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Programma 5 september
Welkom
10.10 uur ‘Groter denken, kleiner doen’ – Herman Tjeenk Willink
10:30 uur ‘Ervaringen met deliberatie van een bestuurder’
Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
10.50 uur G1000-café: ‘Waarom is deliberatie belangrijk?’
Dialoog in 2 rondes, in tweetallen. De agenda wordt vastgesteld.
11:10 uur Introductie G1000
•
Workshop 1 - G1000Heerenveen: ‘Wat vinden wij belangrijk voor een toekomstbestendig
centrum van Heerenveen?’ gecombineerd met het onderzoek naar de G1000Heerenveen.
Met: Marc Jense en deelnemers - Gemeente Heerenveen
Bianca Lyon en Avelien Haan – NHL Stenden Hogeschool
•
Workshop 2 - Voedsel1000: ‘Hoe ziet een toekomstbestendig Voedselsysteem voor NoordBrabant eruit?
Met: Piera Fehres, Floris Ran en deelnemers – Provincie Noord-Brabant
•
Workshop 3 - Burgerberaad Cuijk
Met Wim Hillenaar, Richard Rongen en deelnemers – Gemeente Cuijk
11:30 uur Werkgroep-ronde 1: ‘Deliberatie in Nederland’. Naar de workshopruimtes.
12:30 uur Lunch
13:15 uur ‘Deliberatie in context’ – Geerten Boogaard, hoogleraar Thorbecke leerstoel
Universiteit Leiden. - Plenaire zaal 13:35 uur Introductie Citizens Assemblies in Europe:
•
Workshop 1 - Bürgerrat Ostbelgien met Yves DeJaeghere- G1000België
•
Workshop 2 - Het ‘Grand Debat de France’ met Yves Matthieu– Mission Publique
•
Workshop 3 - Observatorio de la Cuidad’ Madrid met Yago Bermejo Abado
•
Workshop 4 - Citizens Assemblies in UK met Riley Thorold – RSA UK
14:00 uur Werkgroep-ronde 2: ‘Deliberatie in Europa’. Naar de workshopruimtes.
15:00 uur Theepauze
15:20 uur Werkgroepronde 3: ‘Deliberatie: participatie+, of echte zeggenschap?’ - Plenaire zaal,
daarna naar de werkplaatsen In 6 werkgroepen formuleren van noties en voorstellen.
16:15 uur Panel en gesprek met de zaal
17:15 uur Borrel

SPELREGELS DIALOOG
•
•
•
•
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Luister naar elkaar
Vermijd de discussie
Je hoeft het niet eens te worden
Maak ruimte voor de ander

Toelichting G1000
Harm van Dijk

Nieuwe democratie:
• utonomie deelnemers leiden ich el
• Geli aardigheid e i n allem l burger
• erbinding dialoog als basis
• Gemeenschappeli heid met hele s steem
• erli heid iedereen hee een geli e ans
• ransparan e
• eiligheid
•

Het instrument:
Burgertop

Burgerforum

Burgerraad

Burgerbesluit

Ja, zo gaan we het doen!
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Deelnemers:
•
•
•
•
•

in oners
ambtenaren
politici
er gevers/ondernemers/pro essionals
vri den ers

Burgerforum:
• er plaatsen
• er ateliers
• raadplegen des undigen
• el e er plaats omt met uitge er te
voorstellen
• iedereen an reageren op de voorstellen

Burgerraad:
• presentatie voorstellen
• panels in oners e perts en politici
• aarderen voorstellen
• stemmen
• burgemeester it voor
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Burgerbesluit:
alle voorstellen die met meerderheid van
stemmen door de Burgerraad geaccepteerd i n
ordt voorgelegd aan de gemeenteraad met
het ver oe dit uit te voeren

Monitorgroep:
• deelnemers G1000
• volgt de implementatie van het Burgerbesluit
• volgt alle overige activiteiten van
deelnemers/partners van de G1000

G1000University 2019
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Groter denken kleiner doen

Bijdrage aan G 1000 University op donderdag 5 september 2019 in De Witte Vlinder, van Galenstraat 30 te
Amersfoort.H. D. Tjeenk Willink
Er is mij gevraagd bij de opening van deze 6e G 1000 University een korte toelichting te geven op de
belangrijkste elementen uit mijn boekje ‘Groter denken, kleiner doen’, als context voor uw eigen activiteiten.
1. Kernboodschap is dat het functioneren van de overheid zelf de democratische rechtsorde aantast.
Is dat erg? Ja want de democratische rechtsorde is niet alleen een fundament voor een stabiele en
gematigde samenleving, maar is ook nog een van de weinige verbindingen die ons bijeen houdt.
Geloof en levensovertuiging vervullen die rol niet meer, of althans in mindere mate dan vroeger en
de institutionele verbindingen uit het verzuilingstijdperk zijn geërodeerd. We hebben verzuimd na te
denken over de verbindingen die daarvoor in de plaats moesten komen. Integendeel, we hebben allerlei
bestaande verbindingen bewust of onbewust aangetast.
2.

Democratische rechtsorde lijkt een abstract begrip, maar is dat niet. Democratie is de erkenning van
en geeft ruimte aan diversiteit. De gemeenschappelijke gebondenheid aan het recht – van burgers en
overheid – zorgt voor eenheid. Het gaat bij de democratische rechtsorde grof gezegd om de spelregels
voor de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan. Zonder die spelregels valt de
boel uit elkaar. Die spelregels zijn gebaseerd op fundamentele beginselen en waarden, die in de loop
van de decennia en eeuwen tot gemeenschappelijke waarden zijn geworden: tolerantie, goede trouw,
rechtvaardigheid, redelijkheid, gematigdheid, mensenrechten. Die waarden worden bewaakt door
staatkundige instituties en ambtsdragers die elkaar in evenwicht houden en elkaars tegenwicht vormen.
Die instituties hebben we verwaarloosd. Die verschillende ambtsdragers weten vaak niet meer wat hun
functie precies inhoudt (de politicus, de bestuurder, de ambtenaar). Daar hebben ook burgers last van.
Wat mogen ze van die ambtsdragers verwachten?

3.

Waaruit blijkt die aantasting van de democratische rechtsorde door het functioneren van de overheid
zelf? Ik geef vier voorbeelden.
• Als in een tijd dat het economisch goed gaat de ongelijkheid, de scheidslijnen tussen de haves en de
havenots (en dan gaat het om meer dan geld) scherper worden tast dat het rechtvaardigheidsgevoel
aan en is dat een uitholling van de democratische rechtsorde (het aantal dak en thuislozen neemt fors
toe; ruim 30% van de bevolking is niet zozeer boos, maar wel ongerust en hebben het gevoel geen grip
meer te hebben op hun eigen toekomst).
• Boven en onderwereld raken steeds meer met elkaar vervlochten (Amsterdam/Brabant). Een directe
bedreiging van de rechtsstaat.
• Als de professional op de werkvloer (de dokter, de leraar, de politieagent) steeds meer het
gevoel heeft dat zijn professionaliteit niet wordt erkend en vertrouwd, tast dat de legitimiteit, de
geloofwaardigheid, van het overheidsoptreden aan. Al was het alleen maar dat professionals afhaken.
Als huisartsen alleen nog willen waarnemen, verdwijnt een essentiële voorwaarde voor goede zorg: de
vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt.

6

• Als de toegang tot het recht ongelijk dreigt te worden (bijvoorbeeld door hoge griffierechten) en de
greep van het bestuur op de rechter toeneemt, wordt het evenwicht binnen de ‘trias politica’– toch
al aangetast door de symbiose tussen politiek en bestuur – verder doorbroken; een uitholling van de
democratische rechtsorde.
4.

