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Evenementen en activiteiten van de Minister van Buitenlandse Zaken en ambtelijke ondersteuning ihkv Conferentie over de Toekomst 
van Europa en de burgerdialogen Kijk op Europa  

Geplande activiteiten/pijplijn (2022) 
 Onderwerp Locatie Beschrijving 
11 februari Bestuurlijk ontvangst 

Europees burgerpanel 
(Gezant) 

Maastricht Betreft de derde bijeenkomst van een van de Europese burgerpanels, in 
Maastricht. Deze Europese burgerpanels zijn onafhankelijk georganiseerd door 
de Europese Commissie. De leden van dit EU-burgerpanel zullen worden 
ontvangen door de burgermeester van Maastricht. Op uitnodiging van Studio 
Maastricht. 

mei (n.t.b) Optreden ihkv 30-jaar 
jubileumviering Verdrag van 
Maastricht (Minister) 

Maastricht Geïnitieerd door minBZ, i.s.m. Studio Europa Maastricht. 

maart (n.t.b) Transparantie side-
evenement 

Online Tentatief: online evenement om vooral met burgers in gesprek te gaan over 
verbeteren van transparantie in de EU besluitvorming, als opvolging van de 
transparantie pledge. Geïnitieerd door minBZ, i.s.m. DUI en DK regeringen. 

Voorjaar  Eind evenement deelnemers 
nationale burgerconsultaties 
(Minister) 

Ntb Tentatief: slotevenement burgerconsultaties ‘Kijk op Europa’ waarbij met 
deelnemers teruggeblikt wordt op het proces, terugkoppeling zal worden 
gegeven richting de deelnemers, en vooruitgekeken wordt naar de toekomst 
van Europa en burgerparticipatie. Geïnitieerd door minBZ. 

 EVP-Congres (Gezant)  Rotterdam Opgeschort  ivm COVID-19. 
Tentatief: deelname als panellid aan een discussie over het beter betrekken 
van burgers bij het EU-besluitvormingsproces ihkv de Conferentie, als 
onderdeel van het EVP-congres. Op uitnodiging van de EVP. 

 Gesprek met redactie 
Europa-Nu en Montesquieu 
Instituut (Gezant) 

Den Haag Opgeschort  ivm COVID-19. 
Tentatief: presentatie over de Conferentie met aansluitend vragen en 
discussie. Op uitnodiging van EuropaNu en het Montesquieu Instituut.  

 Jongerendebat provincie 
Friesland 

Friesland Tentatief: debat voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar van verschillende 
middelbare scholen, mbo-instellingen, hogescholen, een universiteit en 
jongerenorganisaties uit Friesland. Op uitnodiging van Provincie Friesland. 

 Bilateraal evenement 
Frankrijk (Minister) 

Ntb Tentatief: gezamenlijk evenement, FRA en NL burgers die deel hebben 
genomen aan de nationale burgerdialogen gaan met elkaar en beide ministers 
in gesprek over de uitkomsten van de burgerdialogen. Geïnitieerd door minBZ, 
i.s.m. FRA regering. 

 
Reeds plaatsgevonden (2021-2022) 
 Onderwerp Locatie Beschrijving 
2 september Gesprek met D66-leden 

(Gezant) 
Breda Gesprek met D66-leden (‘Route 66’) over de Conferentie en de Nederlandse 

burgerconsultaties. Op uitnodiging van D66. 
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27 september Debat met studenten op 
Haagse Hogeschool (Gezant) 

Den Haag Gesprek met studenten over de Toekomst van Europa op basis van stellingen. 
Geïnitieerd door minBZ i.s.m. de Haagse Hogeschool.  

25 oktober Debat NL en BEL jongeren 
grensregio Limburg (Gezant) 

Brussel Debat met Belgische en Nederlandse jongeren uit de grensregio Limburg, over 
klimaat, democratie en grensregio’s in het bijzijn van de Nederlandse en 
Belgische Gezant voor de Conferentie. De uitkomsten van dit debat zullen 
worden geüpload op het digitale platform. Geïnitieerd door minBZ i.s.m. het 
Limburgs Europees Jeugdparlement. 

26 oktober Reuring Cafe (Gezant) Den Haag Debat met ambtenaren, wetenschappers, maatschappelijke pioniers, 
wetenschappers en professionals uit het bedrijfsleven over de toekomst van 
Europa. Panelgasten: Dorien Rookmaker (lid Europees Parlement – Partij voor 
de Toekomst), Mendeltje van Keulen (docent Haagse Hogeschool), Rene 
Leegte (voormalig rapporteur democratische legitimiteit en Tweede Kamerlid, 
VVD). Gezant treedt – op uitnodiging - op als co-host. 

