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VRAAGSTELLING

De opdracht proefprojecten LNDW heeft een tweele-
dig doel. In eerste instantie heeft ze de bedoeling een 
beeld te krijgen van de manier waarop de Vlaamse 
Overheid lokale overheden ondersteunt in hun tran-
sitieopdracht naar meer duurzame wijken. Anderzijds 
tracht deze opdracht uit te zoeken wat er door loka-
le overheden en initiatieven verwacht wordt van de 
Vlaamse Overheid.

OPZET

Om dit te bereiken werd een eerste onderzoek opge-
bouwd als een gedeeld leertraject met verschillende 
beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid. Meer spe-
cifiek	namen	de	Vlaamse	Landmaatschappij,	het	De-
partement Omgeving, het team Vlaams Bouwmeester, 
het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departe-
ment Kanselarij en Bestuur (tevens de opdrachtgever) 
actief deel aan deze opdracht.

In dit traject werd in vier gerichte workshops ingegaan 
op het aanbod van de Vlaamse Overheid richting lokale 
besturen. 

Om een beeld te krijgen van wat er door lokale overhe-
den en wijkinitiatieven verwacht wordt van de Vlaamse 
Overheid i.v.m. de transitie naar duurzame wijken, werd 
daarnaast een veldonderzoek uitgevoerd. Binnen deze 
‘veld-scan’ werd er getracht een beeld van de ver-
wachtingen en vragen te schetsen die er leven bij loka-
le initiatieven en experten. 

Deze scan probeert inzicht te geven in de verschillende 
successen en knelpunten die onderdeel vormen van 
het transitietraject naar een duurzame wijk. Op basis 
hiervan kunnen verschillende terugkerende situaties 
worden	geïdentificeerd	waarop	de	Vlaamse	overheid	
haar ondersteuningsprogramma’s kan organiseren. Tus-
sentijds werd er teruggekoppeld met verschillende ste-
den en gemeenten via de transitiearena ‘Slim Wonen 
en Leven’, die samen met de VVSG werd georganiseerd 
op donderdag 6 december 2019. Vervolgens zijn ver-
banden gelegd tussen de uitkomsten van deze scans 
en bevragingen.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Op de bladzijde hierna is een korte samenvatting te 
vinden van de twee sporen waarop het onderzoek 
werd gevoerd. Het dubbel blad toont de relatie tussen 
enerzijds de 8 hoofdconclusies van de organisatie-scan 
langs Vlaamse zijde en anderzijds 10 terugkerende 
typesituaties met 16 inzichten uit het veldonderzoek 
inclusief de bevindingen uit de Woondag. Dit rapport is 
als dusdanig in beide ‘richtingen’ te lezen, waarbij het 
ene spoor als ondersteuning van het andere kan wor-
den beschouwd en vice versa. 

Deze bevindingen bevinden zich bewust op een zeker 
abstractieniveau. In een mogelijk vervolg op dit onder-
zoek zullen de bevindingen toegepast moeten worden 
op  bestaande of nieuwe Vlaamse initiatieven richting 
de lokale overheden  
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0. INLEIDING 



A.   LOKETFUNCTIE 
Hoe vindt een gemeente of initiatief zijn weg tussen 
verschillende Vlaamse organisaties? Hoe komen ze 

binnen in de beleidscirkel? Hoe gaan deze organisaties 
om met interdisciplinaire vragen van gemeenten en hoe 

kunnen zijn het best doorverwijzen?

 

B.   KENNISDELING 
Hoe schalen we projecten op, evalueren we trajecten en 
delen we daar best-practices uit? Hoe operationaliseren 

we kennis zorgen we voor uitwisseling tussen 
verschillende gemeentes? 

C.   BEHAPBAAR OP WIJKNIVEAU 
Hoe pakken we transities aan op wijkniveau? Hoe cluster 
je complexe maatschappelijke uitdagingen in behapbare 

opdrachten/projecten? Hoe vertaal je, als lokale overheid, 
de veelal geïntegreerde Vlaamse duurzaamheidsambities 

in iets wat werkbaar is op wijkniveau?

D.   ONTKOKERING 
Hoe bouwen we trans-disciplinaire partnerschappen en netwerken? Hoe installeert Vlaanderen zowel inhoudelijk 

als organisatorisch een brede en proactieve verkenning van sociaal-ruimtelijke thema’s op zowel het lokale als het 
Vlaamse niveau?  

E.   KOPPELEN VAN ROLLEN EN INSTRUMENTEN 
Hoe kunnen we meer strategisch inzetten op de koppeling tussen verschillende instrumenten en maken we één 
verhaal vanuit het verloop van een wijkproces? Hoe halen we nog meer winst uit een betere afstemming tussen 

instrumenten, zorgen we dat deze elkaar niet tegenwerken en verzorgen we een vlotte overschakeling van 
verschillende rollen in verschillende projectfases?

F.   SUBSIDIARITEIT 
Hoe gaan we als Vlaamse overheid om met een nieuwe coachende rol? Hoe kunnen we gemeenten versterken 

en verzelfstandigen maar houden we richting, sturing en een zekere zichtbaarheid en legitimiteit? We merken 
dat de Vlaamse Overheid zijn rol als facilitator tijdens het uitvoeren van lokale projecten beperkt opneemt. Is 

het onze rol om daarin te ondersteunen of valt dit volledig in handen van lokale gemeenten, ontwikkelaars en 
intercommunales? 

G.   AMBITIENIVEAU 
Hoe kunnen we het ambitieniveau van verschillende partijen hoog houden? Ook wanneer Vlaanderen naar de 

tweede lijn verschuift? 

H.   NAZORG 
Hoe kunnen we trajecten langer opvolgen? We merken dat de Vlaamse Overheid niet of zeer weinig actief is op 

het vlak van nazorg. Het inzetten op nazorg vergt een andere manier van werken aangezien het engagement vergt 
die over een lange tijd kan worden gespreid. Om dit te kunnen organiseren gaan er nieuwe, zelfsturende manieren 

van werken moeten worden ontwikkeld. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES ORGANISATIE-SCAN GEMEENSCHAPPELIJKE INZICHTEN VELD-SCAN
REFLECTIE EN VALORISATIE

1. Meerwaarde van goede monitoring en kennisdeling

AMBITIEKADER

2. Meerwaarde en noodzaak van voldoende hoge am-

bities 

3. Meerwaarde van ambities voor langere periodes over 

domeinen heen op een voldoende grote schaal

METHODE HERGEBRUIK

4. Meerwaarde van het eigen maken van ondersteu-

nende methodes in het organiseren en structureren van 

het proces

SYNERGIEËN

5. Meerwaarde van het zoeken naar synergieën met an-

dere programma’s

EXPERIMENT

6. Mogelijkheid van experimenten de ruimte te geven om voorbij beleidskaders te kijken en uiteenlopende (deel)

effecten	te	bekomen.	

7.	Noodzaak	van	voldoende	(organisatorische	en	financiële)	ruimte	en	tijd.

8. meerwaarde van het internationale subsidies

MULTI-ENGAGEMENT

9. Meerwaarde van een ruim netwerk van sterke partners bij de opstart

10. Noodzaak van goede, duidelijk vastgelegd afspraken

11. Meerwaarde van een actief participerende of aanspreekbare Vlaamse Overheid

12.	De	noodzaak	aan	sterke	sleutelfiguren

ONDERHANDELEN

13. Belang van een voldoende gesteunde lokale overheid die het project met private partijen en andere overhe-

den kan onderhandelen en bewaken

 

NETWERKOPBOUW

14. De meerwaarde van een blijvend en veerkrachtig netwerk 

 STOK ACHTER DE DEUR

15. Meerwaarde van een systematisch objectiverend instrument

NAZORG

16. Nood aan continuïteit van afspraken en ondersteuning
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Om de brug te slaan tus-
sen verschillende organi-
saties en wijkinitiatieven 
werd voor dit onderzoek 
een kader geschept waar-
binnen de verschillende 
deelonderzoeken konden 
worden samengebracht. 
Hiervoor werd parallel met 
het onderzoek op zoek 
gegaan naar een manier 
om verschillende resulta-
ten in een proces weer te 
geven. Uiteindelijk zou dit 
leiden tot de zogeheten 
‘beleidscirkel’, deze sche-
matische	figuur	omvat	
zowel de voornaamste rol 
van de Vlaamse overheid, 
de verschillende fases van 
een project als enkele te-
rugkerende situaties. 

Deze cirkel vormt de ba-
sis om resultaten weer te 
geven en met elkaar in 
verband te brengen. Het is 
dus tevens een werktool 
voor de interpretaties en 
reflectie	op	resultaten.	

1. ONDERZOEKSKADER
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ROLLEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
ROL VLAAMSE OVERHEID
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STELLINGENTRAJECT

OPMERKING OPMERKINGOPMERKINGRELATIE RELATIERELATIEVRAAG VRAAGVRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verannkering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

In de eerste plaats werd in dit onderzoek gekeken naar de rol die de Vlaamse Overheid speelt in het ondersteu-
nen van duurzame wijkinitiatieven. 

Tijdens de werksessies werd de rol van de vier presenterende organisaties weergegeven 
op een zelf ontworpen canvas met daarop coachende, regelgevende, faciliterende en 
ondernemende overheid. Hierbij werd duidelijk dat deze cirkel meer onderbouwing no-
dig	had	en	dat	de	verschillende	rollen	een	duidelijkere	definiëring	vroegen.	Daarop	werd	
een snelle studie gedaan op bestande modellen: 

De overheidsparticipatietrap is een bestaand model van de Raad voor het Openbaar Be-
stuur Nederland. Het toont de bestuurlijke rollen van een overheid, geordend naar stu-
ringsgraad.	Deze	figuur	is	interessant	omdat	het	vragen	stelt	over	hoeveel	een	overheid	
kan en moet ondersteunen. 

Deze	derde	figuur	toont	eerder	de	projectrol	van	een	overheid	en	zet	deze	uit	op	een	as-
senstelsel met horizontaal de verhouding tussen overheid en samenleving en verticaal 
de	mate	waarin	beleid	wordt	uitgevoerd	of	ontwikkeld.	Deze	figuur	wordt	meegenomen	
omdat ze niet alleen nadenkt over de rol van de overheid maar ook over de positie van 
de ontvanger (in dit geval de burger, maar in ons onderzoek evengoed de lokale overhe-
den). 

Bron: Raad voor het Openbaar 
bestuur (2012), Loslaten & Vertrouwen

Bron: De participerende overheid 
in een veranderende samenleving; 

Peter Kanne, I&O Research

Bron:	Endeavour	(2019),	eigen	figuur

Deze voorgaande onder-
zoeken werden uitein-
delijk samengebracht in 
onderstaand schema dat 
toont op welke manier de 
Vlaamse Overheid wijkini-
tiatieven ondersteunt. 
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EVALUERENDE
OVERHEID Sidenote: Opnieuw willen we 

het lezen van deze figuur op 
een bepaalde manier duiden. 
Een dienst of instrument 
kunnen op een zelfde moment 
verschillende rollen opnemen 
en hoewel ze elkaar aanvullen 
merken we toch dat er vaak 
vanuit één prioritaire of naar 
voor geschoven rol zichtbaar is. 

Ieder lokaal project doorloopt een aantal fases. Door deze te onderscheiden probe-
ren we inzicht te krijgen in het moment waarop wanneer bepaalde sleutelsituaties 
zich voordien en wanneer ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid het meest 
wenselijk is. In dit onderzoek onderscheiden we vier algemene fases, die in ieder 
project in meer of mindere mate worden doorlopen:  

• Visie-vorming: Binnen deze fase worden de richtingen en doelen van een 
project uitgezet. Het is de vertalingsstap van een groter verhaal, eerder 
getrokken lessen en een algemene problematiek naar een concreet 
invulling met eigen ambities. 

• Project-opbouw: In deze fase bevindt zich de voorbereiding van een project. 
Hier wordt een manier van werken bepaald en vormt men een coalitie om 
mee aan de slag te gaan. 

• Project-uitvoer:	Hier	wordt	een	project	effectief	uitgevoerd.	In	deze	
uitvoerende fase zijn menselijke contacten cruciaal en worden capaciteit en 
skills van doorslaggevend belang. 