Mijn betoog is steeds geweest dat deze verschillende vormen van uitholling niet los van elkaar staan.
Ze hebben dezelfde oorzaken en ik noem er drie:
• Sinds het begin van de jaren 80 is de overheid steeds meer ten dienste komen te staan van
de economische welvaart via de private sector, met daarbinnen een steeds grotere rol voor de
financiële sector. Op die bevordering van de economische welvaart via de private sector was
het beleid gericht: lagere lasten op kapitaal dan op arbeid, verlaging van de directe belastingen
(naar draagkracht) en verschuiving naar indirecte belastingen (voor ieder gelijk), meer accent
op het aandeelhouderschap – met nadruk op winst – dan op ‘stakeholdervalues’ waarin de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt. De vooronderstelling bij deze
nadruk op economische groei was (en is): als het economisch goed gaat is een voorwaarde voor
een liberale democratie vervuld en hoeven we ons over de democratische rechtsorde geen zorgen
te maken (NB 1989 val van de muur). Die vooronderstelling blijkt steeds meer onjuist te zijn. Daar
komt nog iets bij. Een overheid die ten dienste staat van economische welvaart via de private sector
wordt – evenals werknemers trouwens – een kostenpost. Als economisch minder gaat – los van de
oorzaken daarvan – moet de overheid bezuinigen. Zo is te verklaren dat de afgelopen decennia de
nadruk heeft gelegen op wat de overheid, om financiële redenen, niet meer zou kunnen doen in
plaats van op wat de overheid in een democratische rechtsorde wel moet doen. De gevolgen voor de
publieke sector worden nu ongeveer dagelijks zichtbaar (belastingdienst en UWV, jeugdhulpverlening,
persoonsgebonden budget, politie). Het zijn geen incidenten.
• De tweede oorzaak van de uitholling van de democratische rechtsorde door de overheid zelf is de
opvatting dat de overheid een bedrijf is met producten en klanten, kosten en baten. Dat is wellicht
ook een verklaring voor de bedrijfsmatige kijk op de overheidsfinanciën en de staatsschuld. Een kijk
waarop steeds meer kritiek komt (eindelijk!). Door privatisering en uitbesteding van taken zou de
publieke dienstverlening beter worden. Die vooronderstelling blijkt meestal ook niet uit te komen. De
overheid is geen bedrijf maar vertegenwoordigt en verdedigt waarden. Die waarden stellen eisen aan
functioneren de wetgevende, uitvoerende en de rechterlijke macht.
• Derde oorzaak van uitholling van de democratische rechtsorde door de overheid zelf is het
door elkaar lopen van publieke en private verantwoordelijkheden, gevolg van verzelfstandiging
en privatisering van publieke taken. Resultaat: onduidelijkheid over de (politieke)
verantwoordelijkheden, een groeiende tussenlaag tussen de politiek verantwoordelijke minister en
de professional op de werkvloer, een soms dramatische terugloop van de inhoudelijke deskundigheid
op de departementen en een grotere afhankelijkheid van de overheid zijn eigen functioneren van
private partijen.
Er is maar één conclusie mogelijk de weg van de overheid als bedrijf, waarin publieke en private
sector verknoopt zijn geraakt en de volle nadruk ligt op economische welvaart via de private sector
loopt dood. De maatschappelijke schade wordt te groot, de overheid is niet meer in staat haar taak
naar behoren te vervullen en het vertrouwen van burgers in de overheid slinkt. Wie dat niet gelooft,
moet kijken naar wat in Groot-Brittannië gebeurt, waar de weg die door Thatcher 40 jaar geleden
doelbewust werd ingeslagen te lang is voortgezet. Door het denken, ook in de politiek, in kosten en
baten op korte termijn is het zicht op het algemeen belang verduisterd en de politieke functie zoek
geraakt. De mensen in de zwakste positie zijn daarvan het eerste het slachtoffer.

5.

Er is dus een ‘paradigmawisseling’ nodig van een overheid ten dienste van de economische welvaart
via de private sector naar een overheid ten dienste van de democratische rechtsorde. Dat is meer
dan een kwestie van geld voor publieke voorzieningen, waaraan naar verluidt het kabinet nu
denkt, om de meest zichtbare achterstanden die de afgelopen jaren zijn opgelopen op te vangen.
Het gaat om het leggen van verbindingen en het daarmee verbonden vertrouwen bijvoorbeeld in
professionals op de werkvloer, rechters èn vooral ook burgers. We moeten alsnog de vragen stellen
die we 40 jaar geleden, toen de ontzuiling doorzette, hebben laten liggen. Wat bedoelen we als we
zeggen dat democratische rechtsorde een normatief concept is dat ‘insluit’ (ieder telt mee) en niet
G1000University 2019
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‘uitsluit’? Wat betekent dat voor de rol van de overheid bij de invulling van de sociale grondrechten?
Wat is bijvoorbeeld de betekenis van artikel 19 eerste lid van de grondwet (bevordering van voldoende
werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid) als de markt dat werk niet levert, groepen uitsluit
of werkenden als kostenpost worden gezien (Nederland is het land met de meest geflexibiliseerde
arbeidsmarkt)? Wat is de betekenis van burgerschap in de democratische rechtsorde en hoe kunnen
burgers bijdragen aan de versterking van die democratische rechtsorde? Die democratische rechtsorde
is immers een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid! In de ‘paradigmawisseling’ zullen burgers een
belangrijke rol moeten spelen. En dat zie je ook in de verschillende burgerinitiatieven.
6.

Om die rol te kunnen spelen zouden politici, bestuurders en ambtenaren helderder voor ogen
moeten hebben wat individueel burgerschap inhoudt en hoe maatschappelijke burgerinitiatieven
de vertegenwoordigende democratie kunnen versterken. Daarvoor is allereerst het besef nodig
dat de vertegenwoordigende democratie niet zonder maatschappelijke democratie kan. Juist
die maatschappelijke democratie is – ook in onze geschiedenis – altijd het fundament onder de
vertegenwoordigende democratie geweest. Daarin – in die maatschappelijke democratie – zitten de
voornaamste problemen, niet in de vertegenwoordigende democratie waarop altijd de nadruk valt.
Een burger is meer dan een kiezer ten behoeve van de vertegenwoordigende democratie en meer dan
een klant van een overheid die een bedrijf moet zijn. Burgerschap is ook meer dan participeren, het
mogen inspreken in het voorgenomen beleid van de overheid; participatie is dan een product dat de
overheid aanbiedt en dat met behulp van consultants wordt georganiseerd. Burgerschap is allereerst
het zelf handelen in het algemeen belang, zo nodig met ondersteuning van de overheid. Dat was de
essentie van soevereiniteit in eigen kring en subsidiariteit, de twee begrippen uit ons staatkundig
erfgoed. Burgerschap betekent allereerst ruimte om je naar eigen inzicht in te zetten voor de publieke
zaak. ‘Wij burgers constateren een probleem, we hebben een idee hoe dat probleem kan worden
opgelost en zijn bereid die oplossing zelf tot stand te brengen, waar nodig met hulp van de overheid.
Het barst van dergelijke burgerinitiatieven bijvoorbeeld op het terrein van de energie. De overheid moet
daarvoor ruimte bieden. Burgers moeten die ruimte claimen. Naast dit ‘horizontale burgerschap‘ is er
het burgerschap in relatie met de overheid. Burgers die willen meespreken in het beleid dat de overheid
gaat voeren. In deze vorm van burgerschap is steeds de vraag aan de orde hoe die inbreng van burgers
de vertegenwoordigende democratie kan versterken en niet uithollen (m.m. rijst dezelfde vraag bij het
referendum). Die versterking lukt alleen als er politiek commitment is, door politici duidelijkheid wordt
geboden over de mogelijkheden en grenzen voor dit meespreken, niet alleen financieel, juridisch en
technisch, maar ook politiek inhoudelijk. Dat is dus meer dan de weinig verplichtende vraag: ‘Als u wilt,
kunt u meepraten. We zien wel wat er uitkomt’.
Bij beide vormen van burgerschap – het horizontale en het verticale burgerschap – is ook de vraag
aan de orde hoe die burgers – grofweg ook 30% – die zich zorgen maken en zich niet door de overheid
gehoord voelen of die burgers – rond 25% – die van de overheid nauwelijks een beeld hebben toch de
mogelijkheid kan worden geboden om als burger mee te doen. Anders blijven de mogelijkheden tot
burgerparticipatie beperkt tot de 30% van de bevolking – u en ik – die de weg toch al kent. Leidde juist
die vraag David Van Reybrouck niet tot een pleidooi voor loting? Met beide vragen – versterking van de
vertegenwoordigende democratie en participatie door burgers die maatschappelijk niet meedoen – is
ook G 1000 in de afgelopen jaren geconfronteerd. Die ervaringen zijn het waard verder doordacht en
verspreid te worden. Dat is de bedoeling van deze zesde editie van de G 1000 University. Ik wens u een
mooie dag toe.
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Ervaringen met deliberatie van een bestuurder
Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

In september reflecteerde ik op de G1000 University in Amersfoort op de Brabantse Voedsel1000. Op
verzoek hierbij een samenvatting van mijn verhaal, met een schets van de aanleiding, een reflectie op
onze Voedsel1000 en enkele prikkelende vragen om over na te denken. Een blog dat ik schrijf met enige
aarzeling, want zonder de klankkleur van mijn woorden, zonder gezichtsuitdrukking en gebaren, kan er al
snel een verkeerde conclusie getrokken worden uit geschreven tekst.