1 november Wijkbezoek aan 
welzijnsorganisatie (Minister) 

Zoetermeer Bezoek van de minister van BZ aan de welzijnsorganisatie (Piëzo) in 
Zoetermeer waar de minister in gesprek ging met cliënten en vrijwilligers van 
Piezo over Europese thema’s die voor hen spelen ihkv de Conferentie. 
Voorafgaand vond een burgerdialoog plaats ihkv Kijk op Europa. Geïnitieerd 
door minBZ, i.s.m. Piëzo. 

2 november Bilateraal evenement met 
Spanje (DGES) 

Madrid En marge van een ronde tafel over strategische autonomie, is een side event 
georganiseerd over de Conferentie. Hier hebben de Nederlandse Directeur 
Generaal Europese Samenwerking en Spaanse staatssecretaris EU-zaken, 
aandacht besteedt aan de Conferentie, gericht op het thema strategische 
autonomie. Clingendael en de Spaanse denktank Elcano, wijdden hierna uit 
over de samenwerking tussen beide landen ihkv de toekomst van Europa. 
Aansluitend was er een discussie  tussen Spaanse en Nederlandse burgers 
woonachtig in Spanje. Geïnitieerd door minBZ, i.s.m. de Spaanse regering. 

4 november Gesprek Commissarissen van 
de Koning (Gezant) 

Brussel (Huis 
van de 
Nederlandse 
Provinciën) 

Gesprek met Commissarissen van de Koning. Gedachtewisseling met de 
Gezant over de Nederlandse inbreng in de Conferentie en de mogelijke rol en 
inbreng van de Nederlandse provincies. Op uitnodiging van de Commissarissen 
van de Koning. 

19 november Gesprek met VNO-NCW 
(Gezant) 

Online Gesprek met VNO-NCW over de Conferentie, hoe VNO-NCW betrokken kan 
worden en welke rol VNO-NCW kan spelen ihkv de Conferentie. Op uitnodiging 
van VNO-NCW. 

13 december Gesprek met Commissie 
Buitenland CDA (Gezant) 

Online Gesprek met de leden van de Commissie Buitenland van het CDA over de 
Conferentie, wat Nederland ervan verwacht en de Nederlandse visie op de 
toekomst van Europa. Op uitnodiging van het CDA. 

10 januari Lancering Franse 
voorzitterschap van de Raad 
(Gezant) 

Online Activiteit waar op de Franse ambassade de plannen van het FRA 
voorzitterschap nader werden toegelicht. Deelname door middel van een 
ingestuurde videoboodschap over Europese identiteit en waarden, opgevolgd 
door een ronde tafel discussie. Op uitnodiging van het FRA voorzitterschap. 
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13 januari Podcast (Gezant) Online Bijdrage aan podcastaflevering CafeEuropa over de Conferentie en EU-
burgerparticipatie. Op uitnodiging van CafeEuropa. 

14 januari Online discussie met 
internationale 
studentengroep (Gezant) 

Online Deelname aan online discussie met internationale studentengroep ‘G30’ uit 
Maastricht. Samen met de Franse ambassadeur in gesprek over de 
Conferentie, en het Franse en Nederlandse perspectief op het versterken van 
burgerinspraak en -participatie in de EU. Op uitnodiging van Universiteit 
Maastricht. 

14 januari Europees Jeugdparlement 
(Gezant) 

Online  Opening van het EYP d.m.v. een videoboodschap over de Conferentie en de 
Nederlandse resultaten van de burgerconsultaties. Op uitnodiging van het EYP.  

17 januari EU Heads of Missions: 
Conferentie Toekomst Europa 
(Gezant) 

Den Haag Toespraak bij de Franse ambassade voor de in Nederland geplaatste 
ambassadeurs, waarbij de Gezant stil stond bij de Nederlandse inzet in de 
Conferentie en de resultaten van de nationale burgerconsultaties. Op 
uitnodiging van het FRA voorzitterschap.  

25 januari Online discussie met 
studenten 

Online Online discussie op ambtelijk niveau met rechtsstudenten van de Universiteit 
Utrecht over de Conferentie en mogelijkheid tot verdragswijziging. Op 
uitnodiging.  

27 januari Discussie met de Comité van 
de Regio’s (Gezant) 

Brussel Discussie met het Comité van de Regio’s over het belang van Europese 
democratie, en hun aanbevelingen ter input voor de betreffende werkgroep. 
Op uitnodiging van het Comité van de Regio’s.  

 

https://open.spotify.com/episode/1kmPLFO0Ab990W2GeXP1x5?si=-Cb8nKs5Qg2-IAw45qvvig

