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Samenvatting 

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFE) 
heeft het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe 
samenwerking met ifok, in januari 2022 een nationaal burgerpanel 
georganiseerd. Tijdens de digitale rondetafelgesprekken op 5 en 8 januari 
hebben ongeveer honderd willekeurig geselecteerde burgers, ingedeeld in 
vijf thematische panels, hun visie op de toekomst van Europa gegeven en 
hebben zij aangegeven welke onderwerpen zij het belangrijkst vonden. De 
slotconferentie van het Duitse nationale burgerpanel over de toekomst van 
Europa vond plaats op 15 en 16 januari 2022. Tijdens deze conferentie 
werden door de deelnemers gezamenlijk twee concrete actievoorstellen 
voor elk van de volgende thema's naar voren geschoven: "De rol van de 
EU in de wereld", "Een sterkere economie", "Klimaat en milieu", "Sociale 
rechtvaardigheid" en "Rechtsstaat en waarden". Die actievoorstellen 
werden tijdens de laatste plenaire vergadering gepresenteerd en ter 
stemming aan de deelnemers voorgelegd. Alle tien de voorstellen 
behaalden het voor goedkeuring vereiste quorum van 70 %. Zij werden 
vervolgens virtueel "overhandigd" aan de federale minister van 
Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, die hierover opmerkingen 
indiende. Er werden ook opmerkingen ontvangen van de 
vertegenwoordigers van de federale regering, de Bondsdag en de 
deelstaten die op de plenaire vergadering van de Conferentie over de 
toekomst van Europa aanwezig waren, de vertegenwoordiger van de 
Duitse burgerdialogen en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van 
de federale regering. 
 
De vertegenwoordiger van de Duitse burgerdialogen, Stephanie Hartung, 
zal deze actievoorstellen tijdens de plenaire vergaderingen van de 
Conferentie over de toekomst van Europa van januari en maart 2022 in 
Straatsburg presenteren. De voorstellen zullen ook op het digitale platform 
van de Conferentie over de toekomst van Europa kunnen worden 
geraadpleegd. Zij zullen aldus worden meegenomen in het Europabrede 
proces, waarvan de resultaten op 9 mei 2022 zullen worden 
gepresenteerd. De EU-instellingen zullen dan beoordelen welke 
aanbevelingen van de burgers kunnen worden uitgevoerd en op welke 
manier. 
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Inleiding 

In een in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa 
(COFE) breed opgezette dialoog bespreken burgers uit alle lidstaten van 
de Europese Unie de ontwikkeling van de Europese Unie met 
vertegenwoordigers van de EU-instellingen, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld. Sinds mei 2021 bespreken de deelnemers 
aan de conferentie via een digitaal platform de uitdagingen en prioriteiten, 
alsook ideeën voor de toekomst van de EU tijdens gedecentraliseerde 
evenementen, in nationale en transnationale burgerpanels en in plenaire 
vergaderingen. De conferentie moet resulteren in conclusies met concrete 
aanbevelingen voor het vormgeven van de toekomst van de Europese 
Unie, die zullen worden voorgelegd aan de besluitvormers van de EU-
instellingen en besproken met het oog op de mogelijke uitvoering ervan. 
 
In de gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van 
Europa is bepaald dat elke lidstaat verdere bijdragen aan de conferentie 
kan leveren, "zoals nationale burgerpanels of thematische evenementen". 
Op verzoek van en in nauwe samenwerking met het Duitse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft ifok namens de federale regering het nationale 
burgerpanel over de toekomst van Europa georganiseerd. In januari 2022 
hebben ongeveer honderd willekeurig geselecteerde burgers van 
gedachten gewisseld over de toekomstige ontwikkeling van de EU, en 
hebben zij specifieke voorstellen per thema besproken en geprioriteerd, 
de daaraan verbonden uitdagingen in kaart gebracht, nagedacht over 
passende oplossingen en uiteindelijk concrete actievoorstellen met 
bijbehorende motivering geformuleerd. Deze werden tijdens de 
slotconferentie van 16 januari1 aan de minister van Buitenlandse Zaken, 
Annalena Baerbock, gepresenteerd, die vervolgens hierover opmerkingen 
indiende. Er werden ook opmerkingen ontvangen van de 
vertegenwoordigers van de federale regering, de Bondsdag en de 
deelstaten die aanwezig waren op de plenaire vergadering van de 
Conferentie over de toekomst van Europa, de vertegenwoordiger van de 
Duitse burgerdialogen en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van 
de federale regering. 

  

 
1 De opname van de livestream van de slotconferentie van 16 januari 2022 is te raadplegen 

op https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/18/NL_-_GEZAMENLIJKE_VERKLARING_OVER_DE_CONFERENTIE_OVER_DE_TOEKOMST_VAN_EUROPA.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/18/NL_-_GEZAMENLIJKE_VERKLARING_OVER_DE_CONFERENTIE_OVER_DE_TOEKOMST_VAN_EUROPA.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Op Europees niveau bestrijkt de Conferentie over de toekomst van Europa 
een breed scala aan thema's. Voor de Europese burgerpanels werden de 
negen thema's van de Conferentie over de toekomst van Europa eerst 
gegroepeerd en vervolgens op de volgende manier over vier panels 
verdeeld: 

• Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, 
werkgelegenheid/Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/Digitale 
transformatie 

• Panel 2: Europese democratie/Waarden en rechten, rechtsstaat, 
veiligheid 

• Panel 3: Klimaatverandering, milieu/Gezondheid 

• Panel 4: De EU in de wereld/Migratie. 
 
Voor het nationale burgerpanel werd deze structuur gevolgd, maar kregen 
de volgende subthema's bijzondere aandacht: 

• "De rol van de EU in de wereld" 

• "Een sterkere economie" 

• "Klimaat en milieu" 

• "Rechtsstaat en waarden" 

• "Sociale rechtvaardigheid", een vijfde subthema dat de burgers 
vooraf via een onlinestemming hebben gekozen uit de overige 
thema's van de Europese burgerpanels. 

