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Een jaar later
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Op 6 juni 2015 kwam voor ons een droom uit; een
G1000 burgertop in Groningen. Bijna 700 mensen
kwamen bij elkaar om samen te dromen en
plannen te bedenken hoe we Stad nog mooier
konden maken.

Mark Sekuur, Prima Focus
Annette Barelds, Studio Nut
G1000 Groningen
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Wat is ie tof hè, deze glossy?
We hebben ons best gedaan om ze volledig en correct mogelijk
te zijn. Misschien is er toch een foutje in geslopen. Excuses
vooraf daarvoor.
Vind je de glossy net zo tof als wij en wil je iets gebruiken?
Foto’s, teksten o.i.d.? Laat het ons even weten, kopieren /
publiceren / aanpassen of gebruiken mag best, als wij er even
vanaf weten.
juni 2016

Nu zijn we een jaar verder. Een mooi moment om
de balans op te maken. Hoe staat het met de 10
van Stad? Hoe kijken deelnemers terug? Zijn er
effecten die we niet hadden bedacht voor
deelnemers, Stadsbreed of binnen de bestaande
systemen?
Een terugblik en afsluiting van het afgelopen
G1000-jaar in Groningen.
Alle deelnemers, vrijwilligers, organisaties,
bedrijven en instellingen. Zonder jullie was het
nooit gelukt.
Bedankt!
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Voorwoord
De gemeentepolitiek is het laboratorium voor de
democratie. Toen vijfentwintig eeuwen geleden
mensen begonnen te experimenteren met
nieuwe vormen van besluitvorming, was dat ook
eerst voor een beperkte gemeenschap. Het oude
Athene was kleiner dan Deventer. Had men aan
Pericles verteld dat er ooit een democratie zou
komen met meer dan één miljard inwoners, zoals
Indië vandaag, de grootste democratische staat
die de geschiedenis ooit gekend heeft, hij zou het
niet hebben kunnen bevatten. Eén miljard
inwoners: telde de hele wereld in de 5de eeuw
voor onze tijdrekening überhaupt al zoveel
inwoners? Athene was een stad van circa 160
duizend inwoners, waarvan slechts 30 à 60
duizend burgerrechten bezaten.

Ook vandaag blijft het lokale niveau het labo voor
de rest van onze democratieën. Democratische
vernieuwing groeit van onderop. De ervaringen
die daar worden opgedaan zullen de komende
jaren van grote betekenis zijn voor de verbetering
van onze nationale democratieën. En op Europees
vlak zie je dat het relatief kleine landen zijn zoals
Nederland, België en Ierland waar nieuwe wegen
worden verkend. De mastodont-staten Frankrijk,
Duitsland, Spanje, Italië en Polen kijken toe naar
die nieuwe ontwikkelingen bij kleinere
EU-lid-staten.
Kortom, democratische hernieuwing in
Groningen is niet alleen goed voor Groningen.
Het is ook goed voor de democratie.
David van Reybrouck
schrijver en geestelijk vader van de G1000

“Fantastisch om
te zien hoeveel
energie er in
Groningen zit”

Een G1000 in
Groningen
Het idee voor de G1000 komt uit België. David van
Reybrouck organiseerde op 11 november 2011
de eerste G1000. Vervolgens was Amersfoort de
eerste plek in Nederland waar zo’n Burgertop
plaats vond.

Uitgangspunten

Een G1000 werkt met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen. Met loting krijgen we
een goede afspiegeling van de samenleving. We
gaan niet in discussie, maar in dialoog. Je hoeft
het niet met andermans ideeën eens te zijn om
een open gesprek aan te gaan. Elke mening telt
en wordt gewaardeerd.
De uitkomst ligt niet op voorhand vast. Zonder
agenda, zonder voorkeur voor bepaalde onderwerpen. De G1000 is een manier om over nieuwe
voorstellen te praten. De G1000 is door en door
een burgerinitiatief.
De deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf
eigenaar van het resultaat en hoe dit resultaat tot
stand komt. Alle belangrijke partijen doen mee

aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen
zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat;
Stadjers, overheid, ondernemers en vrijdenkers.

Hoe werkt een G1000?

Tijdens de burgertop wordt in kleine groepen van
5 personen de agenda bepaald. Waar gaan we het
later op de dag over hebben? Wat kan (nog) beter
in de Stad? Daarna, aan tafels van 10, worden
plannen gemaakt over hoe het dan anders moet.
De gelote deelnemers worden verdeeld over
100 tafels. Aan elke tafel zitten tien mensen. 6
Gelote Stadjers zitten aan tafel met iemand van
de overheid, een werkgever, een
vrijdenker en een tafelsecretaris. Ze stellen
gezamenlijk de agenda vast en werken deze
agendapunten uit tot concrete voorstellen.
Elke Stadjer bepaalt zelf wat er met zijn stem
gedaan word. Aan het einde van de dag kiezen
de deelnemers 10 projecten die de Stad beter en
mooier maken: De 10 van Stad.

“De bereidheid en
inzet van Stadjers
om een mooiere en
fijnere leefomgeving
te creëren”

Hoe is het
gestart in
Groningen?
Het is bijna aan het eind van het interview als
Marian van Voorn – één van de aanjagers – ineens
fel wordt: “Wat me nog steeds verbaast is dat
veel mensen denken dat de G1000 door de
gemeente is georganiseerd. Dat is dus niet zo, we
waren allemaal vrijwilligers”. Een aantal mensen
die dachten “ja, zo’n G1000, dat is ook iets voor
Groningen!”. En vervolgens aan de slag gingen.
Wat dreef jullie tot het organiseren van de G1000?
Marian: “We zijn overtuigd van de G1000 als
middel – de kracht van het gesprek, loting en
zonder agenda zoeken naar gezamenlijkheid en
juist niet naar het verschil”.
Wieke: “Als mensen elkaar maar beter leren
kennen, kunnen we veel meer mooie dingen met
elkaar samen doen. Dat was een van de
belangrijkste drijfveren, mensen elkaar laten
ontmoeten”.
Marian: “We wilden met de G1000 niet tegen
het bestaande systeem aan schoppen, maar we

wilden juist zoeken naar verbinding, ook met het
bestaande systeem. We merken ieder voor
onszelf, door onze betrokkenheid bij diverse
initiatieven, dat er behoefte is aan dat andere
gesprek met elkaar en met anderen. Met mensen
die je niet vanzelf tegenkomt”.
Annette: “Het leek ons ook gewoon cool om zo’n
dag te organiseren. We wilden het gesprek op
gang brengen tussen mensen die elkaar normaal
niet zo snel ontmoeten. De loting droeg daaraan
bij, anders krijg je toch snel de usual suspects”.
Wieke: “Cool zeker, maar ook noodzakelijk. In
Nederland hebben we veel maatschappelijke
zaken uitbesteed aan de overheid. Maar laten we
weer eens met elkaar praten over onderwerpen
die ertoe doen, het patroon doorbreken”.

