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Onderwerp Toelichting Document Besluit Wie

woensdag 6 juli 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda Amk: Sadhana, Mirjam, Hans, Gerbe  Digitaal: Sietze Te gast: strategen Karin en Valerie
3. Besluitenlijst 6-4-2022 Conform vastgesteld 
4. Terugkijken op 22 juni 
bijeenkomst dialoog PS-
GS

memo met varianten: Discussie: dialoog is een middel; betrokkenheid vergroten. We noemen het 
geen dialoog. Wel serieua spelen met vensters op de toekomst: welkom bij de toekomst. Maak er 
een trioloog van. Stem van de inwoner is gehoord en wordt toegelicht. In de LTP 
(wel/nietlegitimatie voor besluitvorming)of in de dialoog, nee een trioloog. Program boer Kok in 
de Aviodrome. Er wordt informtaie opgehaald die statenleden meegeven voor besluitvorming. 
Conclusie: wel het spel spelen, inwoners uitnodigen voor bijeenkomst in september, Plannen op 
de middag met starten met lunch van ca. 12.00 - 14.30 uur. 

5. a.Presentatie 
Flevoland 2050 door de 
strategen; b. aansluitend 
wat betekent dit voor 
geplande dialoog PS GS 
op 21 september?

Presentatie zit al bij de stukken. Instrumenten: toekomstkaarten en panorama Flevoland met 
keuzeopties.
Gesprek aangaan met een spel over de toekomst van Flevoland.Piramide Maslov bepaalde de 
thema's van onderop. 190 deelnemers gehad. Spel kan wijzigen afhankelijk van de doelgroep 
zoals jongeren. Resultaten worden na zomer gepresenteerd aan college. Reflectie door 
wetenschappers en dwarsdenkers volgt. Levert bouwstenen op voor actualisatie Omgevingsvisie. 
Opbrengst gaat naar raden, waterschap AV en PS. Volgend jaar perspectieven aanbieden als 
eindprodukten en overdragen. Suggesties gedaan vanuit wg: begin in relatie en kennis maken, 
spel is na tryout aangepast met aanvullende vragen (wat wordt de belangrijkste toekomstvragen 
(joker) en integraliteit  verandert in eigen toekomstbeeld /scenario maken en gebruik van 
dobbelstenen, spel bevat dialoogaspecten, maar je moet wel als groep tot een gezamenlijke 
oplossing komen (sturen door spelleiders op waarden als hoop, angst en verlangens; bouw de 
dialoog daarover in). Masterclass deelnemers verdelen over de groepen. A4 met geleerde lessen 
as hulpmiddel naar spelleiders (wait, is het jou te doen, etc). 6/7 groepen zijn te draaien met 11 
spellen (2 per persoon). Groepen van 4 tot 6 personen.
90 minuten is wenselijk. Intentie wordt uitgesproken of we het samen doen. 

6. a.Terugkijken op de 
vier masterclasses door 
bureau Egostrippen en 
6.baanbod voor de 
toekomst

Akkoord met evaluatieformulieren aan deelnemers masterclass. Uitkomst betrekken in 
eerstkomende werkgroep PS-GS op 28 september 

7. Terugkijken op de 
barbecue

tkn

8. Rondvraag
9. Sluiting

1. Opening
2. Vaststelling agenda Afwezig: Sadhana
3. Besluitenlijst 2-2-2222 Akkoord
4. Masterclass 'De 
Flevolandse dialoog'

Ervaringen gewisseld. Uitdaging blijft hoe je een 'empathische lus' kunt gebruiken in een politiek 
debat. Wellicht dan tijdens de nazit.

5. Programma voor de 
dialoogsessie op 22 juni

Akkoord met de hoofdlijnen. Peter Joosten de interactie-opzet laten doen ipv een Tedtalk. 
Aanlsuiting op tweede deel daarin wel relevant.  Aviodrome heeft de voorkeur als locatie. Suggesties 
voor bijdrage Peter: maatschappelijke verharding en vluchtelingenstromen die langdurig gaan 
blijven. Lage opkomst bij verkiezingen...., boosheid, miskenning, geen vertrouwen in politiek. Van 
verzuilde samenleving naar netwerksamenleving. Rol van de pers. Gevolgen van bubbels voor de 
politieke verbinding  en participatie. Jongere generaties communiceren anders. Bestuurlijke 
vernieuwing en toekomst politieke partijen. Hoe ziet de politieke landkaart er straks uit? Hoe ziet 
Flevoland er straks uit? Wat voor politieke structuur is daarbij relevant. Politici meer buiten 
provinciehuis?  Welvaart versus kansenongelijkheid. Trialogen?  Paar rode draden:welvaart versus 
welbevinden; dialoog met de samenleving (trialoog), vertrouwen in de politiek/boosheid

6. Sociale bijeenkomst Hans: barbecue is op derde donderdag in juni: 16de . Feestcommissie Amanda/Han worden 
betrokken. Muziek (shanty, karaoke) door PS is een suggestie.

7. Rondvraag Yvonne: signaleert een grote afwezigheid van collega's bij belangrijke bijeekomsten. Kleine groep 
belangstellenden moet je wel meenemen en niet de dupe laten worden.
Cora: Serious game in ontwikkeling. Mei/juni gereed. Volgend keer presenteren.

8. Sluiting Volgende bijeenkomst op 6 juli, 14.00 uur. Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng.
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1. Opening
2. Vaststellen agenda 2909716 Afwezig: Hans, Sadhana, Yvonne
3. Terugblik eerste 
masterclass

De terugblik leert ons : Dat er vanmorgen veel geleerd is. De werkvormen spraken aan. Vraag rijst 
hoe het doel om na de bijeenkomsten masterclass als deelnemer in staat te zijn een dialoogsessie 
zelf te begeleiden behaald kan worden. En hoe wordt de kennis gedeeld met de nieuwe staten? 
Opgemerkt wordt dat de dialoog ook gebruikt kan worden in het proces participatie van de 
ambtelijke organisatie. Ambtelijke organisatie is doelgroep naast PS en GS. Wellicht dat Elkie nog 
ondersteund kan worden in de begeleiding van de werkgroepen. Griffie beidt haar aan een kort 
voroverleg te hebben voor een bijeenkomst masterclass plaatsvindt. 
Griffie zal initiatief nemen om voorstel te maken. NB Inmiddels lopen de vooroverleggen

griffie

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).

Het aanbod van de OFGV om gebruik te maken van de faciliteiten zoals een tent staat. Hans wordt 
nog gepolst over de plannen van de ambtelijke organisatie.
Griffie polst Hans 6-4 over svz feest.

griffie, 
hans

5. Mogelijk vervolg op 
Dialoogsessie

Verkennen mogelijk onderwerp. Er wordt mbv groslijst Perspectiefnota 2022 gebrainstormd. Conclusie is dat deze onderwerpen te 
veel politiek inhouden. Uitkomst: we gaan op zoek naar een aansprekende futuroloog die ons 
meeneemt in de trends voor Flevoland richting 2050. Griffie komt met een voorstel voor programma 
op 22 juni.

griffie

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

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

woensdag 2 februari 2022

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

woensdag 6 april 2022



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.

woensdag 29 september
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