 
Bij de keuze van de vier eerste thema's werd er ook rekening mee 
gehouden welke thema's de meeste aandacht hadden gekregen op het 
digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa in 
Duitsland en over welke thema's de Duitse burgers de meeste voorstellen 
en opmerkingen hadden geformuleerd. Op die manier werd getracht om, 
gezien de reikwijdte van de thema's, gerichtere discussies tot stand te 
brengen. Tegelijkertijd was de vrije keuze van het vijfde thema erop 
gericht de deelnemers de kans te geven hun voorkeuren en interesses 
kenbaar te maken. Dit moet garanderen dat de actievoorstellen van het 
nationale burgerpanel in het kader van het bredere proces worden 
aanvaard. 
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Het overlegproces was zodanig opgezet dat alle burgers over alle thema's 
hun mening konden geven en bij de eindstemming met kennis van zaken 
konden stemmen. Daartoe werden de groepjes deelnemers op bepaalde 
momenten tijdens het proces herschikt. Er werd voorzien in reflectie- en 
feedbackfasen in de vijf thematische panels en in de plenaire vergadering 
om naar alle deelnemers terug te koppelen, en de inbreng van 
deskundigen zorgde ervoor dat iedereen inzicht kreeg in de reikwijdte en 
in de diversiteit van de inhoud van alle thema's en in de huidige stand van 
de besprekingen ter zake op Europees niveau. De burgers, die in hoge 
mate representatief voor de Duitse samenleving zijn (zie het deel over de 
selectie van deelnemers), konden op die manier over de tien 
actievoorstellen stemmen. 
 
Hieronder volgen een overzicht van de besprekingen in de kleine groepen 
en de tien actievoorstellen van de burgers, met de uitslag van de 
stemming. 
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Overzicht van de besprekingen en actievoorstellen 

Panel 1 – "De rol van de EU in de wereld" 

In de eerste van de vijf thematische panels bogen de 
deelnemers zich over de vraag wat de toekomstige rol van de 
Europese Unie in de wereld zou moeten zijn. In hun bijdragen 
schetsten de deelnemers een democratisch en soeverein 
Europa dat diverse, goede buitenlandse betrekkingen 

bevordert en economische kracht combineert met doeltreffende 
klimaatactie. 
 
De burgers waren het erover eens dat de EU momenteel op internationaal 
niveau geen krachtige standpunten kan innemen als gevolg van interne 
conflicten en unilateraal optreden door individuele landen. In dat verband 
suggereerden de burgers om voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid de stemming met eenparigheid van stemmen in de Raad 
van de Europese Unie te vervangen door stemming bij meerderheid. In 
een aantal tussenkomsten werd er bij de EU op aangedrongen "met één 
stem te spreken" en meer samen te werken op belangrijke 
beleidsterreinen, met name op het gebied van buitenlands beleid, 
veiligheid, energie, klimaat en migratie. 
 
De besprekingen over de concrete vorm van de diplomatieke betrekkingen 
van de EU geven een minder uniform beeld. De burgers waren het erover 
eens dat Europa moet streven naar vriendschappelijke diplomatieke 
betrekkingen, maar ook naar een grotere soevereiniteit ten opzichte van 
andere staten. Maar terwijl sommige deelnemers in de eerste plaats 
aandrongen op een grotere onafhankelijkheid van China en Rusland 
omdat die landen de mensenrechten schenden en geen rechtsstaat zijn, 
en op sterkere trans-Atlantische betrekkingen, wilden andere een grotere 
onafhankelijkheid van de VS en sterke economische betrekkingen met 
China. 
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Hoewel deze aspecten van buitenlands beleid in engere zin druk werden 
besproken in de groepjes, stond uiteindelijk het Europese economische en 
handelsbeleid, met een sterke nadruk op het klimaatbeleid, centraal in 
beide actievoorstellen want de burgers gingen ervan uit dat de EU haar 
internationale invloed vooral via haar economische kracht kan laten 
gelden. De groepen schetsten mogelijke manieren om de buitenlandse-
handelsbelangen van Europa klimaatvriendelijker te maken en de 
productie van goederen binnen de EU aan te moedigen, wat het klimaat 
ten goede zou komen. 

Eerste voorstel 
Buitenlandse-handelsbelangen koppelen aan 

klimaatbeleidsmaatregelen 

 

"Wij bevelen aan dat de EU (meer bepaald de Europese 
Commissie) het initiatief neemt tot een investeringspakket 
voor klimaatvriendelijke technologieën en innovaties, met 
inbegrip van een financieringsprogramma. Dit pakket zal 
worden gefinancierd via klimaatgerelateerde 

invoertarieven die worden geoormerkt en doorberekend als geldelijke 
compensatie voor de veroorzaakte klimaatschade. Daarbij moet voor 
bepaalde producten een puntensysteem voor beoordeling van de 
duurzaamheid worden ingevoerd. Een duidelijk EU-standpunt en een 
sterk en innovatief Europa zullen helpen om de mondiale 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Dit zal de Europese Unie 
sterken in haar rol van verantwoordelijke, mondiale pionier en model 
dat welvaart veiligstelt en duurzame mondiale veranderingen kan 
teweegbrengen. Die doelen zijn van belang voor ons omdat de EU 
een duurzame bijdrage levert aan de strijd tegen klimaatverandering, 
die op den duur belangrijk kan zijn voor het consolideren van de 
wereldvrede." 
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Tweede voorstel 
Stimulansen scheppen om ervoor te zorgen dat de productie, met 

name van basisgoederen, in de EU blijft 

 

"Om de productie van basisgoederen in de EU te 
bevorderen, bevelen wij aan om ten aanzien van bedrijven 
die naar de EU verhuizen en/of productielocaties in de EU 
ontwikkelen, de goedkeuringsprocedures te versnellen en 
te standaardiseren, bureaucratie af te bouwen en te 

voorzien in subsidies. De EU zou op zeer grote schaal hernieuwbare 
energie moeten bevorderen om de energiekosten te verlagen. Wij 
hopen daarbij ook de toeleveringsketens te verkorten en 
klimaatvriendelijker te maken, de EU sterker te maken en banen te 
scheppen waarbij de mensenrechten worden geëerbiedigd. Deze 
doelen zijn belangrijk voor ons omdat productie naar de EU 
verplaatsen de EU internationaal autonomer en politiek minder 
kwetsbaar zou maken." 