‘‘Het is makkelijk om te
praten over problemen,
maar laten we het ook over
dromen hebben”
Jullie noemden jezelf aanjagers. Wat deden jullie
dan?
Marian: “Dat de G1000 er zou komen, en het
vervolg. We wilden het professioneel opzetten.
Geen halfbakken werk”. >

Wieke: “We hebben hard gewerkt, maar de dag is
altijd van de Stadjers geweest, niet van ons. We
dachten regelmatig: we zijn knettergek. Mensen
dachten ook dat wij betaalde krachten waren. Dat
vond ik heftig. Dat mensen zich niet kunnen
voorstellen dat je iets doet omdat je erin gelooft.
De week van tevoren wóónden we in die hal.
Soppen, afstoffen, de vloer afplakken, banners
ophangen”.
Annette: “We hebben zonder enige kennis van
zaken een compleet bedrijf opgezet. We hebben
de avond van tevoren nog dieetpakketten staan
klaarmaken”.
Hoe ging de dag zelf?
Wieke: “’s Morgens kwam iedereen binnen, en we
verwelkomden hen met alle vrijwilligers. Ik had
eigenlijk niet eens in de gaten hoeveel mensen er
waren, tot ik vlak voor 9 uur de zaal in liep en de
honderden mensen bij elkaar zag. Toen werd ik
wel even emotioneel. Wow. Je kunt van alles van
tevoren bedenken, maar op de dag zelf moet het
ook maar gebeuren”.
Marian: “Een enorm compliment aan alle
vrijwilligers. Met alle strubbelingen die we vooraf
hadden, maar op de dag zelf stond het er toch
maar”.
Annette: “Het was ook een prachtige dag en alles
klopte. De zon scheen, tijdens de lunch relaxten
mensen op de zitzakken. Mensen smulden van de
>

pannenkoeken van Tuin in de Stad”.
Wieke: “De vrijwilligers, en ook de mogelijkmakers. Het Noorderpoort dat op het laatste
moment nog 10 gastvrouwen regelde. Een
vrachtwagen van de Hanzehogeschool met
duizend stoeltjes. Beveiligers die voor niets
werkten. Tafelhosts, pannenkoekenbakkers,
koffiezetters, de goodiebags van Van Hulley. Al
die mensen en organisaties, echt kippenvel”.
Kreeg je nog wat mee van de inhoud? Daar was
het jullie toch om te doen?
Marian: “Nee, we kregen niet veel mee. Dat was
jammer, maar ik had niet anders verwacht. En
bovendien: de dialoog was van de Stad. Het ging
er juist om dat bewoners met ideeën en
onderwerpen kwamen. Ik ging wel regelmatig de
zaal in om sfeer te proeven”.
Annette: “Praktisch was dat ook onmogelijk.
’s Avonds hadden we een interview bij de Nacht
van de Kunst en Wetenschap en toen moesten we
ons nog verdiepen in de plannen”.
Marian: “Het blijft bijzonder: ondernemers,
ambtenaren, bewoners, politici uit alle delen van
de stad. Zonder enig idee wat de inhoud zou worden. En kijk maar wat er gebeurt”.
Jullie zeiden vooraf: op de G1000 wordt de agenda
van de Stad bepaald. Is dat gebeurd?
Marian: “Wat er leefde in de Stad, is naar boven >

gekomen. Wat mij verraste was het basisinkomen
en de vrijstaat. Dat leefde blijkbaar veel breder”.
Lacht: “Groningen is nóg rebelser dan ik dacht”.
Wieke: “Een raadslid zei tegen mij: wat op die dag
besproken is, daar hebben wij het in de raad
nooit over. In België, de bakermat van de G1000,
ontstond de beweging uit onvrede. In Groningen
zeiden we: we doen het met alle mensen:
inwoners, ambtenaren, politiek”.
Annette: “De kreet ‘we bepalen de agenda’ heeft
wel gezorgd dat mensen dachten: nu komen
de 10 ideeën die de stad gaan veranderen. Dat
creeërde verwachtingen. Mensen vroegen: ‘wat
gaan jullie doen met die ideeën? Naar de raad?’
Nee, de ideeën zijn van de Stad”.
Zijn jullie de aanjagers van de ideeën?
Annette: “Nee. Soms ging dat ver. Initiatieven die
dachten dat wij alles zouden faciliteren met
werkplekken, notulisten, koffie. Maar het moet
juist uit de initiatieven zelf komen. We hebben
nog wel 4 vervolgbijeenkomsten georganiseerd
om de initiatieven op gang te helpen”.
Wieke: “De dag is een katalysator geweest zodat
we nu meer met elkaar in gesprek zijn. Er zijn
ontmoetingen en samenwerkingen tot stand
gekomen tussen mensen die elkaar voor 6 juni
niet kenden”.

Nu, een jaar later, waar zijn jullie het meest trots
op?
Annette: “Dat het überhaupt gelukt is! En dat we
het samen met zoveel vrijwilligers, maar ook
bedrijven en instellingen gedaan hebben.
Wellicht ieder met zijn eigen drijfveren maar allen
met de overtuiging van het nut en de noodzaak
van een G1000 in Groningen en wat het teweeg
zou kunnen brengen”.
Wieke: “Het is ook fantastisch om te zien dat
mensen zich gerealiseerd hebben dat ze zelf meer
invloed hebben. En dat samen iets voor elkaar
krijgen nog niet zo makkelijk is, waardoor er meer
begrip voor de ander ontstaan is. Samen
betekent niet alleen je eigen belang, maar ook
dat van je straat, buurt of Stad”.
Waar krijgen jullie nu nog steeds kippenvel van?
Marian: “Dat we door het organiseren van de
G1000 op zo enorm veel vlakken invloed hebben
gehad. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan
en dat het gesprek is ontstaan tussen mensen die
elkaar voorheen niet kenden. Maar, vooral dat we
invloed hebben gehad op de manier waarop het
gesprek in Stad nu wordt gevoerd. Dat het dus
kan”.
Annette Barelds, Wieke Paulusma &
Marian van Voorn
aanjagers van het eerste uur

“Het enorme
enthousiasme en
positieve gevoel
van een dag samen
aan oplossingen
werken”

De weg naar
een G1000 in
Stad

januari - maart 2015
de organisatie wordt
opgetuigd, we hebben
een eigen plek, stichting
G1000 Groningen is
opgericht en vrijwilligers
worden geworven

14 oktober 2014
het aanjaagteam zit voor het
eerst bij elkaar en heeft een
datum geprikt: 6 juni 2015!
21 november 2014
droom voor G1000
in Groningen wordt
gepresenteerd tijdens
Let’s Gro

vanaf 12 april
de brieven vallen
deze week op de
mat, dus:
CAMPAGNEWEEK!

18 - 20 april
brieven op de mat!

29 april 2015
presentatie van
het G1000-lied
door Winnetou!

3 mei 2015
promofilm wordt vertoond bij finalewedstrijd FC Groningen

5 mei 2015
op het bevrijdingsfestival

15 oktober 2015
3e vervolgbijeenkomst:
leren van andere initiatieven

5 september 2015
2e vervolgbijeenkomst:
Wat heb je nodig voor
de volgende stap?

6 juni 2015
de G1000!
27 juni 2015
1e vervolgbijeenkomst:
concreet maken van de
ideeën

20 november
4e vervolgbijeenkomst - thema
‘Presentatie
initiatieven’

5 juni 2016
presentatie
‘1000 pannenkoeken later’

“Echt een
topervaring!
Blij dat ik
erbij was!”

Promofilm

“De enorme positieve
flow en de bereidheid
om samen ergens
voor te gaan”

6 juni 2015:
de G1000

Welkom!

Dé dag
Bij de start op 6 juni wisten we niet waar we het
over gingen hebben. Tijdens de ochtend werd in
drie rondes de agenda bepaald. In die drie rondes
wisselden de deelnemers van tafel en zaten
daardoor steeds met andere mensen aan tafel.
Aan het einde van elke ronde werden de
belangrijkste woorden ingevuld en zichtbaar op
een woordenwolk. Na drie rondes werden de tien
woorden die het vaakst genoemd werden, de
agendapunten voor de middag.
In de middag kon elke deelnemer aanschuiven
bij een tafel met het agendapunt van zijn of haar
keuze. In twee rondes werd een concretiseringsslag gemaakt: hoe kan het agendapunt
uitgevoerd worden. Bij deze gesprekken waren
speciaal getrainde tafelhosts aanwezig. Dit zijn
een soort gastheren en –vrouwen, die er samen

met de deelnemers voor zorgen dat het gesprek
goed verloopt. Luistert iedereen naar elkaar,
komt iedereen aan het woord, dat soort dingen.
Uit deze gesprekken in de middag zijn 85 ideeën
gekomen. We hebben ze allemaal verzameld en
alle deelnemers konden stemmen welk idee zij
het beste idee vonden. De tien met de meeste
stemmen, zijn uiteindelijk de 10 van Stad
geworden.
Tenslotte konden deelnemers aangeven of ze zelf
verder wilden met een van de 10 van Stad. Maar
liefst 184 deelnemers hebben aangegeven dit te
willen.

