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G1000 derde fase: 32 burgers aan het werk... over werk 

Vrijdagavond 14 september 2012, 19u30: een diverse groep van 32 burgers komt voor het 
eerst samen. Ze zullen gedurende 3 week-ends werken aan een plan, een reeks van 
aanbevelingen bestemd voor het beleid.    
Ze worden afgezonderd van de buitenwereld en begeleid door een groep facilitatoren en 
vertalers.  
Ze kunnen een beroep doen op specialisten om hun voorstellen te toetsen en te verdiepen.  
 
Het thema? Werk. En werkloosheid. En hoe daarmee zou kunnen worden omgegaan in 
België.  
 
Zondagavond 11 november 2012: exact 1 jaar na de onvergetelijke burgertop in Tour & 
Taxis in 2011. Tijdens de slotceremonie wordt het burgerplan plechtig overhandigd aan de 
presidenten van elk Parlement, aan de pers en de sympathisanten.  
En daarna is het nog niet afgelopen. 

Waarom dit thema?  

"Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze maatschappij?" is de startvraag. Het thema 
werd gekozen door het burgerpanel zelf, uit de 3 hoofdthema's van de burgertop van vorig 
jaar (sociale zekerheid / immigratie / verdeling van welvaart). Door hun argumentatie 
(tijdens individuele interviews) is binnen het thema 'sociale zekerheid' gekozen voor werk en 
werkloosheid. Het onderwerp raakt ook aan immigratie en verdeling van welvaart, en is 
breed en complex genoeg om tot een reeks relevante aanbevelingen te komen!  
We zijn deze 32 burgers nu al dankbaar voor hun engagement... En uiteraard zijn ook wij, de 
organisatoren van de G1000, razend benieuwd naar wat ze gaan beslissen. 
 
 
Het is nuttig om kort het trechtervormig proces van de G1000 te schetsen: in de zomer van 
2011 begonnen we met een on-line consultatie waarbij iedereen in België zijn ideeën kon 
geven, en stemmen over de andere voorstellen.  Uit de duizenden suggesties kozen we de 
25 meest voorkomende thema's. Op 11 november 2011, tijdens de Burgertop in Tour & 
Taxis, overlegden 704 burgers over welke elementen hierin het belangrijskt waren voor het 
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land. Ze kozen de 3 hoofdthema's, en daarbinnen een aantal subthema's. Uit alle 
deelnemers van de G1000 burgertop (Tour & Taxis +G'Off + G'Home) werden deze zomer 32 
deelnemers geloot voor de derde fase van de G1000.  Zij kozen wat ze het allerbelangrijskte 
thema en gaan dat nu zeer diepgaand uitwerken tijdens drie week-ends.  
 
Meer informatie over de verschillende fases van het proces op www.g1000.org 

Wat is het doel?  

De G1000 wil aantonen dat deliberatieve democratie wèrkt. Wij geloven rotsvast in de 
capaciteit van gewone mensen om samen tot een consensus te komen, en in de 
meerwaarde van dit proces voor de samenleving.  
 
De G1000 is een laboratorium waarin we experimenteren met verschillende vormen van 
participatie. Op 11 november 2011, in Tour en Taxis, zaten honderden burgers één dag 
samen om ideeën te genereren volgens het zogeheten "Town Hall model" (veel deelnemers, 
veel ideeën, korte sessie).  
Dit najaar is het "Burgerpanel" aan de beurt (ook wel Consensus Conference genoemd), 
waarbij een kleine, heel diverse groep een diepgaande analyse uitvoert, volgens een 
welbepaalde methodologie. Denk bv. aan  IJsland, waar 25 burgers mee de grondwet 
hebben herschreven!  
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Democratie is méér dan verkiezingen 

Uitgangspunten van de G1000 

 Burgers hebben iets te zeggen, ook tussen verkiezingen in.  

 Concrete voorbeelden en internationale studies bewijzen het: mits voldoende tijd en 
informatie, kunnen gewone burgers een frisse blik brengen op de meest complexe 
maatschappelijke vraagstukken. 

