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Wilt u dit verspreiden onder uw raadsleden? Bij voorbaat dank!  

‘Burgerberaad: Gewoon Dóén!’ 

Hoe fijn is dat, als een gerespecteerde commissie van deskundigen onder leiding van Alex 
Brenninkmeijer, tot deze conclusie komt! In maart van dit jaar rapporteerden zij hun advies 
aan de Tweede Kamer, die daarom gevraagd had bij motie van Agnes Mulder van het 
CDA. Wij vinden dit natuurlijk al acht jaar en hebben op tal van plaatsen in Nederland laten 
zien dat het werkt. Mooi om nu de steun van de commissie, partijen in de Tweede Kamer 
en binnenkort mogelijk van het nieuwe kabinet te hebben. Dus, raadsleden, wethouders, 
burgemeesters en gedeputeerden: gewoon dóén, dat burgerberaad! 

 

In deze zomernieuwsbrief vind je een overzicht van onze activiteiten, waaronder het 
programma voor de jaarlijkse G1000University op 2 september. We gaan ervan uit dat we 
elkaar dan weer fysiek kunnen treffen en we kunnen niet wachten om jullie (weer) te zien! 
Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt. Het programma vind je hier. 

We introduceren de G1000Academy, die bestaat uit een leergang voor opdrachtgevers en 
een leergang voor facilitatoren van Burgerberaden. 

En om je te helpen bij het maken van keuzes voor de inrichting van een Burgerberaad 
hebben we een checklist ontwikkeld die standaarden uit de internationale praktijk op een 
handige manier op een rij zet en aanvult met kennis uit onze eigen, jarenlange ervaring. 
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Last but not least brengen we je op de hoogte van onze activiteiten voor het eerste 
landelijke Burgerberaad:de G1000Landbouw. 

Hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten en een fijne, inspirerende zomer 
toegewenst! 

Harm van Dijk en Mirjam de Pagter 

 

G1000University 2 september 2021:  

Burgerberaad, gewoon dóén! 

https://g1000.us10.list-manage.com/track/click?u=525303927fe94fea281e05845&id=b3e31460c4&e=061c19ff9d


 

Op donderdag 2 september organiseren we onze jaarlijkse G1000University. Dit jaar is het 
motto: Burgerberaad, gewoon doen! Niet voor niets is het motto een knipoog naar het 
rapport dat de Commissie Brenninkmeijer dit voorjaar uitbracht. We zijn dan ook heel blij 
dat Alex Brenninkmeijer zelf de aftrap van het programma van de University zal doen. 
Daarnaast hebben we weer veel interessante sprekers uit binnen- en buitenland. Kijk snel 
op onze website voor het volledige programma.  

We verzorgen op 2 september een dagprogramma van 09.30 uur tot 17.30 uur op locatie 
in Amersfoort. Er passen 100 mensen in de zaal, schrijf je dus snel in! Wie dat liever doet, 
kan ook online meedoen!  

We kijken er naar uit je op 2 september te mogen ontvangen! Lees meer… 
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Nieuw in het najaar van 2021: de G1000Academy 

Nu de belangstelling voor Burgerberaden groeit, delen wij graag onze opgedane kennis en 
ervaring met anderen. Daarom starten we op 24 september met de G1000Academy! 

Je kunt je aanmelden als je aan de slag wilt als practioner, of als je als professional van 
een overheidsorganisatie de organisatie van een burgerberaad moet begeleiden. Wil jij 
leren hoe je een effectief burgerberaad begeleidt? Hoe je zorgt voor zeggenschap voor de 
burger en impact van het eindresultaat? Wat ervoor nodig is om de deelnemers een 
positieve ervaring te geven en ervoor te zorgen dat zij optimaal kunnen bijdragen aan de 
dialoog en de besluitvorming? Dan is de G1000Academy misschien interessant voor jou!  