De ochtend

Column
Burgemeester
Vorig jaar juni was ik op een mooie en vroege
zaterdagmorgen aanwezig bij de G1000. Met
eigen ogen heb ik kunnen zien met hoeveel
enthousiasme en betrokkenheid de aanwezigen
met elkaar in dialoog gingen. De deelnemers
kwamen echt met elkaar in gesprek over de
toekomst van Groningen, hun stad. Dat maakte
veel tongen los, merkte ik die zaterdagmorgen.
Aan het eind van de dag keerden allen huiswaarts
met een tevreden gevoel en een ‘Agenda voor de
Stad’ met tien punten op zak.
We zijn inmiddels een jaar verder. En weer dienen
er zich mooie, zonnige zaterdagmorgens aan.
Maar ook vragen. Wat heeft de Groninger G1000
gebracht? Wat leerden we ervan? En – vooral –
hoe gaat het verder? In dit magazine komt u meer
te weten.
De uitgangspunten van de G1000 gaan terug naar
de klassieke Oudheid: de Atheense stadstaat
kende een democratie die gebaseerd was op
het principe van loting. Inderdaad, net zoals de
deelnemers aan de G1000. Sinds de Atheense

stadstaat is er veel, heel veel gebeurd. En
veranderd.
Ik vond de Groninger G1000 een bijzondere
sociale ervaring. Betekenisvol. Het ervaren dat
het best lastig, maar ook interessant is, om met
een groep mensen in gesprek te gaan. Het eens
te willen worden over een agenda voor de Stad
vraagt bereidheid tot compromis: de kern van
onze democratie.

“Het ervaren dat het best
lastig, maar ook interessant is, om met een groep
mensen in gesprek te gaan”
De G1000-formule heeft vele sterke punten. Maar,
ik merk ook dat we in onze moderne
samenleving kritisch zijn op waar en hoe we
willen participeren. En daarbij zijn we ook nog
eens tamelijk eigenwijs: ‘Wie bepaalt waaraan ik
meedoe?’. De G1000 liet zien dat veel mensen
betrokken zijn en willen zijn bij onze prachtige
stad, juist ook als de gemeente niet de
uitnodigende partij is. >

Ik ben van mening dat de burgertoppen aan
kwaliteit winnen door deze nog meer te
verbinden met andere bewegingen in de
buitenwereld. Bijvoorbeeld met de bestaande
netwerken van overheden, ondernemers en
onderwijs.
We staan voor de uitdaging met elkaar te
ontdekken hoe we de enorme inzet voor de stad
zo vruchtbaar mogelijk kunnen laten zijn, en
hoe we ons huidige systeem passend bij de tijd
maken.
De Gemeente Groningen werkt daar hard aan
mee. We geven onder andere het gebiedsgericht
werken een stevige impuls en experimenteren
met nieuwe vormen van zeggenschap en
betrokkenheid van Stadjers. Zo krijgt de G1000
nog meer toegevoegde waarde.

Peter den Oudsten
Burgemeester van Groningen

De lunch

Sfeerfilm

De middag

Terugblik met
Malik
Wat is je betrokkenheid bij Stad?
Als Stad - wij met elkaar - is het belangrijk om
te zorgen dat Groningen mooi is. Alle bewoners
moeten genieten van de stad. Ik moet daarvoor
ook iets doen voor mijn stad. De verantwoordelijkheid voor je buurt, wijk, stad of land ligt niet
alleen bij de overheid, wij moeten zelf daar ook
voor zorgen. Samen met andere Stadjers wil ik
ideeën uitvoeren. Wat mij betreft mag dit nog wel
veel meer gebeuren. Ik vind dat mensen nog veel
te weinig zelf doen, vooral allochtonen.

alle ideeën waren bijvoorbeeld bij alle
vervolgbijeenkomsten, dat vond ik jammer.
Ik vond de G1000 een prachtige manier om de
ideeën echt van de mensen zelf te laten komen.
We mochten aan het eind stemmen welk idee zij
het beste vonden. Een manier die veel vaker
gebruikt zou moeten worden.
Ik ga deze dag nooit vergeten, ik heb nieuwe
mensen leren kennen, goede mensen, waar ik
een relatie mee opgebouwd heb in het initiatief
de Buurtapp.

“Dit is mijn Stad, daar moet
ik iets voor doen”

Over de G1000
Ik heb geen moment getwijfeld om mee te doen
aan de G1000. Dit is mijn Stad, daar moet ik iets
voor doen.
Wat me opviel was de kwaliteit van de dag. De
organisatie, het programma, alles was prachtig.
Professioneel en netjes.
Als ik terugkijk, had ik vaker en meer
terugkoppeling willen krijgen over de 10 van Stad.
Waar zijn ze mee bezig? Wat is er gebeurd? Niet

Malik Abubakar is een
van de ingelote Stadjers

“De
pannenkoeken
van Frans!”

Terugblik met
Martine
Wat is je betrokkenheid bij Groningen? Hoe zou je
Groningen typeren?
Ik ben er geboren! En sinds 10 jaar woon ik er ook
daadwerkelijk. Ik vind Groningen een bijzonder
prettige stad om te leven. Dynamisch,
ongedwongen, open voor iedereen en lekker veel
fietsers.

nu onvoldoende vond, maar het kan wel meer
en beter. In mijn herinnering was dat wel de rode
draad aan de tafels waar ik aan heb gezeten.
Hoe ging het verder met dat idee? En hoe staat
het er nu voor?
Geen idee...

Wat verraste je op de dag?
Dat in een half uur tijd, zaterdagochtend vroeg,
zó veel mensen “goedemorgen” tegen alle
deelnemers zeiden. Met een glimlach. Geweldig!

Hoe kijk je terug op de G1000? Wat bracht het je,
heb je geleerd, wat heeft je verbaasd?
Hoe makkelijk het eigenlijk is om zelf in
Groningen iets te gaan doen, als je een idee hebt.
Later dat jaar ben ik naar een bijeenkomst “Wat
kun jij doen” geweest, over hoe we Groningen
gastvrij kunnen maken voor de vluchtelingen die
hier zijn en komen. Met een groepje mensen (die
ik daarvoor nog niet kende!) ben ik toen Home
Swiet Home gestart, portretten van onze nieuwe
buren aan de van Swietenlaan (nu nog alleen op
Facebook, binnenkort ook met een website).
En ja, je komt ook heel veel hobbels tegen
onderweg, maar uiteindelijk lukt het wél! Op de
G1000 is misschien wel het
zaadje geplant voor dit project,
zo achteraf gezien.

Wat was het idee dat aan je tafel ontstond?
Ik weet het concrete idee niet meer precies (of
misschien was dat er ook niet), maar het ging
over ‘oog voor elkaar hebben’. Niet dat men dat

Martine Drijftholt is
een van de ingelote
Stadjers

Wat maakte dat je besloot aan de G1000 mee te
doen?
De uitnodiging, dat ik geloot was om er bij te
mogen zijn, gaf eigenlijk gelijk al de doorslag.
Zonder verwachtingen en vooral heel
nieuwsgierig.

“Samen staan we
sterk, samen
borrelt het van
creativiteit, samen
gaan we ervoor!”

