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Bouwen aan de toekomst van je regio 

Mondiale ontwikkelingen en crises hebben grote impact op regionaal niveau en doorkruisen lopende gebieds-

programma's. Er vindt een heroriëntatie plaats op aanpak van dierziekten, toekomst van de landbouw (Com-

missie Van Doorn), landschapsbeheer en economische ontwikkeling. Nieuwe uitdagingen voor regio en platte-

land zijn veelbesproken onderwerpen, maar wie gaan daar invulling aan geven? De financiën worden drastisch 

teruggeschroefd. Welke hulpmiddelen zijn nog voorhanden? Regio's zijn steeds meer op zichzelf aangewezen 

om hun eigen toekomst vorm te geven. Deze masterclass biedt handreikingen en praktijkvoorbeelden. 

 

Omgaan met onzekerheid 
 
Economieën en beleid verschuiven van 

een nationaal-mondiale naar een regio-

naal-mondiale oriëntatie. Regio's wor-

den steeds belangrijker. Daardoor ont-

staan nieuwe kansen, maar welke? Hoe 

speel je daar op in? 

De gevolgen van de financiële crisis wor-

den eigenlijk nu pas zichtbaar bij de be-

grotingen voor 2012. Hoe kunnen we 

leren omgaan met een onzekere, maar 

uitdagende toekomst? 

 

Initiatief vanuit de regio 
 
Veranderende kaders en minder knik-

kers vragen om meer initiatief vanuit de 

regio. Eigen verantwoordelijkheid, inno-

vatiever ondernemerschap, meer zelf-

organisatie en anders leren samenwer-

ken zijn de uitgangspunten. Burgers en 

bedrijven vormen samen met lokale 

trekkers de drijvende kracht. De Futures 

Game biedt hen handvatten. 

 

Focus op waardecreatie 
 
Door de bezuinigingen wordt scherper 

gelet op resultaten. Succesvolle regio-

ontwikkeling draait om waardecreatie 

voor ondernemer, consument en sa-

menleving in de regio. De meerwaarde 

moet efficiënt en snel gerealiseerd kun-

nen worden en aansluiten bij het bij-

zondere van de regio. Het gaat om het 

vinden van passende combinaties van 

recreatie, cultuurhistorie, gezondheid, 

natuur, energie en leefbaarheid. Wat 

zijn goede voorbeelden? Hoe stimuleer 

je regionale waardecreatie?  



Wat is de Futures Game? 

De Futures Game is een simulatiespel. 

De deelnemers werken in groepjes aan 

een gebiedscasus. Met een set uitgangs-

punten en een kaart van een fictief 

gebied beslist u samen hoe de gewenste 

toekomst vorm krijgt. Tijdens het 'spel' 

geeft de leiding informatie over veran-

derde omstandigheden, die u moet ver-

werken in de casus. Op deze speelse 

wijze ontdekt u zelf hoe u in uw regio 

kunt omgaan met veranderingen en 

succesvol kunt bouwen aan de ge-

wenste toekomst. 

 

Waar komt het vandaan? 

De Futures Game is gebaseerd op sce-

narioplanning. Het Australisch-Ameri-

kaanse Future iQ Partners heeft die me-

thode aangepast en uitgebreid. Ze past 

deze benadering al tien jaar met succes 

toe in community building en revitalise-

ring van sociaal-economisch zwakke re-

gio's. Anders dan in vele Nederlandse 

gebiedsontwikkelingsprocessen is deze 

aanpak niet gebaseerd op de trits 

beleidsontwikkeling - planvorming - uit-

voeringsprogramma - projecten. De be-

nadering van Future iQ Partners gaat uit 

van de kennis, kracht en het initiatief 

van een regio. De methodische aanpak 

voegt professionaliteit toe aan initiatie-

ven, die wel de spirit en een toekomst-

beeld hebben, maar de instrumenten 

ontberen om sturing te geven aan het 

proces.  