• Projectevaluatie: Ieder project met overheidssteun dient, na opzet, te 
worden	opgevolgd	en	begeleid.	Niet	alleen	om	na	te	gaan	wat	de	effecten	
of resultaten zijn maar ook om lessen te trekken naar volgende trajecten en 
aangepaste visies. 

De	figuur	hieronder	toont	deze	vier	opeenvolgende	fases	in	een	doorlopende	cirkel.	
Een project kan meerdere malen deze cirkel doorlopen, bijv. door het project meer-
dere malen uit te voeren, of jaarlijks te evalueren en aan te passen. 

Sidenote: Het is belangrijk 
om deze figuur te blijven zien 
als een abstracte weergave 
om een gevoerd proces te 
verduidelijken. Wel doorloopt 
ieder project in bepaalde mate 
elk van deze vier fase en zullen 
deze bepalend zijn voor het 
soort ondersteuning dat een 
project verwacht. Ook kan een 
project zich in verschillende 
delen op meerdere plaatsen  in 
de cyclus bevinden, ook kan zij 
meerdere malende de cyclus 
doorlopen en aansluiten bij of 
opsplitsen in andere projecten. 

VISIE VORMING
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PROJECT UITVOER

Ook wanneer de onder-
steuning vanuit Vlaamse 
zijde werd bekeken, bleek 
het verhelderend om 
deze fases doorlopend 
cirkelvormig te tekenen. 
Zo wordt duidelijk dat de 
Vlaamse Overheid vele 
malen een project onder-
steunt, deze cirkel door-
loopt, hieruit leert en gra-
dueel overschakelt naar 
volgende projecten.

Klant

KlantKlant

Klant

afnemer
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EEN VERGELIJKEND KADER
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TERUGKERENDE SITUATIES

ROLLEN VAN EEN OVERHEID

PROJECT-FASES

Iedere fase van een wijkproject vraagt een andere manier van ondersteuning. Daarom werden binnen dit onder-
zoek de verschillende rollen van de Vlaamse Overheid gekoppeld aan de vier terugkerende fases. Deze twee 
systemen bleken redelijk goed te kloppen en geven een helder overzicht van ondersteuning doorheen de tijd. Op 
deze manier krijgen we: 

• Een ondernemende Vlaamse Overheid in visie-vorming-fase. In eerste aanleg wordt er vooral naar 
Vlaanderen gekeken om een ambitiekader te scheppen waarbinnen gewerkt moet worden. Lokale 
besturen kijken naar hogere overheden om richting -en bepaalde overkoepelende doelstellingen- te 
krijgen. Om deze doelstellingen vervolgens om te zetten in behapbare delen wordt een sturende en 
daadkrachtige overheid gevraagd, die mee in het veld komt initiëren. 

• Bij de opzet van een project wordt een meer coachende houding verwacht van de Vlaamse Overheid. 
Hier ligt de focus op het lokaal leren en verzelfstandigen om een project uit te rollen dat door de 
initiatiefnemer zelf gedragen kan worden. 

• In uitvoeringsfase kan de Vlaamse overheid best een faciliterende houding aannemen. Dit betekent dat 
zij problemen en knelpunten wegwerkt en tools aanbiedt die zo zelfstandig mogelijk gebruikt kunnen 
worden. 

• In latere fases wordt opnieuw naar de Vlaamse Overheid gekeken om mee te evalueren, enerzijds vanuit 
een	controlerende	gedachte	en	het	idee	dat	Vlaanderen	ruimte	kan	scheppen	voor	reflectie,	maar	vooral	
om de getrokken lessen mee op te schalen en door te vertalen naar volgende trajecten. Vlaanderen 
wordt hier als verantwoordelijke gezien om terug te koppelen naar bestaande visies en de grootste 
puzzel aan te passen samen met het bijhorende instrumentarium en regelgeving. 

Als derde bouwsteen bevat de beleidscirkel tien terugkerende situaties, dewelke gevonden tijdens het gevoerde 
veldonderzoek. Deze situaties schetsen de verschillende stappen en uitdagingen cruciaal zijn voor de transitie 
naar een meer duurzame wijk. Deze tien situaties zijn enigszins te koppelen aan de fase van het project en de 
meest	gewenste	rol	van	de	Vlaamse	overheid.	Hierdoor	kunnen		deze	terugkerende	situaties	in	dezelfde	figuur	
geplaatst worden. Vanzelfsprekend is dit geen harde indeling (bepaalde terugkerende situaties komen ook bij an-
dere fases van het project of bij een andere rol van de overheid voor).

Sidenote: Net zoals bij de rollen en fases blijft het van belang om deze cirkel te zien als een abstracte weergave, een 
tool om een verhaal te verduidelijken en geen absoluut sluitend schema. Het schema toont aan in welke fase van een 
project welke rol hoofdzakelijk gevraagd wordt van de Vlaamse Overheid en welke situaties regelmatig terugkeren. 
Ook de terugkerende situaties zijn enkel op hun meest voorkomende plaats getekend in functie van een bepaalde 
fase en/of rol. 

Ook deze terugkerende 
situaties werden gekop-
peld aan de verschillende 
projectfases, en daarmee 
eveneens aan de verschil-
lende rollen van de over-
heid. Het resultaat is de 
zogeheten ‘beleidscirkel’. 
De	basisfiguur	waarop	de	
resultaten van dit onder-
zoek worden gevisuali-
seerd, maar ook waarop 
wordt verdergewerkt en 
geconcludeerd. 

REFLECTIE EN VALORISATIE AMBITIEKADER

METHODE HERGEBRUIK

SYNERGIEËN

EXPERIMENT

MULTI-ENGAGEMENT

ONDERHANDELENNETWERKOPBOUW

STOK ACHTER DE DEUR

NAZORG
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AMBITIEKADER 
Vaak is een ambitiekader een belangrijke schakel om 
een project goed van start te kunnen laten gaan. Het 
werken vanuit een degelijke en gedragen visie geeft 
de mogelijkheid om meer geïntegreerd en over een 
langere termijn te werken.

METHODE HERGEBRUIK 
Doorheen de afgelopen jaren is er sterk ingezet op 
Vlaams beleidsinstrumentarium. Deze instrumenten 
kennen vaak al een zekere staat van diensten 
en hebben hier en daar ook voor een lokale 
beleidstransitie gezorgd.  

EXPERIMENT 
Het opzetten van experiment is een cruciaal element 
in het realiseren van duurzame wijkontwikkeling. Door 
experiment komt er ruimte vrij om voorbij de lopende 
gang van zaken te kijken en nieuwe pistes en concrete 
oplossingen te verkennen. 

SYNERGIEËN 
De gelaagdheid van duurzame wijkontwikkeling 
noodzaakt dat verschillende projecten en uitdagingen 
aan	elkaar	gekoppeld	worden.	Het	identificeren	
van synergieën heeft een wezenlijke impact op de 
draagkracht van een project. 

MULTI-ENGAGEMENT 
Transitietrajecten van duurzame wijkontwikkeling is een 
kwestie van samenwerken. Intern en extern moeten 
er coalities worden aangegaan om tot een sterk 
projectteam te komen met een langdurig engagement.

REFLECTIE EN VALORISATIE 
Het van op afstand bekijken van een gevoerd proces 

is op verschillende manieren waardevol. Het vormt de 
basis	van	reflectie	en	toekomstige	bijsturing,	maar	is	
ook een aanzet tot het ontdekken en valoriseren van 

(neven)effecten.	

NAZORG
Wanneer een traject een lange tijd duurt is het cruciaal 

dat er ruimte wordt voorzien om op tijd en stond te 
evalueren, lessen te trekken en volgende stappen te 

zetten. 

STOK ACHTER DE DEUR
Door de lange doorlooptijd van transitietrajecten is 
het noodzakelijk om doorheen het hele traject een 
stok achter de deur te houden. Vaak ingevuld door 

duidelijke indicatoren zorgt deze manier van werken 
dat het ambitieniveau steeds constant kan worden 

gehouden.

NETWERKOPBOUW
Doorheen een project is het cruciaal dat een blijvend 

en veerkrachtig netwerk wordt opgebouwd van waaruit 
snel kan gereageerd worden op nieuwe situaties.

ONDERHANDELEN
De samenwerking tussen verschillende partijen staat 

of valt bij het vinden van een vergelijk. Dit proces is 
verre van zelfsprekend en vergt een grote mate van 

expertise.

UITWERKING BELEIDSCIRKEL



In de vier workshops tij-
dens fase één bekijken we 
samen	een	specifiek	as-
pect van één van de deel-
nemende organisaties. De 
Vlaamse Landmaatschap-
pij, het Departement Om-
geving, het team Vlaams 
Bouwmeester en het 
Agentschap Binnenlands 
Bestuur  hebben elk, i.s.m. 
Endeavour, een presenta-
tie opgebouwd over een 
thema waarop samen met 
de rest van het Lerend 
Netwerk	werd	gereflec-
teerd. De uitkomsten hier-
van geven input voor de 
doorwerking naar verdere 
verdiepingen.  

2. ORGANISATIE-SCAN 
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AGENTSCHAP 
BINNENLANDS BE-
STUUR: STADSVER-
NIEUWING
Deze presentatie werd ge-
geven door Thierry Goos-
sens, Afdeling Stadsver-
nieuwing

VLAAMSE LAND-
MAATSCHAPPIJ: 
LANDINRICHTINGS-
PROJECTEN
Deze presentatie werd ge-
geven door Sirka Ludtke, 
Coördinator IPO en Be-
langhebbendenmanage-
ment20 2120 21
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DEPARTEMENT OM-
GEVING: ATRIUM 
LEREND NETWERK
Deze presentatie werd 
gegeven door Bert Leliè-
vre, beleidscoördinator 
Afdeling Adviseren en 
Participeren.

TEAM VLAAMS 
BOUWMEESTER: 
INSTRUMENTEN-
KOFFER
Deze presentatie werd ge-
geven door Julie Mabilde, 
projectverantwoordelijke 
Team Vlaams Bouwmees-
ter

INTRODUCTIE

In fase 1 werden vier workshops uitgewerkt door de le-
den van het Lerend Netwerk Duurzame Wijken. 

Iedere workshop begon met een presentatie van onge-
veer drie kwartier, waarbij de twee delen van een voor-
af ontworpen workshopcanvas door Endeavour werden 
ingevuld. Hierop kon vervolgens met post-its gerea-
geerd worden door vragen, opmerkingen of relaties bij 
te plaatsen bij de geschreven notities. Binnen deze dis-
cussie stond de eigen werking van de vier organisaties 
centraal. 

De opmerkingen werden vervolgens bediscussieerd 
en vormden een basis voor het zoeken naar gemeen-
schappelijke uitdagingen. Door vooraf aan iedere werk-
sessie een samenvatting te geven van de vorige sessie 
en steeds onderling relaties te leggen, evalueerden de 
gevoerde discussies doorheen de workshops van een 
eerder individueel naar een collectief perspectief met 
gemeenschappelijke elementen. 

LEESWIJZER

In het volgende wordt elke deelnemende organisatie 
kort toegelicht op basis van de gegeven presentatie. 
Daarbij wordt steeds gefocust op de (verschuivende) 
rol die deze Vlaamse overheidsorganisatie opneemt 
t.o.v. lokale actoren. Hierbij wordt steeds een letterlijke 
weergave gegeven van het gebruikte canvas en een 
interpretatie door Endeavour. 

Daarna wordt het traject van het gepresenteerde on-
derwerp toegelicht en wordt eveneens de vertaling 
naar canvas weergegeven op basis van zes factoren: 
versterken groep/netwerk, communicatie en stakehol-
ders, opbouw expertise, haalbare fasering, duurzame 
verankering en gedeelde expertise. 

Iedere toelichting eindigt met een kort overzicht van 
de gegeven succesfactoren, uitdagingen en relaties en 
een	samenvattende	figuur	die	in	een	verder	stadium	
gebruikt wordt om tot gedeelde uitdagingen te komen.

KADER & DOELSTELLING
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DEPARTEMENT OMGEVING: 
ATRIUM LEREND NETWERK

WORKSHOP

In de sessie van het Dep. 
Omgeving werd er gefo-
cust op de werking van 
het Atrium Lerend Net-
werk. 
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OPMERKING OPMERKINGOPMERKINGRELATIE RELATIERELATIEVRAAG VRAAGVRAAG

UITDAGINGEN EXPERIMENT

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

handhavende
 overheid?