 Actieve participatie van burgers is geen aanval op het democratische systeem, maar een 
noodzakelijke aanvulling 

 De G1000 is een positief gebaar van de bevolking naar de politieke leiders van het land.  

De G1000 is dood, leve de G1000! 

We kregen (vooral na de berichtgeving over de ontbinding van de vzw G1000 - zie verder) 
vaak de vraag of de ploeg het had opgegeven. Integendeel, de G1000 is alive & kicking!  
 
Na de burgertop van november 2011 was het even zoeken naar de juiste methodologie om 
het project duurzaam verder te zetten. De analyse & structurering van de massa ideeën van 
11 november kostte ook tijd. Er is in stilte hard doorgewerkt.  
De G1000 drijft nog altijd op enthousiasme. Van de stichters, van de nieuwe leden en van de 
vrijwilligers. Op elke algemene vergadering zien we nieuwe gezichten, voor ons het beste 
bewijs dat het gedachtengoed van de G1000 springlevend is.  
 
En de vzw dan? Die is gewoon ter administratieve vereenvoudiging opgeheven. De Stichting 
voor Toekomstige Generaties, waar onze financiering al sinds het begin werd beheerd, heeft 
de G1000 volledig geadopteerd.  

Deliberatieve democratie... U zegt?  

Deliberatie  debat (gelijk proberen te halen) 

 

Deliberatie  volksconsultatie (luisteren en daarna zelf beslissen) 

 

Deliberatie  zoeken naar compromis (waar eigenbelang toch primeert) 

 

Deliberatie = zoeken naar consensus zonder conflicten te negeren 

 
Het resultaat is ook de waarde van het proces van burgerparticipatie zélf, de kwaliteit 
van het stimuleren van burgerzin en publiek debat, de creatie van een democratische 
ontmoetingsruimte. De G1000 is een experiment in democratische besluitvorming. 
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" Geen democratie zonder de juiste methodologie" 

Min Reuchamps (verantwoordelijk voor de cel Methodologie): "De methode van de G1000 
steunt op objectief wetenschappelijk onderzoek. Voor de begeleiding van het overleg 
hebben we beroep gedaan op de professionals van Levuur (een bedrijf met solide ervaring in 
de begeleiding van burgerpanels, dat ook de Burgertop in goede banen had geleid). De 
deelnemers werden willekeurig geselecteerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.  
De uitkomst van hun discussies ligt niet op voorhand vast. De G1000 biedt een neutraal 
kader en een doordachte procedure om over nieuwe voorstellen te praten. 
De methodologie is een soort "lerend proces", dat het mogelijk maakt voor de deelnemers 
om de eigen ervaringen samen met andere meningen te integreren, en in verschillende 
stappen tot een consensus te komen".  

 

Het burgerpanel: wie? 

Ze blijven voorlopig anoniem, om in alle rust te kunnen werken. De groep bestaat uit:  
 

 

 18 Nederlandstaligen - 12 
Franstaligen -  2 Duitstaligen 

 16 mannen - 16 vrouwen 

 hoogopgeleid - laagopgeleid - 
autochtoon - allochtoon - van 19 tot 
66 jaar 

 
Meer details op www.g1000.org 

 

http://www.g1000.org/nl
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3 symbolische locaties:  

Het burgerpanel vergadert op plaatsen die onderstrepen hoezeer de G1000 een aanvulling, 
en geen aanval, wil zijn op de bestaande politiek.  
 

14-15-16 september 6-7 oktober 9-10 -11 november 

   
Vlaams Parlement  

(Brussel) 
Waals Parlement  

(Namen) 
Senaat  

(Brussel) 

En na 11 november 2012?  

Op lange termijn willen we dat de G1000 een permanent platform voor participatieve 
democratie wordt, een instrument voor burgers die hun stem willen laten horen, voor 
organisaties, voor politici die de burger willen raadplegen over heikele thema’s.  
 
