen hun responsiviteit richting bewoners te vergroten
met behulp van digitale participatietools. Veel Nederlandse gemeenten zijn startend in het
verkennen van digitale democratie. Om deze ontwikkeling te ondersteunen neemt E-DEM
het initiatief om zowel kennis en ervaring uit het buitenland als Nederlandse expertise
samen te brengen en met Nederlandse gemeenten te delen.
E-DEM (zie www.e-dem.nl) richt zich op deliberatieve participatietools voor agendasetting,
besluitvorming en geldverdeling. Als onderdeel van het project is de software en kennis van
een aantal open source participatietools afkomstig uit het internationale D-CENT project
naar Nederland gehaald. Zo zijn Consul uit Madrid en Your Priorities uit Reykjavik naar het
Nederlands vertaald en beschikbaar gesteld op het deelplatform GitHub. Ook de op Your
Priorities geïnspireerde Stem van West uit Amsterdam is met behulp van dit project
deelbaar gemaakt.
Impact
Sinds eind 2016 is E-DEM actief om Nederlandse overheden bekend te maken met de
mogelijkheden van bestaande digitale participatietools en bewustwording te creëren onder
overheden over het belang van open source, open standaarden en privacy by design.
Door het organiseren van informatieve en praktijkgerichte bijeenkomsten met
ontwikkelaars en gemeenten is er een groeiende groep Nederlandse gemeenten ontstaat
die de komende twee jaar een open source participatietool zullen implementeren. Ook
heeft E-DEM haar kennis en ervaringen over het gebruik van participatietools deelbaar en
vrij beschikbaar gemaakt in de publicatie ‘Handreiking Digitale Democratie’.
Met haar activiteiten levert het project een bijdrage aan het innoveren van de Nederlandse
democratie en het waarborgen van ethisch gebruik van technologie in democratische
processen. Het draagt hiermee bij aan een nieuwe generatie van deelbare open source en
privacy bewuste instrumenten voor zowel lokale overheden als burgers.
Wie
Het E-DEM project is ontstaan onder leiding van Josien Pieterse directeur van Netwerk
Democratie, Platform voor democratische innovatie in samenwerking met het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en verder tot stand gekomen met behulp van Anne de Zeeuw
(projectmedewerker Netwerk Democratie), Tom Demeyer (CTO Waag Society) vervangen
door Ivonne Jansen-Dings (programmamaker Waag Society), en Coen Bergman (project
developer Waag Society).
Toekomstplannen
In 2018 schaalt het E-DEM project op door middel van de tweejarige Proeftuinen Digitale
Democratie waarin gemeenten ondersteuning wordt geboden om met een van de tools aan
de slag te gaan. Van december tot februari bezoekt het projectteam gemeenten die
geïnteresseerd zijn om bewoners op digitale wijze te laten meebeslissen. In april zal met de
deelnemende gemeenten de kick-off van de proeftuinen plaatsvinden. De deelnemende
gemeenten zullen een belangrijke rol spelen om opgedane kennis en ervaring met andere
gemeenten te delen.