Brabant
- is na Gelderland de grootste provincie in oppervlakte;
- telt meer dan 2,5 mln inwoners;
- telt circa 6 miljoen varkens, 21 miljoen kippen, 600.000 koeien;
- vele bijzondere natuurgebieden en;
- een sterke verwevenheid van dit alles: het Brabants mozaïek.
U kunt zich wellicht voorstellen dat dit prachtige mozaïek ook uitdagingen met zich meebrengt.
Van bolwerken naar netwerken
In Brabant zijn we gewend om problemen samen op te lossen. Ook op het terrein van landbouw
hebben we een traditie van polderen. Met de blik op de verre toekomst hebben we met alle partijen
steeds stappen vooruit weten te zetten. Die partijen waren de georganiseerde groepen zoals de
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Brabantse Milieufederatie (BMF), naast
mede-overheden zoals gemeenten en waterschappen. Elk van deze organisties vertegenwoordigt
een complex geheel aan uiteenlopende belangen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om tot
oplossingen te komen voor de vraagstukken die voorliggen.
In 2015 hebben we voor het eerst een beetje gebroken met die manier van werken: we zijn gaan
polderen met individuen in plaats van organisaties. In de ‘mestdialogen’ hebben we mensen
op persoonlijke titel aan tafel gevraagd: boeren, natuurkenners, inwoners van dorpen en het
buitengebied en ambtenaren. Samen hebben zij oplossingen bedacht om te voorkomen dat de
veestapel zich verder zou concentreren in kleine delen van Brabant en om ervoor te zorgen dat de
boeren op een schone en veilige manier hun mest konden afzetten.
Besluiten van de provincie
In 2017 heeft de provincie de uitkomsten van de mestdialogen vastgelegd in beleid. Daarnaast
hebben we vanwege de blijvende te zware belasting van het milieu door de veehouderij de
milieueisen voor stallen aangescherpt: Verouderde stallen moeten eerder aangepast worden en
G1000University 2019
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veehouders moeten investeren in het verduurzamen van hun bedrijf. Hier ging een een heftig en
soms polariserend politiek debat aan vooraf.
Dit laatste was een ingrijpend besluit van de provincie dat diepe voren getrokken heeft in het
maatschappelijk debat over de veehouderij. En juist een goed maatschappelijk debat, waarin
er respect is voor de ander en verbinding ontstaat tussen (groepen) mensen, vind ik van groot
belang. Uiteindelijk vormen we samen Brabant en geven we samen vorm aan onze toekomst. We
wilden daarom een brede dialoog stimuleren over de toekomst van de landbouw. Een dialoog
tussen mensen.
Dromen, uitdagingen en beperkingen
Wij organiseerden de dialoog aan het einde van de bestuursperiode. Dat is niet echt een
moment om een nieuwe visie te ontwikkelen op een onderwerp dat maatschappelijk zo veel
gevoeligheden kent. Dat noemen we in bestuurlijk Nederland ‘over je graf heen regeren’. We
zochten dus een methode om de dialoog te stimuleren, maar niet naar een allesomvattende visie
op voedsel toe te werken. En zo kwamen we uit bij de G1000 aanpak, maar dan voor Voedsel.
Onze aankondiging luidde als volgt:
Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger.
In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid.
Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van
voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld
om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we
een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed
is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.
Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan
Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen proberen we tot oplossingen te
komen die we vaststellen in het eerste Brabantse Voedselbesluit.
Mijn droom was om 1000 mensen binnen te krijgen. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar
met ruim 400 mensen op de eerste bijeenkomst hadden we in vergelijking met veel G1000-en
een goede opkomst. Nog groter was mijn droom om echt een goede mix aan inwoners binnen
te krijgen: mensen met interesse in onderdelen van de voedselketen: productie, transport,
innovatie, verkoop, prijs, milieu, gezondheid of natuurlijk lekker eten. Die droom is bijna helemaal
uitgekomen. We hadden een goede mix aan de veel gehoorde ‘diversiteitskenmerken’. Het enige
wat nog echt ontbrak was de laag van de samenleving die zich vaak niet gehoord voelt, de laag
die de wegen in de overheid en de politiek niet weet te vinden. Het betrekken van die groep blijft
onverminderd een uitdaging.
Een andere uitdaging is natuurlijk de politiek-bestuurlijke ruimte om de ideeën echt op te
pakken. Aan de voorkant was het lastig om beloftes te doen. Het feit dat de bestuursperiode
ten einde liep, speelde daarin zeker een rol. Maar dan nog blijft het lastig en spannend voor
de politiek om zich vooraf te committeren aan de uitkomst van een proces. Uiteindelijk vindt
de volksvertegenwoordiging vaak dat zij niet voor niets gekozen zijn en daarom zonder last of
ruggespraak een (afwijkend) besluit mogen nemen. En zo hebben wij in feite ons democratisch
bestel ook ingericht.
Een evenwichtig gesprek
Onze Voedsel1000 startte dus met ruim 400 deelnemers met een diversiteit aan kennis en
achtergronden. Er waren veel mensen die nog niet eerder betrokken waren geweest bij het
gesprek over landbouw en voedsel in Brabant. En gelukkig waren er ook veel mensen die we
regelmatig ontmoeten. Het zou immers een slecht teken zijn geweest als zij weg zouden zijn
gebleven.
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Op de eerste bijeenkomst werden de onderwerpen gekozen voor het vervolg. Dit is een heel
wezenlijk moment. Eigenlijk blijkt daar of het zaadje van de G1000-aanpak in goede aarde terecht
is gekomen. Het eerste spannende moment was de stemming over de vleestax. Zou die het
halen? Luid applaus van de voorstanders, maar een nog luider applaus van de tegenstanders.
Terugkijkend is mijn analyse dat als je een grote groep mensen vraagt om over een thema na te
denken en gezamenlijkheid te vinden, dat het merendeel dan niet meteen op één oplossing wil
duiken. Mensen willen eerst met elkaar het probleem hebben verkend en de verschillende opties
hebben gewogen. De eiwittransitie heeft het wél gehaald. Dat is immers meer een richting voor
de toekomst in plaats van een concrete maatregel.
Die middag zijn de volgende onderwerpen gekozen: Eiwittransitie, High tech en data, Lokaal
produceren, Boer & Burger Roadshow, True pricing, Educatie, Gezondheid, Circulair en bodem,
Voedselverspilling. In kleine groepjes werd er vervolgens richting aan gegeven. Dit ging soms
uitstekend. Soms viel het niet mee. Dan liepen kennis, ideeën, wensen en wereldbeelden te ver
uiteen om in een korte tijd tot een richting te komen. Daarom is het positief dat mensen na de
eerste dag de ruimte krijgen om zich alsnog bij een ander thema aan te sluiten.
Het voedselbesluit
Voedsel is een breed onderwerp. En zelfs ingedeeld in tien thema’s blijft het een uitdaging om
een richting te kiezen, om concreet te worden. Dat bleek ook tijdens de stemmingen van de
voedselraad over het voedselbesluit. Sommige ideeën waren nog abstract, zaten nog erg op het
proces. Dan is het een hele uitdaging om de voedselraad duidelijk te maken wat je nu precies
bedoelt. Het toegankelijk en aansprekend presenteren vraagt iets anders van mensen dan enkel
het uitdenken van een goed idee.
In het voedselbesluit is ook te zien dat diverse deelnemers aan de Voedsel1000 in hun dagelijkse
