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De eerste G1000 vond plaats op 11 november 2011 in België. Daar hebben Belgische burgers, waaronder Peter Vermeersch en David van
Reybrouck, het initiatief genomen om 1000 Belgen bijeen te brengen om over de toekomst van België te spreken. Rotterdam had de
primeur in Nederland met Duizend op Zuid in januari 2013. In Amersfoort vond in 2014 de eerste Nederlandse G1000 op gemeentelijk
niveau plaats op initiatief van en georganiseerd door burgers.
Een G1000 is een fysieke ontmoeting van leden van een gemeenschap, die met behulp van dialoog op zoek gaan naar wat zij samen
belangrijk vinden voor die gemeenschap. De dialoog is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van
gelijkwaardigheid deel kunnen nemen. In het gesprek staat de zoektocht naar gemeenschappelijkheid, de ‘common ground’, centraal. De
deelnemers zijn autonoom. Zij kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. En
nemen tot slot de uitdaging aan om aan de slag te gaan met de voorgestelde uitkomsten. Alle leden van de gemeenschap hebben een gelijke
kans om deel te nemen aan de G1000. In de zaal is de hele gemeenschap vertegenwoordigd: burgers, werkgevers, overheid en vrijdenkers.
Daarmee zijn de waarden waar een G1000 voor staat gedefinieerd:
Toegankelijkheid, Autonomie Gelijkwaardigheid, Openheid, Gemeenschappelijkheid, Verantwoordelijkheid.
Om op basis van deze waarden aan het einde van de dag een goed resultaat te realiseren is een zorgvuldige, doordachte opbouw van het
programma en een professionele begeleiding noodzakelijk.
De bovengenoemde basiswaarden vertalen zich bij de organisatie van een G1000 in zes pijlers:
Loting – om elk lid van de gemeenschap een gelijke kans te bieden op deelname aan de dialoog
Dialoog – om ruimte te maken voor wat de deelnemers en daarmee de gemeenschap bindt en alle inzichten te delen en samen te waarderen
Hele systeem – alle belangrijke stakeholdergroepen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat zij mede-eigenaar zijn van het
resultaat
Eigen agenda – de dag gaat over wat de deelnemers zélf belangrijk vinden
Transparante keuzes – de deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt
Veilig – door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog en het
handhaven van de waarden en de spelregels geborgd voor alle deelnemers en zijn daarmee de resultaten zorgvuldig en betrouwbaar.
2 Wie neemt het initiatief? - Zie website: https://g1000.nu/over-g1000-2/
Iedere partij kan het initiatief nemen tot een G1000; burgers, professionals en de overheid. Wij geloven in de kracht van het hele systeem:
alle belangrijke partijen doen mee aan het gesprek. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat. Alleen het onderwerp staat
vast. Verder is er geen agenda opgesteld. De deelnemers praten over wat ze belangrijk vinden.
- G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad
- Platform G1000.nu …burgerinitiatief tot bevordering van de dialoog in onze democratie…
- Er zijn tot nu toe 22 Burgertoppen, een aantal Burgerforums en onlangs met veel succes 2 Burgerraden georganiseerd.
- De G1000 bestaat uit een aantal stappen en resulteert in een Burgerbesluit rondom het gekozen onderwerp.
Een besluit waarin staat hoe we samen met het onderwerp aan de slag gaan.
3 YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
(G1000 komt in deze video ook naar voren - (na 20:18 min.)
Aan de Universiteit van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de
burger in deze instituties.
4 Belangrijke gegevens:
Websites G1000: http://g1000.nu/ - Nederland;
www.G1000.org/ - België - Gezocht Minister van Participatie (pdf)
Video-impressies: G1000 - Groningen - Info Groningen, G1000 Amersfoort - Info Amersfoort, G1000 Borne - Info Borne
Belangrijke man: David van Reybrouck (België)

- www.davidvanreybrouck.be

Boek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck - Wikipedia. Zie ook de vele YouTube-video's over G1000 op internet.
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