Terugblik met
Jolanda
Je hebt meegedaan aan de G1000?
Ja, ik dacht meteen, leuk! Als echte Groninger ben
ik altijd in voor nieuwe ideeën voor de Stad. Ik
ken de Stad op mijn duimpje. Het leek me gezellig
om te gaan, en er ging nog iemand die ik kende.
Wat heeft je verrast?
Ik dacht heel lang dat de gemeente het had
georganiseerd. Het was namelijk zó professioneel
aangepakt en zó goed georganiseerd! Ik kreeg pas
bij de laatste follow-up bijeenkomst door dat het
door vrijwilligers was gedaan. Fantastisch! Top!

Hoe kijk je terug op de G1000?
Ik kijk terug op een superleuke ervaring. Een dag
met ideeën, dat gaf energie. Je hebt er wat aan!
Het was groots. Met zóveel Stadjers bij elkaar.
Zoveel mensen, met zoveel ideeën, en toch één.
Het was positief, er was bijna geen negativiteit.
Dat is niet altijd zo.

“Ik dacht heel lang dat de
gemeente het had
georganiseerd”

“Je krijgt begrip voor elkaar,
leert elkaar snappen”
Wat gebeurde er aan tafel?
Iedereen in mijn tafelgroepje had een heel
andere andere achtergrond. Je hoorde uit alle
hoeken van de Stad wat er nodig is. De één wil
dit, de ander dat. En toch kwam er verrassend
veel overeen. Je krijgt begrip voor elkaar, leert
elkaar snappen.

Jolanda Moes is
een van de ingelote
Stadjers

“What I remember
most, is to share
and exchange ideas
with people from
different places
and cultures”

Terugblik met
Duncan
Wat is je betrokkenheid bij Groningen? Hoe zou je
Groningen typeren?
Ik woon al heel lang in Groningen en ben er
geboren en grotendeels getogen. Groningen is in
mijn ogen een bruisende stad en middelpunt van
de provincie Groningen en ook een groot deel van
Drenthe. Het ontbreken van andere grote steden
on de omgeving draagt daar ook aan bij denk ik.
Ook blijft Groningen door de studenten van de
universiteit en de hogescholen jong en is er
verloop met nieuwe invloeden die ik als positief
ervaar.
Wat maakte dat je besloot aan de G1000 mee te
doen?
Het idee dat je nu eens direct wat kan betekenen
voor je nabije omgeving.

Hoe ging het verder met dat idee? En hoe staat
het er nu voor?
Er zijn een aantal onderwerpen op de kaart gezet
en er zijn er zelfs een aantal gerealiseerd begreep
ik. De groep waar ik in zit is nog steeds actief als
een soort van denktank die de gemeente
adviseert.

“Je staat dicht bij het
beslissingsproces”
Hoe kijk je terug op de G1000? Wat bracht het je,
heb je geleerd, wat heeft je verbaasd?
Ik vond het erg stimulerend, je staat dicht bij
het beslissingsproces, je kan er invloed op
uitoefenen, dat te maken heeft met
veranderingen in je directe woonomgeving dat
geeft je het idee dat je er toe doet. Met verbazing
heb ik gekeken naar het enthousiasme waarmee
verschillende mensen met ideeën naar voren
kwamen.

Wat verraste je op de dag?
Het enthousiasme van de mensen en de enorme
verscheidenheid aan ideeën.
Wat was het idee dat aan je tafel ontstond?
Een bruisende binnenstad.

Duncan van Wijk is
een van de ingelote
Stadjers

“Fantastische
organisatie en
goede sfeer”

Terugblik met
Lotte-Marijn
Ja, die envelop met uitnodiging voor de G1000, die
wilde ik graag op de mat, maar hij kwam niet. Je
mag wel stellen dat ik teleurgesteld was. Het leek
me zo geweldig om met zo’n grote groep mensen
te praten en te brainstormen over de toekomst
van onze stad. Zelf invloed uitoefenen en ideeën
aandragen. Daar werd ik enthousiast van.
Gehoord worden. Want ook al ben ik niet in de
provincie geboren (kwam hier op mijn derde), ik
voel mij een echte Groninger.

“Die brief, die kwam niet”
Je kon je nog wel aanmelden als tafelhost. Dat
heb ik uiteindelijk niet gedaan omdat ik dan niet
actief zou kunnen deelnemen aan het gesprek,
naar mijn idee. Tot mijn grote geluk werd ik na
verloop van tijd uitgenodigd door de organisatie
van de G1000 om wat te komen vertellen over het
opstarten van een burgerinitiatief en hoe je van
een idee overgaat op het daadwerkelijk
realiseren ervan.

Dat maakte het niet ontvangen van een envelop
weer een beetje goed. Toch nog meegedaan aan
de G1000!!!

“Hoe verbindend het kan
zijn en hoe je met minimale
financiering al heel veel
gedaan krijgt”
De G1000 heeft wel wat in werking gezet bij
mijzelf. Ik ben daardoor bewuster geworden van
het feit dat er bottom up heel veel kan worden
ontwikkeld. Hoe verbindend het kan zijn en hoe
je met minimale financiering al heel veel gedaan
krijgt. Als je elkaar maar vindt, en aan tafel gaat
met elkaar. Luisteren, discussieren en
compromissen leren sluiten. Dit probeer ik nu in
kleine kring voort te zetten.

Lotte-Marijn Millar-Knorr
was niet ingeloot voor de
G1000

“Gemotiveerde
Groningers en met
name de geweldige
inzet van de
initiatiefnemers:
petje af!”

Terugblik met
Ellen
Ik denk nog steeds met warme gevoelens terug
aan vorig jaar. Ik vond het ongelooflijk
inspirerend, niet alleen de dag zelf, maar ook
om te ervaren dat er zoveel mensen al heel goed
bezig waren en zijn in de Stad.
Ik ging vorig jaar net met pensioen en gaf op de
G1000 dag aan dat ik graag als ‘wijze vrouw’ op
vrijwillige basis zou willen bijdragen aan het
welzijn van de bewoners van de stad.
Ik ontmoette Jolijn Creutzberg van Van Hulley die
wel een wijze vrouw kon gebruiken en sindsdien
coach ik haar en haar team in de Big Building, een
gebouw dat barst van de start ups en initiatieven.

Ellen Breugem is
een van de ingelote
Stadjers

“Inspiratie omzetten
in daden, verbinding
voelen en omzetten
in samenwerken”

“Leuk om met onbekende
mensen samen in gesprek
te gaan over de Stad”

De facts 1 clubhonk aan de Grote Markt |
1 ritje naar daklozenopvang met overgebleven lunchpakketten | 1 blauw stadhuis | 1
G1000 lied | 1 locatie | 2 G1000 promofilms
| 3 bandleden | 4 vrolijke toiletdames | 4
vervolgbijeenkomsten | 15 headsets | 18
zitzakken | 21 plakzuilen | 85 ideeën | 200
tafels | 623 fietsen | 700 deelnemers | 800
broodjes kaas | 800 krentenbollen | 800
waterijsjes | 950 Van Hulley-goodiebags |
1000 stoelen | 1000 pannenkoeken | 2400
stem-stickers | 10.000 ingelote Stadjers