werk ook met processen en besluitvorming over complexe thema’s bezig zijn. De voorstellen
waren soms bijna te professioneel op proces en vervolg om nog aan te spreken bij de mensen die
meer van het ‘aanpakken en uitvoeren’ zijn. Omgekeerd was zichtbaar dat de groepen met meer
‘aanpakken en doen’ meer van hun beslispunten aangenomen leken te krijgen. Uiteindelijk is van
elke groep ten minste een beslispunt aangenomen. Daarmee hebben alle groepen waardering
gekregen voor het harde werken.
Tijdens mijn presentatie op de G1000 University heb ik de zaal gevraagd of er thema’s zijn gemist.
Er werden er twee genoemd: export en overlast van de veehouderij. Het is een interessante vraag
waarom deze twee niet boven zijn komen drijven. Een voorzichtige analyse: export is een belang
van de agrofoodsector, maar wordt door de individuele Brabander niet als belang ervaren. En
overlast is een probleem: waar wij mensen hebben uitgedaagd op een wenkend perspectief voor
de toekomst, zetten mensen een stap gezet voorbij de problemen van vandaag.
Het was erg mooi om te zien hoe zo een gevarieerd gezelschap echt naar elkaar luisterde en via
een intensief proces tot gezamenlijke standpunten is gekomen. Het Brabants Dagblad vatte het
mooi samen met haar kop dat de Voedsel1000 vooral begrip kweekte tussen boer en consument.
Hoe nu verder?
Als provincie willen we voorkomen dat we de uitvoering van het Voedselbesluit geheel op ons
nemen. De energie die bij alle vrijwilligers zit is enorm en we willen hen vooral steunen om hun
projecten te realiseren. Gemeenten, waterschappen, boerenorganisaties en milieuorganisaties
zitten er net zo in. Gezamenlijk vormen we nu een regiegroep met een vertegenwoordiging
van de deelnemers aan de Voedsel1000. Daarnaast zoeken we nog naar een manier om de
Voedsel1000 te gebruiken bij een nieuwe landbouwvisie die de provincie gaat opstellen.
G1000University 2019
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Lessen voor de G1000-aanpak
Mijn belangrijkste ervaring is dat inwoners vaak makkelijker tot gedragen oplossingen komen dan
de politiek. Een Statenlid dat recent afscheid nam verwoordde het als volgt: “In mijn ruim vier
jaar in provinciale staten is er veel gediscussieerd, maar is er niemand van mening veranderd.” Ik
dat een gesprek in de politiek een ander startpunt heeft dan een gesprek tussen inwoners. In de
politiek gaan mensen de discussie aan vanuit standpunten, terwijl inwoners het gesprek aangaan
vanuit wensen, belangen en dromen. Mijn advies aan deelnemers van de G1000 is dan ook om de
politici te confronteren met dit verschil in benadering, om hen de spiegel voor te houden en zo de
resultaten van een G1000 beter op waarde te schatten.
Op dit moment probeert de Voedsel1000 de stap te maken naar de uitvoering. Eigenlijk is die
stap nog te groot om te zetten. Het voedselbesluit bevat oplossingsrichtingen en nog te weinig
concrete voorstellen. In een aanpak waarin het aan vrijwilligers is om - met wat hulp van de
overheid - de uitvoering op te pakken, is het van groot belang dat de voorstellen zo concreet
mogelijk zijn. Op dit punt kan de G1000-aanpak nog aan kracht winnen.
Mijn uitsmijter voor de G1000 University ging over de samenwerking in de uitvoering. Tientallen
vrijwilligers, de provincie en diverse partnerorganisaties pakken de uitvoering samen op. Het
voelt een beetje als een dansgroep zonder choreograaf. Maar als een zwerm vogels een prachtige
choreografie kan laten zien, waarom zou een zwerm mensen dat dan niet kunnen?
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Deliberatie in context –
Geerten Boogaard,
hoogleraar Thorbecke leerstoel
Voormalig Thorbeckehoogleraar Job Cohen leidde het eerste grote
multidisciplinaire onderzoek naar de blauwe burgertoppen. Zijn opvolger,
Geerten Boogaard, sprak op 5 september jongstleden op het eerste lustrum
van de G1000 beweging.
Op 22 maart 2014 vond in Amersfoort de eerste G1000 burgertop plaats, naar het idee van David van
Reybrouck. De G1000 werd daarna een bekend fenomeen en trok ook veel belangstelling vanuit de
wetenschap.
In zijn lezing prees Boogaard de G1000-beweging voor de energie die nodig is om het organiseren van een
idee vijf jaar lang vol te houden. Veel democratische experimenten blijken toch eenmalige initiatieven, en
daardoor zijn ze voor wetenschappers ook niet echt goed te beoordelen. Door zijn vijfjarig bestaan is de
G1000 hierop een positieve uitzondering. En zo kan ook de wetenschap veel preciezere conclusies trekken.
In wetenschappelijk perspectief zijn de afgelopen vijf jaar twee kwesties telkens teruggekomen: de
discussie over de usual-suspects en de inpassing van de burgertoppen in het bestaande politieke systeem.
Ten aanzien van het eerste is inmiddels wel duidelijk wat de oorzaak is van het probleem en wat de
mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen. Opkomst en deelname aan de burgertoppen worden vooral
bepaald door een combinatie van urgentie, door de kosten/baten-analyse van de deelnemers en door de
gekozen werkvorm. Boogaard: ‘Als je eerst ergens een asielzoekerscentrum aankondigt en daarna met je
burgertop komt, heb je een urgent onderwerp te pakken en zal je zien dat je zaal prima vol komt. Als je
deelnemers een kleine financiële vergoeding zou geven, trek je iets meer jonge mensen. En als de focus
minder zou liggen bij het samen praten, maar als je bijvoorbeeld samen gaat eten, dan schuiven weer
andere moeilijk bereikbare groepen sneller aan. Het is dus een kwestie van keuzes maken, met alle vooren nadelen die daarbij horen. Wat wil je?’
Wat de inpassing van de burgertoppen in het politieke systeem betreft, is de G1000-beweging nog
zoekende. Boogaard: ‘In het verleden zijn er burgertoppen geweest die wel officieel werden omarmd door
de gemeenteraad, maar waar in de praktijk weinig mee is gedaan. Uit die initiatieven loopt de energie dan
snel weg. Inmiddels zijn er G1000-burgertoppen waarbij vooraf een optimale aansluiting met het bestuur
is bedacht. Het risico dat er niets met de uitkomsten gedaan wordt, is dan kleiner. Maar er ontstaat wel
een ander risico: dat het initiatief wordt overgenomen door de overheid en dat de initiatiefnemers hun
gevoel van eigenaarschap verliezen. Als dat gebeurt, bloedt het initiatief ook dood.’
Naar de toekomst toe adviseerde Boogaard de G1000-beweging om hét unique selling point van een
G1000 centraal te stellen in de verdere zoektocht naar de andere democratie. De constante conclusie
uit evaluaties van de afgelopen vijf jaar, is dat de burgertoppen van het platform veel democratische
energie creëren bij de deelnemers. ‘Misschien zitten er niet genoeg mensen of wordt er te weinig met
de uitkomsten gedaan, maar de zaal zindert na afloop eigenlijk altijd.’ Dat komt, zo blijkt uit onderzoek,
door het ontwerp van het proces. Veel aandacht voor dialoog, het delen van ervaringen in plaats
van meningen en het vinden van common ground tussen de deelnemers. Zo beschouwd is de G1000
eigenlijk een bijzonder democratisch proces met een eigen plaats. Ergens tussen de klassieke ideaal van
deliberatie zoals Thorbecke dat voor zich zag en het wel heel dwingende ideaal van de deep democracy
van tegenwoordig. Boogaard: ‘De weg naar de andere democratie begint wat mij betreft met het brengen
van dit democratische proces op plekken die wel wat nieuwe democratische energie kunnen gebruiken.
Politieke partijen, bijvoorbeeld, of inspraakzaaltjes en raadsconferenties.’