Vergunningen afleveren
=> ‘the good old days’

+ meer beperkte rol
voor de overheid

netwerkfacilitator

capaciteitsopbouw

Goede ruimtelijke 
ordening

doorgeefluik regelgeving
ve

rb
re

ding va
n 

fo
cus a

ls 
uitd

aging

faciliterende overheid ondernemende overheid
Een faciliterende 
rol is obstakels 
wegwerken, dit 
betekent niet 
problematiseren. 

Waar liggen lokale 
overheden van wakker 
(input Yammertool)? 
Hoe interfereert dit 
met de shift in rol?  

VLM= Bruggenbouwer
veel ervaring met 
horizontaal betrekken

IPO-Aanpak
=> Leerervaringen
=> Hoe berijk je de 
dynamiek?

Inhoud actoren 
in GECORO’s? 

Wisselwerking
beleidsvoorbereiding

Eigen organisatie
Eigen 

agendabepaling

Beleidsraden? Wat moet er vanuit 
Vlaanderen gebracht 

worden? 

Wat moet er 
vanuit Vlaanderen 
gebracht worden? 

Voorbeeld lerend 
netwerk mobiliteit. 

+ labs, ateliers 
en andere 
beleidstrajecten

YAMMER

Virtueel FB-
platform

Stedenbouwkundigen & 
milieuambtenaren

Gelijkwaardige 
partners

Lokale kennis

TOP-DOWN 1.0?

ATRIA: 
3x per jaar
+- 4 per provincie => +-60 
per jaar
10 jaar
20 personen per atria

GELIJKWAARDIG 2.0

Hoe verbreed je 
een thematische 
focus? => Andere 
partners/expertise

Hoe ga je om met 
harde (belangen)
conflicten in een 
horizontale structuur 
(gem, pro, V.O.)?

KENNIS 
VERBREDEN: 
Hoe verkrijg je 
kennis van andere 
actoren (bijv. 
ontwikkelaars)? 

METHODES 
AANPASSEN
Visie en organisatie
=> middelen 
aanpassen

KENNIS 
VERBREDEN: 
Hoe verkrijg je 
brede kennis? Hoe 
treed je buiten de 
G.S.A.?

KENNIS VERBREDEN: 
Hoe geef je het 
wijkniveau een 
plaats?
Hoe geef je dit 
inhoudelijke focus? 

EVALUEREN EN 
METEN:
Hoe weet je/meet 
je of de gewijzigde 
focus impact heeft?

EVALUEREN EN 
METEN:
Klantenbevraging 
Dep. Omgeving 
opvragen

NIEUWE 
PARTNERS
i.f.v. nieuwe 
maatschappelijke 
noden

NIEUWE 
METHODIEKEN
=> andere 
complexiteit

ONDERHANDELINGS-
STEDENBOUW: 
ook vragen naar het 
veranderende moment 
van tussenkomst in pro-
jecten (voor GSA)=> voor 
GSA en nieuwe com-
plexe vragen

DRP/Regionale 
tafels/Gep 
opgaven

Breder dan Omgeving 
=> vraag geldt voor hele 
V.O.
maar wel op het juist 
niveau (algemene 
beleidslijnen)

Eigen rol
Samen groeien

Sterke lokale 
kennis en 
uitvoering

Nieuw Lerend 
Netwerk?

G.S.A neemt 
wel die rol? 

Nieuwe 
thematieken 
voorbij V.C.R.O??

Nieuwe 
partners

& ambtenaren

Voorbeeld 
bredere 

(Beleidsvoorb + 
Opplan +

Relatie met 
beleidsvoorbereiding? 
Relatie met 

Vraag tot versterking? 

Status quo? 

Vertrouwen!!

?

?

Hoe komen er 
thema’s/visie binnen 
die nog totaal niet 
lokaal leven? 
Hoe krijg je een grote 
shift? 
Hoe werk je pro-
actief? 

Hoe komen problemen 
naar boven die door de 
lokale ambtenaar zelf niet 
worden opgevangen? 

Hoe gebeurt de 
interpretatie vanuit 
de atria? 
=> Is dat geen 
menselijk ding? Zit 
hier een check/kader 
op? 

Groep met ‘gelijke 
leden’, heel 
voorzichtig zijn 
met het verbreden 
van groepen

WERKING

Het Atrium Lerend Netwerk is een informeel samen-
werkingsplatform van het Departement Omgeving met 
de lokale besturen dat in 2007 van start ging. 

Gemeentelijke, intergemeentelijke, provinciale en 
Vlaamse ambtenaren komen op regelmatige tijdstip-
pen samen om in vertrouwen kennis en ervaring uit te 
wisselen. De netwerkmomenten worden georganiseerd 
rond kleine vaste intervisiegroepen (lokale atria) en in 
grotere groepen op regionale of provinciale schaal (atri-
umcontactdagen, atria op maat, infodagen). 
Deze structurele samenwerking zorgt voor een sterke 
wisselwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. 

VAN 1.0 NAAR 2.0

In november 2015 kreeg het Atrium Lerend Netwerk 
een nieuwe dimensie via de participatie van de andere 
Vlaamse beleidsdomeinen. We spreken inmiddels van 
het ‘Vlaams atrium’, dat in elke provinciale entiteit van 
de Vlaamse administratie georganiseerd wordt door 
Ruimte Vlaanderen met als doel bruggen te bouwen 
met de Vlaamse partners. Een sterk Vlaams netwerk 

dat kennis en ervaringen uitwisselt zal immers kunnen 
bijdragen aan het streven naar afstemming van het 
Vlaams beleid op lokaal ruimtelijk initiatief. De linken 
van de andere Vlaamse beleidsdomeinen met het 
Atrium Lerend Netwerk worden hierdoor ook versterkt. 
(Atriumrapportage, 2016). 

Vanuit deze nieuwe werking wordt ook de opgave 
voor de atriumwerking steeds breder, de doelstelling 
van kennisuitwisseling is verruimd naar co-creatie, 
detectie en samenspel. Waar aanvankelijk de nadruk 
lag op driepartijenoverleg en atria in functie van ken-
nisoverdracht vanuit Vlaanderen naar de gemeenten, 
is het nu een verhaal van partneroverleg en interbe-
stuurlijke uitwisseling. De doelstellingen van het atrium 
zijn verbreed van bestuurskrachtopbouw door kenni-
suitwisseling naar participatie en co-creatie. Op www. 
ruimtelijkeordening.be vind je een brede waaier aan 
atriumtypes die steeds op andere beleidsinitiatieven en 
mogelijke partnerschappen inzetten.

Opdat de verschillende bestuursniveaus maximaal zou-
den kunnen leren van elkaar, heeft het Departement 
Omgeving ook een virtueel netwerk opgezet. Dit net-
werk (Yammer) is complementair met het fysieke

2929

2018Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

SAMENVATTING

Succesfactoren

1) De lokale atria zijn orga-
nisch gegroeid waardoor er 
een traditie is van samenwer-
king en uitwisseling. Door de 
gelijke professionele rol bij 
de verschillende deelnemers 
van de lokale atria ligt er een 
sterke nadruk op gedeeld be-
lang en lokale expertise. Dit 
versterkt de cohesie van de 
groep en maakt het gemak-
kelijker om snel kennis uit te 
wisselen en in alle openheid 
ervaringen te delen. Door-
heen de tijd zijn verschillende 
lokale atria zelfsturend ge-
worden. Hierbij spelen inter-
mediairen en andere lokale 
actieve coalities een belang-
rijke rol.

2) Daarbij is het succes van de 
lokale Atria vooral de door-
heen de tijd opgebouwde 
traditie, vertrouwen en ritme 
dat zorgt voor een gezonde 
leeromgeving die door elk 
van de deelnemers als uiterst 
relevant wordt geëvalueerd 
(eigen lokale werking, basis 
voor duidelijkheid en partner-
schap).

Relaties 

3) Het is duidelijk dat het Le-
rend Netwerk Lokale Atria 
steeds sterker toewerkt naar 
het uitbouwen van nieuwe 
relaties met andere beleids-
velden. Uit de ervaring met 
lokale atria blijkt dat het suc-
ces hem vaak zit in de hele 
concrete praktische werking.

4) Om deze praktische opzet 
voldoende mee te nemen 
zou het interessant kunnen 
zijn om vooral te experi-
menteren met verschillende 
methoden en tools om debat 
te organiseren binnen lokale 
atria. De succesvolle uitrol van 
Yammer is hiervan een goed 
voorbeeld maar zou nog kun-
nen worden aangevuld met 
andere nieuwe en structurele 
manieren van werken.   

Uitdagingen

5) Een belangrijke uitdaging 
ligt in het verbreden van de 
thema’s en integraal werken. 
Het brengen van helderheid 
in de complexiteit van alle 
mogelijke ruimtelijke transitie-
opgaves versterkt ook de rol 
van de Vlaamse overheid.

6) Om dit te realiseren is het 
noodzakelijk om mogelijke 
partnerschappen en nieuwe 
coalities te verbreden. Dit 
zowel om een grotere impact 
te hebben op lokale beleids-
werking als de mogelijkheid 
te bieden om nieuwe samen-
werkingsverbanden op te 
zetten en concrete projecten 
te realiseren op basis van een 
meer gedifferentieerde aan-
pak, cfr het zelfsturend karak-
ter (bijvoorbeeld binnen het 
Lerend Netwerk).

7) Bovenop die verbreding 
om de atria van een meer 
theoretische en regelgeven-
de focus terug te brengen 
naar een toepassingsgerichte 
met praktische en concrete 
aanbevelingen en projecten 
zoals bijv. kennisdeling, op-
leidingen, het opzetten van 
gedeelde visievorming, da-
ta-netwerken of gezamenlijke 
pilootprojecten.

8) Om deze vorm van toe-
passing te begeleiden, en de 
juiste info op de juiste plaats 
(lees: op de juiste atria) te krij-
gen, is meer nood aan terug-
koppeling. 

9) Om visietrajecten te kop-
pelen aan concrete uitvoering 
ontbreekt het vaak aan instru-
menten voorbij ontwerpend 
onderzoek. 
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1) De Atria hebben een 
sterke traditie van uitwis-
seling en kennisdeling

2) Door ritme en tijd zijn 
de Atria uitgegroeid tot 
een relevante leeromge-
ving

3) Hoe kan men concreet 
blijven werken en tege-
lijk nieuwe relaties met 
andere beleidsdomeinen 
aangaan?

4) Er liggen mogelijkhe-
den binnen de Atria om 
te experimenteren met 
nieuwe coachende tools. 

5) Hoe verbreden we the-
ma’s, brengen we helder-
heid in de complexiteit en 
zetten we in op gedeelde 
visievorming en projec-
ten? 

6) Hoe kunnen we onze 
partnerschappen en coali-
ties verbreden?

7) Hoe zetten we de Atria 
meer toepassingsgericht 
in?

8) Hoe krijgen we als 
Vlaanderen juiste info op 
de juiste plaats?  

9) Welke instrumenten 
ontbreken ons voorbij ont-
werpend onderzoek?
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Een faciliterende 
rol is obstakels 
wegwerken, dit 
betekent niet 
problematiseren. 

Waar liggen lokale 
overheden van wakker 
(input Yammertool)? 
Hoe interfereert dit 
met de shift in rol?  

VLM= Bruggenbouwer
veel ervaring met 
horizontaal betrekken

IPO-Aanpak
=> Leerervaringen
=> Hoe berijk je de 
dynamiek?
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Gelijkwaardige 
partners

Lokale kennis

TOP-DOWN 1.0?

ATRIA: 
3x per jaar
+- 4 per provincie => +-60 
per jaar
10 jaar
20 personen per atria

GELIJKWAARDIG 2.0

Hoe verbreed je 
een thematische 
focus? => Andere 
partners/expertise

Hoe ga je om met 
harde (belangen)
conflicten in een 
horizontale structuur 
(gem, pro, V.O.)?

KENNIS 
VERBREDEN: 
Hoe verkrijg je 
kennis van andere 
actoren (bijv. 
ontwikkelaars)? 

