Programma Metropoolconferentie woensdag 27 maart 2019

Tijd
Vanaf
18.45

Activiteit
Ontvangst

19.15 uur

Opening en welkom
Gezamenlijke start van de vernieuwde samenwerking.
Presentatie Panorama Nederland
Panorama Nederland het ruimtelijke toekomstperspectief op Nederland.
Toelichting door Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

19.30 uur

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De
klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar
hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming
van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen
zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

20.15 uur

21.00 uur

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een
optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen
uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders
werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.
Tentoonstelling Panorama Nederland
Onder het genot van een drankje elkaar ontmoeten rondom de tentoonstelling
Panorama Nederland.
Interactieve lezing door Annette Nobuntu Mul
Ubuntu; een integrale kijk op samenwerken en samenleven
“If you wanna go fast go alone. If you wanna go far go together”. Nelson
Mandela+
We beseffen steeds meer, dat we in onze families, organisaties en huidige
samenleving complexe vraagstukken niet meer individualistisch opgelost
krijgen. Samenzorg, co-creatie, samenwerken, participatie, duurzaamheid,
diversiteit en dialoog zouden zoal de richtinggevende antwoorden moeten
bieden op onze vraagstukken zoals energietransitie, transitie landelijk gebied
maar ook op vraagstukken als inclusieve samenleving.
Toch hebben we nog niet de antwoorden voor deze complexe vraagstukken.
We werken met elkaar in een bestuurlijk netwerk. Maar hoe doen we dat, hoe
gaan we complexe vraagstukken in samenwerking aanpakken?
Vanuit een ander perspectief willen wij dit eens onder de loep nemen. Daarvoor
hebben we Annette Nobuntu Mul uitgenodigd.
Zij gaat in haar lezing in op wat wij in onze Westerse samenleving kunnen leren
van Zuid-Afrika? Het land dat worstelt met het verleden van Apartheid naar
éénheid in diversiteit: de regenboognatie. Hoe zou een andere invalshoek, van
een andere cultuur, ons kunnen helpen in het maken van de volgende
verbindende en gewenste stappen om samen van betekenis te zijn voor onze
prachtige en potentievolle regio. Annette ontmoette voor haar boek ‘Opsoek
naar Ubuntu’, o.a. een oud-bewaker van Nelson Mandela.
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21.45 uur

22.00 uur
22.30 uur

2

Aan de hand van verschillende anekdotes uit haar reizen, gaat Annette in op de
volgende onderwerpen:
• Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit?
• Hoe krijgen we het algehele commitment bij besluitvorming?
• Wat betekent dit voor ons leiderschap, onze grondhouding in de
samenwerking met elkaar?
• Hoe dragen wij bij aan onze gemeente, onze regio en onze samenleving?
Met elkaar in gesprek n.a.v. de presentatie van Annette
Welk inzicht heeft deze presentatie jou gegeven? Wat kunnen wij als
raadsleden en bestuurders leren van Zuid-Afrika? Hoe draag jij bij aan onze
regio en onze samenleving?
Afsluiting en borrel
Einde