G1000University 2019
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Workshop 1 ochtend:
G1000Heerenveen
‘Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van het centrum?’ Die vraag stelden vierhonderd gelote
burgers, ambtenaren, politici en ondernemers van Heerenveen elkaar tijdens de Burgertop in
februari. Nog geen vier maanden later hebben 118 inwoners een Burgerbesluit genomen. Het
initiatief voor de G1000Heerenveen komt van de gemeenteraad.
Door dit onderwerp, naast andere onderwerpen, onder te brengen in een raadsbreed akkoord,
ontstond de ruimte en de bereidheid bij de raad om de plannen voor het centrum daadwerkelijk
terug te leggen in de gemeenschap en op die manier tot keuzes met een breed draagvlak te
komen. En tegelijkertijd nieuwe ervaringen op te doen met participatie.

In de workshop gaf Marc Jense een presentatie van het hoe en waarom van de G1000. Hoe de gemeente
reageerde op het voorstel en de belangrijke rol van de burgemeester en de gemeenteraad. Er was voor het
eerst sprake van een overeenkomst tussen de gemeenteraad en G1000nu, waarbij de gemeenteraad als
opdrachtgever functioneerde.
Bianca Lyon en Avelien De Haan gaven vervolgens inzicht in de dilemma’s waar de gemeente en
deelnemers aan de G1000 mee te dealen hadden. Zo was er bijvoorbeeld ook sprake van een G20 waar de
ondernemers aan deelnamen. Deelnemers aan de G1000 vonden het vreemd dat de ondernemers niet bij
hen aanschoven. Enerzijds vonden deelnemers dat er wel heel erg veel van hen gevraagd werd, anderzijds
zouden ze het zo weer doen. Ook opvallend was de kennis die vanuit de burgers werd aangeleverd. Eén
groep kwam met een stedebouwkundig advies dat bij wijze van spreken zo door de gemeente zou kunnen
worden overgenomen.
Lyon en De Haan hadden een vijftal waarden gedefinieerd die volgens hen verbonden zijn met
participatieprocessen. In kleine groepen werd gevraagd één waarde te koppelen aan het begrip participatie
en daarover in gesprek te gaan.

Burgemeester Tjeerd van der
Zwan neemt het ondertekende
Burgerbesluit in ontvangst. [Foto:
FPh / Mustafa]
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Participatieproces G1000Heerenveen

Wat gaan we doen met het centrum van
Heerenveen?

Proces G1000

Burgertop
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Burgerforum

Werkplaatsen:

16

Burgerraad
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Impressie workshop Heerenveen, door Bianca Lyon en Avelien De Haan
Marc Jensen, van de griffie Heerenveen, vertelt hoe de G1000 in Heerenveen is verlopen. Aan
de start is er geloot en is er een aantal deelnemers uitgenodigd, zodat die ook echt een stem
kregen in de nieuwe plannen (de ondernemers bijvoorbeeld). Verder is een bijzonder aspect aan
de G1000 Heerenveen dat de opkomst erg hoog was, veel mensen wilden meedoen en er moest
een stop op het aantal deelnemers gezet worden ivm de zaalomvang. Een behoorlijke groep
bleef meedoen en uiteindelijk zijn ongeveer 120 mensen tot aan de beslisronde actief geweest
en van de 53 punten zijn er 47 aangenomen door de burgerraad, die vervolgens allemaal zijn
overgenomen door de gemeenteraad.
Het proces is gemonitord vanuit de NHL Stenden Thorbecke Academie. Het onderzoek is
uitgevoerd met studenten en begeleid door Bianca Lyon en Avelien Haan. In het onderzoek
zijn 6 processen waarin geëxperimenteerd wordt met lokale democratie vergeleken op de
beleving van democratische waarden in die processen. Op inclusie scoort de G1000 in de
beleving van inwoners niet zo hoog, hoewel er is geloot, zijn er toch doelgroepen gemist als
jongeren en nieuwe nederlanders. Verder deden vooral de al actieve inwoners langer mee, tot
meer burgerschap leidt het niet zozeer, al willen enkelen hierna zeker nog eens meedoen. Er
is geluisterd en er was respect voor ieders mening: mensen zijn tevreden over deliberatie en
mensen vinden dat zij veel invloed hebben gehad. Deelnemers hebben er vertrouwen in dat een
deel van de plannen uitgevoerd zal worden, de legitimiteit is hoog. De deelnemers vonden het
allemaal niet zo transparant en het kostte ook veel tijd, maar dat was het wel waard.
In de workshop zijn we aan de slag gegaan met deliberatie: deliberatie is nodig om te komen tot
een goede afweging en heldere keuzes. Maar, dat is lastig te organiseren: hoe zorg je dat er echt
gekozen wordt? Bij de G1000 Heerenveen zijn nu zoveel besluiten aangenomen, dat de echte
keuzes nog moeten komen. En de deelnemers aan de G1000 zochten eerder de aanvulling op
elkaars voorstellen dan dat er een keuze moest worden gemaakt. De inrichting van het proces
bepaalt mede waar en hoe deliberatie plaatsvindt en wat de uitkomst ervan moet zijn (consensus,
consent of stemmen). De deelnemers hebben veronderstellingen over deliberatie in combinatie
met andere waarden geformuleerd:
•
Hoe helderder de informatie over de invloed op het resultaat, hoe groter de
betrokkenheid en de noodzaak van deliberatie: een heldere link tussen invloed/uitkomst en
deliberatie. Dit vergt heldere kaders en beslisregels vooraf!
•
Meer transparantie geeft meer vertrouwen, waardoor de kwaliteit van deliberatie kan
verbeteren. Dit vergt investeren in tijd en relatie in het procesontwerp.
•
Als de urgentie laag is en de efficiëntie hoog, neemt de kwaliteit van deliberatie toe.
Mensen voelen zich dan vrijer om van gedachten te wisselen en weten in het proces waar ze aan
toe zijn. Dit vereist een goede selectie van onderwerpen en de daarbij betrokken partijen.
De resultaten van het onderzoek vind je via deze link. https://democratie0513.nl
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n de on tor
de o rat er n
eerenveen
5 september 2019
Avelien Haan/Bianca Lyon

at aan e vandaa doen
-

ort iets vertellen over het onderzoek dat we doen
- Aanpak onderzoek
esultaten tot nu toe
- G1000 in vergelijking met andere processen
- Processen inrichten: keuzes impact
- Aan de slag met deliberatie: hoe kom je tot een goede
a weging
- Het net ophalen: welke inzichten geven jullie ons mee

Stand van zaken onderzoek
Onderzochte processen:
- G1000 Heerenveen
- Bijeenkomsten Omgevingsvisie/Dorpsvisie
- Wijkplan Spelen en Bewegen, De Greiden
- Processen Mildam, Akkrum en Aldeboarn
Processen waarbij de gemeenteraad van Heerenveen op
een andere manier wil werken met inwoners
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Stand van zaken onderzoek
eiten en cij ers
- 1 deelnemende studenten
- Bestuurskunde
- ntegrale eiligheid
onderzoekers/begeleiders
- Gesprek met procesmanagers/begeleiders
Werksessies met raadsleden en gri ie

Stand van zaken onderzoek
- Bijeenkomsten geobserveerd incl verslag
bijeenkomsten G1000 dagen en avonden
bijeenkomsten Omgevingsvisie avonden
overige bijeenkomsten De Greiden, Mildam, Akkrum
- Hoe
- studenten zijn aanwezig en beschrijven wat ze
meemaken in termen van concreet gedrag
- korte interviews met aanwezigen: verwachtingen aan de
start en verwachtingen na a loop en wat ze van de dag
vinden

Stand van zaken onderzoek
-

0 nterviews
- deelnemers
- a hakers maar weinig gesproken
- ambtenaren/ondernemers/raadsleden
- Hoe
- protocol gericht op ophalen ervaringen
- transcript maken
- coderen
- anal seren
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e

taten tot n toe

Democratische waarden G1000
nclusie: in beperkte mate, jongeren en allochtonen gemist
Burgerschap: al actieve inwoners, enkelen worden actiever
Deliberatie: er is geluisterd, respect voor elkaars mening
nvloed: de deelnemers vinden dat zij invloed hebben
gehad
egitimiteit: deelnemers hebben vertrouwen in de plannen
ransparantie: dat ervaren de inwoners niet zo
ici ntie: het kostte veel tijd, dat was het waard

e

taten tot n toe

Algemeen:
- ambtenaren en raadsleden in wisselende rollen
- projectleiders en procesbegeleiders leren en re lecteren
samen
- nieuwsgierigheid en zin in anders werken
- zoveel e tra tijd ge nvesteerd
- inwoners zijn meestal positie over de bijeenkomsten en
de s eer - het wordt gewaardeerd

e

taten tot n toe

- rollen en petten: deelnemers hebben er vaak meer, een
raadslid is ook inwoner en/o ondernemer
- ambtenaren: een diverse groep met verschillende rollen
ta elheer/dame, e pert, jur , maar ook diverse invulling
van eenzel de rol
- deliberatie: het moeilijkst om te doen en het moeilijkst
om te verwoorden
- inclusie: wat zijn ambities ten aanzien van inclusie en
wat zien we in de praktijk

