
 

   

 

Meetups gaan van start! 
Het gesprek draait nu om de Flevolanders. Hoe kijken zij aan tegen de perspectieven, 
herkennen ze deze? Waar zijn de partijen in Flevoland al mee bezig en waar willen ze in de 
toekomst mee aan de slag? In samenwerking met de Stadmakerij wordt in iedere gemeente 
een bijeenkomst gehouden. We heten u van harte welkom om mee te komen praten over de 
toekomst van Flevoland! Lees verder. 

  

 
De perspectieven 
Op basis van drie grote bewegingen 
(demografie, klimaatverandering en 
technologie) zijn zeven perspectieven 
geformuleerd waarmee het atelier de regio in 
gaat. Lees verder. 

  

 
 
 

 

Wat de onderwijs-
geschiedenis ons leert 

 

Typisch Ondernemend 
Flevoland - Condoor 

 

Wat typeert de Flevolandse ondernemer? 
Om daar achter te komen, spreken we 
ondernemers uit de regio. We starten deze 
serie met Kees-Jan Honig, oprichter en 
managing director van Condoor - producent 
van industrie- en garagedeuren. Lees 
verder. 
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Onderwijsgeschiedenis in Almere is een 
bewogen geschiedenis. Er is veel 
geëxperimenteerd en gepionierd. Wat zegt 
dat ons over de aard van Flevoland? Lees 
meer. 

  

 
 
 

 

 

Wat vinden inwoners van Almere van 
Flevoland? Bekijk het hier. 

 

 

 

De regio aan zet 

 
In zijn blog vertel Co Verdaas over de 
volgende fase van het atelier: 'Hierin willen 
we vooral onderzoeken hoe burgers en 
ondernemers in Flevoland naar onze 
bevindingen kijken. Wat herkent men, wat 
mist men, waar ziet men kansen, waar zijn 
zorgen?' Lees verder 

  

 
 
 

 

Schrijf mee  
 

  

 

Meetups 
• Almere - 23 mei 
• Zeewolde - 25 mei 
• Lelystad - 26 mei 

 

  
• Dronten - 30 mei 
• Emmeloord - 1 juni 
• Urk - 2 juni 
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