Dromen, doen,
maar ook blijven
denken

Wetenschappelijk onderzoek naar de G1000
Het afgelopen anderhalf jaar mocht ik samen met
collega’s uit Leiden en Amsterdam (Vrije
Universiteit) onderzoek doen naar de G1000. Met
de aanbieding van ons boek: ‘G1000. Ervaringen
met burgertoppen’ aan minister Plasterk kwam
daar een (voorlopig) einde aan. Wat zijn we
intussen te weten gekomen?
De G1000 is in ten minste drie opzichten anders
dan zowel de vertegenwoordigende democratie
als andere vormen van burgerbetrokkenheid
(inspraakavonden, wijkbijeenkomsten). Ten
eerste vanwege de loting van deelnemers,
waardoor iedereen een gelijke kans heeft om
mee te doen. Ten tweede door de open agenda,
wat betekent dat de deelnemers ter plekke

bepalen waar het die dag over zal gaan. Ten derde
door de dialoog, waarbij gezocht wordt naar
verbinding en wat je gemeenschappelijk hebt met
de andere deelnemers.
In ons onderzoek constateren we dat het
beoogde doel van loting, namelijk meer
diversiteit, tot nu toe niet is gerealiseerd. Onder
de deelnemers aan de G1000 in Groningen waren
(overigens gold dat ook in Amersfoort en Uden)
meer hoger opgeleiden, ouderen en autochtonen
in vergelijking met de bevolkingssamenstelling
van de gemeente. Dat is geen reden om het hele
idee overboord te zetten, maar er zijn
aanvullende maatregelen nodig om een diverser
gezelschap te krijgen.
Het resultaat van de open agenda is dat de
thema’s die uiteindelijk worden gekozen (top-10)
doorgaans wat abstract zijn. Bovendien zit er een
zekere bias in die thema’s. Wel: ontmoeting,
samen doen, sociale cohesie, duurzame energie,
maar niet: economie, werkgelegenheid,
onderwijs, integratie. Thema’s als veiligheid en
zorg zien we maar in beperkte mate.

Groningen wijkt met de keuze voor het
basisinkomen wel wat af, maar verder past de
10 van Stad met ideeën als ‘Fontein&online’, ‘De
‘buurtapp’ en ‘Ecologische hoofdstructuur’ in dat
algemene beeld.

wanneer de G1000 zich vanaf nu meer in de
richting van een burgertop (de samenleving in
actie) gaat ontwikkelen als wanneer het spoor
van een burgerraad (opdracht aan de politiek)
wordt gekozen.

Het meest geslaagde element is de dialoog: we
zien dat de deelnemers zich vrij voelen om te
zeggen wat ze willen (in Groningen gaven ruim 8
op de 10 deelnemers dat aan) en ook de
bijdragen van anderen waarderen (in Groningen
bijna 6 op de 10). Als onderzoekers hebben we
zelf ook de G1000’en bijgewoond en die energie
en dat enthousiasme aan de verschillende tafels
met eigen ogen kunnen zien.

Wat is nu de conclusie over G1000 als
democratische vernieuwing? Sommige sceptici
zeiden op basis van ons onderzoek dat de G1000
is mislukt: leuk geprobeerd, maar het werkt niet.
De ‘believers’ vonden ons juist te somber en
meenden dat we geen oog hadden voor
opbrengsten die niet zo makkelijk te meten zijn
of pas op langere termijn te zien zijn. Het is hoe
dan ook te vroeg voor stellige conclusies. Er zijn
genoeg redenen om met de G1000 door te gaan,
maar wel te werken aan meer inhoudelijke focus,
grotere diversiteit en een betere aansluiting op
de politiek.

Van de drie genoemde kenmerken van de G1000
lijkt met name het aspect dialoog het meest
nuttig en waardevol. Dit heeft de meeste potentie
om het debat dat kenmerkend is voor de
vertegenwoordigende democratie en dat vaak
leidt tot het vergroten van tegenstellingen, aan
te vullen of te vervangen. Bovendien is dialoog,
waarin wordt gezocht naar overeenstemming en
gezamenlijkheid cruciaal. Dat geldt zowel

Harmen Binnema
Universiteit Utrecht, Bestuurs- en
Organisatiewetenschap

“Dat er in Groningen heel
veel positieve denkkracht
aanwezig is, die via G1000
een kans krijgt te worden
ingezet bij de ontwikkeling
van de stad. Zou meer
moeten gebeuren!”

De 10
van Stad

#1
Basisinkomen
Met meer dan 100 stemmen was ‘basisinkomen’
het populairste van alle 85 ideeën. Na de
ochtendsessie was het ook al één van de tien
thema’s waarover ideeën bedacht konden
worden. Aan één van de tafels werd een plan
voor een experiment gemaakt. Dettie Veltman zat
aan die tafel en is nog steeds betrokken bij het
plan.
Hoe kijk je terug op de G1000?
Dettie: “De saamhorigheid, het enthousiasme en
het idealistisch bezig zijn hebben me heel goed
gedaan. Vanuit idealisme wilde ik ook verder met
het basisinkomen”.
Wat is jullie plan?
“We hebben vanaf het begin een duidelijk plan
geformuleerd en daarmee zijn we nog steeds
bezig. We willen een experiment met een
basisinkomen van €850,- per maand voor iedere
volwassene in de stad Groningen”.
Dat is best een groot plan, hoe ver zijn jullie?
“We hebben allerlei informatie verzameld over

het fenomeen basisinkomen. We inventariseren
welke experimenten met basisinkomen er al zijn.
Daarnaast zijn we vooral bezig geweest met de
financiering. Het is lastig aan cijfers te komen
over verschillende bevolkingsgroepen, subsidies,
geldstromen, etc. We zijn een dag naar het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geweest.
Nu zijn we bezig een eigen website te maken”.
Wat hebben jullie nu nodig?
“Eigenlijk moeten we iemand hebben die op een
universiteit onderzoek doet naar het
basisinkomen, zodat we belangrijke data kunnen
krijgen en die gebruiken voor ons experiment.
Wellicht kunnen we bij anderen met hetzelfde
idee aansluiten. We zijn sowieso van plan om
meer contacten te gaan leggen”.

#2
Samen groen
doen
Oorspronkelijk was Samen Groen Doen een
initiatief dat pleit voor eetbaar groen in de stad
Groningen. Een buurt maakt gezamenlijk een
plan voor de eetbare gewassen die ze graag in
hun wijk willen zien.
Het idee van Samen Groen Doen was om plekken
in kaart te brengen in Groningen waar kijkgroen,
doegroen, eetgroen en speelgroen al is.

“Toch zit er nog wel
energie in”
De groep is wel een paar keer bij elkaar geweest,
maar is wat doodgebloed. Niemand voelde zich
echt verantwoordelijk voor het maken van een
nieuwe afspraak. Ook een onduidelijk beeld van
wat de groep nu ging doen, droeg daar niet aan
bij.

Toch zit er nog wel energie en willen ze het
opnieuw oppakken, zeker nu de zomer weer in
aantocht is. Wie doet mee?

#3
De buurtapp
Het idee van de Buurtapp was om een app te
ontwikkelen om Stadjers samen te brengen op
basis van gezamenlijke interesses.
De groep begon met 11 mensen, daar zijn er nu
nog 7 van over, die vanaf het begin betrokken
zijn. Ze komen eens in de maand bij elkaar bij één
van de initiatiefnemers thuis, maar hebben bijna
dagelijks contact in een Whatsapp-groep.

“We hebben bijna dagelijks
contact in een Whats-app
groep”
De Buurtapp moest eenvoudig zijn, maar na een
aantal keren bij elkaar te zitten, werd het idee
steeds complexer. Zo zijn er ook al veel apps die
iets soortgelijks doen. In de groep zijn ze deze
bestaande apps aan het vergelijken en kijken ze
wat zij nog missen. De groep van de Buurtapp
heeft samenwerking gezocht met WeHelpen.

Samen kijken ze of WeHelpen de wensen van de
Buurtapp kan verwerken in hun app. Mocht dit
niet lukken, dan is de ambitie van de groep om
zelf een Buurtapp te ontwikkelen.

