
Onderwerp Toelichting Document Besluit 

1. Opening
2. Vaststellen agenda 2863223 Welkom Sadhana!

De werkgroepleden geven aan wat de werkgroep tot nu toe heeft bereikt.

3. Terugblik De terugblik leert ons dat we in juni 2022 de verwachtingen bij de 
deelnemers nog beter moeten managen.
Afgelopen PS-vergadering (interpellatiedebat over datacenter) laat zien dat 
dialoog en debat nodig zijn.
De methode van 'Waarderend onderzoeken' zou komende tijd ingezet kunnen 
worden om ontmoetingen te organiseren als het politiek spannend is. Daar is 
misschien een extra Statenopdracht voor nodig. Enkele werkgroepleden 
komen met voorstel richting werkgroep (strategische paradox).

4. Sociale bijeenkomst De werkgroep heeft een opdracht voor het 
organiseren van een 'sociale bijeenkomst'. 
Voorstel is om mogelijkheden in de gaten te 
blijven houden (o.a. aansluiten bij fuif).

Akkoord met voorstel.
Komende tijd zouden we speeddates kunnen organiseren door de fracties 
heen, tussen Statenleden en GS-leden.

5. Mogelijk vervolg op Dialoogsessie Masterclasses over dialoogtechnieken (door 
Egostrippen) wordt als vervolgstap aan 
Statenleden en collegeleden aangeboden. 
Kosten voor vier bijeenkomsten van 9:30 tot 
12:00 uur zijn € 4.400. Zie bijlage voor de 
inhoud van deze vier bijeenkomsten 
(#2879382).
Akkoord met inhoud en kosten van de 
Masterclasses?

2879382 Akkoord met voorstel.
De uitnodiging wordt zo aantrekkelijke mogelijk gemaakt, evt. met beelden.
Suggestie is ook om potentiele deelnemers door werkgroepleden persoonlijk 
uit te nodigen.

6. Nieuwe Dialoogsessie De werkgroep heeft in 2022 de opdracht voor 
het organiseren van een twee dialoogsessies. 
De eerste dialoogsessie in 2022 staat gepland 
op 22 juni. Zijn er al ideeën? Voorstel is om dit 
op 2 februari (volgende werkgroepoverleg) 
verder te bespreken.

Op 2 februari bespreken we een groslijst met onderwerpen (zoals 
ruimtebeslag in Flevoland) voor de dialoogsessie van 22 juni.
Deze groslijst zal gevuld worden door Statenleden, GS-leden en ambtenaren, 
waarbij werkgroepleden dit ophalen bij hun collega's.
Ook op 22 juni zijn speeddates mogelijk (evt. tijdens wandeling).

7. Rondvraag Laten we momenten creëren waar dialoog kan ontstaan. Laten we nieuwe 
gewoonten creëren.

1. Opening Voor het eerst een hybride overleg met Hans 
Tijl en Jaap van As op het scherm.

Hybride vergaderen gaat goed.
Sadhana Boejhawan-Mangroo wil aansluiten bij de werkgroep. De 
werkgroepleden zijn akkoord!

2. Vaststellen agenda Akkoord.
3. Evaluatie dialoogsessie 8 september Ervaringen worden gedeeld. Op basis van de ervaringen wordt de conclusie getrokken dat deze dialogen 

waardevol zijn. We zullen nog duidelijker moeten uitleggen wat de 
bedoeling is van zo'n sessie, om vooraf de verwachtingen te managen.
Het is niet erg als de deelnemers hun bijdragen doen vanuit hun politieke 
identiteit, zolang het gesprek bijdraagt aan het delen van onderliggende 
verlangens, gevoelens en waarden (ipv belangen, meningen en stellingen). 
Dialoog gaat vooraf aan debat. Door je op deze manier te verdiepen in een 
collega, kunnen ook de onderlinge debatten beter worden. Tot slot: we 
leren van de dingen die niet goed gaan.
Tijdens volgende dialoogsessies zullen werkgroepleden de opening en 
afsluiting verzorgen, zodat dit afwisselend plaatsvindt.
Tijdens fysieke dialoogsessies kan de voorzittersrol per tafel weer door 
Statenleden opgepakt worden.

4. Mogelijk vervolg op Dialoogsessie Aanbod is gedaan voor masterclasses. Hier gaan we gebruik van maken.
5. Sociale bijeenkomst Indien mogelijk sluiten we aan bij de fuif die door de ambtelijke organisatie 

wordt georganiseerd en waarbij er ook een activiteit is om Statenleden met 
ambtenaren in contact te brengen.
Daarnaast kijken we of er iets voor Statenleden georganiseerd kan worden 
na afloop van de laatste PS-vergadering.