 

 

8%

92%

De rol van de EU in de wereld –
tweede voorstel:

Stimulansen voor productie in de EU

Ja Nee

22%
78%

De rol van de EU in de wereld – eerste 
voorstel:

Buitenlandse-handelsbelangen 
koppelen aan 

klimaatbeleidsmaatregelen

Ja Nee

Stemming in de laatste plenaire vergadering Stemming in de laatste plenaire vergadering 
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Panel 2 — "Een sterkere economie" 

In het tweede panel bespraken de burgers hoe de Europese 
economie kan worden versterkt. Zij willen een EU die sociaal 
rechtvaardiger is, met geharmoniseerde belasting- en 
arbeidsbeschermingswetgeving, een EU met nog meer landen 
die de euro als munt hebben, met een sterke digitale 

infrastructuur, en die klimaatvriendelijke goederen en technologische 
innovaties produceert. Ook de gevolgen van de toenemende digitalisering 
voor de arbeidsmarkt werden besproken. De burgers wezen ook op de 
noodzaak van gegevensbescherming en cyberbeveiliging in de EU. 
 
De groepjes waren het erover eens dat de normen en wetten in de EU op 
het gebied van arbeids-, leer- en productieomstandigheden en 
belastingstelsels moeten worden geharmoniseerd. Zo wilden veel burgers 
een hoger en Europabreed minimumloon en gemeenschappelijke 
klimaatbeschermingsnormen en belastingtarieven voor bedrijven. 

 

De deelnemers riepen ook ertoe op om bij economische investeringen en 
het toekennen van subsidies in de EU meer aandacht te besteden aan 
duurzaamheids- en klimaatbeschermingscriteria. Dat moet leiden tot de 
ontwikkeling van klimaatvriendelijkere en hulpbronnenefficiëntere 
innovaties en technologieën. De burgers benadrukten dat zij meer 
onderwijs- en opleidingsmogelijkheden en universitaire studies over de 
grenzen heen willen, zodat ook beste praktijken kunnen worden 
uitgewisseld. Het feit dat dit ook EU-burgers dichter bij elkaar brengt, 
merkten zij aan als zeer positief. 
 
Net als in het panel over de rol van de EU in de wereld werd herhaaldelijk 
opgeroepen tot een grotere autonomie ten opzichte van andere landen, 
met name wat de invoer van goederen betreft. Daartoe achtten de 
deelnemers het van essentieel belang de productiecapaciteit in Europa 
voor alle soorten goederen te verhogen. Ook werd besproken hoe verdere 
stimulansen kunnen worden gecreëerd om innovatie in de EU te 
bevorderen. 
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Digitalisering kwam in de groepjes ook vaak aan bod. Er werd met name 
aangedrongen op de snelle uitrol van glasvezelnetwerken en gelijke 
toegang tot snel internet in alle lidstaten. Digitalisering werd in een groepje 
het centrale thema van de slotconferentie. De deelnemers stelden voor 
bedrijven in de EU te rangschikken op basis van het niveau van 
digitalisering. Ook in verband met digitalisering, maar met de nadruk op de 
uitwisseling van kennis en ervaringen, stelde het andere groepje voor een 
EU-breed digitaal informatieplatform voor onderwijs en opleiding op te 
zetten. 

 

Eerste voorstel 
Digiscore – punten voor een sterke digitale economie in de hele EU 

 

"Wij bevelen de EU, en in dit geval DG Connect, aan een 
openbaar toegankelijk puntensysteem, digiscore, in te 
voeren. Dit is een gedetailleerd rangschikkingssysteem 
om het actuele niveau van digitalisering van bedrijven te 
laten zien en te vergelijken. 

Met de bekendmaking van deze informatie willen wij een stimulans 
creëren om digitalisering te bevorderen. Bedrijven met een lage 
digitale score zouden gerichte steun krijgen zodat ze terrein kunnen 
goedmaken. 
Dit doel is belangrijk voor ons omdat het de weg naar meer 
productiviteit, efficiëntie en verkoop zou effenen en zo Europa als 
productiebasis zou versterken." 
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Tweede voorstel 
Informatieplatform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen in 

de hele EU 

 

"Wij bevelen aan dat de EU een (informatie)platform opzet 
voor (EU-brede) uitwisseling van kennis en ervaringen. Dit 
zou helpen informatie over transnationale onderwijs- en 
opleidingscurricula in de EU te bundelen, voorbeelden 
van beste praktijken te belichten en burgers de kans te 

geven met nieuwe ideeën te komen voor uitwisseling over de 
grenzen heen. Daarnaast zou op bestaande deskundigenfora 
informatie worden verstrekt over belangrijke onderwerpen zoals 
energie, milieu, digitalisering. 
Wij vinden deze doelstellingen belangrijk omdat burgers behoefte 
hebben aan transparantie over de beschikbare transnationale 
onderwijs- en opleidingscurricula. De burgers zouden op EU-niveau 
gerichtere informatie over bestaande specifieke fora en platforms 
moeten krijgen." 

 

 

  

18%
82%

Een sterkere economie — eerste 
voorstel:

Digiscore – punten voor een sterke 
digitale economie in de hele EU

Ja Nee

26%
74%

Een sterkere economie — tweede 
voorstel:

Informatieplatform voor het 
uitwisselen van kennis en ervaringen 

in de hele EU

Ja Nee

Stemming in de laatste plenaire vergadering Stemming in de laatste plenaire vergadering 
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Panel 3: "Klimaat en milieu" 

 

Het feit dat het horizontale thema klimaatbeleid nu 
onlosmakelijk verbonden is met een breed scala aan 
beleidsterreinen, bleek niet alleen uit de talrijke verwijzingen 
naar klimaatgebonden kwesties in de andere panels, maar 

ook uit de diversiteit van de onderwerpen die het derde panel ("Klimaat en 
milieu") heeft besproken. De visie van de deelnemers is in de eerste 
plaats een met hernieuwbare energie zelfvoorzienend Europa dat 
klimaatneutrale mobiliteit mogelijk maakt, geen hulpbronnen verspilt en ze 
zoveel mogelijk hergebruikt in een circulaire economie, en de biodiversiteit 
en ecosystemen beschermt. Hoewel de twee groepjes vrijwel dezelfde 
doelstellingen hebben geformuleerd, beschreven zij verschillende 
manieren om deze doelstellingen te bereiken. 
 
Wat energievoorziening betreft, pleitten alle deelnemers voor een snelle 
uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen en de uitfasering van 
fossiele brandstoffen. Er bestond echter onenigheid over de vraag 
wanneer de fossiele brandstoffen realistisch gezien kunnen worden 
afgeschaft, of kernenergie een rol moet blijven spelen in de 
energievoorziening en welke technologieën prioriteit moeten krijgen voor 
een snelle energietransitie. De deelnemers waren het evenmin eens over 
de vraag wat ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen zouden moeten zijn 
en welke rol de handel in CO2-emissies moet spelen om deze te bereiken. 
Sommige deelnemers uitten ook hun bezorgdheid over de sociale 
gevolgen van klimaatactie en de energietransitie. 
 
