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brengt mensen en ideeën bij elkaar

Synthetron helpt besluitvormers 
om  pro-actief te ‘crowd-sourcen’: 
mensen op een efficiënte manier 
betrekken bij en raadplegen over 
een bepaald thema. Het aantal 
deelnemers kan variëren van 
tien tot duizenden mensen. Het 
uitgangspunt is daarbij niet het 
doen van onderzoek, maar het op 
een open manier betrekken van 
mensen bij voor hen belangrijke 
onderwerpen. 
Gedurende ongeveer een uur 
reageren ze via hun eigen PC op 
vooraf deskundig vastgestelde 
vragen en op elkaars visies. Veilig 
en anoniem. De deelnemers doen 
daarmee een leuke, innovatieve 
ervaring op.
De unieke Synthetron-discussies 
zijn online, real-time en interactief. 
Het discussieproces is zo opge-
bouwd dat deelnemers zelf hun 
belangrijkste inzichten en opinies 
identificeren en filteren. 
Deelnemers worden willekeurig 
ingedeeld in virtuele discussie-
groepen. Ideeën die veel steun in 
de groep verwerven en tijdens de 
discussie behouden, migreren naar 
steeds meer groepen en deelne-
mers. 
Op deze wijze kan een grote groep 
mensen samen discussiëren. Met 
alle voordelen van social media, 
maar zonder de nadelen daarvan.
Er wordt pro-actief, op een veilige 
en efficiënte manier naar de deel-
nemers geluisterd.

De opzet
Op dezelfde dag dat de G1000 
plaatsvond, begeleidde Synthetron 
de G-Home, het online deel van dit 
project. Hieraan namen meer dan 700 
burgers via hun eigen PC deel aan de 
debatten over de vier onderwerpen. 
Via live streaming bekeken ze eerst de 
presentaties, tegelijk met alle andere 
G1000 deelnemers. Vervolgens namen 
ze deel aan de discussies, zowel in het 
Nederlands als in het Frans.
Moderatoren van Synthetron begeleid-
den de deelnemers in het online debat 
aan de hand van een serie vragen. De 
discussiescripts waren zo ontworpen 
dat de burgers hun visies op noodza-
kelijke veranderingen onderling konden 
uitwisselen. Eerst werden de leerpun-
ten uit de presentaties gedistilleerd. 
Daarna stelde men gezamenlijk vast  
welke punten als belangrijkste uitda-
gingen en problemen werd gezien. Ten 
slotte droegen de deelnemers oplos-
singen aan en bepaalden de prioritei-
ten. Ze reageerden op de vragen door 

ideeën met elkaar uit te wisselen, te 
beoordelen en te bespreken. 
Een snelle analyse op hoofdlijnen werd 
gepresenteerd tijdens de massabij-
eenkomst in de G1000 ruimte.  De 
discussies aldaar werden geprojecteerd 
ter inspiratie.
Het wervingsproces voor de G-Home 
vond plaats in de week voor het eve-
nement via een e-mailcampagne en 
sociale en traditionele media.
Synthetron-partner Amplixs behan-
delde het inschrijvingsproces. De 
online deelnemers werden uitsluitend 

G1000 case

Het hele land spreekt

Op 11 november 2011 werd in België een uniek experiment 
uitgevoerd. Duizend willekeurig geselecteerde burgers uit 
alle Belgische regio’s, sociale klassen en leeftijden werden 
samengebracht in Brussel om te discussiëren over vier 
onderwerpen. Deze thema’s hadden ze eerder zelf vastgesteld: 
sociale zekerheid, de financiële crisis, immigratie en een open 
thema. In een tweede fase zullen 32 uit de deelnemers gekozen 
vertegenwoordigers het proces voortzetten door een aantal 
concrete, uitvoerbare voorstellen te definiëren.
De deelnemers zaten aan ronde tafels in groepjes van tien. Na 
presentaties door deskundigen werden de onderwerpen onder 
leiding van een discussieleider per groep besproken. 
Gelijktijdig vonden zowel de G-Home, de online-versie van de 
G1000, als de G-Off op verschillende andere locaties in België 
plaats. De deelnemers van alle bijeenkomsten kregen virtueel via 
live streaming dezelfde presentaties te zien. 
De G1000 werd op de voet gevolgd door de pers en door een 
groep internationale waarnemers die de wetenschappelijke 
methodiek bewaakten. Het hele evenement was toegankelijk voor 
publiek via online streaming. De opzet was uniek: het initiatief werd 
geheel door burgers aangestuurd en gefinancierd. 