#4 #5 en #6
Centrum met
Allure
De binnenstad leeft! Tijdens de G1000 waren
maar liefst drie binnenstadsplannen in de top 10
gekozen: ‘Diepenring als ontmoetingsplek’,
‘Centrum met allure’ en ‘Fontein & Online’. Tijdens
de tweede terugkombijeenkomst in de Wolkenfabriek zijn de drie groepen bij elkaar gaan zitten.
Er is een nieuwe groep gevormd met de naam

‘Centrum met Allure’, omdat de groep zich wil
focussen op het centrum en de diepenring.
Tijdens de bijeenkomst is een lijst gemaakt met
tien punten voor een leuk centrum.
De lijst is gebruikt voor de inspraak op de
binnenstadsvisie ‘Bestemming Binnenstad’ van
de gemeente. Wilma Moorkamp: “We hebben
contact gehad met de gemeente die meer ideeën
zoekt. We waren aangenaam verrast dat al onze
punten al in de ontwerpvisie van de gemeente
stonden”. >

De groep heeft ook het initiatief genomen om
leerlingen van een technasium in de Stad plannen
te laten ontwerpen voor het centrum. Een aantal
plannenmakers van de gemeente zit in de jury
tijdens de presentatie.
Ideeën zijn er genoeg. Deze zijn ze druk aan het
verzamelen op hun groepspagina op Facebook.
De groep heeft voorbeelden verzameld van
prettige straatverlichting, bankjes en
ontmoetingsplekken. Ze willen de verzamelde
informatie onder een breder publiek brengen.
Wilma: “Op dit moment zijn we bezig met een
voorstel voor het verplaatsen van de busroute
over de oostzijde van het Schuitendiep. Ook zijn

we plekken die wel een upgrade kunnen
gebruiken aan het inventariseren. Er zijn veel
leuke plekken in het centrum die wel wat meer
aandacht verdienen. Bijvoorbeeld het
Schuitendiep: dat biedt een prachtig uitzicht op
het centrum en er zijn nauwelijks toeristen die
dat zien”.

Plan 1: Busroute Schuitendiep

De oostzijde van het Schuitendiep heeft op veel
plaatsen een indrukwekkend uitzicht op het
centrum. Ook is er heel veel zonlicht en heeft de
straat een breed profiel. Daarom is het geschikt
gebruikt te worden als verblijfsgebied: ruimte
voor terrasjes, zitbanken, groenstroken e.d.
Een van de plannen van de binnenstadsvisie is
busverkeer over beide zijden van het
Schuitendiep te laten lopen. Ons voorstel is
om de bussen alleen langs de binnenstadszijde
(westzijde) te laten rijden en de busroute aan de
oostzijde te verplaatsen naar de Oostersingel.
Dan kan de oostzijde ook autoluw worden en is er
ruimte om te verblijven en kan het bijvoorbeeld
onderdeel zijn van de kunstroute. >

Plan 2: Upgrade van plekken

In de Stad zijn een aantal interessante locaties
die een upgrade verdienen. Deze plekken worden
momenteel niet veel gebruikt, ze zijn niet echt
uitnodigend. Hoe kunnen we deze verbeteren of
aanpassen, zodat het aantrekkelijke
verblijfsruimtes worden? Bijvoorbeeld:
• Guyot Plein / Ossenmarkt
• Uiteinde Winschoterkade naar de Oosterhaven
• De verlaagde kades van Spilsluizen noordzijde
respectievelijk Turfsingel-noordzijde nabij de
Ebbingebrug
• Plein voor “Silo”-gebouw aan de Griffeweg

Plan 3: Nieuwe Ebbingestraat

Wegverharding: geen asfalt maar klinkers; liefst
van gevel tot gevel.

Plan 4: Inspiratie voor openbare
verlichting >

#7
Wijk G100
Elke wijk van Groningen verdient een Wijk G100.
Met dit nobele streven is een groep van 25
personen na 6 juni aan de slag gegaan. Een Wijk
G100, eventueel per thema, zowel fysiek als
digitaal. Met een stedelijke kerngroep die
ondersteuning biedt voor een burgerinitiatief in
de wijk.
Al bij de eerste bijeenkomst waren er ook
mensen aanwezig die niet waren ingeloot voor
de G1000. Bij iedereen leefde de behoefte om op
wijkniveau samen dingen voor elkaar te krijgen.
Een structureel vervolg van de kerngroep kwam
er niet. Maar het heeft een aantal Stadjers
geïnspireerd om in hun eigen wijk stappen te
zetten naar een Wijk G100. Daan Wiers: “In
Lewenborg waren we al op weg iets te
organiseren. Het lijkt op een Wijk G100. Nu zijn er
maandelijkse bijeenkomsten waar veel
enthousiaste bewoners met elkaar en met
bestaande organisatie leuke dingen in de wijk
voor elkaar krijgen. Golvend Lewenborg heet
het”.

Josefien Harmsen was ook aangesloten bij de
kerngroep en vind het jammer dat deze groep
gestopt is. Nu is ze samen met buurtgenoot Henk
Welp bezig een structurele ontmoetingsplek te
organiseren in de Noorderplantsoenbuurt,
Hortusbuurt en Oranjebuurt. Josefien: “We
hebben zeker gemotiveerde en initiatiefrijke
mensen nodig om in ons team mee te doen. Dan
kunnen we concreet en praktisch aan de slag”.
In de Korrewegwijk zijn Magda Rozenveld, Gijs
Jansen en Kris Holwerda opgestaan. Zij willen ook
een Wijk G100 organiseren.

Een wijk G100 in
de Korrewegwijk
Jullie hebben groot nieuws, vertel!
Ja! We gaan een Wijk G100 in de Korrewegwijk
organiseren en wel op op 26 november 2016.
Leuk! En waarom?
We willen graag mensen die we niet zien of
horen, uitdagen om iets te vinden van hun wijk.
Magda: “Ik ben jarenlang actief geweest in de
bewonersorganisatie maar kwam steeds dezelfde
mensen tegen”.
Je wilde andere mensen ontmoeten?
Klopt. Magda: “Ik was voorzitter van de
bewonersorganisatie Wijkoverleg Korrewegwijk.
We hebben mooie dingen voor elkaar gekregen,
zoals de wijk-stemdag. Maar binnen de
bewonersorganisatie ging het steeds vaker over
hondenpoep en betaald parkeren. Ik dacht er kan
meer. Ik wilde graag samenwerken met de gemeente en kijken naar wat wel goed gaat of beter
kan. Om die reden werd ik voorzitter van het
Floreshuis. Hier moesten we flink aan het werk
omdat het gebouw aan vernieuwing toe was”.

Heb je ook meegedaan aan de G1000?
Nee, dat niet. Ik ben gevraagd mee te gaan naar
de D1000 in Apeldoorn. Een soort landelijke
G1000. Ik was vooral verbaasd over hoe simpel
het ging; de eensgezindheid en de andere en
nieuwe initiatieven die er naar boven kwamen.
De werkwijze vond ik geweldig, zelfs met het
opruimen hielp iedereen mee. De verhalen die ik
hoorde maakten mij enthousiast. Ik was blij met
een andere werkwijze; waarom moeilijk doen als
het samen kan? >

Magda Rozenveld en Arno de Vries

En hoe ben je bij de Wijk G100 terecht gekomen?
“Terug in Groningen zocht ik op wat de G1000 hier
had opgeleverd. Ik las het boek ‘Tegen
verkiezingen’ van David van Reybrouck. En ik
sloot me aan bij één van de initiatieven: de Wijk
G100. Ik merkte dat ik heel graag iets in mijn wijk
wilde doen omdat ik me nu ook inzet voor het
Floreshuis. Iemand mailde dat ze eigenlijk iets
in haar eigen wijk wilde organiseren. Ik heb met
haar afgesproken en waren beide enthousiast.
Toeval bestaat niet, want ze woont in De Hoogte.
De bewonersorganisatie Wijkoverleg
Korrewegwijk staat ook achter het idee”.
En nu?
Niks staat ons meer in de weg om het avontuur
van de Wijk G100 uit te voeren. Ik miste nog
menskracht, maar Gijs Jansen en Kris Holwerda
van het Floreshuis gaan ook meehelpen! Ik wil
graag dat ook mensen die laag opgeleid zijn of
niet kunnen lezen mee gaan doen. Wie weet
kunnen we daar iets op verzinnen.
Wat hebben jullie nu nodig?
Een draaiboek. Maar het belangrijkste: we
hebben mensen nodig die mee willen helpen
organiseren. We weten niet wat eruit komt. Een
verrassing dus, en dat maakt het zo bijzonder!