Wat de vervoerssector betreft, wilden de burgers beter lokaal openbaar 
vervoer en beter openbaar vervoer over lange afstand en een 
verschuiving naar e-mobiliteit voor particulier vervoer. De deelnemers 
waren van mening dat de ontwikkeling van moderne technologieën voor 
energieopslag van vitaal belang is voor de energie- en de 
vervoerstransitie. 
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Beide groepjes hebben meermaals aangedrongen op een circulaire 
economie die de hulpbronnen in stand houdt. Er werd ook gevraagd een 
einde te maken aan industriële landbouwpraktijken en de biologische 
landbouw verder te ontwikkelen. 
 
Tot slot bespraken beide groepjes ook hoe het individuele bewustzijn ten 
aanzien van de urgentie van klimaatactie en duurzaam 
consumentengedrag kan worden vergroot. Tijdens de slotconferentie 
schoven de burgers als mogelijke oplossing een overheidscampagne naar 
voren. Het andere voorstel heeft betrekking op de geplande veroudering 
van producten. 

 

Eerste voorstel 
Regelgeving voor een gegarandeerde levensduur van producten 

 

"Wij bevelen aan dat de EU wetgeving invoert om te 
zorgen voor een productspecifieke, verlengde 
gegarandeerde levensduur van producten die in de EU 
worden vervaardigd en verkocht, en om deze transparant 
te maken voor de consumenten. 

De hulpbronnen zijn eindig en deze maatregel zou een spaarzamer 
gebruik ervan mogelijk maken en minder afval met zich meebrengen, 
wat goed zou zijn voor het milieu, het klimaat en de consumenten 
zelf. 
Op deze manier willen wij fabrikanten aanmoedigen om producten op 
de markt te brengen die duurzamer en repareerbaar zijn." 

 

Tweede voorstel 
Langdurige EU-campagne voor duurzame consumptie en een 

duurzame levensstijl 

 

"Wij bevelen aan dat een Europees orgaan, met filialen in 
de EU-landen, eigen middelen krijgt en de campagne leidt. 
Wij willen bewerkstelligen dat alle mensen in de EU een 
gemeenschappelijke identiteit hebben, zich meer bewust 

worden van de noodzaak van duurzame consumptie en een dito 
levensstijl, en ook zo gaan leven. Deze doelen zijn belangrijk voor 
ons omdat we een intrinsieke motivatie voor duurzaam leven willen 
opwekken." 
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Panel 4: "Sociale rechtvaardigheid" 

In dit panel gaven de burgers aan de indruk te hebben dat de 
sociaal-economische ongelijkheid in Europa toeneemt. Uit de 
besprekingen blijkt dat er niet alleen maatregelen moeten 
worden genomen op het gebied van lonen, sociale uitkeringen 
of armoede onder ouderen, maar ook met betrekking tot het 

gezondheidsstelsel, het gebrek aan betaalbare huisvesting, het 
onderwijsbeleid, gendergelijkheid en gelijke levensomstandigheden in 
Europa. 
 
Beide groepjes beschouwden billijke lonen als de hoeksteen van sociale 
rechtvaardigheid. De burgers drongen aan op een betere beloning voor 
fysiek zware en kritieke beroepen en herhaalden de oproep van het panel 
"Een sterkere economie" tot een EU-breed minimumloon volgens 
gemeenschappelijke normen. Ook de bestrijding van jeugdwerkloosheid 
en armoede onder ouderen kwam uitdrukkelijk aan bod. 
 
Het onderwijsbeleid werd druk besproken door de deelnemers. Beide 
groepjes gaven aan dat onderwijskansen niet mogen afhangen van de 
sociale en economische achtergrond van het gezin en dat belemmeringen 
voor toegang tot onderwijs, zoals studiefinanciering, moeten worden 
weggenomen. Uitwisselingsprogramma's voor leerlingen en studenten 
werden ook aangemerkt als een belangrijk onderdeel van een pan-
Europees onderwijsbeleid. 
 
  

15%

85%

Klimaat en milieu — eerste voorstel:
Gegarandeerde levensduur van 

producten

Ja Nee

28%

72%

Klimaat en milieu — tweede voorstel:
Campagne voor duurzame 

consumptie en een duurzame 
levensstijl

Ja Nee

Stemming in de laatste plenaire vergadering Stemming in de laatste plenaire vergadering 
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Een ander belangrijk punt dat werd besproken, was de invoering van een 
billijk gezondheidszorgstelsel. Wat Duitsland betreft, pleitten sommige 
burgers voor de afschaffing van privéziekenfondsen, die volgens hen een 
eerste- en tweederangsbehandeling in de hand werken. 
 
De deelnemers pleitten ook voor een grotere gendergelijkheid. Zij wezen 
met name op de hoge inschrijvingskosten voor het kleuteronderwijs, het 
gebrek aan evenwicht tussen werk en gezin en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen. De burgers pleitten ook voor een betere erkenning 
van sociale beroepen en het werk in de kinderopvang of ouderenzorg. 
 
Ten slotte drongen de burgers aan op een betere inclusie, grotere 
erkenning van vrijwilligerswerk en maatregelen om dakloosheid en 
uitsluiting van de woningmarkt te voorkomen. 

 

De besprekingen hebben tot twee voorstellen geleid: een met betrekking 
tot de invoering van een werkspecifiek basissalaris, en het andere met 
betrekking tot de invoering van een laagdrempelig 
uitwisselingsprogramma voor alle leerlingen en studenten in de EU. 