Synthetron begeleidt G-Home



gevraagd om hun postcode, sekse, 
leeftijdscategorie en optioneel mobiel 
telefoonnummer. In vergelijking met de 
G1000 in Brussel namen er iets meer 
mannelijke, oudere en Nederlandstalige 
burgers deel aan de G-Home. Degenen 
die zich aanmeldden, kregen een e-mail 
met een link naar de live streaming 
en naar de discussie in Brussel. Ze 
tekenden vooraf in voor één of meer 
onderwerpen. 

De online debatten
De interactie tijdens de vier gesprek-
ken was intens: meer dan 14.000 
ideeën werden gedeeld, bijna 50% 
meer dan normaal tijdens Synthetron-
discussies. Het beoordelen en filteren 
van deze ideeën leidde tot 2.000 syn-
thetrons (meningen die de deelnemers 
ondersteunen) in volgorde van de mate 
van ondersteuning. 
Het unieke van Synthetron is het ver-
loop van het discussieproces. Deelne-
mers worden willekeurig ingedeeld in 
virtuele discussiegroepen. Ideeën die 
door veel deelnemers worden onder-
schreven, migreren naar steeds meer 
deelnemers en groepen, zolang de 
steun hoog blijft. Top-synthetrons zijn 

ideeën die alle deelne-
mers onderschrijven.

Resultaten 
De deelnemers aan 
de G-Home hadden 
een kritische en 
constructieve houding. 
De resultaten waren 
inhoudelijk redelijk in lijn 
met die van de G1000 in 
Brussel. 
Een rapport met analy-
ses van de resultaten 
van de online discus-
sies werd aan alle deelnemers ver-
stuurd. Dit rapport vormt samen met 
de uitkomst van de G1000 de basis 
voor de volgende stap: 32 burgers, 
geselecteerd uit de deelnemers aan de 
G-Home en G1000, werken de aanbe-
velingen tot in detail uit. Alle gege-
vens worden beschikbaar gesteld aan 
universiteiten in België voor verdere 
analyse.

Deelnemers
De deelnemers aan de G-Home waren 
enthousiast. Ze stelden het op prijs te 
kunnen deelnemen en bijdragen aan de 

Synthetron: betrokkenheid van burgers

International HQ / België
Synthetron NV
Paleizenstraat 44
1030 Brussel
België

www.synthetron.com

Als u meer wilt weten over het betrekken bij en raadplegen van belanghebbenden bij 
uw projecten, neem dan contact op met één van onze vertegenwoordigers in België 
of Nederland:

België: Joanne Celens, joanne.celens@synthetron.com  +32 475 55 29 33
 Danny Sandra, danny.sandra@synthetron.com +32 474 96 32 80
 Jan Camelbeek, jan.camelbeek@synthetron.com +32 479 20 52 00
Nederland: Leo Dijkema, leo.dijkema@synthetron.com +31 642 81 22 84
 Jeanette Kalthof, jeanette.kalthof@synthetron.com +31 6 23 84 14 40

Synthetron is vertegenwoordigd in België, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Canada en Mexico

Synthetron

De Synthetron-methodiek heeft veel verschillende opdrachten 
ondersteund op het gebied van online burgerparticipatie.

Pro-actief 
crowd-sourcen
 Betrokkenheid bij:
•	 Burgers
•	 Leden
•	 Belanghebbenden

In Nederland heeft de toeristenbond 
ANWB meer dan 6.000 van haar 
leden gevraagd naar hun mening over 
de voorstellen van de regering voor 
kilometerheffing. Het resultaat werd 
voorgelegd aan de Tweede Kamer. 
De Vlaamse regering heeft via de 
Synthetron-methodiek specifieke groe-

pen belanghebbenden – zoals jongeren, 
Vlamingen in het buitenland en bui-
tenlanders in Vlaanderen – gevraagd 
naar hun visie op de ontwikkeling van 
haar toekomstplannen in het kader van 
Vlaanderen in Actie. Design Vlaande-

discussies over voor hen belangrijke 
onderwerpen. Ze hadden het gevoel 
dat er echt naar hen geluisterd werd. 
Opmerkelijk was het hoge aantal “dank 
u” synthetrons aan het einde van de 
online sessie.
Op deze manier leverden de online 
Synthetron-discussies een belangrijke 
bijdrage aan het verbreden en ver-
diepen van het publieke debat over 
maatschappelijke vraagstukken.

Onze instructiefilm: www.synthetron.com/demo/nl

ren heeft honderden betrokkenen via 
Synthetron laten meedenken over de 
veranderingen. 
Wereldwijd zijn er vele voorbeelden van 
burgerparticipatieprojecten via online 
Synthetron methodiek.