METHODES 
AANPASSEN
Visie en organisatie
=> middelen 
aanpassen

KENNIS 
VERBREDEN: 
Hoe verkrijg je 
brede kennis? Hoe 
treed je buiten de 
G.S.A.?

KENNIS VERBREDEN: 
Hoe geef je het 
wijkniveau een 
plaats?
Hoe geef je dit 
inhoudelijke focus? 

EVALUEREN EN 
METEN:
Hoe weet je/meet 
je of de gewijzigde 
focus impact heeft?

EVALUEREN EN 
METEN:
Klantenbevraging 
Dep. Omgeving 
opvragen

NIEUWE 
PARTNERS
i.f.v. nieuwe 
maatschappelijke 
noden

NIEUWE 
METHODIEKEN
=> andere 
complexiteit

ONDERHANDELINGS-
STEDENBOUW: 
ook vragen naar het 
veranderende moment 
van tussenkomst in pro-
jecten (voor GSA)=> voor 
GSA en nieuwe com-
plexe vragen

DRP/Regionale 
tafels/Gep 
opgaven

Breder dan Omgeving 
=> vraag geldt voor hele 
V.O.
maar wel op het juist 
niveau (algemene 
beleidslijnen)
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Samen groeien
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uitvoering

Nieuw Lerend 
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beleidsvoorbereiding? 
Relatie met 
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Status quo? 
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?

Hoe komen er 
thema’s/visie binnen 
die nog totaal niet 
lokaal leven? 
Hoe krijg je een grote 
shift? 
Hoe werk je pro-
actief? 

Hoe komen problemen 
naar boven die door de 
lokale ambtenaar zelf niet 
worden opgevangen? 

Hoe gebeurt de 
interpretatie vanuit 
de atria? 
=> Is dat geen 
menselijk ding? Zit 
hier een check/kader 
op? 

Groep met ‘gelijke 
leden’, heel 
voorzichtig zijn 
met het verbreden 
van groepen

INTERPRETATIE

• Evolutie van een regelgevende naar een meer 
coachende overheid. 

• Gaat gepaard met een sterke verplaatsing 
van bevoegdheden van het regionale naar het 
lokale niveau. 

• Voor het Departement Omgeving betekent 
deze trend dat er nood is aan het verbreden 
van de thematiek waarop wordt gewerkt + 
nood om relatie met lokale overheden niet te 
verliezen. 

• Goede ruimtelijke ordening verschuift richting 
een meer brede en proactieve verkenning van 
sociaal-ruimtelijke thema’s (klimaat, ecologie, 
huisvesting, ...).

• Er zijn instrumenten om hier als faciliterende 
overheid mee om te gaan maar het ontbreekt 
nog aan een structureel verhaal op coachend 
vlak (voorbij de instrumenten rond ontwerpend 
onderzoek). 

wordt door Ruimte Vlaanderen met als doel bruggen te bouwen 
met de Vlaamse partners. Een sterk Vlaams netwerk dat ken-
nis en ervaringen uitwisselt zal immers kunnen bijdragen aan 
het streven naar afstemming van het Vlaams beleid op lokaal 
ruimtelijk initiatief. De linken van de andere Vlaamse beleids-
domeinen met het Atrium Lerend Netwerk worden hierdoor 
ook versterkt.
Ruim twee jaar geleden werd de virtuele poot van het Atrium 
Lerend Netwerk ontwikkeld. Op een Yammer-platform, waarop 
zo’n 600 ambtenaren ruimtelijke ordening uit heel Vlaanderen zich 
aansloten, worden vragen gesteld en kennis gedeeld. Voor Ruimte 
Vlaanderen is Yammer tegelijkertijd een informeel communica-
tiekanaal om nieuwigheden onder de aandacht te brengen. 

Atrium Lerend Netwerk op koers
Het Atrium Lerend Netwerk wordt in de professionele wereld 
van de ruimtelijke ordening erkend als een gevestigde waarde. Uit 
de enquêteresultaten van april dit jaar, ingevuld door 218 lokale 
ambtenaren, blijkt veel waardering en erkenning. Scores over 
deelname2 en inhoudelijke kwaliteit3 zijn behoorlijk tot zeer goed. 
De hoge waarderingsscores voor de lokale atria bevestigen dat hier 
de basis van het netwerk wordt gelegd. Lokale ambtenaren hebben 
duidelijk behoefte aan het verwerven van kennis die onmiddellijk 
toepasbaar is in de dossiermatige praktijk. Het is daarom nodig 
bij nieuwe ontwikkelingen kort op de bal te spelen. In functie van 
een bredere kennisopbouw en interbestuurlijke beleidsafstem-
ming blijft het eveneens belangrijk een mix van thema’s aan te 
bieden, om niet alleen de dagelijkse uitvoerende praktijk maar 
vooral de lokale beleidsvorming te inspireren en ondersteunen. 
Dit blijkt het beste te werken als het wervend wordt gebracht: 

2 86% regelmatige deelnemers voor de lokale atria, 78% voor 
atriumcontactdagen, 77% voor atria op maat, 75% voor Vlaamse infodagen

3 90% ‘goed tot zeer goed’ voor de lokale atria, 75% voor atria op maat, 
70% voor atriumcontactdagen, 64% voor Vlaamse infodagen

informatieverstrekking op infodagen moet dus creatief en prak-
tijkgericht worden aangepakt. Ook het gericht blijven betrekken 
van lokale beleidsmensen is een succesfactor. De potenties van 
Yammer zijn nog lang niet voldoende verkend. Het aanbieden 
van een FAQ met duidelijke juridische standpunten over actueel 
gesignaleerde problematieken is momenteel een trigger.
De atrium(samen)werking evolueert niet alleen continu maar 
ook zichtbaar. We bouwen voort op de kracht van de lokale 
atria, die door het werken in vaste groepen een samenwerking 
in vertrouwen hebben ontwikkeld en de basis vormen van het 
sterke netwerk. Er is voortdurend een wederzijdse vraag naar 
kennis- en ervaringsuitwisseling tussen besturen. Investering in 
de verankering van en de intervisie over het Vlaams beleid draagt 
onmiskenbaar bij aan gedeelde en begrepen doelstellingen. Een 
hedendaagse ambtenaar is een netwerker, heeft participatie als 
métier, ontwerpt beleidsmaatregelen door kennis bijeen te brengen 
en informatie te halen in de samenleving (Wascabi 2016). De atria 
zijn voor de Vlaamse ambtenaren een effectieve en representatieve 
bron inzake de problemen, inzichten en uitdagingen in het lokale 
veld die impact hebben op Vlaamse doelstellingen. De Vlaamse 
beleidsbepaling wordt door de bottom-up (samen)werking continu 
gevoed en de beleidswerking en -uitvoering hebben participatie 
als kritische succesfactor tot een sterke steunpilaar op het vlak 
van ruimtelijke ordening gemaakt. Draagvlak ontstaat als kennis 
gezamenlijk gedeeld wordt.

REFERENTIES Atriumenquête 2016, Het lerend netwerk onder de loep, verwerking enquêteresultaten in (via Yammer gecommuniceerde) nota, Toebak K., Vervoort 
P., Ruimte Vlaanderen, 2016 | Atriumrapport 2015, op Vlaamse stuurgroep besproken en via Yammer gecommuniceerde nota, Toebak K., Ruimte Vlaanderen, 2015 | 
Devisch, O. & Roosen, B., Verkavelingsverhalen. Public Space. 2016. | Schauvliege J., Beleidsnota 2014-2019. Omgeving. Brussel 2014. | Schauvliege J., Beleidsbrief  
Omgeving 2015-2016, SD10 - OD68 | Toebak K., Van Butsele S., Maes K., Weynants S.: Samen sterk: Hoe kunnen we van de ruimtelijke ontwikkeling een gedeeld verhaal 
maken? Plandag 2016, pp 221-230, 2016. | Van Butsele S., Toebak K. en Coelmont I.: Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap. Plandag 2014, pp 299-310, Delft. 2014. | 
Van Butsele S., Toebak K., Beosiere F., Coelmont I., Maes K., Van de Water E., Intergovernmental partnership, assemble together. Realcorp. Gent. 2015. | Van der Lecq R., 
Toebak K., Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als opmaat naar verandering voor gemeenten. Lokaal, p.38-41, oktober 2015. | Wascabi 2016, Federatie Sociaal-cultureel 
werk, interview met Iris Van Riet, Martin Ruebens, Bart Verhaeghe, p.10 e.v. | https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/AtriumLerendNetwerk

Sterk en snel inzetbaar netwerk
Het lerend netwerk evolueert nog steeds continu. Terwijl aan-
vankelijk de nadruk lag op driepartijenoverleg en atria in functie 
van kennisoverdracht vanuit Vlaanderen naar de gemeenten, 
is het nu een verhaal van partneroverleg en interbestuurlijke 
uitwisseling. De doelstellingen van het atrium zijn verbreed van 
bestuurskrachtopbouw door kennisuitwisseling naar partici-
patie en co-creatie, niet alleen met ambtenaren maar soms ook 
met lokale beleidsmensen. Vandaag is er een brede waaier van 
atriumtypes, met elk een eigen bestaansreden, zoals na te lezen 
op www.ruimtelijkeordening.be. Een rapportage wordt jaarlijks 
besproken op de Vlaamse stuurgroep waarin alle geledingen van 
het atriumnetwerk vertegenwoordigd zijn. 
Zo leerden we uit het jaarrapport 2015 dat het merendeel van de 
thema’s kaderde in kennisopbouw en -uitwisseling in brede zin. 
Hot items waren bijvoorbeeld de buurt- en voetgangerswegen, 

de hoge raad voor 
handhavingsbeleid, 
het decreet onroe-
rend erfgoed, ste-
denbouwkundige 
lasten en de digitale 
bouwaanvraag. Een 
inspirerend atrium 
op maat, onder de 
noemer bestuurs-
krachtverhoging, 

vond in januari in Leuven plaats rond het thema ‘sterker door 
samenwerking’. Hier werd vanuit praktijksituaties ingegaan op 
de kracht van samenwerking tussen gemeenten, tussen diensten 
binnen de gemeente en tussen lokale ambtenaren en politici. 
Uit de atriumrapportage over 2015 bleek ook dat de focus bij 
Ruimte Vlaanderen in toenemende mate komt te liggen op beleids-
verankering en beleidsontwikkeling. Ruimte Vlaanderen plukt de 
vruchten van het beheer van dit sterke netwerk, dat snel inzetbaar 
is, om nieuw Vlaams beleid uit te dragen en beleid in ontwikke-
ling af te toetsen. Regelgeving in ontwikkeling wordt vandaag 
in toenemende mate geïnspireerd door bottom-up aangedragen 
beleidsideeën. Het lerend netwerk geeft Ruimte Vlaanderen een 
stevige voet in de lokale praktijk. De lokale procesbeheerders van 
Ruimte Vlaanderen pikken in het veld voortdurend signalen op 