Regiowaarde haalt deze expertise naar 

Nederland, omdat deze benadering van 

grote waarde kan zijn nu de ver-

antwoordelijkheid voor ontwikkeling en 

initiatief verschuift van nationaal en 

provinciaal naar regionaal-lokaal niveau.  

 

Voor wie? 

Deze masterclass biedt een kennisma-

king met de toepassingsmogelijkheden 

van scenariotechnieken. Ze richt zich 

vooral op deelnemers die vanuit hun 

beroep of lokaal-bestuurlijke functie be-

zig zijn met gebiedsontwikkeling. Maar 

de Futures Game is als onderdeel van 

een gebiedsworkshop ook interessant 

voor stimulering van bewustwording en 

betrokkenheid in de eigen regio. In de 

masterclass kunt u het zelf ervaren. 

Waar leidt het toe? 

Het 'spel' stimuleert tot kritisch denken 

over de toekomst en helpt deelnemers 

de vaardigheden te ontdekken om met 

onzekerheden om te gaan. De Futures 

Game biedt handvatten voor besluitvor-

ming en aanscherping van leiderschap. 

Daarmee draagt deze simulatiebenade-

ring bij aan professionalisering van 

gebiedsontwikkeling en versterking van 

het aanpassingsvermogen van regio's. 

 

Resultaat van de masterclass 

De masterclass biedt u: 

• inzicht hoe mondiale trends de toe-

komst van een regio beïnvloeden 

• internationale best practices in ge-

biedsontwikkeling op lange termijn 

• overzicht van beschikbare technie-

ken en benaderingswijzen om de uit-

dagingen in uw regio op te pakken



 

 

Masterclass programma  

 

09.00 Ontvangst en registratie 

09.30 Betekenis van de veranderde context voor regio-ontwikkeling 

Marien Sonneveld, Regiowaarde 

09.45 Regionale waardecreatie als focus voor doelgerichte samenwerking 

Ronald de Graaff, LEI – Regionale Economie & Ruimtegebruik 

10.15 Audiovisuele presentatie van 'global challenges' en cases van 

gebiedsontwikkeling 

10.45 Pauze 

11.15 Scenario planning en de Futures Game. Impact van mondiale ontwikkelin-

gen op lokale besluitvorming. Introductie van technieken voor versterking 

van de kracht van de lokale bevolking naar een gedeelde visie. Succesvolle 

voorbeelden van buitenlandse regio's en impactstudies. Instructies voor het 

simulatiespel. Juliet Fox en David Beurle, Future iQ Partners. 

12.30 Lunch 

13.30 Futures Game. In kleine groepen werkt u aan 

een concrete gebiedscasus. Via interventies 

van de spelleiding leert u inspelen op ver-

anderende omstandigheden. Instructies in het 

Engels, groepsoverleg in het Nederlands. 

15.30 Pauze 

15.45 Workshop: bespreking van het simulatiespel. Lessen trekken hoe u kunt 

bouwen aan de toekomst in uw eigen regio. David Beurle, Juliet Fox. 

17.00 Terug- en vooruitblik. Welke verdieping en professionalisering is wenselijk 

of noodzakelijk bij de verschuivingen in regio- of plattelandsontwikkeling? 

Aan welke ondersteuning is dan behoefte? 

17.15 Netwerkborrel en afsluiting 

David Beurle heeft een 

brede ervaring: van platte-

lands- en community-ont-

wikkeling met boeren en 

Aboriginals. tot internatio-

nale handelsrelaties en 

rechterhand van de minister van Land-

bouw. Na oprichting van Future iQ Part-

ners heeft David aan duizenden mensen 

in Europa, Noord-Amerika en Australië 

leiderschapstrainingen gegeven. Zijn mis-

sie is instrumenten en vaardigheden te 

verschaffen aan personen die bewust kie-

zen zich in te zetten voor vitale regio's. 