G1000University 2019

21

e

taten tot n toe

ragen en dilemma s:
- rol van het raadslid: wanneer actie /passie
- rol van de ta elsecretaris in deliberatie: sturen o
a wachten
- kaderstelling: op welk niveau
- zeggenschap: waarover wanneer
- kwaliteit kennis e ici ntie: kan dat allemaal samen

ver e eken
- G1000: deliberatie wisselend, invloed is als groot
ervaren, transparantie wisselend rollen niet helder en
weinig vertrouwen in sommige delen van het proces
- Omgevingswet: kwaliteit deliberatie hangt a van rollen
in ormatie, inclusie beperkt usual suspects ,
beleidstaal comple iteit
- Mildam/Akkrum: sterke belangen maken deliberatie en
besluitvorming lastig, inhoud makkelijk te overzien,
processtappen o keuzes makkelijk overgeslagen,
werkgroep verantwoordelijk voor draagvlak

ver e eken
Mogelijke verklaringen
- de aard van het vraagstuk
- omvang
- comple iteit
- aantal en soort betrokkenen
- zicht op het proces: wat digitaal is kun je niet
controleren
minder vertrouwen
- doel van het proces
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ro e en nr

ten

Democratische waarden krijgen vorm in hoe het proces is
ingericht en in het al dan niet be nvloedbare gedrag van
deelnemers
Procesinrichting doet ertoe en hee t impact op de te maken
a weging en de uiteindelijke keuzes beslissingen

ro e en nr

ten

Procesontwerp: een vak apart
- ieder proces hee t zijn eigen doel: mensen willen
betrekken/ meenemen , mensen laten kiezen, in ormatie
ophalen, belangen beter in beeld krijgen, eigenaarschap
stimuleren
- ieder proces bestaat uit onderdelen, die vaak een
beslisproces inhouden
- per onderdeel kunnen de deelnemers aan een proces
een andere rol krijgen

ro e en nr

ten

Wat zijn dan relevante vragen
- wie doen er op dat moment allemaal mee
- wat ligt er aan het einde van dat moment/onderdeel
- op basis van welke in ormatie/kaders
- volgens welke beslisregel is dat bepaald het eens
worden o stemmen
- wie en hoe wordt dat uitgewerkt is dat nodig
- wat is ieders rol geweest
- kaderstellen, controleren, adviseren, beslissen
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ro e en nr

ten

De keuzes die je maakt hebben impact op:
- inclusie
- deliberatie
- transparantie
- etc
n daarmee ook op de uitkomst van het proces, de mate
waarin er gekozen/a gewogen wordt
Maar: hoe hangt dit alles samen Dat is voor ons ook nog
een vraag ullie gaan ons erbij helpen

an de a

et de

erat e

Deliberatie is nodig om te komen tot een goede a weging
op basis waarvan de keuzes gemaakt kunnen worden
Bijna alle andere waarden hebben invloed op deliberatie,
maar hoe
iteen in groepen
- ieder krijgt waarden mee
- na 1 minuten terugkoppeling
- daarna nabespreken

an de a

et de

erat e

1 hoe hebben deze waarden met elkaar te maken
hoe kan de invulling van de andere waarde de kwaliteit
van deliberatie verhogen
ormuleer het in een veronderstelling: hoe meer hoe
eter
wat betekent dat voor het ontwerp van je proces
wat is er voor nodig om dat te realiseren en van wie
om je er niet uit Denk dan aan een proces dat je hebt
meegemaakt
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at z t er n et net
Welke veronderstellingen kunnen we ormuleren
s het mogelijk om op basis daarvan tips te ormuleren
n gelden die altijd o alleen onder bepaalde voorwaarden
unnen we er een mindmap van maken

eer eten
ontact:
avelien haan nhlstenden com
bianca l on nhlstenden com
Binnenkort:
- website
- rapport

edankt voor
aanda t
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Workshop 2 ochtend:
Voedsel1000

Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem. Dat was de uitnodiging aan producenten,
professionals, politici, burgers en het onderwijs in Noord-Brabant voor de Voedsel1000. Met ruim
400 deelnemers startte het project in ‘s-Hertogenbosch om na te denken over de toekomst van
ons voedselsysteem.
In de workshop vertelde Piera Fehres meer over hoe zij als projectleider het proces heeft ervaren.
Ook waren er twee deelnemers van de Voedsel1000. Gesproken is over hoe er voor te zorgen
dat er ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het Voedselbesluit. Ook waren er twee
deelnemers aanwezig, die vanuit eigen ervaring konden vertellen hoe zij de Voedsel1000 hebben
ervaren en hoe zij tegen het vervogl aankijken.
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Voo a

ieu e impuls aan dialoog
oskomen van verkokerde thema s
hematische invulling 1000

Voedsels steem

ialoog voeren met unusual suspects
erste provincie
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es ltaten

Ve ete p nten
oppeling met rovinciale taten
à hoe betrek volksvertegen oordiging bij een 1000?
Van te voren meer in icht in omvang gehele proces

Volgende stap
Hoe kom je van dit proces tot beleid?
Hoe geef je de Voedsel1000 een goede plek?
Hoe hou je de goede energie vast?
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Workshop 3 ochtend:
Burgerberaad Cuijk

Het Burgerberaad Cuijk is een vervolg op een experiment met een Burgerbegroting, een jaar
eerder. Dit leverde niet op wat ervan verwacht werd, reden om te zoeken naar een nieuw
instrumentarium.
In overleg met de groep burgers die na de Burgerbegroting betrokken bleven is gekozen voor het
onderwerp ‘Beheerplannen Openbare Ruimte’.
In 2019 zijn deze aan herziening toe, reden voor de gemeente om op zoek te gaan naar input
vanuit de burgers. Zo’n 150 gelote inwoners , werkgevers, ambtenaren en politici van Cuijk
hebben deelgenomen aan het Burgerberaad Openbare Ruimte Cuijk.
De workshop over het burgerberaad werd heel positief ontvangen. Leuke gesprekken. Het zijn
kleine stapjes die in Cuijk worden gezet. Maar de deelnemers aan de workshop weten deze op
waarde te schatten. Marie-Jose van Densen, een van de deelnemers aan Burgerberaad Cuijk
spreekt enthousiast over haar deelname.

BURGERBERAAD
CUIJK 2018/2019

G1000University 2019
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Gemeente Cuijk
• 25.000 inwoners
• Noordoost Brabant, Land van Cuijk
• Cuijk-Vianen-Sint Agatha-Katwijk
Haps-Beers-Linden
• 57 km2 (6 km2: Kraaijenbergse Plassen)
• Kuukse elfkroegetocht, Vierdaagse

Voorgeschiedenis
• Experiment: Burgerbegroting 2017
• Evaluatie: meer bottom up
• ‘G1000’: Burgerberaad 2018/2019
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Thema: openbare ruimte
• Waarom dit thema en hoe is de keuze
hiervoor tot stand gekomen?
• Specifieke deelonderwerpen:
–
–
–
–
–

G1000University 2019

Tweede leefruimte
Ecologie
Communicatie
Ontmoeten
Betrokkenheid
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Opzet I
• Persoonlijke uitnodiging aan 3.500
willekeurig gekozen inwoners
• Werkgevers, politici, ambtenaren
• Startbijeenkomst: 200 aanwezigen
• Twee werkateliers: onderwerpen ->

Opzet II
• -> onderhoud/groen, ontmoeting,
veiligheid, parkeren, handhaving,
participatie, verantwoordelijkheid,
leefruimte, leefbaarheid, woongenot
• Eindconferentie
• Bespreking met gemeenteraad
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Vervolg I
• Inspiratiegroep gaat zelfstandig
aan de slag
• Begeleiding gemeente
• In contact brengen met internen
en externen (afhankelijk van
thema)