 

Eerste voorstel 
Meer uitwisselingsmogelijkheden voor leerlingen en studenten in 

Europa 

 

"Wij bevelen aan dat de EU bovenop het bestaande 
Erasmus-programma een verordening vaststelt over een 
uitwisselingsprogramma voor leerlingen en studenten van 
14 tot en met 25 jaar, ongeacht achtergrond, gender en 
opleidingsniveau. De opzet van en de communicatie over 

de uitwisseling zou stelselmatig in handen moeten zijn van lokale 
scholen. Elke leerling of student zou op elk moment van zijn 
schoolloopbaan aan het uitwisselingsprogramma moeten kunnen 
deelnemen. Daartoe zou de Europese Commissie een voorstel 
moeten indienen bij het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie. 
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Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen en studenten, ongeacht hun 
onderwijsprestaties en financiering door de ouders, de kans krijgen 
om in heel Europa ideeën uit te wisselen. Het doel is om vanaf de 
schoolgaande leeftijd in Europa een uitwisselingscultuur tot stand te 
brengen. Het allerbelangrijkste voor ons is dat uitwisselingen 
gemakkelijk toegankelijk en niet bureaucratisch zijn. Wij willen via 
het uitwisselingsprogramma solidariteit binnen Europa tot stand 
brengen en taalbarrières afbouwen. Het programma moet 
rechtvaardig en participatief onderwijs ondersteunen om 
interculturele en communicatieve vaardigheden te verbeteren. 
Deze doelen zijn voor ons belangrijk omdat ze de Europese integratie 
bevorderen, respect en samenwerking versterken en mensen van 
jongs af aan Europese waarden meegeven, zodat de diversiteit van 
Europa kan worden opgevat als een te grijpen kans." 

 

Tweede voorstel 
Invoering van een werkspecifiek basissalaris 

 

"Wij bevelen aan dat de EU-commissaris voor 
Werkgelegenheid en Sociale Rechten bij het Europees 
Parlement een voorstel indient voor de invoering van een 
werkspecifiek basissalaris in alle lidstaten. Dit 
basissalaris moet bestaan uit een leefbaar loon en een 

werkspecifieke toeslag. 
Wij willen werk en loon binnen de EU vergelijkbaar maken om de 
sociale rechtvaardigheid te versterken. Dit doel is voor ons 
belangrijk om ervoor te zorgen dat op de arbeidsmarkt het volgende 
EU-basisbeginsel geldt: vergelijkbare leef- en 
arbeidsomstandigheden, ongeacht verblijfplaats of beroep." 

 

  

18%
82%

Sociale rechtvaardigheid — eerste 
voorstel:

Uitwisselingsprogramma voor 
leerlingen en studenten in Europa

Ja Nee

27%
73%

Sociale rechtvaardigheid — tweede 
voorstel:

Invoering van een werkspecifiek 
basissalaris

Ja Nee

Stemming in de laatste plenaire vergadering Stemming in de laatste plenaire vergadering 
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Panel 5: "Rechtsstaat en waarden" 

In het vijfde en laatste panel werden de fundamentele 
waarden van de Europese Unie en democratie en rechtsstaat 
besproken. De burgers willen een EU die de grondrechten en 
de mensenrechten eerbiedigt en beschermt, discriminatie 
bestrijdt, diversiteit eerbiedigt, gelijke kansen creëert, met 

name voor kwetsbare groepen zoals kinderen en mensen met een laag 
inkomen, en schendingen van de beginselen van de rechtsstaat bestraft. 
 
De situatie op het gebied van democratie en rechtsstaat in Polen en 
Hongarije was een belangrijk gespreksonderwerp in beide groepjes. De 
burgers waren het erover eens dat alle lidstaten de democratische 
beginselen en de fundamentele burgerrechten en vrijheden moeten 
eerbiedigen. Schendingen van de beginselen van de rechtsstaat moeten 
snel en doeltreffend worden bestraft en ook buiten de Europese grenzen 
actief worden aangepakt. In dit verband werd gevraagd het 
unanimiteitsbeginsel in de Raad van de Europese Unie af te schaffen en 
in het algemeen de politieke processen in de EU-instellingen transparanter 
te maken. 
Tegelijkertijd merkten de deelnemers echter ook op dat conflicten tussen 
EU-lidstaten ook het gevolg kunnen zijn van verschillen in tradities en 
cultuur. Zij riepen daarom op tot een groter wederzijds begrip, eerbiediging 
van de bestaande diversiteit en solidariteit tussen staten. De verschillende 
groepen en culturen moeten met name nauwer met elkaar in contact 
worden gebracht en moeten deelnemen aan uitwisselingen om integratie 
en vermenging te bevorderen. 
 
De burgers wilden dat discriminatie wordt bestreden en gelijke kansen 
worden gecreëerd voor kansarme groepen, zoals mensen met een laag 
inkomen. Hiertoe werd degelijk onderwijs aangemerkt als een belangrijke 
bouwsteen, met name om iedereen in de EU vanaf jonge leeftijd een 
grondige kennis en een sterk bewustzijn van democratie en rechtsstaat bij 
te brengen. 
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Tot slot bespraken beide groepjes uitgebreid de waarden en overtuigingen 
die de kern van de Europese Unie vormen of horen te vormen. Zo merkten 
sommige deelnemers op dat de EU sinds de jaren negentig veel nieuwe 
lidstaten heeft toegelaten zonder de fundamentele waarden van die 
landen te onderzoeken, te bespreken of te evalueren. Zij riepen daarom 
op tot een publiek debat over de fundamentele waarden in alle EU-
lidstaten, waar mogelijk met brede participatie van de burgers. 
 
Tijdens de slotconferentie hebben de deelnemers actievoorstellen gedaan 
om de kernwaarden en beginselen van democratie en rechtsstaat in de 
EU bekend te maken en te bevorderen. Zij onderzochten de mogelijkheid 
om een emotionele band met de EU tot stand te brengen, met name onder 
jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van een pan-Europese liedjeswedstrijd 
over de waarden van de EU of door op doelgroepen gerichte 
communicatie. Concrete voorstellen omvatten bijvoorbeeld een 
introductiepakket voor meerderjarigen in de EU (met informatie over de 
EU-waarden, maar ook met producten zoals EU-pullovers om 
vereenzelviging met Europa te bevorderen). Communicatie stond ook 
centraal in het voorstel om een Europese televisiezender op te richten. 

 

Eerste voorstel 
Europese waarden belichamen en met bezieling overbrengen 

 

"Wij bevelen aan om Europese waarden tastbaarder te 
maken en op een meer bezielde manier over te brengen. 
Dit kan bijvoorbeeld door een introductiepakket, de 
media, interactieve elementen en meer inbreng van 
burgers. 

Ons doel is dat iedereen die in de EU woont, zich bewust is van onze 
gemeenschappelijke waarden en zich erin herkent. 
Dit doel is belangrijk voor ons omdat het de grondslag vormt van 
onze samenleving in onze unie van waarden. Deze waarden zijn veel 
te weinig bekend omdat de persoonlijke connectie ontbreekt. Wij 
moeten die connectie tot stand brengen." 
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Tweede voorstel 
"EU-leven" 

 

"Wij bevelen de EU aan een eigen educatieve en 
informatieve televisiezender op te zetten. Met dit voorstel 
willen wij alle EU-burgers bewuster maken van onze 
gemeenschappelijke waarden en zorgen voor 
gemakkelijke en onbelemmerde toegang voor iedereen. 

