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1. Wat is een G1000?

1b. Het resultaat

3. Proces tijdens 
de G1000

ROUTEKAART G1000

Routebeschrijving
Dit document geeft antwoord op vraag nummer 1 en 3: 
1. Wat is een G1000 (samenvatting) en wat is het resultaat?
3. Hoe ziet het proces tijdens de G1000 er uit?

Werkgroep WijkG1000

WIJK
KRUISKAMP

geen nieuwe 
wijksuper,
 

maar wel super 
voor de wijk!

www.G1000Kruiskamp.nl

Maar wie Gert Jan dan toch is...



Op 22 maart 2014 heeft de eerste G1000 Amersfoort plaats gevonden. Eén van 
de resultaten van deze eerste G1000 is de WijkG1000 Werkgroep. Een werkgroep 
die de opdracht heeft gekregen van de stad om een G1000 in de wijken van 
Amersfoort te organiseren. Na 22 maart is de werkgroep WijkG1000 vol 
enthousiasme aan de slag gegaan. Inmiddels heeft de eerste WijkG1000 plaats 
gevonden: WijkG100 Kruiskamp. 

Het resultaat  van de WijkG1000 Kruiskamp is tweeledig: 
1. De lessen die de werkgroep heeft geleerd en door kan geven aan de volgende 

wijk, vertaald in een Routekaart G1000 en een digitale gereedschapskist. 
2. Het concrete resultaat voor de wijk Kruiskamp.

Dit document gaat over het resultaat voor Kruiskamp 
Daarnaast is er een samenvatting van de routekaart opgenomen. Een uitgebreid versie 
is in een apart document verwoord. 

G1000.nu
Voor meer achtergrond informatie over de G1000 verwijzen we graag naar de website 
www.G1000.nu. G1000.nu is een beweging van burgers die werken aan een andere 
democratie. Via PlatformG1000.nu kun je contacten leggen en ervaringen uitwisselen 
met andere initiatiefnemers, deelnemers en geïnteresseerden.

In wisselende samenstelling bestond de werkgroep WijkG1000 Kruiskamp uit de 
volgende personen:

Zonder deze vrijwilligers had de WijkG1000 Kruiskamp niet kunnen plaats vinden!

Annemarie de Bruijn
Annemiek Goris
Annemiek Mooij
Ben v.d. Meijden
Bert Veenstra
Gemma van der Heijden
Harm van Dijk 
Jerphaas Donner
Jeroen Fikkers

Jan de Graaf
Marijke Versteeg
Micaela Rydell
Mirjam Hilhorst
Nils Bloemendaal 
Peter Wieringa 
Roger Kellerman
Simon Hoogland 
Tiemen de Lange
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Aanleiding

G1000 Amersfoort

Werkgroep WijkG1000

ROUTEKAART G1000

draaiboek

begroting

VoorbeeldBrieven

WijkG1000 Kruiskamp



©
ill

us
tr

at
ies

: p
ra

ch
tp

ra
at

.n
l

4

Politici/
ambtenaren

Burgers
werkgevers

vrije  denkers

Wat is een G1000?
Definitie1G1000: een plek waar burgers zelf bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun buurt of stad. 

G1000

G1000 doe je samen!2Burgers, werkgevers, politici, 
ambtenaren en vrije denkers. 

Burgers

Resultaat3 Iedeeen waar de deelnemers zelf mee aan de slag gaan
en aandachtspunten voor de gemeente

Het visiecaf
é

Uitkomst
van het 
 visiecafé
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Politici/
ambtenaren

Burgers
werkgevers

vrije  denkers

Proces tijdens de Wijk G1000 Kruiskamp

1Het visie café
THEMA’S voor het vervolg bepalen

de WijkG1000 Kruiskamp ging op 15 oktober 2014 van start. De eindconferentie  was op 16 januari

2Vervolg:        

3eindconferentie

Wie doet er mee aan het  vervolg?
THEMA’S

THEMA’S

MET DE MENSEN DIE MEE 
WILLEN DOEN AAH HET vervolg 
GAAN WE VERDER:

DROMEN VOOR DE WIJK
OP BASIS VAN DE THEMA’S

HOE KUNNEN WE DIE DROMEN 
CONCREET MAKEN?