#8
Ecologische
hoofdstuctuur
De kern van het voorstel van deze groep was een
autovrije binnenstad en het creëren van groene
toegangswegen in de Stad door bestaand groen,
parken, groenstroken en vijvers te verbinden.
Vier naar elke windstreek een. Dat verbinden kan
op veel verschillende manieren afhankelijk van
wat bewoners van die verbindingsstraten willen.
Straattuinen, bloembakken aan lantarenpalen
of op straat, wegen veranderen in fiets en looppaden met veel groen en bomen, braakliggend
groen ontwikkelen.
Doel is rust creëren in de stadse drukte,
speelmogelijkheden voor kinderen maken, veilige
fietsroutes voor ouderen en kinderen in een
groene omgeving en via een groene route de Stad
uit en in kunnen fietsen of lopen.
Het oorspronkelijke plan is redelijk in stand
gehouden, met hier en daar een nieuwe twist
zoals de routes zo inrichten dat ze uitnodigen

voor (speels) bewegen voor kinderen en
volwassenen.
Oorspronkelijk zijn we met ongeveer 10 mensen
begonnen en al snel waren daar zo’n 4 à 5
mensen van over die ook op de bijeenkomsten
kwamen. In januari is er door de groep een
winterwandeling georganiseerd die van het
zuiden van de stad naar de Grote Markt ging. Het
organiseren van de wandeling was een idee van
een van de groepsleden, hij zei dat mensen het
leuk vinden om samen iets te doen en daar had
hij gelijk in!

Ook het uitnodigen van Klaas van Nierop
(Stadsecoloog) bij de wandeling was zijn idee.
Door te wandelen wordt het ook concreet en
kunnen mensen praten en ideeën uitwisselen. Na
de wandeling zijn er weer nieuwe contacten
ontstaan met mensen die mee wilden doen. Een
volgende stap zou zijn om naar de bewoners toe
te stappen waar de route langs zou komen.
Omdat dit een hoop werk leek, is het project even
stil gezet. Het enthousiasme is er wel, alleen is er
niet echt een trekker in de groep.

De winterwandeling

Als iemand dat zou willen doen, kunnen we
wellicht weer met elkaar verder.
Klaas van Nierop heeft later ook nog contact
gezocht. Hij zit in het overleg Stadsnatuur en die
hebben jaarlijks een excursie. Na brainstormen
kwamen ze op het thema Ecologische
Hoofdstructuur uit van de G1000 een vroeg hij of
iemand van die groep mee wilde op excursie om
ook uitleg te geven over het project. Dit gaan we
zeker doen.

#9
Een bonte buurt
Een buurt is meer dan wonen. Verschillende
functies zoals wonen, werken en recreëren zijn
langzamerhand steeds meer uit elkaar gehaald in
de Stad. De elementen die de sociale cohesie in
buurten voor een deel bepalen, zoals kleine
ondernemers, zijn verdwenen. De meeste
mensen vinden het belangrijk dat de kleine
supermarkt op de hoek er is, maar doen
ondertussen boodschappen bij de grote
supermarkten verder weg.
Kunnen we deze trend stoppen en bestaande
kleine ondernemers in buurten behouden door
bijvoorbeeld functies te combineren? Of kunnen
we buurten aantrekkelijk maken voor
commerciële en andere functies?
‘Een bonte buurt’ gaat over de vraag: hoe gaan we
ervoor zorgen dat de pluriformiteit terug komt in
buurten? Pluriformiteit zorgt voor meer
levendigheid in de buurt, meer spontane
ontmoetingen op straat en meer contact tussen
buurtbewoners.

Een aantal voorbeelden van mogelijk
gereedschap om dit te bereiken hebben we al
bedacht:
• Diversiteit stimuleren door fiscale regelingen
• Inzetten van vrijwilligers
• Creëren van beschermde werkplekken
• Verruiming van bestemmingsplannen
• Oprichten buurtcoöperaties
• Zorgen voor een divers woningaanbod
Na 6 juni 2015 is dit idee niet van de grond
gekomen.
Word jij enthousiast om dit plan op te pakken?
Stuur een mail naar info@g1000groningen.nl

#10
De dromenmakelaar
Wat is de dromenmakelaar?
“De ‘Dromenmakelaar’ bemiddelt tussen ideeën
van initiatiefnemers en de gemeente, maar het is
nog in ontwikkeling”.
Jolanda Moes: “Oorspronkelijk hadden we
bedacht dat de dromenmakelaar een spin in het
web is. Iemand waar een bewoner of wijk terecht
kan met een idee of een plan. De
dromenmakelaar stimuleert, kent de regels, kent
de weg om verbinding te leggen en bewoner op
eigen kracht verder te laten gaan. De
dromenmakelaar is faciliterend, laat het initiatief
bij initiatiefnemers en versterkt de onderlinge
betrokkenheid“.

“Iemand waar een bewoner
of wijk terecht kan met een
idee of plan”

Het bleek toch best lastig om er een concrete
uitwerking aan te geven. Er kwamen nieuwe
mensen bij het groepje, maar er haakten ook
mensen af. Het was fijn dat er iemand van de
gemeente aanschoof”.
En nu?
“Ik ben zelf geen type voor een
bewonersorganisatie. Maar wel betrokken bij
initiatieven in mijn eigen wijk. Ik steek graag de
handen uit mijn mouwen in plaats van lang te
praten.Ik had misschien na de G1000 zelf wat
meer actie kunnen ondernemen. En wil het
eigenlijk alsnog wel graag weer oppakken”.

De vervolgbijeenkomsten

De G1000 Burgertop één jaar later:
over toenadering, de dialoog en de
schoonheid van het compromis
De waarde van de dialoog

De G1000 in Groningen leverde 10 ideeën op. En
indirect een hoop kleinere andere initiatieven:
de gepensioneerde vrouw die sinds de G1000
allochtone vrouwen op weg naar werk coacht, de
vrouw die geïnspireerd door de G1000 een
initiatief voor vluchtelingen opzette. Bewoners
die in hun eigen wijk een mini G1000 organiseren.
Mensen die door ontmoetingen en het gesprek
op de G1000 beseften dat zij verschil kunnen
maken en daardoor waardevolle initiatieven
namen: klein en meeslepend. Ze namen anderen
mee in hun enthousiasme.
Veelgehoorde kritiek op de G1000 in Groningen
is, is dat er veel ‘usual suspects’ op afkwamen.
Mensen die altijd wel komen op plekken waar
interessante dingen gebeuren. Deze betrokken
bewoners, mensen die de tijd nemen om energie
te steken in onze Stad, doen we met deze kritiek

alleen tekort. De meeste veranderingen
beginnen namelijk niet met breed draagvlak; juist
met smal, maar diep draagvlak. Deze mensen, die
ervan overtuigd zijn dat het ertoe doet om te
helpen de Stad beter te maken en daardoor dus
ook altijd komen. Blijken ook in staat te zijn een
beweging in gang te zetten en anderen te
verleiden mee te doen. Meedoen blijkt daarmee
besmettelijk maar gaat, zo bleek óók bij de
G1000, niet altijd vanzelf. >

“Klein en meeslepend en
daardoor anderen
meenemend in hun
enthousiasme”

Verbinding

Dat brengt ons op een kwetsbaar punt, namelijk
hoe moeilijk het is om verbinding te maken en te
houden. Ook al organiseer je een G1000. We zien
dat het lastig is om kwetsbare bewoners van onze
stad te mobiliseren. Ook is er een groep die
afgehaakt is en waar wantrouwen overheerst.
Waar de gemeente en andere instanties weinig
goed meer kunnen doen. En soms als het gaat om
wantrouwen, lijkt de overheid wel net zo weinig
vertrouwen te hebben in bewoners, als bewoners
in de overheid.
Vraag is dan ook hoe we de weg van wederzijds
vertrouwen en gezamenlijkheid weer weten te
vinden. Naar ons idee kan dat alleen door
momenten en plekken voor ontmoeting en
dialoog te organiseren. Door toenadering te
zoeken.