6. Vervolgstappen De volgende dialoogsessie is op 22 juni (zie vergaderschema 2022). 
Voor 22 juni plannen we de masterclasses.

7. Rondvraag Geen.

1. Opening
2. Vaststellen agenda Conform Agenda vastgesteld
3. Bespreken Statenvergadering PS 17 februari 
jl.

Zijn dialogen zinvol? ja, die zijn zinvol. Randvoorwaarden:
a)onderwerpkeuze dient zodanig te zijn dat vrij van gedachten kan worden 
gewisseld (geen 'fuik' en 'cherry picking').
b)perspectiefnota niet geschikt.
c)geen politiek platform, maar gesprekken die gericht zijn op de toekomst 
om draagvlak en onderling vertrouwen te vergroten.

4. Vervolgstappen Op wat voor niveau voeren we de dialoog?
Willen we verbinding met lopende gesprekken 
met gemeenten, rijk, waterschap? Met de 
regionale samenwerkingsagenda van 1 juli?
Leggen we uitkomst dialoog nog elders op 
tafel?

Onderwerp 
Wonen is interessant thema. Van belang dit 'hoog over' aan te vliegen om 
politieke discussie te voorkomen. Wegblijven van discussie 
verstedeljkingsvisie (MRA) die nu loopt. Filosofisch gesprek over de toekomst 
van Flevoland; met elementen als:
a)wat voor provincie willen we zijn, wat bindt ons.
b)waarom zijn we als provincie ontstaan en wat betekent dit voor de 
toekomst?
c)dromen over de inrichting van Flevoland in het licht van de opgaven die er 
liggen, wat verstaan we onder goed wonen, goed rcreeren, .....
d)er moet veel in Flevoland, wat past? 
e)we zijn niet alleen bepalend, maar één van de vele spelers, wat betekent 
dit voor onze rol en onze gesprekken? In de toekomst ook dialoog met 
andere bestuurslagen (raden) overwegen op de grote dossiers. Kan ook evt. 
in de andere werkgroep (bestuurlijke vernieuwing) worden opgepakt. 

Dit is een meerjarig onderwerp. Sluit ook mooi aan op de sessies in de 
Aviodrome. Niet uitwisselen standpunten, maar luisteren en ontdekken wat 
bindt ons als Flevoland. Welke waarden, vertrekpunten spelen daar 
richtinggevend mee. Niet te snel concreet worden want dat verhardt.

Uitwisseling kan verrijkend werken. Dialoog ook met anderen aangaan 
(gemeenteraden en hun woonvisies); zorgen voor wisselwerking tussen PS en 
Raden over dit thema. Parkeren gesprek met derden voor een volgende 
sessie. Vergelijk ook de eerder gehouden Flevo-academie. De secretarissen 
van beide werkgroepen zullen hierover contact hebben.

Vorm 
Kan in eenzelfde vorm als de dialogen in de aviodrome. Goede interactie en 
begeleiding, er mag beweging in zitten dus letterlijk van de stoel af. 
Eerdere 'waardenbenadering' in de dialogen was zinvol. Aandacht voor 
metacommunicatie en gesprekstechniek door gespreksleiders.

Wanneer? 
Digitaal vergaderen kent beperkingen. Wel goed en praktisch uitvoerbaar. 
We proberen het voor de zomer nog te doen; griffie komt met 
datavoorstellen en treedt in overleg met Cora en Gerbe voor een concept 
programmering.

5. Praktische zaken nadere afspraken werkwijze van deze 
werkgroep.

a)Rol en taakverdeling wg is akkoord. 
b)Verslaglegging in een LTP bestand op afspraakniveau is akkoord. 
c)Vergaderen 1 keer per twee maand, conform de statenopdracht. Dit wordt 
ingepland. 
d)Er komt een app groep. 

6. Rondvraag a)De werkgroep heeft ook een opdracht voor het organisaren van een 
'sociale bijeenkomst'. Hans gaat na wat de mogelijkheden zijn om aan te 
sluiten bij 'de Fuif' van de organsiatie. Datum van dit grote feest na corona is 
nog onkend. 
b)Locatie dialogen: Cora laat weten dat de OFGV wellicht een geschikte 
locatie heeft voor dialogen (een bos met voorzieningen voor 
buitenactiviteiten).
c)Nieuwe leden voor de werkgroep zijn welkom.        
d)De secretarissen zorgen voor onderlinge afstemming tussen de 
werjkgroepen dialoog en bestuurlijke vernieuwing.
e)Communicatie; de besluitenlijst wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief 
PS. 
f)Yvonne en Renzo zorgen voor een stukje in de komende nieuwsbrief PS.

Agenda en besluitenlijst Werkgroep Dialoog PS/GS (#2758705)

maandag 22 maart

woensdag 29 september

woensdag 15 december
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