Welke vorm het platform in de praktijk moet aannemen, ligt nog niet vast.  Maar de naam 
G1000 staat nu al voor neutraliteit en expertise in democratische innovatie. We zullen in de 
toekomst expertise blijven bundelen rond burgerparticipatie en methodologie bij 
bugerinitiatieven, zodat het hele land mee kan (blijven) spreken...  

Internationaal symposium op 13 december 2012 

Burgerparticipatie is een wereldfenomeen. Het Ijslands voorbeeld is bekend, evenals het 
burgerpanel dat besliste over de herbestemming van Ground Zero in New York. Maar ook in 
Ierland (onderwijskwestie), Denemarken (nieuwe technologieën en hoe ermee omgaan) en 
België (o.a. Boudewijnstichting), wordt met deliberatieve modellen gewerkt, vaak met 
verbazingwekkend positieve resultaten.  
 
Vandaar het symposium "Deliberative Innovations: theory and practice" dat we in Leuven 
& Brussel organiseren, in aanwezigheid van 10 specialisten uit verschillende landen.  
 
Meer informatie volgt op www.g1000.org. 
 

http://www.g1000.org/nl
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'Believers' van het eerste uur 

 

Benoît Derenne (Stichting voor Toekomstige 

Generaties)  

"Ik geloof rotsvast in 'wisdom of the crowd'. Elke burger is een expert 
van zijn eigen leefwereld. En ik ben al even overtuigd van de 
noodzaak voor ons democratisch systeem om aan zijn eigen Research 
& Development te doen, om zijn toekomst te waarborgen. De G1000 
combineert deze twee overtuigingen!" 
 

 

David Van Reybrouck (bedenker G1000) 

"De missie van de G1000 is duidelijk: de democratie versterken 
middels burgerparticipatie" 

 

Didier Caluwaerts (VUB) 

"Het deliberatieve ideaal stelt een politiek systeem voor dat 
gebaseerd is op praten, waarin niet machtspolitiek maar het wikken 
& wegen van redelijke argumenten leidt tot beslissingen" 
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De G1000 geschiedenis in een notendop 

Volledige timeline op onze vernieuwde website www.g1000.org. 
 

 

http://www.g1000.org/nl
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Afspraak op 11 november 2012! 

Voor de slotceremonie, voor de persconferentie, om kennis te maken met de 32 burgers en 
het eindrapport te ontvangen.  
 

  

Om ons te steunen 

De Stichting voor Toekomstige Generaties 

Al in juni 2011 adopteerde de Stichting voor Toekomstige Generaties de G1000, die dus 
integraal deel uitmaakt van haar programma's. De G1000 kan zo in alle rust zijn energie 
concentreren op zijn burgerobjectief, en steunen op een betsaande Stichting met jarenlange 
ervaring in het domein van democratische innovatie. De VZW die door de stichters van de 
G1000 was opgezet (in mei 2011) is sindsdien - om redenen van goed bestuur en 
administratieve vereenvoudiging - ontbonden.    

Steun ons 

523-0812345-45 
BIC TRIOBEBB 
IBAN BE44 5230 8123 4545 

Gebruik "Donatie G1000 - STG" als mededeling. 
 

Volg ons  

 

www.facebook.com/pages/Burgertop-G1000-Sommet-citoyen-
G1000/148996375171702 

 

twitter.com/G1000org 

http://www.facebook.com/pages/Burgertop-G1000-Sommet-citoyen-G1000/148996375171702
http://www.facebook.com/pages/Burgertop-G1000-Sommet-citoyen-G1000/148996375171702
https://twitter.com/G1000org
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Contactpersonen 

Woordvoerders 

Francesca Vanthielen  

  
 vanthielen.francesca@gmail.com 

Benoît Derenne (Stichting voor 
Toekomstige Generaties)  

 0474 / 756 206 
 b.derenne@stg.be 

David Van Reybrouck  

 Beschikbaar vanaf 16/9! 
 david.vanreybrouck@g1000.org 

 

 

Campagneleidster  

Cato Léonard 

 0495 / 297 440  
 catoleonard@hotmail.com 

Methodologie/ Internationaal symposium 

Min Reuchamps 

 min.reuchamps@uclouvain.be 
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Generiek... 

