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

Beste Yvonne Hermans 

Het team van G1000.nu is in diverse regio’s in Nederland samen met initiatiefnemers bezig 
om nieuwe G1000 Burgerberaden te realiseren. Ondertussen brengt de Global Assembly, 
het wereldwijde klimaatberaad waar we bij betrokken zijn, de stem van wereldburgers naar 
de COP26-klimaattop in Glasgow.  

In Nederland laat nieuw opinieonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en de 
Radboud Universiteit zien dat een ruime meerderheid voorstander is van burgerberaden. 
Wil je meer weten over het burgerberaad? Deze maand kun je deelnemen aan ons 
webinar; komend voorjaar begint de eerste leergang van de G1000Academy. 

Meer over al deze projecten en ontwikkelingen in onze nieuwsbrief.  

Hartelijke groet, 

Team G1000.nu 

 

Webinar Beter Burgerberaad: 10 november  

In het voorjaar van 2022 gaan wij van start met de G1000Academy: een leerschool 
over het ontwerpen en organiseren van burgerberaden. In de tussentijd organiseren 
we bovendien diverse gratis webinars om onze kennis over burgerberaden te delen. 
De eerstvolgende is op woensdag 10 november om 8.45 uur. We gaan dan dieper in 
op onze checklist ‘Beter Burgerberaad’. Lees meer… 
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Inschrijven  

 

 

Burgerberaad G1000Zeeland zorg 

 

De Zorg in Zeeland staat voor grote uitdagingen. De toenemende vergrijzing en het tekort 
aan personeel zorgt voor toenemende druk. De problemen kunnen de overheid en de 
organisaties niet op eigen kracht oplossen, daar is de hele samenleving bij nodig. Daarom 
heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie het initiatief genomen om een Burgerberaad over de 
toekomst van de zorg in Zeeland te gaan organiseren, de G1000Zeeland Zorg. Lees 
meer… 

 

Hoe het burgerberaad zijn plek opeist bij de 
klimaattop COP26 
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De opvallendste en meest aanwezige nieuwkomer bij de VN-klimaatonderhandelingen die 
nu gaande zijn in Glasgow is niet Joe Biden, of welke wereldleider dan ook. Nee, het zijn 
de ‘gewone’ burgers van de wereld die op COP26 voor het eerst serieus hun plaats aan de 
onderhandelingstafel opeisen. Burgerberaden over het klimaat hebben hen een stem 
gegeven; een stem die luid en duidelijk klinkt in Glasgow, en die hopelijk weerklank vindt 
bij de onderhandelaars Lees meer… 

Onze collega Joke was erbij, toen de 100 deelnemers van de Global Assembly elkaar voor 
het eerst ontmoetten. Ze beschrijft hoe dit proces van Zoom een omgeving maakt waar je 
zelfs ontroerd kunt worden. Lees meer… 

 

Heusden: G1000 Raadscafé over burgerberaad 
duurzaamheid op wijkniveau 

 

Op 1 oktober kwamen de gemeenteraad en enkele leden van het college van B&W van de 
gemeente Heusden bijeen om deel te nemen aan een G1000 Raadscafé. Doel van de 
avond was om gezamenlijk helder te krijgen hoe een burgerberaad op wijkniveau kan 
bijdragen aan de transitie naar een duurzame gemeenschap Lees meer. 
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Rheden: Raadscafé voor een G1000 over een CO2-
neutrale gemeente 

 

Op 20 oktober hebben we een G1000 Raadscafé gehouden voor 29 politici en ambtenaren 
van de gemeente Rheden. Deze avond gaf de deelnemers de gelegenheid om tot een 
gemeenschappelijke visie te komen op hoe een burgerberaad Rheden verder kan brengen 
in haar ambitie om CO2-neutraal te worden, en tegelijkertijd om kennis te maken met het 
instrument burgerberaad en de werkwijze van G1000.nu Lees meer… 

 

Update G1000Landbouw 

 

Voor de G1000Landbouw bouwen we gestaag door aan coalities van partnerorganisaties 
en kennisdragers. We hebben recent de KennisCoalitie uitgebreid naar Vlaanderen met 
professor Diervoedingskunde Veerle Fievez en professor Biosystemen Wannes 
Keulemans. 

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het landbouwadvies van de SER, waarin ook de 
mogelijke rol van een G1000Landbouw wordt besproken. We zijn erg benieuwd wat daar 
uitkomt! Houd het nieuws in de gaten op de website van de G1000Landbouw. 

 

Ruime meerderheid is voor burgerberaden 



5

 

Nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met de 
Radboud Universiteit laat zien dat een ruime meerderheid van Nederlanders voorstander 
is van de inzet van burgerberaden als aanvulling op het reguliere democratische proces. 
Lees meer… 

 

Even voorstellen: 
Maarten Peels, stagiair 

bij G1000.nu 

“Ware vrijheid zit in kennis van jezelf” 
  

 

     

Ik ben Maarten, ik studeer Filosofie aan de UU en wil me gaan specialiseren in 
democratische ontwikkeling. In mijn vrije tijd speel ik rugby en kijk ik graag oude films Lees 
meer… 

 

Burgerberaad Deventer: 22 november bijeenkomst 

 

In Deventer is de initiatiefgroep voor een Burgerberaad over het klimaat nog steeds 
groeiende. Sinds een week is de website online. Allemaal zonder budget door vrijwilligers 
tot stand gebracht! Op 22 november is er van 19.30 uur tot 22.00 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst in de centrale bibliotheek Lees meer... 
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Agenda 

Hieronder vind je de hoofdzaken uit onze agenda tot het einde van het kalenderjaar. 

• Vrijdag 5 november 13.45-14.45: Sessie met Global Assembly op COP26 
Glasgow 

• Woensdag 10 november, 8.45-10.00: G1000 webinar ‘Beter Burgerberaad’ 
• Maandag 22 november, 19.30-22.00: publieke bijeenkomst Klimaatberaad 

Deventer 
• Woensdag 8 december, 8.45-10.00: G1000 webinar 
• Voorjaar 2022: start eerste leergang G1000Academy 
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