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“Net zo lief deliberatief?” 
Over de G1000 en andere Burgertoppen.

In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal 

initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Ook in 2016 staan meerdere 

burgertoppen in de planning of hebben zojuist plaatsgevonden. 

Deze trend roept echter vragen op. Bijvoorbeeld: Wie nemen er deel en hoe divers is die deelnemersgroep? Wat 

gebeurt er met de resultaten van de burgertop? Hoe verhoudt deze vorm van participatie zich tot het lokale 

bestuur? En wat is de rol van dialoog en eigenaarschap tijdens de bijeenkomsten? 

De bundel ‘G1000. Ervaringen met burgertoppen’ geeft antwoord op deze vragen. 

Presentatie ‘Ervaringen met burgertoppen’

De bundel wordt donderdag 31 maart a.s. gepresenteerd bij de VNG. Wij nodigen iedereen die geïnteresseerd is 

in de vernieuwing van de democratie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Programma

15.30 uur 

16.00 uur

16.30 uur

17.00 uur 

Presentatie van de bundel ‘G1000. Ervaringen met burgertoppen’ door Job Cohen en Geerten 
Boogaard (Universiteit Leiden), Ank Michels en Harmen Binnema (Universiteit Utrecht), en Peer 
Smets en Marloes Vlind (Vrije Universiteit Amsterdam) geven een presentatie over de inhoud van de 
bundel ‘G1000. Ervaringen met burgertoppen’. 

Reflectie op de uitkomsten door Evelien Tonkens (hoogleraar Universiteit voor Humanistiek en 
auteur van ‘De Montessori-democratie’), Jerphaas Donner (mede-initiatiefnemer van de G1000 
Amersfoort en het platform G1000.nu) en Rob Janssen (spraakmaker en initiatiefnemer van G1000 
Nijmegen) reflecteren op de uitkomsten. 

Gelegenheid voor reactie vanuit het publiek

Afsluiting en borrel 

Datum: donderdag 31 maart 2016

Tijd: 15.30-17.00, aansluitend borrel

Locatie: VNG, Nassaulaan 12 in Den Haag

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via atriumlezing@vng.nl met vermelding van naam, functie en organisatienaam. 

Neem voor meer informatie contact op met het Bestuursbureau van de VNG: tel. 070-3738440.

De VNG biedt via een Atriumlezing een podium aan onderzoekers, om zo actuele wetenschappelijke inzichten te 

verbinden met lokale kwesties rond beleid en uitvoering.

http://atriumlezing@vng.nl