Deze doelen zijn belangrijk voor ons omdat wij inzicht willen krijgen 
in de publieke opinie in alle EU-landen, een gemeenschappelijke 
basis willen opbouwen, nauwere betrekkingen willen bevorderen om 
tot meer solidariteit te komen en mensen willen opleiden in 
rechtsstatelijkheid ter bescherming van de democratie." 

 

Het participatieproces 

Het volledige proces achter het nationale burgerforum over de toekomst 
van Europa kan grofweg in drie fasen worden verdeeld: 
 

• de voorbereiding van het proces en de willekeurige selectie van 
deelnemers, 

• de organisatie en uitvoering van de beraadslagingen, 

• de bijdrage aan het bredere proces van de Conferentie over de 
toekomst van Europa, met name tijdens de plenaire vergaderingen. 

 
Zie de bijlage voor een grafisch overzicht van het volledige proces. 
  

24%
76%

Rechtsstaat en waarden – tweede 
voorstel:

EU-leven – Educatieve en 
informatieve EU-televisie

Ja Nee

30%
70%

Rechtsstaat en waarden – eerste 
voorstel:

Europese waarden belichamen en met 
bezieling overbrengen

Ja Nee

Stemming in de laatste plenaire vergadering Stemming in de laatste plenaire vergadering 
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Voorbereiding en selectie van deelnemers 

De burgers voor de Europese burgerpanels werden geselecteerd op basis 
van de "gelaagde willekeurige selectiemethode". Die methode werd ook 
gebruikt voor de selectie van burgers voor het Duitse nationale 
burgerpanel over de toekomst van Europa. 
 
Het gemeenschappelijk secretariaat van de Conferentie over de toekomst 
van Europa heeft met betrekking tot de nationale burgerpanels het 
volgende aanbevolen: "De deelnemers moeten een afspiegeling van het 
grote publiek zijn. Dit wordt bereikt door aselecte steekproeven die 
verschillende geografische herkomsten, genders, leeftijden, sociaal-
economische achtergronden en/of opleidingsniveaus in het betreffende 
land/gebied vertegenwoordigen". Deze norm werd ook voor het nationale 
burgerpanel in Duitsland toegepast en grotendeels bereikt. De aselecte 
selectie impliceert dat in theorie elke Duitse burger vanaf 18 jaar kon 
worden geselecteerd. Het doel was de diversiteit van het dagelijks leven 
van de mensen en de structuur van de Duitse samenleving zo nauwkeurig 
mogelijk te weerspiegelen. De vooraf vastgestelde criteria waren 
gebaseerd op de volkstellingsgegevens van de Bondsrepubliek. 
In een eerste fase werden bijna 12 000 brieven willekeurig naar gezinnen 
in heel Duitsland gestuurd. Van de bijna 600 geïnteresseerden die zich 
online hadden geregistreerd, werden 107 burgers geselecteerd op basis 
van demografische, geografische en sociaal-economische criteria. De 
ongeveer honderd burgers die uiteindelijk aan het nationale burgerpanel 
deelnamen, vormden een goede doorsnede van de Duitse maatschappij. 
De enkele deelnemers die kort voor het nationale burgerpanel hadden 
afgezegd, konden door personen op de wachtlijst worden vervangen. 
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Selectiecriteria voor de deelnemers aan de dialoog over de toekomst van Europa 

 

 

Omvang van het 
burgerpanel:  

Aantal registraties:  Aantal 
uitnodigingen:  

100 burgers  
+ 10 % wachtlijst (  107 
geselecteerden)  

596 geregistreerden 
(aantal heeft invloed op 
de representativiteit)  

 Bijna 12 000 
brieven 
(responspercentage 
van ongeveer 5 %)  

 

ifok GmbH maakt deel uit van het internationale consortium dat de 
methode voor de vier Europese burgerpanels van de Conferentie over de 
toekomst van Europa heeft ontwikkeld en praktische gidsen voor de 
nationale conferenties heeft opgesteld. ifok is momenteel ook belast met 
de organisatie van de panels. 

Organisatie en uitvoering van de beraadslagingen 

Wat een beraadslaging van een enquête onderscheidt, is dat er bij een 
beraadslaging geen persoonlijke meningen van burgers worden 
verzameld. De deelnemers krijgen een thema voorgeschoteld, ontvangen 
feitelijke informatie en voeren intensieve besprekingen om tot nieuwe 
standpunten te komen die voor de meerderheid aanvaardbaar zijn. Het 
Duitse nationale burgerpanel over de toekomst van Europa heeft dankzij 
deze methode gemeenschappelijke standpunten kunnen verzamelen en 
vervolgens als basis kunnen gebruiken voor het formuleren van 
aanbevelingen voor actie en verzoeken aan de besluitvormers op zowel 
nationaal als Europees niveau. De structuur en de tweefasige organisatie 
van het nationale burgerpanel over de toekomst van Europa zorgden voor 
een succesvolle uitvoering. 
 