Op onze website kun je vrijblijvend meer informatie aanvragen. We zullen twee leerlijnen 
gaan verzorgen: een voor opdrachtgevers en een voor practitioners. Lees meer 
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G1000Landbouw 

 

Op de website van de G1000Landbouw zetten we het laatste nieuws over dit eerste 
landelijke G1000-burgerberaad voor je op een rij. Daar lees je onder meer dat de 
G1000Landbouw een plek heeft gekregen in een recent advies van de Sociaal-
Economische Raad dat een breed landbouwakkoord bepleit. Verder berichten we over 
onze samenwerking met het initiatief ‘Regie op Ruimte’ en over de steuncampagne voor 
de G1000Landbouw die voor en door boeren wordt georganiseerd. Lees meer… 

Je kunt op allerlei manieren bij de G1000Landbouw betrokken worden: hier kun je meer 
lezen over hoe je als ambassadeur of als kennisdrager een rol kan spelen. Je kunt je ook 
aanmelden voor e-mailupdates van de G1000Landbouw. 

 

BeterBurgerBeraad 

We krijgen van alle kanten vragen over hoe je een Burgerberaad goed organiseert. Dat 
kan op verschillende manieren, afhankelijk van omstandigheden en het beschikbare 
budget. Maar er zijn wel een paar richtlijnen die kunnen helpen om de impact te vergroten. 
Om je daarbij te helpen hebben we de ’best practices’ uit het internationale circuit 
gecombineerd met onze eigen ervaringen in de ‘Checklist BeterBurgerBeraad’. Je kunt 
deze checklist gebruiken om inzicht te krijgen in de keuzes bij de opzet van een 
Burgerberaad, en om te zorgen voor een zo effectief mogelijke opvolging. Download hier 
de checklist. 
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Initiatiefgroep Burgerberaad Deventer groeiende! 

In Deventer werkt een groep initiatiefnemers aan een burgerberaad over het klimaat. Als 
aftrap hiervoor hebben we samen met hen een online G1000Café gehouden op 20 mei. 
Daar kwamen meer dan 50 geïnteresseerden samen voor een mini-burgerberaad, inclusief 
diverse lokale politici. De initiatiefgroep is sindsdien groeiende. Kom jij uit Deventer en wil 
je helpen? Op 8 juli komt de initiatiefgroep weer bij elkaar. Meld je aan! Lees meer... 

https://g1000.us10.list-manage.com/track/click?u=525303927fe94fea281e05845&id=22fef1fd7e&e=061c19ff9d


 

 

Burgers bieden Rutte en Kaag oplossing aan voor 
klimaat- en vertrouwenscrisis: een burgerberaad 

De Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu heeft Mark Rutte en Sigrid Kaag vast geholpen 
met het schrijven van het regeerakkoord. Op 22 juni hield de coalitie een symbolisch 
burgerberaad in Den Haag. Daar hebben zij een passage overhandigd aan premier Rutte 
en aan Kamerleden van verschillende fracties voor het instellen van een Burgerberaad 
Klimaat & Milieu in 2021. Mirjam de Pagter was ook aanwezig en heeft daar haar 
ervaringen met G1000 Burgerberaden gedeeld. Benieuwd naar wat een oranje voetbal te 
maken heeft met een G1000? Lees meer…  

https://g1000.us10.list-manage.com/track/click?u=525303927fe94fea281e05845&id=1c6954c726&e=061c19ff9d
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Agenda 

 



• Donderdag 2 september 2021: G1000University, dagprogramma in Amersfoort 
én via livestream. Aanmelden kan hier.  

• Donderdag 8 juli 2021: G1000-café Deventer van 19.30 tot 21.00 uur, deze online 
bijeenkomst is voor alle geïnteresseerden uit Deventer. Aanmelden kan hier.  

• Woensdag 6 oktober 2021: G1000Landbouw Ambassadeurscafé, van 20.00 tot 
21.30 uur. Deze online bijeenkomst is voor alle toekomstige, nieuwe en huidige 
ambassadeurs. Aanmelden kan hier.  

• G1000Academy: Start van de leergangen is op vrijdag 24 september. 
Voorafgaand organiseren we meerdere gratis webinars voor geïnteresseerden. 
Hou onze website in de gaten voor de data. 

 

Stichting G1000.nu Winnaar 2021 
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