die suggesties inhouden voor de Vlaamse beleids- en regelge-
vingskaders. (Voorgenomen) aanpassingen inzake onder meer 
zorgwonen, afwijkingsbepalingen voor erfgoed, omgaan met 
verouderde planvoorschriften, het vereenvoudigen van openbaar 
onderzoek bij verkavelingswijzigingen en het kunnen regelen van 
niet-vergunningsplichtige aangelegenheden via RUP-voorschrif-
ten werden vanuit dit veldwerk geïnitieerd.
De begin 2015 in Leuven en Gent georganiseerde atria rond 
het grond- en pandenbeleid waren een belangrijke beleidsver-
kenning voor het te bouwen instrumentendecreet. Ook in het 
beleidsvormingstraject rond een nieuw planningssysteem en 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bleken de atria (op maat) de 
afgelopen twee jaar erg verrijkend om beleidsideeën te toetsen aan 
de lokale praktijk. Zo werd tijdens de beleidsatria in de vorm van 
debatavonden, die eind 2015 in alle provinciehoofdsteden werden 
georganiseerd, gemikt op gemeentelijke politici en ambtenaren 
die bereid zijn mee in dialoog te gaan in deze vroege fase van 
het beleidsvormingsproces (Van der Lecq, Toebak, 2015). Zo’n 
80 gemeenten, samen goed voor 140 vertegenwoordigers (met 
inbegrip van vertegenwoordigers van provincies en intercom-
munale samenwerkingsverbanden) voelden zich aangesproken 
door dit debat. De participatieronde heeft talrijke waardevolle 
inzichten opgeleverd. Hierbij komen een aantal grote lijnen en 
verwachtingen ten aanzien van Ruimte Vlaanderen zeer dui-
delijk naar boven. De vraag naar voldoende concrete Vlaamse 
beleidskaders om richting te geven aan het lokale beleid weegt 
daarin zwaar door. 
Ook rond kleinere thema’s zet het Atrium Lerend Netwerk in op 
participatie. Zo werd onlangs in een lokaal atrium de leidraad 
‘lasten en voorwaarden in ontwikkeling’ afgetoetst aan de lokale 
praktijkbehoefte. Een bijzonder concept was de deelname van 
verschillende atriumgroepen eind 2015 aan de tentoonstelling 
‘Verkavelingsverhalen’ die in deSingel liep. Daar werden via 
workshops ideeën vanuit de lokale praktijk verzameld om de 
uitdagingen aan te pakken die samenhangen met verkavelingen. 
De kracht van de atriumuitwisseling ervaren ook de provincies, 
die op hun beurt provinciaal beleid uitdragen en aftoetsen via 
de atria. 
Het Atrium Lerend Netwerk kreeg in november 2015 een nieuwe 
dimensie via de participatie van de andere Vlaamse beleidsdomei-
nen. We spreken inmiddels van het ‘Vlaams atrium’, dat in elke 
provinciale entiteit van de Vlaamse administratie georganiseerd 
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# A T R I U M  L E R E N D  N E T W E R K
wordt door Ruimte Vlaanderen met als doel bruggen te bouwen 
met de Vlaamse partners. Een sterk Vlaams netwerk dat ken-
nis en ervaringen uitwisselt zal immers kunnen bijdragen aan 
het streven naar afstemming van het Vlaams beleid op lokaal 
ruimtelijk initiatief. De linken van de andere Vlaamse beleids-
domeinen met het Atrium Lerend Netwerk worden hierdoor 
ook versterkt.
Ruim twee jaar geleden werd de virtuele poot van het Atrium 
Lerend Netwerk ontwikkeld. Op een Yammer-platform, waarop 
zo’n 600 ambtenaren ruimtelijke ordening uit heel Vlaanderen zich 
aansloten, worden vragen gesteld en kennis gedeeld. Voor Ruimte 
Vlaanderen is Yammer tegelijkertijd een informeel communica-
tiekanaal om nieuwigheden onder de aandacht te brengen. 

Atrium Lerend Netwerk op koers
Het Atrium Lerend Netwerk wordt in de professionele wereld 
van de ruimtelijke ordening erkend als een gevestigde waarde. Uit 
de enquêteresultaten van april dit jaar, ingevuld door 218 lokale 
ambtenaren, blijkt veel waardering en erkenning. Scores over 
deelname2 en inhoudelijke kwaliteit3 zijn behoorlijk tot zeer goed. 
De hoge waarderingsscores voor de lokale atria bevestigen dat hier 
de basis van het netwerk wordt gelegd. Lokale ambtenaren hebben 
duidelijk behoefte aan het verwerven van kennis die onmiddellijk 
toepasbaar is in de dossiermatige praktijk. Het is daarom nodig 
bij nieuwe ontwikkelingen kort op de bal te spelen. In functie van 
een bredere kennisopbouw en interbestuurlijke beleidsafstem-
ming blijft het eveneens belangrijk een mix van thema’s aan te 
bieden, om niet alleen de dagelijkse uitvoerende praktijk maar 
vooral de lokale beleidsvorming te inspireren en ondersteunen. 
Dit blijkt het beste te werken als het wervend wordt gebracht: 

2 86% regelmatige deelnemers voor de lokale atria, 78% voor 
atriumcontactdagen, 77% voor atria op maat, 75% voor Vlaamse infodagen

3 90% ‘goed tot zeer goed’ voor de lokale atria, 75% voor atria op maat, 
70% voor atriumcontactdagen, 64% voor Vlaamse infodagen

informatieverstrekking op infodagen moet dus creatief en prak-
tijkgericht worden aangepakt. Ook het gericht blijven betrekken 
van lokale beleidsmensen is een succesfactor. De potenties van 
Yammer zijn nog lang niet voldoende verkend. Het aanbieden 
van een FAQ met duidelijke juridische standpunten over actueel 
gesignaleerde problematieken is momenteel een trigger.
De atrium(samen)werking evolueert niet alleen continu maar 
ook zichtbaar. We bouwen voort op de kracht van de lokale 
atria, die door het werken in vaste groepen een samenwerking 
in vertrouwen hebben ontwikkeld en de basis vormen van het 
sterke netwerk. Er is voortdurend een wederzijdse vraag naar 
kennis- en ervaringsuitwisseling tussen besturen. Investering in 
de verankering van en de intervisie over het Vlaams beleid draagt 
onmiskenbaar bij aan gedeelde en begrepen doelstellingen. Een 
hedendaagse ambtenaar is een netwerker, heeft participatie als 
métier, ontwerpt beleidsmaatregelen door kennis bijeen te brengen 
en informatie te halen in de samenleving (Wascabi 2016). De atria 
zijn voor de Vlaamse ambtenaren een effectieve en representatieve 
bron inzake de problemen, inzichten en uitdagingen in het lokale 
veld die impact hebben op Vlaamse doelstellingen. De Vlaamse 
beleidsbepaling wordt door de bottom-up (samen)werking continu 
gevoed en de beleidswerking en -uitvoering hebben participatie 
als kritische succesfactor tot een sterke steunpilaar op het vlak 
van ruimtelijke ordening gemaakt. Draagvlak ontstaat als kennis 
gezamenlijk gedeeld wordt.

REFERENTIES Atriumenquête 2016, Het lerend netwerk onder de loep, verwerking enquêteresultaten in (via Yammer gecommuniceerde) nota, Toebak K., Vervoort 
P., Ruimte Vlaanderen, 2016 | Atriumrapport 2015, op Vlaamse stuurgroep besproken en via Yammer gecommuniceerde nota, Toebak K., Ruimte Vlaanderen, 2015 | 
Devisch, O. & Roosen, B., Verkavelingsverhalen. Public Space. 2016. | Schauvliege J., Beleidsnota 2014-2019. Omgeving. Brussel 2014. | Schauvliege J., Beleidsbrief  
Omgeving 2015-2016, SD10 - OD68 | Toebak K., Van Butsele S., Maes K., Weynants S.: Samen sterk: Hoe kunnen we van de ruimtelijke ontwikkeling een gedeeld verhaal 
maken? Plandag 2016, pp 221-230, 2016. | Van Butsele S., Toebak K. en Coelmont I.: Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap. Plandag 2014, pp 299-310, Delft. 2014. | 
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Toebak K., Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als opmaat naar verandering voor gemeenten. Lokaal, p.38-41, oktober 2015. | Wascabi 2016, Federatie Sociaal-cultureel 
werk, interview met Iris Van Riet, Martin Ruebens, Bart Verhaeghe, p.10 e.v. | https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/AtriumLerendNetwerk

Sterk en snel inzetbaar netwerk
Het lerend netwerk evolueert nog steeds continu. Terwijl aan-
vankelijk de nadruk lag op driepartijenoverleg en atria in functie 
van kennisoverdracht vanuit Vlaanderen naar de gemeenten, 
is het nu een verhaal van partneroverleg en interbestuurlijke 
uitwisseling. De doelstellingen van het atrium zijn verbreed van 
bestuurskrachtopbouw door kennisuitwisseling naar partici-
patie en co-creatie, niet alleen met ambtenaren maar soms ook 
met lokale beleidsmensen. Vandaag is er een brede waaier van 
atriumtypes, met elk een eigen bestaansreden, zoals na te lezen 
op www.ruimtelijkeordening.be. Een rapportage wordt jaarlijks 
besproken op de Vlaamse stuurgroep waarin alle geledingen van 
het atriumnetwerk vertegenwoordigd zijn. 
Zo leerden we uit het jaarrapport 2015 dat het merendeel van de 
thema’s kaderde in kennisopbouw en -uitwisseling in brede zin. 
Hot items waren bijvoorbeeld de buurt- en voetgangerswegen, 

de hoge raad voor 
handhavingsbeleid, 
het decreet onroe-
rend erfgoed, ste-
denbouwkundige 
lasten en de digitale 
bouwaanvraag. Een 
inspirerend atrium 
op maat, onder de 
noemer bestuurs-
krachtverhoging, 

vond in januari in Leuven plaats rond het thema ‘sterker door 
samenwerking’. Hier werd vanuit praktijksituaties ingegaan op 
de kracht van samenwerking tussen gemeenten, tussen diensten 
binnen de gemeente en tussen lokale ambtenaren en politici. 
Uit de atriumrapportage over 2015 bleek ook dat de focus bij 
Ruimte Vlaanderen in toenemende mate komt te liggen op beleids-
verankering en beleidsontwikkeling. Ruimte Vlaanderen plukt de 
vruchten van het beheer van dit sterke netwerk, dat snel inzetbaar 
is, om nieuw Vlaams beleid uit te dragen en beleid in ontwikke-
ling af te toetsen. Regelgeving in ontwikkeling wordt vandaag 
in toenemende mate geïnspireerd door bottom-up aangedragen 
beleidsideeën. Het lerend netwerk geeft Ruimte Vlaanderen een 
stevige voet in de lokale praktijk. De lokale procesbeheerders van 
Ruimte Vlaanderen pikken in het veld voortdurend signalen op 

die suggesties inhouden voor de Vlaamse beleids- en regelge-
vingskaders. (Voorgenomen) aanpassingen inzake onder meer 
zorgwonen, afwijkingsbepalingen voor erfgoed, omgaan met 
verouderde planvoorschriften, het vereenvoudigen van openbaar 
onderzoek bij verkavelingswijzigingen en het kunnen regelen van 
niet-vergunningsplichtige aangelegenheden via RUP-voorschrif-
ten werden vanuit dit veldwerk geïnitieerd.
De begin 2015 in Leuven en Gent georganiseerde atria rond 
het grond- en pandenbeleid waren een belangrijke beleidsver-
kenning voor het te bouwen instrumentendecreet. Ook in het 
beleidsvormingstraject rond een nieuw planningssysteem en 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bleken de atria (op maat) de 
afgelopen twee jaar erg verrijkend om beleidsideeën te toetsen aan 
de lokale praktijk. Zo werd tijdens de beleidsatria in de vorm van 
debatavonden, die eind 2015 in alle provinciehoofdsteden werden 
georganiseerd, gemikt op gemeentelijke politici en ambtenaren 
die bereid zijn mee in dialoog te gaan in deze vroege fase van 
het beleidsvormingsproces (Van der Lecq, Toebak, 2015). Zo’n 
80 gemeenten, samen goed voor 140 vertegenwoordigers (met 
inbegrip van vertegenwoordigers van provincies en intercom-
munale samenwerkingsverbanden) voelden zich aangesproken 
door dit debat. De participatieronde heeft talrijke waardevolle 
inzichten opgeleverd. Hierbij komen een aantal grote lijnen en 
verwachtingen ten aanzien van Ruimte Vlaanderen zeer dui-
delijk naar boven. De vraag naar voldoende concrete Vlaamse 
beleidskaders om richting te geven aan het lokale beleid weegt 
daarin zwaar door. 
Ook rond kleinere thema’s zet het Atrium Lerend Netwerk in op 
participatie. Zo werd onlangs in een lokaal atrium de leidraad 
‘lasten en voorwaarden in ontwikkeling’ afgetoetst aan de lokale 
praktijkbehoefte. Een bijzonder concept was de deelname van 
verschillende atriumgroepen eind 2015 aan de tentoonstelling 
‘Verkavelingsverhalen’ die in deSingel liep. Daar werden via 
workshops ideeën vanuit de lokale praktijk verzameld om de 
uitdagingen aan te pakken die samenhangen met verkavelingen. 
De kracht van de atriumuitwisseling ervaren ook de provincies, 
die op hun beurt provinciaal beleid uitdragen en aftoetsen via 
de atria. 
Het Atrium Lerend Netwerk kreeg in november 2015 een nieuwe 
dimensie via de participatie van de andere Vlaamse beleidsdomei-
nen. We spreken inmiddels van het ‘Vlaams atrium’, dat in elke 
provinciale entiteit van de Vlaamse administratie georganiseerd 
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Werkfoto’s lokale Atria 
Bron: Ruimte 32, Atrium Lerend 

Netwerk, draagvlak als resultaat van 
gezamenlijke kennis

Schematische weergave Evolutie 
Lokale Atria; Bron: Dep. Omg

EEN REGELGEVENDE NAAR EEN COACHENDE OVERHEID

Het omgevingsbeleid van Vlaamse Overheid moet 
meer en meer begrepen worden vanuit een netwerk-
gedachte. Samen met lokale besturen wordt er ge-
werkt aan de concrete realisatie van een goede ruimte-
lijke ordening. Deze evolutie heeft te maken met enkele 
tendensen die de afgelopen jaren zich steeds duidelij-
ker manifesteerden. 

