In november verscheen de FSP-publicatie ‘Leven in Fryslân’. Uit dit onderzoek kwamen vier grote uitdagingen voor Fryslân naar voren:
vergrijzing, minder jongeren, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, en een toenemende druk op het landschap. Hoe kunnen
we deze uitdagingen het hoofd bieden? Hoe zorgen we ervoor dat Fryslân ook in de toekomst een provincie is waar het goed wonen, werken
en leven is? Die vraag staat centraal in het programma voor deze middag.

// PROGRAMMA
12:30 uur

Inloop

13:00 uur

TakomstLabs rondom vier verschillende uitdagingen

14:00 uur

Ingrid van de Vegte, directeur-bestuurder FSP, over de vier grote uitdagingen voor Fryslân

14:30 uur

Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente,

		

over de uitdagingen voor bestuur, beleid en organisaties

15:30 uur

Pauze

16:00 uur

Paneldiscussie met vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties,

		

onder leiding van dagvoorzitter Afke Boven

17:00 uur

Informele afsluiting met hapje en drankje

Over de workshops*)
TakomstLab # 1 Armoede anders bekeken
Welke groepen zullen bij een volgende economische crisis onder de armoedegrens wegglijden? En welke partijen kunnen dan
bijdragen aan een evenwichtige aanpak van deze armoedeproblematiek? In dit Lab onderwerpen we ons ’sociaal contract’ aan
een stresstest in een realistische confrontatie met mogelijke toekomstscenario’s.

TakomstLab # 2 Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt
Een regio die vooruitkijkt, werkt aan de veerkracht om veranderingen te incasseren en te zorgen dat ze daar een antwoord
op heeft. Gemeenten kunnen onderwijspartijen, ondernemers en beroepsbevolking verbinden voor een veerkrachtige
arbeidsmarkt. Maar daarvoor is een gezamenlijk beeld nodig van menselijk kapitaal. In deze workshop geven we samen een
aanzet tot een verbindend toekomstbeeld.

TakomstLab # 3 De kansen van vergrijzing
Geïnspireerd door actuele inzichten in de veranderende leefsituatie van ouderen en hun naasten verkennen we in dit
Lab welke maatschappelijke kansen vergrijzing met zich meebrengt. Kan de vergrijzingspiek rond 2040 als ‘versneller’ van
maatschappelijke transities worden benut wanneer we daar de komende jaren de goede voorwaarden voor scheppen?

TakomstLab # 4 De strijd om de ruimte
Als we de betrokkenheid van inwoners bij het landschap en de energietransitie bekijken, welke spanningen kunnen we
dan verwachten bij ruimtelijke ingrepen voor de aanleg van zonneweides, windmolenparken en andere bovengrondse
energiebronnen? Met deelnemers aan dit Lab zoeken we naar ‘hittemomenten’ in de strijd om de ruimte en naar ‘hefbomen’
om tot duurzame oplossingen te komen.

*) Aanmelding vooraf is verplicht
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