Vervolg II
• Gemeenteraad blijven ‘meenemen’
• Bijeenkomsten inspiratiegroep:
– wat en hoe?, afspraken maken,
ideeën uitwerken en/of koppelen aan
bestaande gemeentelijke plannen

• Uitkomsten met elkaar delen

G1000University 2019
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Bevindingen I
• Er komt veel energie vrij
• Goede, frisse en concrete ideeën
• Betrokkenheid, draagvlak
• Continuïteit

Bevindingen II
• Aanhaken organisatie
• Aandachtspunten
• Realiseerbaarheid
• Blijf communiceren
• Afronding
34

Workshop 1 middag:
Bürgerrat Ostbelgien

België heeft een bijzondere bestuurlijke organisatie met vijf parlementen. Eén daarvan bestuurt
de Deutschsprachiche Gemeinschaft. Het gebied heeft in totaal 77.000 inwoners. Op initiatief
van de overheid van de regio heeft een internationaal gezelschap van experts, waaronder G1000
België, zich gebogen over de beste vorm van burgerregering die bij de regio past. Dit heeft geleid
tot het installeren van een permanente burgerraad, bestaande uit gelote burgers.
De beweging voor democratische vernieuwing kent twee hoofdstromingen, die van aanvulling
van het bestaande systeem van representatie en die van vervanging van het systeem van
representatie, bijvoorbeeld door loten. Doel van de exercitie in Ostbelgien was aanvulling van
het representatieve systeem. In de workshop is door Yves DeJaeghere verder in gegaan op de
totstandkoming van de wet rondom de permanente burgerraad. In een soort snelkookplan
kwamen experts rondom burgerparticipatie bij elkaar. Een aantal daarvan hebben we bij eerder
edities van de G1000University gezien, zoals Brett Hennig, David van Reybrouck, Claudia Chwalisz,
en David Farrell. Bij de totstandkoming van de wet zijn alleen experts ingeschakeld en geen gelote
burgers.

G1000University 2019

35

Linked with

German-speaking Community of Belgium becomes world’s
first region with permanent citizen participation drafted by
lot
Ambitious model for innovating democracy designed by G1000
Eupen, 26th of February 2019. The German speaking community of Belgium is to
have a permanent system of political participation using citizens’ drawn by lot, next
to the existing parliament. Following a model designed in collaboration with experts
from the G1000 organization, a permanent Citizen Council will decide each year on
the topics needing consultation. Each of them will be debated by an independent
Citizens’ Assembly leading to concrete policy recommendations. Both bodies will be
composed of citizens drafted by lot. The Parliament of the German-speaking
community engages itself to implement these recommendations in their policymaking process.
A milestone for deliberative democracy
During its plenary session the 25th of February 2019, the Parliament of the German
speaking Community of Belgium in Eupen has voted unanimously to institutionalize
citizens drawn by lot in political decision-making.
With this decision, the smallest region in Belgium and Europe is writing history:
nowhere in the world will everyday citizens be so consistently involved with shaping
the future of their region.
In times of historic low trust in party-politics, the German-speaking citizens of
Belgium will have the competence to put issues on the political agenda, propose
their own policy proposals and monitor the follow-up of these recommendations by
their parliament and government. Politicians in turn will be able to submit difficult and
thorny issues to independent Citizens’ Assemblies.

A worldwide trend
Ever since the G1000 Citizen Summit in 2011, the idea of a permanent citizen
council drawn by lot has been receiving increasing interest as a solution for the
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current democratic crisis. Cities such as Gdansk and Madrid are already drafting
people by lot on a regular basis for public deliberation. (The murdered Polish mayor
Paweł Adamowicz was a strong supporter of the idea.) Ireland has used Citizens’
Assemblies using random samples of about one hundred citizens for a number of
important constitutional changes on topics such as gay marriage and abortion. In
both cases, the proposals put forward by everyday citizens were ratified in a national
referendum.
The German Speaking Community of Belgium already experimented with a Citizen
Dialogue on childcare. The results were so encouraging that several political parties
started looking for ways of making this citizens’ dialogue permanent.
The “Ostbelgien Model”: A long-term Citizen Council combined with shortterm Citizens’ Assemblies
As of September 2019 a Citizen Council (Bürgerrat) consisting of 24 members will
propose policy recommendations to the elected parliament on its own initiative or
after a request. In doing this, the Council will rely on recommendations drafted by
regular, independent Citizens’ Assemblies drawn by lot (Bürgerversammlungen).
Parliament has to respond to the recommendations.
Members of the Citizens’ Council hold their seat for a year and a half. They are
drawn by lot from previous members of the Citizens’ Assemblies and convene once
a month. A Citizens’ Assembly on the other hand will normally last about three
weekends over three months and has a maximum of 50 members. The Citizen
Council will be able to decide how large a specific a Citizens’ Assembly needs to be
and how long a given topic should be debated. Participation by citizens is not
mandatory, but a daily fee will be given to those who do. The composition of both
bodies, Citizen Council and Citizen Assemblies, needs to be representative in terms
of gender, age, education and residence. Extra criteria can be added, if needed.
Citizens’ as of the age of 16 can be chosen to be part of a Citizens’ Assembly.
The regional Parliament will fix an annual budget, based on a proposal by the
Citizens’ Council. The work of the Citizen Council and the Citizens’ Assemblies are
supported by a Permanent Secretariat.
G1000 developed and designed the “Ostbelgien Model”
The vote of the German-speaking Parliament was based on a model developed by
researchers from the Belgian G1000 organisation together with international experts
in the field of deliberative democracy. Prof. David Farrell, one of the architects of the
Irish Citizens’ Assemblies was one of them, as was Dr. Marcin Gerwin, who has
developed the deliberative processes used in the city of Gdansk.
At the invitation of regional Parliament, the G1000 platform brought together 13
experts (names below) from Belgium and abroad in Eupen, the capital of the
German-speaking region. They developed the “Ostbelgien Model” after extensive
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consultation with the different political parties and the public administration. The
result is an ambitious model for a permanent representation of citizens through
sortition as a complement to the existing political institutions and processes.

The G1000 and the panel of experts
The panel consisted ofprof. David Farrell (University College Dublin, architect of the Irish
processes), dr. Marcin Gerwin (Gdansk, architect of the Polish processes), prof. Graham Smith
(University of Westminster), Luca Belgiorno-Nettis (newDemocracy, Australia), Claudia
Chwalisz (author on deliberative processes in Canada and Australia), Carsten Berg (European
Citizens’ Initiative Campaign) en dr. Brett Hennig (Sortition Foundation).
For the G1000 were present: prof. Min Reuchamps (UCLouvain), dr. Yves Dejaeghere
(UAntwerpen), dr. David Van Reybrouck (author), drs. Christoph Niessen (UCLouvain), Katrin
Stangherlin (legal expert and co-author of a book on the German speaking region) and Benoît
Derenne (CEO of the Foundation for Future Generations Generaties). Moderation was done by
Cato Leonard (Glassroots).

Quotes:
G1000-cofounder and author David Van Reybrouck: “This is a world premiere. With
this decision, the German-speaking region of Belgium effectively becomes a
laboratory for the rest of Europe. With its 76.000 inhabitants, it is one of the smallest
regions of Europa, but its powers are comparable with those of North RhineWestphalia, Catalonia and Scotland. Let Europe learn something from what is going
on in Eupen (the capital of the region).”
G1000-director Yves Dejaeghere: “Policy makers at all levels in Europe are
struggling these days in how to respond to ever more vocal and critical citizens. The
German-speaking community has made a timely start of looking at solutions to this
tendency. It has chosen to give each citizen an equal opportunity to help develop
future policy in an informed and structured way. From now on, Eupen will be the
place where people will go and see how we can do politics in the 21st century.”
G1000-cofounder and CEO of the Foundation for Future Generations Benoît
Derenne: “This is a crucial step in democratic innovation. The model is based on
many years of experience, but precisely because it is plugged into the existing
political system, it is one of the most far-reaching models to date. The views which
non-elected citizens and elected politicians hold of each other will evolve positively –
as will the relationship between them. Citizenship in Ostbelgien will change for the
better this way. That’s our deepest wish.”

