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Beste Sophie van der Lugt,

Op 5 september vindt in Amersfoort de G1000University 2019 plaats. De 5e editie
heeft als thema ‘Deliberatie: van participatie naar zeggenschap!’. Het programma
bestaat uit een combinatie van sprekers, workshops, ’open space’ en een panel.

We besteden aandacht aan deliberatie in Nederland, aan deliberatie in Europa
en we bundelen onze ideeën voor de toekomst. Onderaan dit bericht vind je het
programma. Je kunt je aanmelden via onze website. Ook is daar nog meer
achtergrondinformatie te vinden.

Sprekers
Herman Tjeenk Willink zal de aftrap voor het programma geven.
Anne-Marie Spierings, gedeputeerde in de Provincie Noord-Brabant en
partijvoorzitter van D66, deelt haar ervaringen als bestuurder met het ‘bottomup’ formuleren van beleid.
Geerten Boogaard, hoogleraar Thorbecke-leerstoel, zal deliberatie in Nederland

in context plaatsen.

Workshops: deliberatie nationaal en internationaal
Naast de presentatie van ervaringen met een aantal Nederlandse deliberatieve
projecten presenteren we drie actuele buitenlandse projecten: uit Madrid,
Frankrijk en Ostbelgien.

We hopen dat jij net zoveel zin hebt in dit programma als wij en we kijken er
naar uit om op 5 september met je in gesprek te gaan.

Hartelijke groet namens G1000.nu,

Harm van Dijk

N.B. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelden is noodzakelijk!

Aanmelden University

Details
Locatie: De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30 te Amersfoort.
Tijd: Inloop 9.30 uur. Programma 10.00 uur tot 17.15 uur. Aansluitend om
17.15 uur een feestelijke borrel ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. 18.30
uur afsluiting.
De kosten bedragen € 100,- voor professionals en € 25,- voor burgers en
studenten. Dit is inclusief de lunch. Je kunt je hier aanmelden.

Programma


09.30 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee



10.00 uur Welkom



10.10 uur ‘Groter denken, kleiner doen’ – Herman Tjeenk Willink



10:30 uur ‘Ervaringen met deliberatie van een bestuurder’ – Anne-Marie
Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant



10.50 uur G1000-café: ‘Waarom is deliberatie belangrijk?’



11:10 uur Introductie G1000



o

G1000Heerenveen

o

Voedsel1000

o

Burgerberaad Cuijk

11:30 uur Werkgroep-ronde 1: ‘Deliberatie in Nederland’ aan de hand
van de gepresenteerde casussen



12:30 uur Lunch



13:15 uur ‘Deliberatie in context’ – Geerten Boogaard, hoogleraar
Thorbecke leerstoel Universiteit Leiden





13:35 uur Introductie Burgerpanels Europa:
o

Burgerraad Ostbelgien

o

Le Grand Debat de France

o

Burgerraad Madrid

14:00 uur Werkgroep-ronde 2: ‘Deliberatie in Europa’ aan de hand van
de gepresenteerde casussen



15:00 uur Theepauze
15:20 uur Werkgroepronde 3: ‘Deliberatie: participatie+, of echte
zeggenschap?’ In werkgroepen formuleren van noties en voorstellen



16:15 uur Panel en gesprek met de zaal met o.a. Geerten Boogaard,
Tjeerd van der Zwan, Marcel Boogers en onze buitenlandse gasten



17:15 uur Feestelijke borrel ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van
G1000.nu



18:30 uur Einde
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