In de eerste fase werden op 5 en 8 januari 2022 voor alle vijf thematische 
panels een drie uren durende digitale kick-offworkshop georganiseerd, 
waarbij de deelnemers input van deskundigen ontvingen en de 
gelegenheid kregen om vragen te stellen. Zij werden ook in groepjes 
ingedeeld om themaspecifieke standpunten te bespreken en thema's te 
rangschikken naar prioriteit. 
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Op basis van de resultaten van deze workshops hebben de burgers – in 
groepjes waaraan opnieuw deskundigen deelnamen – tijdens een 
tweedaagse slotconferentie op 15 en 16 januari 2022 eerst de uitdagingen 
in kaart gebracht en vervolgens oplossingen gezocht, vergeleken en 
gerangschikt naar prioriteit, zodat uiteindelijk specifieke actievoorstellen 
op elk thematisch gebied konden worden geformuleerd. Deze voorstellen 
werden achtereenvolgens door individuele burgers tijdens de plenaire 
vergadering gepresenteerd. Vervolgens brachten alle deelnemers hun 
stem uit. De tien actievoorstellen werden aan minister van Buitenlandse 
Zaken Annalena Baerbock overhandigd. Zij diende vervolgens hierover 
opmerkingen in. Er werden ook opmerkingen ontvangen van de 
vertegenwoordigers van de federale regering, de Bondsdag en de 
deelstaten die aanwezig waren op de plenaire vergadering van de 
Conferentie over de toekomst van Europa, de vertegenwoordiger van de 
Duitse burgerdialogen en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van 
de federale regering. 
In de loop van de dialoog bespraken de burgers meerdere actuele 
kwesties in verschillende groepssamenstellingen. De algemene bijdragen, 
afsluitende beraadslagingen en stemmingen vonden tijdens de plenaire 
vergadering en met betrokkenheid van alle deelnemers plaats. In elk van 
de vijf thematische panels gingen ongeveer twintig burgers dieper in op 
één beleidsterrein. In die panels werd van gedachten gewisseld en 
werden bijdragen geleverd over het specifieke thema. Alle thematische 
panels werden opgesplitst in twee groepjes van ongeveer tien 
deelnemers. In die groepjes vonden de meeste beraadslagingen plaats en 
werden specifieke doelstellingen en aanbevelingen voor actie met 
betrekking tot de specifieke aspecten van het thema en met het oog op 
latere discussie en besluitvorming op hoger niveau geformuleerd. Een 
dergelijke taakverdeling zorgde voor diepgaandere besprekingen, een 
grotere flexibiliteit voor alle deelnemers en democratische legitimering van 
de resultaten door de groep deelnemende burgers. 
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Structuur en niveaus van de dialoog (tussen haakjes: aantal personen) 

Overzicht van de beraadslagingen tijdens de slotconferentie op zaterdag 
15 januari 2022: 

 

 
 

Overzicht van de beraadslagingen tijdens de slotconferentie op zondag 
16 januari 2022: 
  

Plenaire 
vergadering (100)

Panel 1: De rol van 
de EU in de wereld 

(20)

Groepje 1.1 (10)

Groepje 1.2 (10)

Panel 2: Een 
sterkere economie 

(20)

Groepje 2.1 (10)

Groepje 2.2 (10)

Panel 3: 
Klimaatverandering 

en milieu (20)

Groepje 3.1 (10)

Groepje 3.2 (10)

Panel 4: Sociale 
rechtvaardigheid 

(20)

Groepje 4.1 (10)

Groepje 4.2 (10)

Panel 5: 
Rechtsstaat en 
waarden (20)

Groepje 5.1 (10)

Groepje 5.2 (10)
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Burgers ontvingen vooraf inhoudelijke ondersteuning in de vorm van vijf 
informatiebladen met een beknopte en feitelijke inleiding op het 
betreffende thema. Op de kick-offworkshops van 5 en 8 januari en de 
slotconferentie van 15 januari werden wetenschappelijke en 
onderzoeksdeskundigen uitgenodigd om toelichting bij de thema's te 
geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast begeleidden "factcheckers" 
van de betrokken federale ministeries de groepjes tijdens de 
beraadslagingen en boden zij inhoudelijke hulp. Aldus kregen de burgers 
de gezien de complexiteit van de thema's noodzakelijke deskundige 
ondersteuning en konden zij een op feiten gebaseerd en geïnformeerd 
debat voeren. 

 

De richtsnoeren van het Ministerie van Milieubeheer inzake goede 
burgerparticipatie en de nettiquette die de deelnemers ontvingen, dienden 
als basis om de virtuele besprekingen in goede banen te leiden en daarbij 
een respectvolle omgang te waarborgen. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Bij virtuele evenementen is het van bijzonder belang dat de 
toegangsbelemmeringen voor alle deelnemers tot een minimum worden 
beperkt. Daarom werd gezorgd voor passende technische uitrusting voor 
de deelnemers (laptops, headsets, webcams enz.). Tijdens de 
voorbereidende vergaderingen kregen de burgers ook uitleg over de te 
gebruiken online-instrumenten. Het aantal van die instrumenten werd tot 
een minimum beperkt. Dit zorgde ervoor dat de deelnemers zich tijdens de 
vergaderingen volledig op de inhoud en de besprekingen konden 
concentreren. Als videoplatform werd Zoom gebruikt omdat het een 
eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met alle functies voor 
groepsdiscussies biedt. Het debat in de groepjes werd technisch 
ondersteund door Mural, een virtueel whiteboard. Hiermee konden de 
groepsmoderatoren de besprekingen structureren, thema's groeperen en 
prioriteren en de resultaten registreren. 
Bovendien konden de deelnemers te allen tijde telefonisch en via chat 
terecht bij medewerkers voor vragen of hulp bij technische problemen. 
Dankzij duidelijke regels voor virtuele besprekingen, de goede leiding 
ervan en toezicht op chats en technische aspecten verliepen de 
procedures vlot. 

Bijdrage aan het Europese proces 

De deelnemers aan het nationale burgerpanel hebben tijdens de 
vergaderingen tien actievoorstellen geformuleerd. De aanbevelingen 
behelzen verzoeken en wensen met betrekking tot de toekomst van de 
Europese Unie en zijn gericht tot beleidsmakers op verschillende niveaus. 
Zij zullen via verschillende kanalen in het bredere proces van de 
conferentie worden meegenomen en aan de politieke besluitvormers 
worden meegedeeld. 
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• Digitaal platform: het meertalig digitale platform is de belangrijkste 
centrale plek van de Conferentie over de toekomst van Europa in de virtuele 

ruimte. Het biedt de burgers de mogelijkheid hun ideeën te delen met 
burgers van andere lidstaten, meer te weten te komen over alle 
evenementen van de conferentie en op de hoogte te blijven van de 
voortgang van de conferentie. Alle bijdragen aan de conferentie, of ze 
nu afkomstig zijn van burgers, nationale evenementen, nationale en 
Europese burgerpanels of de plenaire vergaderingen van de 
conferentie, zullen per thema op het platform worden verzameld. De 
inhoud van het platform wordt regelmatig geanalyseerd en opgenomen 
in verslagen die ook als voorbereidend materiaal voor burgerpanels en 
plenaire vergaderingen worden gebruikt. 

 

• De aanbevelingen van het Duitse nationale burgerpanel zullen ook in 
het digitale platform worden ingevoerd en kunnen vervolgens door de 
burgers van alle EU-lidstaten worden gelezen en besproken. Zij zullen 
dus integraal deel uitmaken van de besprekingen en verslagen op het 
platform. 

