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Sessies 

Aanpak 
• De eerste fase (februari - maart ‘16) analyse trends en ontwikkelingen 

• De redactie werkt toe naar een reeks van bijeenkomsten met sprekers van naam 
waar een ontwikkeling of trend onder het vergrootglas wordt gelegd; de 
Ateliersessies.  

• De Ateliersessie zijn openbaar en zullen waar mogelijk op locatie in de provincie 
en daarbuiten worden georganiseerd 

• De komende maand staat in het teken van het voorbereiden van de Ateliersessies 
door onderzoek en gesprekken.  Dit resulteert in:  

– De  definitieve programmering 

– De definitieve gastenlijst. 

• De ateliermeester investeert in deze periode in 1 op 1 gesprekken met 
topdeskundigen en sprekers.  
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Bereikbaarheid & mobiliteit 

Mobiliteit van de toekomst  

Sessies 

  
100 jaar geleden was de paardentram nog gemeengoed, de kans is groot dat velen van 
ons zich over 20 jaar al autonoom laten rijden. We kijken terug op de wijze waarop het 
mobiliteitsaanbod zich heeft ontwikkeld door de jaren heen en kijken vooruit naar de 
mogelijkheden en ontwikkelingen die zich in de toekomst aandienen. Dat gebeurt 
binnen een context van een toenemende trek naar de stad, veranderende 
levenspatronen (vrije tijd, thuiswerken, individualisering) en technologische 
ontwikkelingen. Meer informatie over de invulling volgt. 
 

Met in dit programma onder andere 
 

 
 
 

Pieter Tordoir  Carlo van de Weijer  Kris Peter 
Hoogleraar economische  TomTom, directeur    Mobiliteitsfilosoof 
geografie & planologie   Smart Mobility TU Eindhoven  

 

Wanneer: Februari-maart 
 
Waar:        Station Dronten 

 



Sessies 

Waar verdienen we over 20 jaar ons geld mee? Het antwoord op die vraag hebben we 
niet terwijl onze kinderen dan de arbeidsmarkt betreden. Wat kunnen we er als regio 
aan doen dat onze kinderen hun talenten kunnen ontplooien en onze ondernemers 
kunnen bouwen op een goed opgeleide beroepsbevolking? Het antwoord op deze 
vraag moeten we vinden binnen een steeds sneller veranderende context van o.a. 
automatisering en baanpolarisatie. Meer informatie over de invulling volgt. 

 
Met in dit programma onder andere 
 

 
 
 

Rene Peeters Joop Schippers Cees Boele  Monique Kremers 
Wethouder Almere Hoogleraar arbeids-   Voorz. CvB Hogeschool WRR-coordinator 
Onderwijs deskundige  economie  Arnhem-Nijmegen Economie 

 

Wanneer: Februari-maart 
 
Waar:        Helen Parkhurst College, Almere 

 

Onderwijs & Economie 

Bouwstenen voor een 
duurzame arbeidsmarkt  



Natuur en Landschap 

Vorm volgt functie of  
functie volgt vorm? 

Sessies 

  
Flevoland is het resultaat van een functioneel gedreven ontwerp; vorm volgt functie. Daar is 
Flevoland niet uniek in, de Nederlandse landschappen zijn grotendeels door mensenhanden 
gevormd en gekneed uit functionele overwegingen. In toenemende mate blijkt dat het ontwerp 
van onze polders niet altijd meer past bij de functionele eisen van deze tijd, tegelijkertijd ontstaat 
er ook steeds meer waardering voor  de kwaliteit van het polderlandschap en de polderhistorie. 
Tijdens deze ateliersessie staan we stil bij deze spanning en worden verschillende perspectieven 
verkend om daar mee om te gaan. Meer informatie over de invulling volgt 

 

Met in dit programma onder andere 
 

 
 
 

Justien Marseille   Adriaan Geuze  Eric Luiten 
Futuroloog    Landschapsarchitect  Rijksadviseur voor 
      het landschap 

Wanneer: Februari-maart 
 
Waar:        Noordoostpolder 
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Sessies 

Sprekerslonglist  
• Er is een eerste thematisch geordende longlist opgesteld die een indruk biedt van 

de reikwijdte en kwaliteit van de gesprekken die gaan plaatsvinden en de 
bijeenkomsten waar naartoe wordt gewerkt.  

• Vanwege het voorlopige karakter en het gegeven dat veel sprekers nog niet zijn 
benaderd wordt deze lijst ter vergadering getoond.  

• De verwachting is dat er nog sprekers worden toegevoegd en geschrapt in de 
voorbereidingsfase die leidt tot de Ateliersessies.  



Sessies 

Fase 2  Maart - Mei  
• Deze fase (april – juni 16) draait om het gesprek met en door de regio. Wat vindt 

de regio van de trends en ontwikkelingen die op Flevoland afkomen?  

• Dit gebeurt met usual & unusual suspects,  
– dat betekent bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Flevolandschap in 

gesprek gaan over de natuur en het landschap.  

– En dit gesprek tegelijkertijd ook via de social media te entameren met de unusuall suspects.  

• Het gesprek is daar waar de trend of ontwikkeling zich manifesteert, zo wordt in 
de Noordoostpolder gesproken over krimp.  

• We bekijken of bestaande gesprek- en overlegplatforms benut kunnen worden bij 
het vormgeven van de bijeenkomsten zoals de Stichting Metropool Zwolle of de 
webwinkelkamer in Almere.   
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Overige sessies 
• Op basis van gesprekken in Atelier zal sprake zijn van voortschrijdende inzichten. 

Deze kunnen tot aanvullende sessies leiden 

 

• Specifieke sessies: bijvoorbeeld Bakas 

 

• Bijzondere onderwerpen (aantal ideeën wordt op dit moment verkend) 

 

• Sessies voor afstemming met andere beleidstrajecten (economie, energie, ..) 

 

• Sessies met gastredacteuren 



Verder in Fase 1    
•Uitzending van FlevolandStraks 

•Coproductie van het Atelier Flevo-perspectieven met Omroep Flevoland 

•Doelstelling is om een brede doelgroep kennis laten maken met trends en 
ontwikkelingen en ze op die manier te interesseren voor het Omgevingsvisieproces  

•De eerste uit een reeks van 8 wekelijkse afleveringen is op 21 januari om 17:15 

 

 
1.Intro + Flevolands trots (21 januari) 

2.Demografie (28 januari) 

3.Technologie (4 februari) 

4.Trek naar de stad (11 februari) 

5.Grondstoffen en klimaat  (18 februari) 

6.Economie (25 februari) 

7.Samenleving en bestuur (3 maart) 

8.Slotaflevering (10 maart) 

 

Flevoland Straks 



Atelierraad 

• De atelierraad is het klankbord 
voor de ateliermeester. 

• De raad  is op 5 november voor 
het eerst bij elkaar gekomen en 
doet dit tijdens de atelierfase nog 
drie maal: 

• Begin februari als de eerste inzichten 
beschikbaar zijn; 

• Midden april, halverwege de 
gesprekken in en met de regio; 

• Eind mei, als duidelijk is welke 
vraagstukken er volgens de regio toe 
doen. 


