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Beste G32-deelnemer,
We staan nu op minder dan een week van de G32 en we bezorgen u
graag de laatste informatie rond uw deelname.
U hebt in principe onlangs contact gehad met Nathalie Goethals. Zij is uw
aanspreekpunt voor de G32. Spreek haar dus gerust aan als u nog
vragen hebt.
We willen u in elk geval al bedanken voor uw mening rond het thema van
de G32. Zoals u zal merken zijn wij ervan overtuigd dat het thema een
vruchtbare discussiebodem vormt en u op de nodige ideeën kan brengen
om concrete aanbevelingen te doen aan het eind van het derde weekend.
In dit document vindt u een beschrijving van het thema en alle praktische
informatie aangaande de G32. Als dat zo afgesproken was, vindt u bij dit
document ook uw treinticket naar Brussel. U wordt op vrijdag 14
september vanaf 18u verwacht in het Centraal Station te Brussel of bij
Hotel IBIS Sainte-Catherine.
Om 19.30 geven we de aftrap van de G32 in het Vlaams Parlement.
We hopen dat u deze briefing goed ontvangt en blijven uiteraard uitkijken
naar uw vragen.
Met de beste groeten, tot vrijdag,
Het G1000-team.
Nathalie Goethals antwoordt op al uw vragen via haar GSM (0473/81.36.16) of
het volgende adres participants@g1000.org.

Thema
Uitdiepen mag
Dankzij uw medewerking (waarvoor nogmaals dank) hebben we de
volgende vraag centraal gesteld in de G32:
Hoe pakt onze maatschappij
arbeidsmogelijkheden best aan?
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De G32 : uw rol
Deelnemers = hoofdrollen
U speelt samen met de 31 andere deelnemers (die van over heel België
komen) de hoofdrol in de G32. U hebt daar geen voorkennis voor nodig.
We vragen ook niet dat u zich specifiek voorbereidt nu u het thema kent.
U mag dat uiteraard, maar u bent niet verplicht. We vragen u om
onbevangen vanuit uw eigen ervaring en motivatie te spreken.
Wij bezorgen u alle informatie die u nodig hebt. Zoals vroeger al
aangegeven, zou het goed zijn als u die naar eigen vermogen en inzicht
door zou kunnen nemen. U hoeft geen andere informatie op te zoeken
om uw rol als deelnemer te kunnen (blijven) spelen.
Een heel team specialisten en vrijwilligers staat te uwen dienste voor het
hele G32-proces. Zij werken al weken om ervoor te zorgen dat de G32
vlekkeloos verloopt.

Eerste weekend (14 - 16 september 2012)
Tijdens het eerste weekend hebben we twee doelstellingen: kennismaken
en het thema verkennen. Dat doen we met de deskundige hulp van Bea
Cantillon, die er op de Burgertop van 11 november vorig jaar ook bij was
als een van de deskundigen. Dat weet u ongetwijfeld nog.
We zorgen uiteraard vrijdagavond al voor een kennismakingsronde en en
eerste afbakening van het thema.

Onthaal
We spreken af op 14 september in het IBIS Sainte-Catherine tussen 18u
et 19u*. Iemand van het team zal de mensen die met de trein komen
opwachten in het Centraal Station en hen uitleggen hoe ze bij het hotel
komen. Om 19u vertrekken we dan allemaal samen naar het Vlaams
Parlement (te voet en per metro). Een half uur later geven we daar dan
het startschot voor de G32.
* Als u het hotel niet haalt voor 19u, spreken we rechtstreeks af bij het
Vlaams Parlement. U kan dan later op de avond uw kamer innemen. Wil
u dan wel zo vriendelijk zijn om Nathalie Goethals (0473/81.36.16 ;
participants@g1000.org) op de hoogte te brengen? Dan hoeven wij niet
op u te wachten in het hotel.

Het weekend loopt af op zondag 16 september om 16u30. We kunnen
ervoor zorgen dat u in groep terug naar het Centraal Station begeleid
wordt.

Adres van het hotel
HOTEL IBIS BRUSSELS CENTRUM STE CATHERINE
Joseph Plateaustraat 2, 1000 Brussel

Adres van het Vlaams Parlement
VLAAMS PARLEMENT
Hertogstraat 6, 1000 Bruxelles

De G32 : tweede en derde weekend
Data en plaats van afspraak
We herinneren u nog even aan de data van het tweede en derde
weekend :
 het tweede weekend vindt plaats van zaterdag 6 oktober (9 u) tot
zondag 7 oktober 2012 (17u) in het Waals Parlement te Namen.
 het derde weekend vindt plaats van vrijdag 9 november (10u) tot
zondag 11 november 2012 in de Senaat te Brussel. Diezelfde 11de
november wordt ook in de vooravond het eindverslag overgemaakt
in de Senaat.
Deelnemers moeten aan de drie weekends kunnen deelnemen om de
G32 tot een goed einde te brengen. Als u niet meer deel kunt nemen,
laat het ons dan liefst zo snel mogelijk weten. Dank voor uw begrip op
dit punt.
Kunt u ons ook laten weten dat u deze brief gekregen hebt en, als dat zo
afgesproken was, of uw treinticket erbij zat ? U kunt ons iets laten weten
op het nummer 0473/81.36.16 of via het volgende e-mailadres:
participants@g1000.org.
Wij kijken enthousiast uit naar uw komst vrijdag aanstaande en
antwoorden intussen graag op al uw vragen. We wensen u nog een
prettige week.
Het G1000-team.