• Plenaire vergadering: de plenaire vergadering van de Conferentie 
over de toekomst van Europa brengt vertegenwoordigers van de EU-
instellingen, de lidstaten en de nationale parlementen samen met 
burgers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. 
De aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels worden 
hier per thema besproken zonder dat de uitkomst vooraf vastligt. De 
plenaire vergadering wordt voorbereid door negen werkgroepen — één 
voor elk thema van de conferentie. 

• Als Duitse vertegenwoordiger voor de burgerdialogen presenteerde 
Stephanie Hartung de Duitse aanbevelingen over "Waarden en 
rechten, rechtsstaat, veiligheid" en "Klimaatverandering en milieu" 
tijdens de derde plenaire vergadering in Straatsburg op 21 en 
22 januari 2022 in het kader van de voorstelling van de resultaten van 
verschillende nationale burgerpanels. Anna Lührmann, staatsminister 
bevoegd voor Europese Zaken en Klimaat, verwees ook naar de 
aanbevelingen van het nationale burgerpanel in haar verklaringen in de 
plenaire vergadering over deze twee onderwerpen. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Bijlage 

- Foto van de deelnemers aan de laatste plenaire vergadering 
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- Verklaringen van deelnemers 

 

Oriënterende vragen 
o Wat was uw motivatie om deel te nemen aan het nationale 

burgerpanel? 
o Wat maakte de grootste indruk op u? 
o Wat verwacht u van toekomstige burgerparticipatieprojecten 

van de federale regering? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Mecklenburg-Voor-Pommeren 

"Hoe vaak zeg je niet aan de keukentafel: "Ze 
zouden mij eens moeten laten proberen"! Wel, 
nu kreeg ik de gelegenheid om mee te denken 
over Europa (weliswaar slechts tijdelijk en met 
duidelijke instructies over tijdstip en duur van 
mijn bijdrage). Ik had vooraf weinig inzicht in 
de opzet, maar ik keek ernaar uit om over het 
thema te praten en er meer over te leren. 
 
Wat de grootste indruk op mij heeft gemaakt, is dat willekeurig gekozen 
mensen uit heel Duitsland bereid waren om samen te komen (zij het 
helaas slechts virtueel) en creatief mee te denken over het Europa van de 
toekomst. Ik had niet de indruk dat de deelnemers de vooraf 
gepresenteerde nettiquette nodig hadden, want iedereen luisterde naar 
elkaar en deelde zijn of haar ideeën zonder elkaar mondeling aan te 
vallen. Ik zou graag VAKER de gelegenheid krijgen om met anderen te 
praten, creatieve ideeën te bedenken en te luisteren naar 
verantwoordelijken en deskundigen — en bij voorkeur live uiteraard, d.w.z. 
in het kader van fysieke evenementen. 
 
Terzijde zij opgemerkt dat deze praktische suggesties helaas niet vermeld 
werden in de korte samenvatting tijdens de plenaire vergadering. Ik hoop 
dat ze toch ergens genoteerd staan ten behoeve van degenen die deze 
samenvattingen naar Brussel moeten brengen, zodat kan worden gezien 
waar wij kleine, haalbare stappen hebben voorgesteld." 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, 
Noordrijn-Westfalen 

"Ik had nog nooit eerder van de burgerpanels 
gehoord, maar ze leken mij een goed idee. 
Hoewel mijn vrienden sceptisch stonden 
tegenover mijn deelname, was ik erg 
nieuwsgierig en vond ik het spannend om te 
zien wat daar zoal gebeurt. Een bezoek aan 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken leek me 
ook een buitengewone ervaring. 

 
De andere leden van mijn groepje "Sociale rechtvaardigheid" waren 
bijzonder sterk; we hebben een aanbeveling opgesteld voor het Erasmus-
programma voor leerlingen en studenten. Ons groepje was zeer 
dynamisch en ik vond mijn deelname een enorm verrijkende ervaring. Met 
name de slotconferentie van 15 en 16 januari heeft veel indruk op mij 
gemaakt, en dat zal nog lang doorwerken. De resultaten in alle groepjes 
waren indrukwekkend en ik heb alle naar voren gebrachte ideeën 
gesteund. Ik hoop ten zeerste dat politici zich over deze thema's zullen 
buigen, aangezien een zeer verscheiden groep van mensen hieraan heeft 
gewerkt en schitterende resultaten heeft geboekt. Ik hoop ook dat mensen 
nu anders tegenover politiek zullen staan, want dat is bij mij zeker het 
geval. Het hele evenement was voor mij zeer zinvol. Ik wil ook de 
moderatoren hartelijk bedanken. Zij hebben het resultaat in belangrijke 
mate mee bepaald en gezorgd voor een beschaafde interactie tussen de 
deelnemers. 
De toekomst van de EU is op zich al een geweldig onderwerp en de 
dagen waren verrijkend voor mij. Ik zou dan ook helemaal geen 
wijzigingen willen zien, maar meer van hetzelfde. In het begin had ik 
moeite met het aan mij toegewezen onderwerp, maar ik kreeg er al snel 
meer inzicht in. Een tweede evenement zou nuttig zijn om de onderwerpen 
nader te onderzoeken en echt in discussie te gaan. Op dit moment valt het mij 

enigszins moeilijk hier niet langer aan te denken. Ik zou ook graag worden 
geïnformeerd over wat er nu daadwerkelijk zal gebeuren." 
  



 
 

31 

Max Heizmann, 36, Fellbach, Baden-
Württemberg "Ik wilde aan het panel 
deelnemen om te worden gehoord en 
mijn mening te geven. De toekomst van 
Europa laat mij niet onverschillig. Met 
mijn ideeën wilde ik ervoor zorgen dat 
politici ook kennis nemen van andere 
standpunten en begrijpen wat van belang 
is voor burgers zoals ik. 

 

De bespreking van de mogelijke oplossingen heeft de grootste indruk op 
mij gemaakt. Ik denk dat het goed is om naar de meningen van andere 
mensen te luisteren, vooral als zij met goede argumenten komen. 
Ik zou graag meer dergelijke projecten met burgers zien. Ik vind het echter 
niet zinvol om thema's op te leggen. Het zou beter zijn als de deelnemers 
zelf de thema's vaststellen en daarna gaan deelnemen aan de 
thematische groep van hun keuze. Hierdoor zou duidelijk worden in welk 
thema de burgers het meest geïnteresseerd zijn en waar de regering het 
beter moet doen." 
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- Grafiek van het proces achter het nationale burgerpanel over de toekomst van Europa 
 

 