VERPLAATSING VAN BEVOEGDHEDEN

Een eerste evolutie is dat zowel in de vergunningscon-
text als binnen de planningscontext de drie bestuurs 
niveaus vandaag samen werken als gelijkwaardige 
partners. De regie over concrete ruimtelijke beslissin-
gen ligt daarbij voor minstens 90 procent in handen van 
de gemeentebesturen waardoor het zwaartepunt niet 
meer bij het Departement Omgeving ligt. Sturing en 
controle hebben plaatsgemaakt voor samenwerking, 
verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven (Van 
Butsele, Toebak 2015).

VERBREDEN VAN THEMATIEK

Deze oefening ligt ook in lijn met de steeds breder wor-
dende thematieken die nauw samenhangen met de 
ruimtelijke ordening. Naast ruimtelijke kwaliteit worden 
ook energie, water, ecologie, circulaire economie, duur-
zame ontwikkeling, slimme mobiliteit cruciale onder-
werpen om sterke projecten te kunnen realiseren. 
Het verbreden van deze thematiek, eigen aan de om-
schakeling naar een meer omgevingsdenken, is niet 
zonder gevaar. Het blijft nodig om een duidelijke positie 
in te nemen om zo niet aan relevantie te verliezen.

Interbestuurlijk partnerschap : van 1.0 naar 2.0

Bestuurskracht

beleidsafstemming

Beleidscultuur & 
realisatie

kennisdeling

wisselwerking

Lerend  netwerk
- Bereik grosso modo 2/3 van de 

lokale besturen + provincies + 
aantal intercommunales

GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING ALS PROACTIEF ON-
DERZOEK

Een manier om met deze veelheid aan insteken om 
te gaan is door duidelijk te kiezen voor een brede en 
proactieve verkenning van sociaal-ruimtelijke thema’s 
(klimaat, ecologie, huisvesting, levenskwaliteit, ...).
Vanuit een netwerkgedachte en het verbreden van 
thematieken kan het Departement Omgeving steeds 
sterker een rol spelen in beleidsverankering en beleids-
ontwikkeling. Wanneer hier wordt op verder gewerkt is 
het belangrijk dat de relatie met lokale overheden en 
partners wordt versterkt om zo snel op de bal te kun-
nen spelen en vanuit een proactieve houding nieuwe 
thema’s, in partnerschap op de kaart te kunnen zetten. 

EEN STRUCTUREEL VERHAAL

Om deze verbindende, proactieve en visievormende 
rol te kunnen opnemen is het noodzakelijk dat er op 
Vlaams niveau instrumenten worden ontwikkeld die 
hieraan ondersteunend zijn. De lokale Atria, de Yammer 
-Tool en verschillende gebiedsdekkende programma’s 
zijn hiervan goede voorbeelden. Elk van hen zet in op 
het herdenken, versterken en verbreden van partner-
schappen met zowel lokale besturen, stedenbouwkun-
dige en milieuambtenaren, de bredere maatschappij, 
het middenveld en andere organisaties binnen de 
Vlaamse Overheid. Een hedendaagse ambtenaar is 
een netwerker, heeft participatie als métier, ontwerpt 
beleidsmaatregelen door kennis bijeen te brengen en 
informatie te halen in de samenleving (Wascabi 2016).

Een achterliggende organisatiestructuur die ook volop 
inzet op de positie van het Departement Omgeving als 
coachende overheid ontbreekt echter nog waardoor 
elk van de bovenstaande trajecten ofwel beperkt zijn 
in de tijd, te weinig nazorg kennen of soms hun verster-
kend potentieel niet volledig benut zien.

WERKING 

Verwerking workshopcanvas, 
ronde 1 ‘Rol Vlaamse Overheid’ 

Bron: eigen afbeelding
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Verwerking workshopcanvas, ronde 2 ‘Traject’ 
Bron: eigen afbeelding

2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

2019 2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

LOKALE ATRIA

ROL VLAAMSE OVERHEID
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STELLINGENTRAJECT

OPMERKING OPMERKINGOPMERKINGRELATIE RELATIERELATIEVRAAG VRAAGVRAAG

UITDAGINGEN EXPERIMENT

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

handhavende
 overheid?

Vergunningen afleveren
=> ‘the good old days’

+ meer beperkte rol
voor de overheid

netwerkfacilitator

capaciteitsopbouw

Goede ruimtelijke 
ordening

doorgeefluik regelgeving
ve

rb
re

ding va
n 

fo
cus a

ls 
uitd

aging

faciliterende overheid ondernemende overheid
Een faciliterende 
rol is obstakels 
wegwerken, dit 
betekent niet 
problematiseren. 

Waar liggen lokale 
overheden van wakker 
(input Yammertool)? 
Hoe interfereert dit 
met de shift in rol?  

VLM= Bruggenbouwer
veel ervaring met 
horizontaal betrekken

IPO-Aanpak
=> Leerervaringen
=> Hoe berijk je de 
dynamiek?

Inhoud actoren 
in GECORO’s? 

Wisselwerking
beleidsvoorbereiding

Eigen organisatie
Eigen 

agendabepaling

Beleidsraden? Wat moet er vanuit 
Vlaanderen gebracht 

worden? 

Wat moet er 
vanuit Vlaanderen 
gebracht worden? 

Voorbeeld lerend 
netwerk mobiliteit. 

+ labs, ateliers 
en andere 
beleidstrajecten

YAMMER

Virtueel FB-
platform

Stedenbouwkundigen & 
milieuambtenaren

Gelijkwaardige 
partners

Lokale kennis

TOP-DOWN 1.0?

ATRIA: 
3x per jaar
+- 4 per provincie => +-60 
per jaar
10 jaar
20 personen per atria

GELIJKWAARDIG 2.0

Hoe verbreed je 
een thematische 
focus? => Andere 
partners/expertise

Hoe ga je om met 
harde (belangen)
conflicten in een 
horizontale structuur 
(gem, pro, V.O.)?

KENNIS 
VERBREDEN: 
Hoe verkrijg je 
kennis van andere 
actoren (bijv. 
ontwikkelaars)? 

METHODES 
AANPASSEN
Visie en organisatie
=> middelen 
aanpassen

KENNIS 
VERBREDEN: 
Hoe verkrijg je 
brede kennis? Hoe 
treed je buiten de 
G.S.A.?

KENNIS VERBREDEN: 
Hoe geef je het 
wijkniveau een 
plaats?
Hoe geef je dit 
inhoudelijke focus? 

EVALUEREN EN 
METEN:
Hoe weet je/meet 
je of de gewijzigde 
focus impact heeft?

EVALUEREN EN 
METEN:
Klantenbevraging 
Dep. Omgeving 
opvragen

NIEUWE 
PARTNERS
i.f.v. nieuwe 
maatschappelijke 
noden

NIEUWE 
METHODIEKEN
=> andere 
complexiteit

ONDERHANDELINGS-
STEDENBOUW: 
ook vragen naar het 
veranderende moment 
van tussenkomst in pro-
jecten (voor GSA)=> voor 
GSA en nieuwe com-
plexe vragen

DRP/Regionale 
tafels/Gep 
opgaven

Breder dan Omgeving 
=> vraag geldt voor hele 
V.O.
maar wel op het juist 
niveau (algemene 
beleidslijnen)

Eigen rol
Samen groeien

Sterke lokale 
kennis en 
uitvoering

Nieuw Lerend 
Netwerk?

G.S.A neemt 
wel die rol? 

Nieuwe 
thematieken 
voorbij V.C.R.O??

Nieuwe 
partners

& ambtenaren

Voorbeeld 
bredere 

(Beleidsvoorb + 
Opplan +

Relatie met 
beleidsvoorbereiding? 
Relatie met 

Vraag tot versterking? 

Status quo? 

Vertrouwen!!

?

?

Hoe komen er 
thema’s/visie binnen 
die nog totaal niet 
lokaal leven? 
Hoe krijg je een grote 
shift? 
Hoe werk je pro-
actief? 

Hoe komen problemen 
naar boven die door de 
lokale ambtenaar zelf niet 
worden opgevangen? 

Hoe gebeurt de 
interpretatie vanuit 
de atria? 
=> Is dat geen 
menselijk ding? Zit 
hier een check/kader 
op? 

Groep met ‘gelijke 
leden’, heel 
voorzichtig zijn 
met het verbreden 
van groepen

WERKING

Het Atrium Lerend Netwerk is een informeel samen-
werkingsplatform van het Departement Omgeving met 
de lokale besturen dat in 2007 van start ging. 

Gemeentelijke, intergemeentelijke, provinciale en 
Vlaamse ambtenaren komen op regelmatige tijdstip-
pen samen om in vertrouwen kennis en ervaring uit te 
wisselen. De netwerkmomenten worden georganiseerd 
rond kleine vaste intervisiegroepen (lokale atria) en in 
grotere groepen op regionale of provinciale schaal (atri-
umcontactdagen, atria op maat, infodagen). 
Deze structurele samenwerking zorgt voor een sterke 
wisselwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. 

VAN 1.0 NAAR 2.0

In november 2015 kreeg het Atrium Lerend Netwerk 
een nieuwe dimensie via de participatie van de andere 
Vlaamse beleidsdomeinen. We spreken inmiddels van 
het ‘Vlaams atrium’, dat in elke provinciale entiteit van 
de Vlaamse administratie georganiseerd wordt door 
toenmalig ‘Ruimte Vlaanderen’ met als doel bruggen 
te bouwen met de Vlaamse partners. Een sterk Vlaams 
netwerk dat kennis en ervaringen uitwisselt zal immers 
kunnen bijdragen aan het streven naar afstemming van 
het Vlaams beleid op lokaal ruimtelijk initiatief. De lin-
ken van de andere Vlaamse beleidsdomeinen met het 
Atrium Lerend Netwerk worden hierdoor ook versterkt. 
(Atriumrapportage, 2016). 

Vanuit deze nieuwe werking wordt ook de opgave 
voor de atriumwerking steeds breder, de doelstelling 
van kennisuitwisseling is verruimd naar co-creatie, de-
tectie en samenspel. Waar aanvankelijk de nadruk lag 
op driepartijenoverleg en atria in functie van kennis-
overdracht vanuit Vlaanderen naar de gemeenten en 
tussen gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaren 
onderling, is het nu een verhaal van partneroverleg en 
interbestuurlijke uitwisseling. De doelstellingen van het 
atrium zijn verbreed van bestuurskrachtopbouw door 
kennisuitwisseling naar participatie en co-creatie. Op 
www. ruimtelijkeordening.be vind je een brede waaier 
aan atriumtypes die steeds op andere beleidsinitiatie-
ven en mogelijke partnerschappen inzetten.

