Beste medeburger,
We willen je eerst en vooral bedanken voor je deelname afgelopen vrijdag aan één of meerdere GHome debatten waarin je rechtstreeks de discussie aanging met medeburgers.
De G-Home werd opgezet als open uitnodiging aan burgers om van thuis uit online hun bijdrage te
geven aan de G1000, een uniek experiment in België om burgers op een actieve en zinvolle manier
bij maatschappelijke beleidsthema's te betrekken. De 8 G-Home debatten (Nederlands- en Franstalig
in parallel) werden opgezet rond dezelfde G-1000 thema's: sociale zekerheid, welvaart verzekeren in
tijden van financiële crisis, immigratie en het open thema waarin deelnemers het onderwerp
“democratie en bestuurlijke vernieuwing” kozen.
De discussies waren allemaal heel interactief en rijk van inhoud.






Jullie waren met 730 in de 4 debatten heel actief (bijna twee maal zo snel als wat we op een
Synthetron discussie gewoon zijn). Samen hebben jullie meer dan 14.000 ideeën ingebracht!!
Maar er gebeurde uiteraard meer: doorheen de discussie en het permanent scoren van de
stellingen aan de verschillende virtuele tafels werden er stellingen doorheen het
discussieproces 'natuurlijk' gefilterd. Jullie hebben samen een 2000 tal “Synthetrons”
geïdentificeerd; dit zijn de stellingen die een brede(re) aanhang kregen over verschillende
virtuele tafels heen.
Vandaag kunnen we je – als actieve deelnemer – dan ook het rapport aanbieden opgebouwd
uit een analyse van de belangrijkste Synthetrons (uitspraken waarrond door minstens 10
deelnemers overeenstemming was in de zin van “eens” of “oneens”). Deze eerste versie van
de rapporten zijn te vinden op de website van de G1000. Een aparte Nederlandstalige en
Franstalige versie volgen later op dezelfde website.
Alle data zullen ook verder dienen als referentie voor het vervolgtraject van de G1000, en
staan tevens open voor verdere analyse door de verschillende universitaire departementen
sociale en politieke wetenschappen van ons land. (Deze data zijn – zo weet u bij Synthetron
discussies – anoniem en nergens verbonden aan uw identiteit.)

Maar er is meer. Het is tevens belangrijk om aan te stippen dat de G-Home geen vrijblijvende
oefening was, maar dat er ook 4 deelnemers van de G-Home kunnen deelnemen aan de G32. Ben je
geïnteresseerd, kun je daarvoor tijd vrijmaken, stel je dan kandidaat voor 1 december 2011 via deze
link (terugkoppeling in de week van 5 december).
Wij hopen van harte dat u het een aangename en zinvolle ervaring vond en dat u samen met ons
uitkijkt naar het vervolg van dit unieke experiment.
Vriendelijke groeten,
G1000 en G-Home team

G-Home powered by Synthetron dankzij de actieve medewerking van WDM Amplix en MyFiFi

