
Dialoog voeren via een 
serieus spel:



Doel van Flevoland2050:

• Door verder vooruit te kijken (voorbij de horizon van de Omgevingsvisie) ontstaat 
ruimte om vrijer te denken over waar Flevoland heen gaat of zou moeten gaan.

• Zo ontstaat input voor de Omgevingsvisie via verhaallijnen, toekomstkaarten en 
panorama’s die tot de verbeelding spreken

• En het levert input voor de Strategische Agenda Rijk-Regio via 
inrichtingsprincipes, transitiepaden en ideeën voor projecten.



Opdracht:
• Ga buiten beelden ophalen van de toekomst. 
• Doe dat op een vernieuwende manier.
• Laat wat je ophaalt valideren
• Leg het resultaat voor aan GS en PS
• Zodat er input ligt als we de Omgevingsvisie gaan 

actualiseren en voor andere toekomstgerichte trajecten



Waarom een spel?
• Om mensen een setting te bieden waarin ze los kunnen komen uit hun 

normale routine.
• Om het nadenken over de toekomst een stimulans te geven door mensen 

te laten stretchen in hun denken.
• Om verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek brengen.

Team Strategie heeft daarom in samenwerking met bureau Goudvisie en met 
behulp van medewerkers van alle afdelingen een spel ontwikkeld.



Wat doet het spel?
• Legt de focus op thema’s die mensen nodig hebben 

voor een goed leven (dus van onderop).
• Biedt toekomstverhalen aan om de verbeeldingskracht 

te stimuleren en scherp te krijgen wat mensen wel of 
juist niet willen.

• Stelt verschillende vragen om meerdere invalshoeken  
aan bod te laten komen.

• Stimuleert dat deelnemers zich verdiepen in elkaar.



Ervaringen tot nu toe:
Het spel: 
• leidt tot levendige gesprekken;
• stimuleert verbeeldingskracht;
• zet mensen aan het denken;
• smaakt naar meer.



Citaten van deelnemers:
“DIT SPEL ZIT ECHT GOED IN ELKAAR.”

“Goh, dit zet je echt aan het denken.”

“We hebben vanavond echt strategische gesprekken gevoerd met elkaar.”

“Dit spel wil ik ook met mijn studenten spelen.”

“WIJ ZIJN OOK BEZIG MET EEN TOEKOMSTVISIE. MOGEN WIJ DIT SPEL OOK INZETTEN OM MET ONZE DOELGROEP IN GESPREK TE GAAN?”

“WAT FANTASTISCH OM MET ZOVEEL UITEENLOPENDE MENSEN DIT GESPREK TE VOEREN. HIER MOETEN WE ECHT MEE VERDER.”

“Dit is echt hoe overheden de betrokkenheid vanuit de samenleving kunnen organiseren. Samen op zoek naar oplossingen en 
die dan ook samen verder uitwerken.”



De 
vervolg-
stappen

Zomer 2022: Opbrengst van de spelsessies die al zijn 
gespeeld verwerken.

4e kwartaal ‘22: Opbrengst voorleggen aan wetenschappers 
en dwarsdenkers voor reflectie en advies.

4e kwartaal ‘22: Opbrengst voorleggen aan Provinciale 
Staten en gemeenteraden en AV waterschap 

2023: Perspectieven Flevoland2050 opbouwen en 
vormgeven via verhaallijnen, 
toekomstkaarten, panorama’s en via 
inrichtingsprincipes, transitiepaden en 
projectvoorstellen.



Er werd volop en fanatiek gespeeld…



…en er werd veel gezegd en besproken