De schoonheid van het compromis

Wat de één leuk vindt, hoeft niet te gelden voor
de ander. >

“Wat de één leuk vindt,
hoeft niet te gelden voor de
ander”

Daarover ging de G1000: dromen en ideeën delen
die voor iedereen anders kunnen zijn. En
vervolgens samen beslissen welke plannen op
basis van deze dromen uitgewerkt gaan worden.
Hoe komen we er samen uit?

dat we in onze Stad het gesprek weer gaan
voeren over wat voor stad we willen zijn, en hoe
we solidariteit vormgeven. Niet alleen in het
gesprek tussen gemeente en Stadjers, maar ook
tussen Stadjers onderling.

Dat is je eigen belang een beetje opzij schuiven
voor het collectieve belang. Een van de
deelnemers aan de G1000 zei achteraf ‘Ik heb me
nooit gerealiseerd dat democratie zo ingewikkeld
is’.

Toenadering

“Ik heb me nooit
gerealiseerd dat democratie
zo ingewikkeld is”
De Burgeracademie

Maar net zoals de overheid worstelt met haar rol,
vertrouwen probeert terug te winnen, en zich
vaak moeizaam weet te verplaatsen in de
leefwereld van bewoners, zijn bewoners ook
‘verleerd’ wat burgerschap inhoudt en hoe we
samen de samenleving helpen vorm te geven.
Laatst opperde een Stadjer grappend het idee
voor een “burgeracademie”, waar we allemaal
weer zouden kunnen leren om ons tot elkaar te
verhouden in een leefbare Stad. Dat gaat
misschien wat ver, maar wij hopen op z’n minst

Wellicht is wel een van de mooiste lessen uit de
G1000, maar ook een van de spannendste en
daardoor het minst uitgesproken; dat we
opnieuw moeten leren ons naar elkaar te
verhouden. In de follow-up na de G1000, toen
mensen met de 10 initiatieven aan de slag gingen
werd duidelijk dat zelforganisatie best wat vraagt
om het samen werkbaar en aangenaam te
houden. Om het vol te houden, om niet te leunen
op ambtenaren die het werk doen, om zelf
stappen te zetten.
De initiatieven vanuit de G1000 vroegen ook best
wat van de gemeente. Op de handen zitten, het
niet meteen over willen nemen. Niet direct een
initiatief op haalbaarheid binnen vastgesteld
beleid beoordelen. Én het vroeg wat van onze
verwachtingen.
We zijn gewend om met kant en klare plannen
te werken, we houden tenslotte van zekerheid.
Maar ook om resultaten te kunnen meten. >

Om efficiënt en doelgericht te zijn. Het aangaan
van de dialoog blijkt alleen moeilijk te meten. Je
kwetsbaar opstellen, fouten mogen maken en
leren als bewoner én als gemeente is slecht in
cijfers te vatten. Delen dat je het spannend vindt
of ook niet zo goed weet waar het naar toe gaat
past niet in een spreadsheet.
Is het ons opnieuw tot elkaar verhouden en alle
kwetsbaarheden die daarbij horen daarmee niet
de meest waardevolle ‘democratische ervaring’
en daarmee dé les uit de G1000?

Het systeem verandert langzaam

Soms is beweging van ‘buiten’ nodig om een
systeem te veranderen. Juist omdat de gemeente
soms het tempo van initiatiefrijke Stadjers niet
bij weet te houden. De G1000 was zo’n beweging.
Het noteerde een kentering in de onderlinge
dialoog. Groningen experimenteert mede als
gevolg hiervan met nieuwe vormen van
zeggenschap en betrokkenheid van Stadjers; juist
om die verbinding onderling maar ook met de
gemeente te creëren en te borgen.
Dat vergt betrokkenheid die verder gaat dan
alleen het stemmen met een biljet of het
stemmen met geld. Een tegenbeweging tegen het
‘ieder voor zich’. Dat vraagt ook om meer nadruk
op spreekrecht in plaats van stemrecht. >

Het vraagt om elkaar aan te spreken. En de
nieuwsgierige vraag te stellen: ‘Wat maakt dat jij
ook mee zou doen?’ Of je nu bewoner,
bestuurder, ambtenaar of raadslid bent.
Wij stoppen dan ook met het denken en praten
in termen van de veelgenoemde ‘kloof’. De kloof
suggereert een wij-zij. Staat voor de tegenstelling
‘ik en de overheid’. Ons opnieuw tot elkaar
verhouden vraagt om toenadering en niet om
tegenstellingen.

we elkaar kritisch aanspreken op wel of niet
meedoen. En laten we vooral elkaar uitnodigen.
Dat doen wij nu ook, niet als bestuurder,
ambtenaar, raadslid en / of aanjager van de
G1000 Groningen. Maar, als inwoner van onze
Stad. Omdat wij geloven in de toenadering tussen
Stadjers, ambtenaren en politiek, de waarde van
de dialoog en het vinden van het compromis.
Samen maken we Stad.

We doen de oproep: doe mee en vier de
gezamenlijke successen, hoe klein soms ook.
Durf erop te vertrouwen dat ieder van ons wel
invloed heeft, al lukt niet alles in één keer. Laten

Marian van Voorn, Annette Barelds,
Wieke Paulusma, Arno de Vries,
Liesbeth van de Wetering, Frank Brander,
Roeland van der Schaaf & Paul de Rook
Stadjers en Aanjagers & ambassadeurs van de
G1000 Groningen

Oh ja; het meestgehoorde misverstand over de
G1000 Groningen. Vaak hoorden we “De
gemeente heeft de G1000 toch georganiseerd?”.
Nog één keer dan: NEE! Het was een initiatief van
een groep betrokken Stadjers die het in hun vrije

tijd hebben georganiseerd. De gemeente heeft
wel volop medewerking verleend, in praktische
en financiële zin. Gek eigenlijk, dat we kennelijk
denken dat zo’n professioneel georganiseerd iets,
wel geen burgerinitiatief zal zijn.

Oproep

Meer informatie over G1000
Facebook
Twitter
Onderzoeksresultaten G1000 Groningen
Working paper G1000 Groningen en Burgertop Amsterdam
Job Cohen: “G1000 biedt aanknopingspunten”
Resultaten en verslag G1000 Uden
Eindverslag Burgertop Amsterdam
David van Reybrouck: “Tien redenen waarom loting weer ingevoerd moet worden”
G1000 Groningen-lied van Winnetou
G1000 Groningen promofilm
G1000 Groningen sfeerfilm
G1000 Groningen korte sfeerimpressie
G1000 Groningen op OOG TV

Aanhaken bij een
initiatief? Mail naar
info@G1000Groningen.nl

voys

Het was zo helder en klonk zo goed
dat ik stenen ging omdraaien
op zoek naar modder en die ene adder
Sliep overdag wild op het bed vol plannen
voor de Stad en spring licht geworden
van ideeën door de lucht
Merk je dat je door hard denken
stoom laat ontsnappen uit je oren
vertel dan voor je naar buiten rent
dat je misschien nog heel even tegen bent
Kasper Peters

Ideeëndrukkerij