Opdat de verschillende bestuursniveaus maximaal zou-
den kunnen leren van elkaar, maakt het Departement 
Omgeving gebruik van het virtueel netwerk Yammer.  
Op Yammer werd een groep ‘Atrium lerend netwerk’ 
aangemaakt die complementair is met het fysieke Le-
rend netwerk. Op het Yammer-platform, waarop zo’n 
600 ambtenaren ruimtelijke ordening uit heel Vlaande-
ren zich aansloten, worden vragen gesteld en kennis 
gedeeld. Voor het Departement Omgeving is Yammer 
tegelijkertijd een informeel communicatiekanaal om 
nieuwigheden onder de aandacht te brengen. Over 
Vlaanderen heen is er een structurele deelname van 
aan de lokale atriumwerking van minstens 80% van de 
gemeenten. Slechts 5% van de gemeenten neemt nooit 
deel. 

wordt door Ruimte Vlaanderen met als doel bruggen te bouwen 
met de Vlaamse partners. Een sterk Vlaams netwerk dat ken-
nis en ervaringen uitwisselt zal immers kunnen bijdragen aan 
het streven naar afstemming van het Vlaams beleid op lokaal 
ruimtelijk initiatief. De linken van de andere Vlaamse beleids-
domeinen met het Atrium Lerend Netwerk worden hierdoor 
ook versterkt.
Ruim twee jaar geleden werd de virtuele poot van het Atrium 
Lerend Netwerk ontwikkeld. Op een Yammer-platform, waarop 
zo’n 600 ambtenaren ruimtelijke ordening uit heel Vlaanderen zich 
aansloten, worden vragen gesteld en kennis gedeeld. Voor Ruimte 
Vlaanderen is Yammer tegelijkertijd een informeel communica-
tiekanaal om nieuwigheden onder de aandacht te brengen. 

Atrium Lerend Netwerk op koers
Het Atrium Lerend Netwerk wordt in de professionele wereld 
van de ruimtelijke ordening erkend als een gevestigde waarde. Uit 
de enquêteresultaten van april dit jaar, ingevuld door 218 lokale 
ambtenaren, blijkt veel waardering en erkenning. Scores over 
deelname2 en inhoudelijke kwaliteit3 zijn behoorlijk tot zeer goed. 
De hoge waarderingsscores voor de lokale atria bevestigen dat hier 
de basis van het netwerk wordt gelegd. Lokale ambtenaren hebben 
duidelijk behoefte aan het verwerven van kennis die onmiddellijk 
toepasbaar is in de dossiermatige praktijk. Het is daarom nodig 
bij nieuwe ontwikkelingen kort op de bal te spelen. In functie van 
een bredere kennisopbouw en interbestuurlijke beleidsafstem-
ming blijft het eveneens belangrijk een mix van thema’s aan te 
bieden, om niet alleen de dagelijkse uitvoerende praktijk maar 
vooral de lokale beleidsvorming te inspireren en ondersteunen. 
Dit blijkt het beste te werken als het wervend wordt gebracht: 

2 86% regelmatige deelnemers voor de lokale atria, 78% voor 
atriumcontactdagen, 77% voor atria op maat, 75% voor Vlaamse infodagen

3 90% ‘goed tot zeer goed’ voor de lokale atria, 75% voor atria op maat, 
70% voor atriumcontactdagen, 64% voor Vlaamse infodagen

informatieverstrekking op infodagen moet dus creatief en prak-
tijkgericht worden aangepakt. Ook het gericht blijven betrekken 
van lokale beleidsmensen is een succesfactor. De potenties van 
Yammer zijn nog lang niet voldoende verkend. Het aanbieden 
van een FAQ met duidelijke juridische standpunten over actueel 
gesignaleerde problematieken is momenteel een trigger.
De atrium(samen)werking evolueert niet alleen continu maar 
ook zichtbaar. We bouwen voort op de kracht van de lokale 
atria, die door het werken in vaste groepen een samenwerking 
in vertrouwen hebben ontwikkeld en de basis vormen van het 
sterke netwerk. Er is voortdurend een wederzijdse vraag naar 
kennis- en ervaringsuitwisseling tussen besturen. Investering in 
de verankering van en de intervisie over het Vlaams beleid draagt 
onmiskenbaar bij aan gedeelde en begrepen doelstellingen. Een 
hedendaagse ambtenaar is een netwerker, heeft participatie als 
métier, ontwerpt beleidsmaatregelen door kennis bijeen te brengen 
en informatie te halen in de samenleving (Wascabi 2016). De atria 
zijn voor de Vlaamse ambtenaren een effectieve en representatieve 
bron inzake de problemen, inzichten en uitdagingen in het lokale 
veld die impact hebben op Vlaamse doelstellingen. De Vlaamse 
beleidsbepaling wordt door de bottom-up (samen)werking continu 
gevoed en de beleidswerking en -uitvoering hebben participatie 
als kritische succesfactor tot een sterke steunpilaar op het vlak 
van ruimtelijke ordening gemaakt. Draagvlak ontstaat als kennis 
gezamenlijk gedeeld wordt.

REFERENTIES Atriumenquête 2016, Het lerend netwerk onder de loep, verwerking enquêteresultaten in (via Yammer gecommuniceerde) nota, Toebak K., Vervoort 
P., Ruimte Vlaanderen, 2016 | Atriumrapport 2015, op Vlaamse stuurgroep besproken en via Yammer gecommuniceerde nota, Toebak K., Ruimte Vlaanderen, 2015 | 
Devisch, O. & Roosen, B., Verkavelingsverhalen. Public Space. 2016. | Schauvliege J., Beleidsnota 2014-2019. Omgeving. Brussel 2014. | Schauvliege J., Beleidsbrief  
Omgeving 2015-2016, SD10 - OD68 | Toebak K., Van Butsele S., Maes K., Weynants S.: Samen sterk: Hoe kunnen we van de ruimtelijke ontwikkeling een gedeeld verhaal 
maken? Plandag 2016, pp 221-230, 2016. | Van Butsele S., Toebak K. en Coelmont I.: Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap. Plandag 2014, pp 299-310, Delft. 2014. | 
Van Butsele S., Toebak K., Beosiere F., Coelmont I., Maes K., Van de Water E., Intergovernmental partnership, assemble together. Realcorp. Gent. 2015. | Van der Lecq R., 
Toebak K., Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als opmaat naar verandering voor gemeenten. Lokaal, p.38-41, oktober 2015. | Wascabi 2016, Federatie Sociaal-cultureel 
werk, interview met Iris Van Riet, Martin Ruebens, Bart Verhaeghe, p.10 e.v. | https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/AtriumLerendNetwerk

Sterk en snel inzetbaar netwerk
Het lerend netwerk evolueert nog steeds continu. Terwijl aan-
vankelijk de nadruk lag op driepartijenoverleg en atria in functie 
van kennisoverdracht vanuit Vlaanderen naar de gemeenten, 
is het nu een verhaal van partneroverleg en interbestuurlijke 
uitwisseling. De doelstellingen van het atrium zijn verbreed van 
bestuurskrachtopbouw door kennisuitwisseling naar partici-
patie en co-creatie, niet alleen met ambtenaren maar soms ook 
met lokale beleidsmensen. Vandaag is er een brede waaier van 
atriumtypes, met elk een eigen bestaansreden, zoals na te lezen 
op www.ruimtelijkeordening.be. Een rapportage wordt jaarlijks 
besproken op de Vlaamse stuurgroep waarin alle geledingen van 
het atriumnetwerk vertegenwoordigd zijn. 
Zo leerden we uit het jaarrapport 2015 dat het merendeel van de 
thema’s kaderde in kennisopbouw en -uitwisseling in brede zin. 
Hot items waren bijvoorbeeld de buurt- en voetgangerswegen, 

de hoge raad voor 
handhavingsbeleid, 
het decreet onroe-
rend erfgoed, ste-
denbouwkundige 
lasten en de digitale 
bouwaanvraag. Een 
inspirerend atrium 
op maat, onder de 
noemer bestuurs-
krachtverhoging, 

vond in januari in Leuven plaats rond het thema ‘sterker door 
samenwerking’. Hier werd vanuit praktijksituaties ingegaan op 
de kracht van samenwerking tussen gemeenten, tussen diensten 
binnen de gemeente en tussen lokale ambtenaren en politici. 
Uit de atriumrapportage over 2015 bleek ook dat de focus bij 
Ruimte Vlaanderen in toenemende mate komt te liggen op beleids-
verankering en beleidsontwikkeling. Ruimte Vlaanderen plukt de 
vruchten van het beheer van dit sterke netwerk, dat snel inzetbaar 
is, om nieuw Vlaams beleid uit te dragen en beleid in ontwikke-
ling af te toetsen. Regelgeving in ontwikkeling wordt vandaag 
in toenemende mate geïnspireerd door bottom-up aangedragen 
beleidsideeën. Het lerend netwerk geeft Ruimte Vlaanderen een 
stevige voet in de lokale praktijk. De lokale procesbeheerders van 
Ruimte Vlaanderen pikken in het veld voortdurend signalen op 

die suggesties inhouden voor de Vlaamse beleids- en regelge-
vingskaders. (Voorgenomen) aanpassingen inzake onder meer 
zorgwonen, afwijkingsbepalingen voor erfgoed, omgaan met 
verouderde planvoorschriften, het vereenvoudigen van openbaar 
onderzoek bij verkavelingswijzigingen en het kunnen regelen van 
niet-vergunningsplichtige aangelegenheden via RUP-voorschrif-
ten werden vanuit dit veldwerk geïnitieerd.
De begin 2015 in Leuven en Gent georganiseerde atria rond 
het grond- en pandenbeleid waren een belangrijke beleidsver-
kenning voor het te bouwen instrumentendecreet. Ook in het 
beleidsvormingstraject rond een nieuw planningssysteem en 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bleken de atria (op maat) de 
afgelopen twee jaar erg verrijkend om beleidsideeën te toetsen aan 
de lokale praktijk. Zo werd tijdens de beleidsatria in de vorm van 
debatavonden, die eind 2015 in alle provinciehoofdsteden werden 
georganiseerd, gemikt op gemeentelijke politici en ambtenaren 
die bereid zijn mee in dialoog te gaan in deze vroege fase van 
het beleidsvormingsproces (Van der Lecq, Toebak, 2015). Zo’n 
80 gemeenten, samen goed voor 140 vertegenwoordigers (met 
inbegrip van vertegenwoordigers van provincies en intercom-
munale samenwerkingsverbanden) voelden zich aangesproken 
door dit debat. De participatieronde heeft talrijke waardevolle 
inzichten opgeleverd. Hierbij komen een aantal grote lijnen en 
verwachtingen ten aanzien van Ruimte Vlaanderen zeer dui-
delijk naar boven. De vraag naar voldoende concrete Vlaamse 
beleidskaders om richting te geven aan het lokale beleid weegt 
daarin zwaar door. 
Ook rond kleinere thema’s zet het Atrium Lerend Netwerk in op 
participatie. Zo werd onlangs in een lokaal atrium de leidraad 
‘lasten en voorwaarden in ontwikkeling’ afgetoetst aan de lokale 
praktijkbehoefte. Een bijzonder concept was de deelname van 
verschillende atriumgroepen eind 2015 aan de tentoonstelling 
‘Verkavelingsverhalen’ die in deSingel liep. Daar werden via 
workshops ideeën vanuit de lokale praktijk verzameld om de 
uitdagingen aan te pakken die samenhangen met verkavelingen. 
De kracht van de atriumuitwisseling ervaren ook de provincies, 
die op hun beurt provinciaal beleid uitdragen en aftoetsen via 
de atria. 
Het Atrium Lerend Netwerk kreeg in november 2015 een nieuwe 
dimensie via de participatie van de andere Vlaamse beleidsdomei-
nen. We spreken inmiddels van het ‘Vlaams atrium’, dat in elke 
provinciale entiteit van de Vlaamse administratie georganiseerd 

DE VRAAG NAAR 
VOLDOENDE 
CONCRETE VLAAMSE 
BELEIDSKADERS OM 
RICHTING TE GEVEN 
AAN HET LOKALE BELEID 
WEEGT ZWAAR DOOR.