Juliet Fox heeft expertise in 

ontwikkeling van benade-

ringen die organisaties en 

lokale gemeenschappen in 

staat stellen om beter in te 

spelen op snelle verande-

ringen. Ze heeft tien jaar gewerkt als 

universitair hoofddocent in de VS en het 

buitenland en heeft meer dan twintig jaar 

ervaring in strategische planning en lei-

derschapscoaching. Zij wordt ingescha-

keld door overheden, onderwijs, bedrijfs-

leven, lokale gemeenschappen en belan-

gengroepen vanwege haar ervaring om 

met mondiale veranderingen om te gaan. 

Ronald de Graaff is socio-

loog en werkt bij LEI - Wage-

ningen UR, afdeling Regio-

nale Economie & Ruimte-

gebruik. Als senior project-

leider en procesbegeleider is 

hij actief op de thema's ontwikkeling lan-

delijk gebied, recreatie en ruimte, sys-

teeminnovaties en kennismanagement. 

Ronald doet in opdracht van overheden, 

bedrijfsleven en maatschappelijke organi-

saties onderzoek met een sterke nadruk 

op interactie en participatie. 

Marien Sonneveld heeft 

als landbouwkundige en 

organisatieadviseur jaren-

lange ervaring in de zake-

lijke dienstverlening voor 

de agro-sector en voor pu-

bliekprivate samenwerkingsverbanden . 

Als zelfstandig professional richt hij zich  

met Interactive Consult op programma-

ontwikkeling en partnerships om regio's 

te faciliteren in hun ontwikkeling naar 

een duurzamer samenleving. Hij was 

directeur en is nu interim bestuurder van 

Regiowaarde. 

Cursief aangeduide delen van het 

programma zijn Engelstalig.  



 

Voor wie interessant 

In de masterclass maakt u kennis met 

technieken die in uw eigen regio kunnen 

worden toegepast. De bijeenkomst is dan 

ook vooral interessant voor wie regionaal 

actief zijn met gebiedsontwikkeling zoals 

regiovertegenwoordigers, bestuurders en 

projectleiders ('trekkers'), professionals. 

 

Datum en locatie 

Datum vrijdag 16 december 2011 

Ontvangst vanaf 9.00 uur 

Bijeenkomst van 9.30 uur tot 17.15 uur 

Locatie Eemlandhoeve 

Straat Bisschopsweg 5b 

Plaats 3752 LK Bunschoten 

www.eemlandhoeve.nl/route.html  

 

Prijs 

Deelname kost € 195,= per persoon 

exclusief BTW inclusief lunch en borrel. 

 

Inschrijving 

Aanmelding via het inschrijvingsformulier 

op www.regiowaarde.nl/futuresgame of 

per fax: 0181 – 66 91 14 na downloaden 

van het formulier. Na aanmelding krijgt u 

een ontvangstbevestiging en de factuur. 

Na betaling sturen wij u circa een week 

van tevoren uw definitieve inschrijving. 

Organisatie 

De masterclass is een activiteit van het Expertisenetwerk Regiowaarde en wordt na-

mens Stichting Regiowaarde met hulp van Netwerk Platteland georganiseerd door 

Interactive Consult, met inhoudelijke inbreng door Future iQ Partners en LEI – 

Wageningen UR. 

 

Stichting Regiowaarde 

p/a Tilburg University 

Warandelaan 2 

Postbus 90153 

5000 LE  Tilburg 

e-mail: info@regiowaarde.nl Contact: Marien Sonneveld 

website: www.regiowaarde.nl mobiel: 0622 – 94 23 18 

 

Partners 

 

Future iQ Partners is een mondiaal opererende adviesorganisatie 

gespecialiseerd in ontwikkeling van diensten om regio's en orga-

nisaties te helpen zelf vorm te geven aan hun eigen toekomst. 

 LEI - Regionale Economie & Ruimtegebruik maakt deel uit van 

Wageningen University & Research centre. Ze richt zich op de 

economische en bestuurlijke kant van plattelandsontwikkeling. 

Interactive Consult organiseert samenwerking, begeleidt gebieds-

ontwikkelingsprocessen en versterkt de kracht van regionale part-

ners bij hun streven naar een vitale regionale samenleving. 

 

Meer informatie? 

www.regiowaarde.nl/futuresgame  10.224-24.2 