About the G1000
The G1000 is a platform for democratic innovation. We develop, support and
promote new forms of deliberation that strengthen democracy, from the local to the
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international level. We believe that a modern democracy should provide more
opportunities for regular citizens.
See www.g1000.org for more information.
Since its foundation, the G1000 has been adopted by the Foundation for Future
Generations, a stable partner with over twenty years of experience in the field of
sustainable development and deliberative democracy. The Foundation is in charge
of legal, administrative, financial and fiscal aspects of our work.
See https://www.foundationfuturegenerations.org/en for more information.
To keep its political independence, the G1000 uses support from citizens and
foundations.
IBAN BE98 5230 4030 5393
BIC TRIO BE BB
Donations as of 40 € in Belgium are tax deductible. Please mention “Gift to G1000 FGF”

Contact and interviews:
Yves Dejaeghere
G1000 Project Manager
Foundation for Future Generations
Ǥ̷Ǥ


Appendix: Scheme of the proposed model
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Workshop 2 middag:
Het ‘Grand Debat de France’
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The Great National Debate, a way to “solve”
the "yellow vest" anger over inequality and
Macron's perceived indifference to the
struggles of rural and small-town France

What
happened ?

Two months of debates where French citizens
were able to make proposals through
different channels
In a letter send to each and every citizens,
Macron pledged to answer to every proposals
within a month to forge "a new contract with
the nation."
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January 15th 2019

December 2018

April-May 2019

Both the government and the
President present the results of
the National Debate and
announce the follow-ups

Official closure of the French
National Debate
Launch of the 21 Regional
Citizens’ Discussions with
randomly selected citizens

March 15th 2019

Launch of the National Debate
and opening of the digital
platform for the next two months

In a letter addressed to all
French citizens, President
Macron presents the four main
topics of the debate and
personally commits to the
smooth functioning of the debate

January 13th 2019

The Elysee announce the tax’s
suppression and the launch of a
« national discussion » on
December 10th

The yellow vests movement
takes shape in reaction to the
new tax on gas. A first strike is
organized on November 17th
(initially support by 70% of the
population)

October 2018

Historical timeline of the Debate
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2 French Ministers
are designated to
conduct the Debate

On the local scale, focal
points are in charge
of the good management of
the Debate

An interministerial mission
is created in order to
coordinate and organize the
process of the Debate

5 guarantors are
selected to ensure the
debate’s
independence and
transparency

Political and administrative coordination of
the Debate

Announcement of
the French
National Debate by
the President and
the Government
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Opening of the
digital platform
(questionnaires
and free
contributions)

Citizens’
registers are
available in each
county of France

4 multi-stakeholders’
dialogues are launch
on each topic of the
debate

G1000University 2019

45

21 citizens’ dialogues are organized in each region,
gathering randomly selected citizens for a day and half.
Together, they formulate propositions on each topic of
the Debate

Dialogues are organized
in each parliamentarian
chambers on the first
results of the Debate

Local meetings are organized
across the country by elected
officials, associations, citizens.
A kit is available online to help
organizing them

Modalities of the Debate
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Scanned pages
from citizens’
registers

Communities
with citizens’
registers

Written reports
from local
meetings

Online and written
mails received by the
Debate’s
administration

Reports’s pages on each
modality of the debate

Analysed verbatims

Organisations’ contributions

23,2% on ecological transition
26,1% on organisation of State
27,4% on public finances
23,3% on democracy/citizenship

Online contribution :
70% of completed
questionnaires and 30% of
free propositions

100 randomly selected citizens to
represent the diversity of each region
according to 5 criteria
age, gender, socio-professional category,
department, size of agglomeration

Citizens’
Dialogues

A day an half of discussion where people
exchanged to develop collective proposals
argued on the four themes of the Great
National Debate.

21 Regional Citizens Conferences: 13 in
the metropolitan areas, 5 in the
departments and overseas regions ,1
national conference dedicated to youth
and 2 in overseas communities

Collective diagnosis
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Identification of
priority topics of action

Collective
proposals
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150 randomly selected citizens who will meet one
weekend every three weeks for six months

The citizens’
assembly on
climate

Citizens will produce a report which will be
translated into law, or into rulings, or a
referendum

Experts on the climate, economists, associations,
social economic actors will present the current
situation
A staff of administrators will help citizens
translate their proposals into legislative material
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Workshop 3 middag:
Observatorio de la Cuidad

De Burgerraad Madrid komt 8 zaterdagen per jaar bij elkaar en bestaat uit 49 gelote burgers,
die een goede afspiegeling vormen van de bevolking naar leeftijd, gender en herkomst. De
Burgerraad evalueert de voorstellen van het digitale platform Decide Madrid en beslist of het
voorstel in aanmerking komt voor een publieke consultatie/referendum.
Eventueel kunnen zij het voorstel aanpassen om het geschikter of relevanter te maken. Elk
voorstel komt 2 keer op de agenda, waarbij er de gelegenheid is om de mening van de indiener en
van deskundigen te horen. Daarna volgt een beslissing
Jago Bermejo Abado gaf een introductie van het innovation lab in Madrid. Een plek waar iedereen
welkom was om mee te denken en te experimenteren met nieuwe vormen van democratie. Enige
voorwaarde is dat, hetgeen ontwikkeld wordt vrij te gebruiken is. Zo is er een website gemaakt
waarop een stad te zien is met daarvoor een aantal grotere en kleinere ballonnen. Elke ballon
representeert een idee dat door een persoon of een groep is aangeleverd. Inwoners kunnen
ideeën ondersteunen. Hoe meer steun hoe groter de ballon en hoe hoger hij stijgt. Als een idee
26.000 steunbetuigingen heeft komt het in de gemeenteraad. De site is al door een groot aantal
gemeentes in en buiten Europa overgenomen.
In kleinere groepen werd gesproken over representativiteit. Wat is eigenlijk representativiteit en
is het een noodzakelijke voorwaarde. Duidelijk werd dat het een lastig punt is en de vraag is of
je moet streven naar algemene representativiteit, of naar representativiteit ten opzichte van het
onderwerp, m.a.w. alle betrokkenen aan tafel..
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Workshop 4 middag:
CITIZENS’ ASSEMBLIES
IN THE UK

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

Planned citi ens
assemblies in the

56

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

e

e at e de oc ac

n the

a h to

a

•
–
–
–
–
–

an c t en
e
he eo e
ane
o
ea th o
a e o
at ona en on
e ate
ate han e t en

•

tc

a

e en
tanda d

a
t

e o t ca
ot ated
ac n n ence

www.thersa.org

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

e

e at e de oc ac

n the

a h to

own

•
–
–
–

t en
e on ch d en
e
t en
on a
a t
e e at e o
on the d a t e

•

tc

a

e en
tanda d

at e

o

a

e

e o t ca
ot ated
ac n n ence

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

21ST CENTURY
ENLIGHTENMENT
G1000University
2019

www.thersa.org

57

58

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

e t c t en

a

e

t en a e
to ad e on te
o w thd awa
t en a e
to ea the a a enta dead oc
t en a e
to t
ate a con de ed nat ona de ate
t en a e
to t the
a t o d c
on and
n o at on n a econd e e end
ca
a n
•
t en a e
to dec de on the te
o a econd
e e end
•
t en a e
to a e t the th eat o a no dea e t
•
t en a e
to add e the o ce o oc eta
d
on o t e t
•
•
•
•

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

t nct on e e on and the c
e e enc

ate

•

tinction Rebellion s third demand is that government must create
and be led by the decisions of a citi ens assembly on climate and
ecological justice
• Their first demand is that government must tell the truth by
declaring a climate and ecological emergency
•
ubse uently many councils – and central government – have
called a climate emergency
•
elect Committees of the
Parliament are running a citi ens
assembly over the course of weekends to consider how the
can achieve net ero by
21ST CENTURY
ENLIGHTENMENT
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he a e o d c t c
•

pensive
ccording to the erald ewspaper the citi ens
assembly in cotland is an e pensive talking shop
• politically motivated t has also been denounced by members of
the opposition as a cynical ploy for progressing the idea of
independence
• uninfluential
elect Committees have no legislative power
– … There is a danger that citi ens assemblies may once again fold under the
weight of generic criticisms

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

What can we do?
• Good standards
– What Works Centre for Deliberation
– Democracy R&D
– But is this enough…?

• Good narratives/ optics
–
–
–
–
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First principles; powerful justifications
Publicity
Comms assets
Telling a story

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org

21ST CENTURY ENLIGHTENMENT

www.thersa.org
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