
Plan van aanpak 
 
FlevoTop ten behoeve van uitvoering Omgevingsvisie 

 
Doelstelling 
Sinds twee jaar werkt de provincie Flevoland intensief aan het opstellen van een 
Omgevingsvisie. De provincie doet dit in drie fasen: 
• Fase 1: Atelier Flevo-perspectieven; 
• Fase 2: Omgevingsvisie FlevolandStraks; 
• Fase 3: Uitvoering maatschappelijke opgaven. 
 
Na vaststelling van de Omgevingsvisie gaat de provincie in fase 3 over tot de realisatie van 
de ambities en uitvoering. Op 7 juni is het initiatiefvoorstel voor de FlevoTop aangenomen 
om deze te organiseren. Hiermee geven Provinciale Staten invulling aan het streven naar 
bestuurlijke vernieuwing en het vergroten van de betrokkenheid van de Flevolandse 
samenleving bij de provincie. De FlevoTop vindt plaats na de officiële inspraakprocedure én 
voor de vaststelling. Richt datum: laatste zaterdag van september of eerste zaterdag van 
oktober. De FlevoTop heeft de nadrukkelijke doelstelling ervaringskennis, denkkracht én 
creativiteit van Flevolanders in te zetten om bruikbare ideeën voor de uitvoering van de 
Omgevingsvisie op te halen cq uit te werken. 
 
Opzet  
Op de Flevotop staat de dialoog centraal. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de 
implementatie van de zeven opgaven uit de Omgevingsvisie. De zeven opgaven uit de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks bieden een bruikbare structuur voor de FlevoTop.  
 
De Flevotop biedt deelnemers de mogelijkheid waardevolle verbindingen te leggen, hun 
ervaringskennis in te brengen en inspiratie op te doen om de opgaven verder te brengen. 
Voor statenleden biedt dit de mogelijkheid om op een geheel nieuwe manier met inwoners 
in gesprek te gaan en tot een gezamenlijk resultaat te komen. Het ‘huis van de provincie’ 
biedt logischerwijs een mooie plek om dit gesprek te houden.   
 
De opzet van de top zal in overleg met de begeleidingscommissie worden vormgegeven.  
 
Methodiek 
De FlevoTop is een initiatief van de volksvertegenwoordigers van de provincie, zij spreken 
namens de inwoners. Een belangrijke kernwaarde van een burgertop is dat deelnemers op 
een gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan. De tafelvoorzitters 
(bijvoorbeeld statenleden) zullen vooraf geïnstrueerd worden - training van twee dagdelen - 
om tijdens de dag een rol als tafelvoorzitter te kunnen vervullen. Dit helpt ook mee aan de 
doelstelling om de betrokkenheid van de Flevolandse samenleving bij de provincie te 
intensiveren. Dat stelt o.a. de volgende voorwaarden: 
• Iedereen praat mee op vrijwillige basis; 
• De totaalopzet moet voor iedereen, zonder voorkennis, begrijpbaar zijn; 
• Onderlinge hiërarchie moet zo min mogelijk invloed hebben op het verloop; 
• Deelnemers spreken altijd namens zichzelf en niet namens een organisatie; 



• Tafelvoorzitters moeten voor een gelijk speelveld bij deelgesprekken zorgen; 
 
Werving deelnemers  
De FlevoTop richt zich op het betrekken van unusual suspects, zodat het deelnemersveld een 
zo goed mogelijk afspiegeling van Flevoland vormt. Een effectieve campagne kan helpen om 
de opkomst te verhogen, maar we bevelen aan om ook stevig in te zetten op gericht 
uitnodigen van deelnemers via bestaande én nieuwe kanalen. 
 
Voor statenleden ligt hier een rol als ambassadeur: mensen die hun eigen netwerk 
mobiliseren, en actief mensen stimuleren om zich aan te melden. Ervaring uit eerder 
burgertoppen leert dat het succes van de dag mede afhankelijk is van de betrokkenheid en 
actieve inzet van de politiek. Door middel van een gerichte gestuurde inschrijving en 
gecombineerd met een open inschrijving is een divers palet aan deelnemers mogelijk. 
 
Resultaat 
De resultaten van de FlevoTop zal door Provinciale Staten worden aangeboden aan 
Gedeputeerde Staten om te verwerken bij de uitwerking van de opgaven. Het is aan 
Provinciale Staten om zorg te dragen voor het goede democratisch proces over de wijze 
waarop de resultaten van de Flevotop worden meegenomen. Wanneer bestuurders en 
volksvertegenwoordigers helder aangeven wat ze concreet met de resultaten gaan doen, zal 
de bereidheid van inwoners om constructief mee te doen verhogen.  
 
Planning  

 
 
Een extern advies team draagt bij aan de realisatie van de Flevotop door zorg te dragen 
voor: 
• Meedenken met de ontwikkeling van strategie en creatief concept; 
• Feedback op strategie en creatief concept; 
• Feedback op de uitgewerkte producten; 
• Meedenken met de uitvoering en het draaien van de campagne 
 
 
 
 
 
 



Het externe expertise team bestaat o.a. uit: 
 

- Bart Cosijn, conceptontwikkelaar 
 
Bart is zelfstandig gespreksleider en initiatiefnemer van de Amsterdamse Burgertop. 
Daarnaast traint hij gespreksleiders en is bestuurslid van de vakgroep GoedeDagvoorzitters. 
In opdracht van de Gemeente Amsterdam is hij momenteel onafhankelijke voorzitter van 
denktank Drukte in de Stad, bestaande uit 100 bewoners. 
 
Bart neemt de taak van extern projectleider op zich, hij houdt overzicht in de 
conceptontwikkeling, campagne en ontwikkelproces, adviseert over de kwaliteit van alle 
keuzes, bewaakt de planning. Dat doet hij in nauwe samenwerking met ambtelijke team. 
 

- Yvette Jeuken, adviseur methodiek en participatie 
 
Yvette is senior onderzoeker bij DuneWorks. Yvette heeft zich gespecialiseerd in 
democratiserings-vraagstukken, burgerparticipatie en de impact van nieuwe technologieën. 
Binnen DuneWorks houdt zij zich bezig met Nature-based Solutions, Environmental Justice, 
nieuwe governance structuren, en het waarborgen van kernwaarden zoals duurzaamheid en 
zeggenschap in Smart Cities. Duneworks is extern evaluator van Cimulact, een Europese 
Burgertop.  
 
Yvette adviseert over de methodiek van de FlevoTop, de campagne en het 
verwachtingsmanagement bij de deelnemers, het gespreksverloop en de uitkomsten. 
 

- John Bijl, adviseur politieke en bestuurlijke vernieuwing 
 
John is directeur van het Periklesinstituut. Hij traint gemeenteraden en Provinciale Staten in 
het effectiever politiek bedrijven en het verstevigen van hun rol als hoogste orgaan van de 
gemeente of de provincie. Hij coacht politici in het verbeteren van hun competenties en 
politieke vaardigheden. 
 
John adviseert over de politieke en bestuurlijke vernieuwing van de FlevoTop, over de 
campagne en werkt mee aan het trainen van de tafelvoorzitters en tafelsecretarissen. 
 
 
 
 
 