HOE GAAN WE DAT DOEN?
 Dromen      denken      doen

Alle ideeën worden verzameld
Met welke gaat de groep aan de slag? Onze gezamenlijk 

missie is:....
Dit zijn onze ideeën:...
Zo gaan we verder:...

Presentatie aan de wijk en de pers

missie

Finish
WijkG1000

ongeveer 
50
personen

120 
personen
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Het visie café (15 oktober 2014) Dromen (5 november 2014)

Denken(20 november 2014) Doen(3 december 2014)

Taarten gemaakt door 
een enthousiaste 
deelnemer!

Slotconferentie (16 en 17 januari 2015)

De groep met de missie

Zo ziet 
dat 

er dus uit

Inspiratoren 
vertellen
over bestaande 
initiatieven



De 9 belangrijkste thema’s die naar voren kwamen:
1. Contact  6. Veiligheid 
2. Samen  7. Saamhorigheid
3. Initiatief  8. Ontmoeten
4. Respect  9. Betrokkenheid
5. Jongeren

Gedurende het proces zijn er een aantal thema groepen samengevoegd. 
De thema’s die uiteindelijk alle 3 de sessies hebben doorlopen:
• Veiligheid  
• Initiatief
• Ontmoeten
• Jongeren

Wat heeft de WijkG1000 nu concreet opgeleverd?
Een groep mensen in de wijk die de volgende missie 
heeft geformuleerd:

“Wij nemen samen het initiatief om vanuit 
betrokkenheid bij de wijk met respect voor elkaar 
contact en veiligheid te bevorderen, van jong tot 
oud, zodat iedereen zich thuis voelt in de wijk”
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4. Het resultaat WijkG1000 Kruiskamp

1Het visie café (15 oktober 2015)
THEMA’S voor het vervolg bepalen

2Vervolg:        
MET DE groep die over bleef na het visie café zijn WE VERDER gaan dromen, denken en doen

3eindconferentie
Alle ideeën zijn verzameld.Met welke is de groep aan de slag gegaan?

MISSIE

Thuis in Kruiskamp

De onderwerpen en ideeën

Communicatie

Veiligheid

Communicatie 
over
veiligheid met 
gemeente verbeteren

aandacht voor hang- en
sluitwerk

bron/oorzaak onveligheid?

Powered by      straatambassadeur

Kruiskamp  APP
 Facebook
gele gids
 Wijkwebsite
Flyers
 Posters

Witte Vlinder
(= plek in de wijk)

Witte Vlinder als anker 
speeddating aan   ideeëncafé
ontmoetingstafel

twee pijlers: bruisende wijk+
verbindingen

Kleine
klussenbureau

film voor kinderen en jongeren 

laagdrempelig
ontmoeten

Spijkerkwartier Arnhem= inspiratiebrond

‘buitenkast’ Kruiskamp

wijklaboratorium (techniek)

Het resultaat: Wat is er op dit moment concreet?
• De groep ‘Thuis in Kruiskamp’ onderzoekt de juiste rechtsvorm om verder te 

gaan en komt regelmatig bij elkaar. 
• Iedere maand vindt er een ‘Kruiskampcafé’ in de Witte Vlinder waar iedere 

bewoner welkom is. De eerste twee hebben al plaats gevonden en de volgende 
staat gepland. 

• Proef Kruiskamp staat gepland voor 13 juni.
• De eerste themawandeling is in ontwikkeling.

Ontmoeten

Themawandelingen en
wijkwandelingen

Ontmoetingstafel op Neptunusplein

ZZP-ers elkaar laten ontmoeten

Feest & 
      Cultuur

Proef Kruiskamp

Buurtfeest

Balkonorkest w
er

kg
ro

ep
en

w
er

kg
ro

ep
en

Meer weten?
Bekijk de gemaakte presentaties via de 
website:
www.G1000Kruiskamp.nl
Of bezoek de Facebookpagina: 
www.facebook.com/ThuisinKruiskamp



Start

missie

De wijk gaat verder
met het resultaat
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