Het team 

We hebben geen kantoren, geen vergaderzaal, geen organigram en geen visitekaartjes... En 
toch verzetten we bergen werk. De G1000 is een heel vlakke & open organisatie die louter 
draait op de energie van vrijwilligers (met uitzondering van de externe consultants die de 
procesbegeleiding doen).  
 
 

Algemene coördinatie 

David Van Reybrouck  

Benoît Derenne 

Min Reuchamps 

Cato Léonard 

 

Campagneleidster 

Cato Léonard 

 

Woordvoerders 

David Van Reybrouck 

Benoît Derenne 

Francesca Vanthielen 

 

Internationale relaties 

David Van Reybrouck 

Peter Vermeersch 

 

Cel fundraising 

Benoît Derenne 

Cato Léonard 

David Van Reybrouck 

 

Cel methodologie 

Coördinatie 

Min Reuchamps 

Onderzoek 

Didier Caluwaerts 

Jérémy Dodeigne 

Dirk Jacobs 

Dave Sinardet 

Sébastien Van Drooghenbroeck 

Peter Vermeersch 

Data-analyse 

Didier Caluwaerts 

Sarah Carpentier 

François Ghesquière 

François Xavier Lefebvre 

Jan Keustermans 

Vincent Vandermeeren 

Peter Van Praet 

Rapporteurs 

Margot Van de Put 

Christophe Bell 

François Xavier Lefebvre 

Ondersteunende facilitators 

Didier Caluwaerts 

Aurélie Leflère 

Eindrapporteur 

Miriana Frattarola  

POC deelnemers 

Nathalie Goethals 

Procesbegeleiding door externe consultants  

Stef Steyaert 

Stéphane Delberghe 

Mark Hongenaert 
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Cel interne & externe Communicatie 

Coördinatie & inhoud 

Miriana Frattarola 

Geertrui Heyvaert 

Lieve Van den Broeck 

Jonathan Van Parijs 

Website 

Paul Barbieux (webmaster) 

Charlotte Bonduel 

Lieve Van den Broeck 

David Van Reybrouck 

Newsletters 

Emmy Deschuttere 

Geertrui Heyvaert 

Anne-Sophie Igot 

Slotpublicatie (inhoud & design) 

Christophe Bell 

Martine Deré 

Benoît Derenne 

Miriana Frattarola 

Fatma Girretz 

Inge Henneman 

Jelle Henneman 

Ken Lambeets 

Jelle Meys 

Jean-Luc Tillière 

Iyallola Tillieu 

David Van Reybrouck 

Foto & Video 

Atelier en Tik 

Gérard Lambot 

Jean-Luc Tillière 

Advies 

Marc Michils 

Coördinatie vertalers 

Véronique Phillips 

 

Cel Logistiek 

Catering, Accommodatie, Transport & 

Coördinatie 

Ronny David 

Aline Goethals 

Alice Naveau 

Vincent Vandermeeren 

Raf Knops 

Organisatie slotceremonie 

Aline Goethals 

Alice Naveau 

Vincent Vandermeeren 

Raf Knops 

 

Cel Vrijwilligers 

Fatma Girretz 

François Jeanjean 

Benjamin Rieder 

Fatima Zibouh 

 

Cel Vertalers/Tolken 

Astrid Baeten, Philippe Beck 

Joris Beckers, Christophe Bell 

Evelyne Bellemans, Bart Defrancq 

Mark De Geest, Douchka De Groote 

Yves Dejaeghere, Ellen De Vlaminck 

Aline Goethals 

Thierry Jiménez-Scholberg 

Vincent Larondelle, Pauline Lemaire 

Reinhilde Pulinx, Patrick Rondou 

Gerda Schaut, Simon Schunz 

Heleen Touquet, Rudi Thomassen 

Brunhilde Vandenbulcke, Peter Van Praet 

Ruth Van Wassenhove, Peter Vermeersch 

Dirk Verbeeck, Georg Weinand 

 

 

... en zij die we misschien vergeten zijn, waarvoor onze excuses!  

 

 


