
 
Agendapunt 5 
Eerste opzet Dialoogsessie 22 juni 2022 van 09.30 – 12.00 uur 
 
De bijeenkomt zal in principe fysiek plaatsvinden in de Aviodrome. 
 
Werktitel: Inspiratie en dialoog over het Flevoland van 2050 
 
Flevoland biedt ruimte voor wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging 
van belangen omdat de totale ruimte schaars is. Met welke innovatieve, maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen moeten we rekening gaan houden? Kortom: welke trends komen op 
ons af en hoe kan het bestuursorgaan provinciale staten zich daartoe verhouden? 
 
In onze dialoogsessie halen we onderwerpen op die actueel zullen worden op de politieke agenda. 
Hoe stellen we ons Flevoland 2050 voor? 
 
Futurist en spreker Peter Joosten neemt u mee om het denkproces op gang te brengen. Wat komt er 
op Flevoland af en welke betekenis heeft dat voor Provinciale Staten als politiek orgaan? 
 
Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag  
In de dialooggesprekken voeren we onze gesprekken vanuit onze waarden. 
In iedere groep begeleidt één van de deelnemers aan de masterclass dialoog het gesprek. 
Een mooie gelegenheid het geleerde in de praktijk te brengen. 
 
De werkgroep Dialoog heeft het bureau Egostrippen in de persoon van Elkie Deadman gevraagd de 
dialoogsessies op 22 juni te begeleiden.  
 
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. De uiterste aanmelddatum is ….. 
 
Globaal programma 
 
Aviodrome 
 
9.30 uur  Plenair: start en introductie 
9. 45 – 10.30  Inspirerend verhaal door futuroloog Peter Joosten: vorm 

optie 1 Tedtalk of optie 2 inspiratie met interactie  
10.30– 10.45   Pauze 
10.45 – 11.00  Plenair: opdracht voor de subgroepen 
11.00 – 11.30  Subgroepen 
11.30 -  11.50  Plenair: Inzichten delen 
11.50 – 12.00  Afsluiting 
Aansluitend   Broodjes, soep, snack 
 
Voorbereiding 
Zie bijgaande sfeerbeelden en overzicht waarden. 
Ter voorbereiding en inspiratie kunt u op……. (Peter Joosten komt met suggesties; een aantal 
verhalen over de toekomst van Flevoland. Er is overigens ook een serie podcasts over Flevoland 
2050). 
 


