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SAMENVATTING

Tevredenlander is een initiatief dat Nederlanders motiveert om na te denken over datgene waarover

ze tevreden zijn in Nederland. Met het platform willen de oprichters bewustzijn creëren voor de

positieve aspecten van de Nederlandse maatschappij. Het uiteindelijke doel is om Nederlanders

vanuit een meer gebalanceerd perspectief een keuze te laten maken tijdens de verkiezingen op 15

maart.

Tevredenheid is kennelijk iets dat zich niet snel verwoordt of verspreidt. Negatieve berichten voeren
op dit moment veelal de boventoon. En dat terwijl er ook veel is dat goed gaat. Nederland heeft het
beste zorgstelsel van Europa[1] en het tweede beste pensioenstelsel van de wereld[2]. Nederland
staat in de top 10 van meest democratische landen ter wereld[3] en op nummer 2 van de wereld als
het gaat om vrijheid van pers[4]. Volgens de oprichters hoor je relatief weinig over deze positieve
resultaten.

Irene Rompa (oprichter Tevredenlander): “We staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen.
Links, rechts, oud of jong, iedereen heeft zijn zorgen. Er gaat veel aandacht naar dingen die kunnen
worden verbeterd, en dat is ook nodig. Maar tegelijkertijd gaat er al een hele hoop wél goed. En dat
mag ook best gezegd worden. Sterker nog: het is misschien nu belangrijker dan ooit om juist daar
aandacht voor te hebben.”

Tevredenlander heeft geen politieke kleur of ambities. Het gaat er volgens de oprichters niet om wat
Nederland stemt, als het maar niet vanuit angst is. Het initiatief roept daarom alle Nederlanders op
om op hun sociale kanalen te delen waar ze tevreden over zijn in Nederland met de hashtag
#tevredenlander, of dat te doen op www.tevredenlander.nl. Al deze berichten worden op de website
geaggregeerd en vormen daardoor een collectie van meningen over datgene wat goed gaat.
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"We staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen. Links, rechts, oud of jong, iedereen
heeft zijn zorgen. Er gaat veel aandacht naar dingen die kunnen worden verbeterd, en dat is
ook nodig. Maar tegelijkertijd gaat er al een hele hoop wél goed. En dat mag ook best gezegd
worden. Sterker nog: het is misschien nu belangrijker dan ooit om juist daar aandacht voor te
hebben."
— Irene Rompa
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"Door met elkaar na te denken en te delen waarover je tevreden bent in Nederland, ben ik
ervan overtuigd dat we elkaar kunnen inspireren. Deze gesprekken en inspiratie zorgen er
volgens mij voor dat je vanuit een tevreden perspectief andere keuzes maakt."
— Silke Tijkotte
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06-28252879

Silke Tijkotte
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06-51789762
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OVER TEVREDENLANDER

Tevredenlander is een initiatief dat Nederlanders motiveert om na te denken over datgene waarover ze tevreden
zijn in Nederland. Zelf en met elkaar. Om het vervolgens te delen op social media. Naast alle input van
Nederlanders zelf, gaat Tevredenlander wekelijks de straat op om de Tevredenlanders een gezicht te geven.
Deze portretten en verhalen zijn terug te vinden op de website www.tevredenlander.nl.
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