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Stichting G1000.nu nieuwsflits november 2022

Beste Jelle,

Een korte nieuwsupdate, omdat er zoveel gebeurt binnen de G1000 en rondom
Burgerberaden. Lees snel verder over de G1000Rheden en onze leergang die op 20
januari van start gaat. Er zijn nog een paar plekken vrij. Ook zoeken we versterking van
ons team!

Hartelijke groet,

Team G1000.nu

Ellen, Harm, Jentel, Joke, Mirjam en Remco

Rheden heeft een Burgerakkoord
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De G1000Rheden zit erop! Het Burgerberaad in de Gelderse gemeente Rheden ging
afgelopen juni van start met de Burgertop waar 400 deelnemers met elkaar bepaalden
wat de belangrijkste onderwerpen waren rond de vraag: Hoe wordt Rheden voor 2040
CO2-neutraal. Op 12 november stemde de Burgerraad over de voorstellen die de
deelnemers met elkaar ontwikkelden. Het resultaat: Het Burgerakkoord Rheden CO2-
neutraal. De deelnemers hebben het Burgerakkoord aangeboden aan burgemeester
Carol van Eert, met het verzoek dit in de gemeenteraad te behandelen. Lees meer

G1000Rheden Burgerakkoord

G1000Academy

Leergang Burgerberaad voor professionals
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start 20 januari 2023!
20 januari 2023 start de Leergang Burgerberaad voor professionals en er zijn nog een
paar plekken vrij!

Heb jij interesse in deze leergang? Op 30 november a.s. om 8.45 uur geven wij een
webinar waar we je er graag meer over vertellen. Geef je hier op!

Op 20 januari trapt hoogleraar Geerten Boogaard van de Universiteit Leiden af met een
inkijkje in de dynamiek aan de bestuurstafel en in de Gemeenteraad als er een voorstel
voor een Burgerberaad aan de orde is. Hoe kun je die dynamiek begrijpen en hoe kun
daar mee omgaan? Welke status ken je aan het Burgerberaad toe en wat zegt dat over
het mandaat? ’s Middags delen de docenten van G1000.nu hun praktijkervaringen met
college’s en gemeenteraden en bespreken de strategieën die je kunt volgen om een
Burgerberaad een stevig fundament te geven. Zodat de belofte naar de burger ook echt
ingelost kan worden.

Na 20 januari volgen nog 6 vrijdagen, elk met een eigen thema en een gastdocent van
naam. De formule is steeds hetzelfde: reflectie op een onderwerp met de gastdocent.
Vervolgens toetsing van de opgedane inzichten aan praktijkervaringen van docenten en
medecursisten en het verkennen van verschillende strategieën. Het overzicht van data en
onderwerpen vind je hier.

Meer informatie Leergang Burgerberaad

G1000.nu zoekt versterking
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G1000.nu groeit en we zijn daarom opzoek naar extra mensen. Ook gaat onze
Clickupkenner en productietalent Jentel een nieuwe stap maken met haar eigen
onderneming. Daardoor heeft zij geen tijd meer voor de stichting.

Stichting G1000.nu organiseert, faciliteert en ontwikkelt G1000Burgerberaden sinds
2014. Onze missie is om op die manier zoveel mogelijk burgers zeggenschap te geven.
De Stichting G1000.nu is een nonprofit organisatie en heeft een ANBI-status.

We zoeken een allround G1000Collega!

G1000.nu is een zelfsturende organisatie die werkt vanuit de principes van Holacracy.
We hebben daarom geen afgebakende functies en dus ook geen vast staande
functieomschrijving. Jij komt bij ons doen waar je goed in bent, of goed in wilt worden!

Wat breng jij in?

Je pakt de rol op die bij je past. Dat kunnen er meerdere zijn. Op dit moment komen we
bijvoorbeeld met name handen tekort voor de volgende rollen:

Evenementorganisatie (productie);



Communicatieadvies;
Planning en bureauondersteuning.

Het is fijn als je in ieder geval op donderdag beschikbaar bent, want dan komen we als
team bij elkaar op ons kantoor in Amersfoort. Een groot deel van de taken kunnen prima
onder kantoortijd uitgevoerd worden. De bijeenkomsten met burgers vinden vaak in de
avond en in het weekend plaats.

Interesse? Lees meer op onze website. Of stuur meteen een mail naar ons waarin je
vertelt wie je bent en wat je te bieden hebt.

Meer info over de vacature

Agenda

30 november 2022: G1000Webinar, Leergang, meld je hier aan
20 januari 2023 start leergang Burgerberaad voor professionals
Januari 2023, start G1000 Zuid-Holland: 
12 januari Burgertop G1000Zuid-Holland Wonen
18 januari Burgertop G1000Zuid-Holland Toekomst van het Platteland
19 januari Burgertop G1000Zuid-Holland Leefbaarheid, verkeer en vervoer
25 maart: Burgertop G1000Wonen Zaanstreek-Waterland
Voorjaar 2023 start Burgerberaad G1000Deventer (onder voorbehoud)
Voorjaar 2023, masterclass Burgerberaad voor bestuurders
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