
   

 

Wat een rijkdom 
De eerste Ateliersessies hebben we achter de rug. Wat een rijkdom. Er is zo ontzettend veel 
kennis en deskundigheid ‘buiten’. Mijn hoofd tolt er als het ware van. Het roept ook zo 
ongelooflijk veel nieuwe vragen op. Vragen die lang niet altijd van een eenduidig antwoord 
voorzien kunnen gaan worden. En dan te bedenken dat we in maart en begin april nog zo’n 20 
sessies te gaan hebben… Lees verder. 

 

 
Op de agenda 
Op het gebied van werken verandert er veel. 
Arbeid wordt steeds flexibeler, minder aan 
een vaste locatie gebonden, het aantal 
ZZP'ers neemt toe en zo zijn er meer 
ontwikkelingen die de vraag van deze sessie 
"Waar werken we over 20 jaar" actueler 
maken dan ooit. Lees verder. 
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Het wordt nooit meer zoals 
het was... 

Het migrantenverhaal van 
Flevoland 

 
  

Flevoland is een provincie vol migranten. 
Slechts een klein deel van haar inwoners is 
hier geboren, de rest is hiernaartoe 
getrokken. Vanuit andere delen van 
Nederland of vanuit het buitenland. 
Gelukszoekers. Mensen die een toekomst 
zagen op dit nieuwe land. Lees verder. 

 

 
 
 

 

http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=56323aec6e&e=7e2284ce57
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=59471b27d8&e=7e2284ce57
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=29be769817&e=7e2284ce57
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=29be769817&e=7e2284ce57
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=385c9ade70&e=7e2284ce57
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=d3b7a6c2b9&e=7e2284ce57


 

 

In de Ateliersessie Onze Bevolking spraken 
Pieter Tordoir, Frank van Dam en Co Poulus 
over de demografische ontwikkelingen in 
Flevoland. De conclusie van de dag: Het 
wordt nooit meer zoals het was... Lees 
verder. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Verkoop je vakantiehuisje 
in Spanje, in Flevoland is 
het beter toeven 
Flevoland is al behoorlijk klimaatbestendig. 
Het watermanagementsysteem kan nog wel 
wat zeespiegelstijging aan. En dankzij de 
open, groene opzet van de steden is de 
impact van hitte of overvloedige regenval 
beperkt. Niets meer om over te praten dan? 
Allerminst, onze deskundigen hadden nog 
genoeg te melden. Lees verder. 

 

 
 
 

 

Schrijf mee  
 

 

 

 

Nieuwe artikelen 
• Atelierraad 
• Elimineer de burger! 
• Succes van de fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten 
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