
Resultaten van de G-Home van 11 november 2011 

Op 11 november konden burgers die niet geselecteerd waren voor de burgertop in Tour&Taxis toch 

meedoen vanuit hun luie zetel. G-Home was een online discussieplatform, vormgegeven en 

gemodereerd door het Belgische bedrijf Synthetron, waar de deelnemers via livestreaming de 

presentaties in Tour&Taxis konden volgen alvorens zelf met elkaar te praten. Synthetron verzorgde 

het hele proces gratis. 

Als je naar de inhoud kijkt dwars doorheen de verschillende sessies dan vallen een paar zaken op: 

 De toon is heel positief opbouwend en streng (maar helemaal niet cynisch of negatief) 

 

 Veel van de aanbevelingen van de G1000 vind je hier terug en met natuurlijk ook een paar 

andere ideeën die zijn aangebracht 

 

 Dwars doorheen de discussies komen sommige trends naar boven: 

 

 Enthousiasme, dank dat men heeft kunnen meedoen, felicitaties aan de G1000 en de vraag 

om dit vaker te doen 

 Het besef dat veranderingen nodig zijn, dat een andere aanpak nodig is, een andere 

verdeling van lasten, het structureren van de bankenwereld, een meer lange termijn 

aanpak, nieuwe wegen; de deelnemers zaten er als burgers van een groter geheel en 

helemaal niet egocentrisch gericht 

 Een solidariteit voor zwakkeren, gepensioneerden, zieken, immigranten... maar met 

grenzen 

 Een algemeen beeld van een wat strengere, eerlijkere samenleving: meer controle en geen 

misbuik, meer transparantie, meer efficiëntie, een correctie van het imago naar potentiële 

immigranten toe, geen achterpoortjes, geen overconsumptie, geen valse brugpensioenen, 

geen cumul, geen schijnhuwelijken, geen lange procedures, geen belastingontduiking, geen 

mensenhandel… en dus ook echte strafbaarheid en vervolging 

 Werk als sleutelvariabele komt regelmatig terug: werk wil men aantrekkelijker maken, 

iedereen aan het werk zetten… 

 Een gemengd beeld naar de politieke wereld toe: men vraagt o.a. meer lange termijn visie, 

op een Europees niveau, men vraagt ook coördinatie en men verwacht dat politici dit zullen 

opvolgen 