©
 R

u
im

te
 V

la
a

n
d

e
re

n
 - 

fo
to

 D
a

vi
d

 D
e 

Sp
ie

g
e

le
e

r

©
 R

u
im

te
 V

la
a

n
d

e
re

n
 - 

fo
to

 N
in

a 
D

e 
P

a
ck

e
re ©

 R
u

im
te V

la
a

n
d

e
re

n
 - fo

to
 N

in
a D

e P
a

cke
re©

 R
u

im
te

 V
la

a
n

d
e

re
n

 - 
fo

to
 N

in
a 

D
e 

P
a

ck
e

re

72 |  | 73

# A T R I U M  L E R E N D  N E T W E R K

NAAR EEN LEREND NETWERK OMGEVING

Het succes van het Atrium Lerend Netwerk toont dat 
er voortdurend een wederzijdse vraag is naar kennis- 
en ervaringsuitwisseling tussen besturen. Door dit te 
verankeren en intervisie over het Vlaams beleid struc-
tureel te organiseren maken een gedeeld beleidskader 
en gezamenlijke geïntegreerde projecten meer kans 
op slagen.  De Vlaamse beleidsbepaling wordt door 
de bottom-up (samen)werking continu gevoed en de 
beleidswerking en -uitvoering hebben participatie als 
kritische succesfactor tot een sterke steunpilaar op het 
vlak van ruimtelijke ordening gemaakt. Draagvlak ont-
staat als kennis gezamenlijk gedeeld wordt. (Atriumrap-
portage, 2016). 

Vanuit deze succeservaring wilt het Departement 
Omgeving steeds sterker uitgroeien naar en lerend 
netwerk omgeving. Daarbij ligt de grote uitdaging om 
vanuit het bestaande lerend netwerk en de traditie van 
uitwisseling en afstemming ook tot de realisatie van 
gezamenlijke en gedeelde projecten te komen. Wan-
neer intervisie en een projectgerichte werking binnen 
gedeeld beleidskader tot stand kan komen kan het 
Lerend Netwerk Atria een interessante omgeving wor-
den om de transitie naar een meer coachende overheid 
actief vorm te geven. 

UITDAGINGEN

Het verder uitzetten van deze transitie kent een aan-
tal belangrijke uitdagingen. Zo komt er uit de atrium-
rapportage duidelijk naar voor dat het Atrium Lerend 
Netwerk in de professionele wereld van de ruimtelijke 
ordening wordt erkend als een gevestigde waarde. Een 
belangrijke reden hiervoor is de inhoudelijke kwaliteit 
van de lokale atria. Hier wordt de basis van het netwerk 
gelegd. Lokale ambtenaren hebben duidelijk behoefte 
aan het verwerven van kennis die onmiddellijk toepas-
baar is in de dossiermatige praktijk. De lokale amb-
tenaren hechten zeer veel belang aan de praktische 
vertaling van de gepresenteerde beleids- en regelge-
vingsthema’s. De infodagen worden veelal als te theo-
retisch ervaren. Leerpunt is om de statisch theoretische 
info hier met voorbeeldillustraties praktischer te maken. 
Dit stelt een uitdaging wanneer meer brede beleids-
thema’s worden aangekaart of over langere termijnen 
wordt nagedacht. 

Bron: Ruimte 32, Atrium Lerend Netwerk, draagvlak als 
resultaat van gezamenlijke kennis
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Een andere uitdaging ligt in het betrekken van een 
grotere en bredere groep van relevante partijen. In de 
atriumrapportage komt duidelijk naar voor dat het ge-
richt blijven betrekken van lokale beleidsmensen een 
succesfactor is. In de toekomst zou kunnen worden 
gekeken of dit kan worden uitgebreid naar andere acto-
ren in het maatschappelijke veld. Deze uitdaging toont 
zich duidelijk door de relatief beperkte doorwerking 
vast van de atriumkennis naar de lokale inhoudelijke 
beleidsvorming .In de Atriumrapportage geeft men aan 
dat: ‘dit kan liggen aan de onderwerpen die te weinig 
inspirerend zijn naar beleid toe. Dit heeft allicht ook te 
maken met het brede werkpakket van de meeste GSA’s 
waarbij de tijd vooral opgeslorpt wordt door de dage-
lijkse dossierbehandeling en er weinig tijd overblijft 
om aan beleidsontwikkeling te doen (een knelpunt dat 
vaak opgevangen wordt). Aandachtspunt is om een 
voldoende mix qua inhoud aan te bieden: niet enkel te 
focussen op de dagelijkse praktijk van de lokale amb-
tenaar (waar wel de meeste vraag naar is), maar ook te 
blijven inzetten op het inspireren van de lokale beleids-
vorming (gelet op het belang zoals onder omschreven 
bij het leerpunt vanuit thema’s).`’

Wat ten laatste misschien wel de belangrijkste uitda-
ging is voor het Atrium Lerend Netwerk is een vorm 
vinden waarbinnen de traditie van lokale groepen en 
vernieuwing optimaal wordt gekoppeld. De kracht van 
de lokale Atria ligt in het werken in vaste groepen, het 
werken op basis van vertrouwen en vanuit een gelijke 
positie. Deze in een sterkere projectgerichte werking 
brengen, met een bredere groep van betrokkenen en 
in een grotere verscheidenheid aan thematieken is niet 
vanzelfsprekend. 

SAMENVATTING

Succesfactoren

1) De lokale atria zijn orga-
nisch gegroeid waardoor er 
een traditie is van samenwer-
king en uitwisseling. Door de 
gelijke professionele rol bij 
de verschillende deelnemers 
van de lokale atria ligt er een 
sterke nadruk op gedeeld be-
lang en lokale expertise. Dit 
versterkt de cohesie van de 
groep en maakt het gemak-
kelijker om snel kennis uit te 
wisselen en in alle openheid 
ervaringen te delen. Door-
heen de tijd zijn verschillende 
lokale atria zelfsturend ge-
worden. Hierbij spelen inter-
mediairen en andere lokale 
actieve coalities een belang-
rijke rol.

2) Daarbij is het succes van de 
lokale Atria vooral de door-
heen de tijd opgebouwde 
traditie, vertrouwen en ritme 
dat zorgt voor een gezonde 
leeromgeving die door elk 
van de deelnemers als uiterst 
relevant wordt geëvalueerd 
(eigen lokale werking, basis 
voor duidelijkheid en partner-
schap).

Relaties 

3) Het is duidelijk dat het Le-
rend Netwerk Lokale Atria 
steeds sterker toewerkt naar 
het uitbouwen van nieuwe 
relaties met andere beleids-
velden. Uit de ervaring met 
lokale atria blijkt dat het suc-
ces hem vaak zit in de hele 
concrete praktische werking.

4) Om deze praktische opzet 
voldoende mee te nemen 
zou het interessant kunnen 
zijn om vooral te experi-
menteren met verschillende 
methoden en tools om debat 
te organiseren binnen lokale 
atria. De succesvolle uitrol van 
Yammer is hiervan een goed 
voorbeeld maar zou nog kun-
nen worden aangevuld met 
andere nieuwe en structurele 
manieren van werken.   

Uitdagingen

5) Een belangrijke uitdaging 
ligt in het verbreden van de 
thema’s en integraal werken. 
Het brengen van helderheid 
in de complexiteit van alle 
mogelijke ruimtelijke transitie-
opgaves versterkt ook de rol 
van de Vlaamse overheid.

6) Om dit te realiseren is het 
noodzakelijk om mogelijke 
partnerschappen en nieuwe 
coalities te verbreden. Dit 
zowel om een grotere impact 
te hebben op lokale beleids-
werking als de mogelijkheid 
te bieden om nieuwe samen-
werkingsverbanden op te 
zetten en concrete projecten 
te realiseren op basis van een 
meer	gedifferentieerde	aan-
pak, cfr het zelfsturend karak-
ter (bijvoorbeeld binnen het 
Lerend Netwerk).

7) Bovenop die verbreding 
om de atria van een meer 
theoretische en regelgeven-
de focus terug te brengen 
naar een toepassingsgerichte 
met praktische en concrete 
aanbevelingen en projecten 
zoals bijv. kennisdeling, op-
leidingen, het opzetten van 
gedeelde visievorming, da-
ta-netwerken of gezamenlijke 
pilootprojecten.

8) Om deze vorm van toe-
passing te begeleiden, en de 
juiste info op de juiste plaats 
(lees: op de juiste atria) te krij-
gen, is meer nood aan terug-
koppeling. 

9) Om visietrajecten te kop-
pelen aan concrete uitvoering 
ontbreekt het vaak aan instru-
menten voorbij ontwerpend 
onderzoek. 

Kwaliteitsbeoordeling van de verschillende atria. 
Bron: Atriumenquete 2016
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       De Atria hebben een sterke traditie van uitwisse-
ling en kennisdeling

       Door ritme en tijd zijn de Atria uitgegroeid tot een 
relevante leeromgeving

       Hoe kan men concreet blijven werken en tegelijk 
nieuwe relaties met andere beleidsdomeinen aan-
gaan?

       Er liggen mogelijkheden binnen de Atria om te 
experimenteren met nieuwe coachende tools. 

       Hoe verbreden we thema’s, brengen we helder-
heid in de complexiteit en zetten we in op gedeelde 
visievorming en projecten? 

       Hoe kunnen we onze partnerschappen en coali-
ties verbreden?

       Hoe zetten we de Atria meer toepassingsgericht in?

       Hoe krijgen we als Vlaanderen juiste info op de 
juiste plaats?  

       Welke instrumenten ontbreken om visietrajecten 
om te zetten in concrete uitvoeringen?
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TEAM VL. BOUWMEESTER: 
INSTRUMENTENBOX

In de sessie van het Team 
Vlaams Bouwmeester 
werd er gefocust op het 
beschikbaar instrumenta-
rium en meer bepaald op 
de projecten met betrek-
king op duurzame wijken.

WORKSHOP
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WERKING ROL EN INSTRUMENTARIUM  
In de missie om de architectuurkwaliteit van de ge-
bouwde omgeving te bevorderen geeft het team haar-
zelf twee kerntaken:  

• Het ondersteunen en begeleiden van publieke 
bouwheren en lokale besturen bij ruimtelijke 
projecten 

• Visievorming	en	reflectie	over	de	gebouwde	
omgeving 

Telkens is goed opdrachtgeverschap de sleutel waarbij 
naar een goede relatie tussen lokale werking, kwaliteit 
en visie wordt gestreefd. 

Het TVB geeft geen verplicht advies, maar gaat voor 
een vrijwillige samenwerking met ambitieuze besturen 
in functie van een grotere ruimtelijke kwaliteit. Door de 
jaren heen is de taak van de Vlaams Bouwmeester en 
zijn team meer en meer verschoven van het adviseren 
in eenvoudige architectuur- of stedenbouwkundige 
projecten naar complexere transitievraagstukken zonder 
eenduidig opdrachtgeverschap. Zo laat het Team zich 
vandaag omschrijven als innovatie- en kwaliteitscel.

In de loop der tijd werden rond verschillende doel-
stellingen verschillende instrumenten uitgebouwd. 
Vandaag tellen we een 11-tal instrumenten met elk een 
eigen doel.  

• Open Oproep

• Advies op maat

• LABO RUIMTE

• Pilootprojecten

• Atelier Bouwmeester

• BWMSTR label

• Prijs Wivina de Meester voor excellent 
bouwheerschap

• Meesterproef

• Debat & opinie

• IABR, Internationale Architectuur Biënnale van 
Rotterdam

• BWMSTR scan

Verschillende instrumenten kunnen bijdragen tot duur-
zame wijken. Hierin zien we dat het TVB als overheid 
zowel de coachende, faciliterende als ondernemende 
rol op zich neemt. Het TVB zal echter nooit optreden als 
regelgevende overheid.

We gaan dieper in op de 3 instrumenten die het meest 
bijdragen tot duurzame wijken. 

‘Door de jaren heen is de taak 
van de Vlaams Bouwmeester 
en zijn team meer en meer ver-
schoven van het adviseren in 
eenvoudige architectuur- of ste-
denbouwkundige projecten naar 
complexere transitievraagstuk-
ken zonder eenduidig opdracht-
geverschap’
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SAMENVATTINGSAMENVATTING TRAJECT

OPMERKING OPMERKINGOPMERKING OPMERKINGRELATIE RELATIERELATIE RELATIEVRAAG VRAAGVRAAG VRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

sluit aan bij (raden?)
[onleesbaar van omge-
vingskwaliteit)

Relatie met 
stedenbeleid (hoe 
breeg gaan in een 
opdrachtopschrijving? )

Relatie met 
stedenbeleid (hoe 
breeg gaan in een 
opdrachtopschrijving? )grote uitdagingen ste-

denbeleid. bv. tondelier, 
rabotwijk

type vragen detecte-
ren/monitoring/carto-
gragie=> relatie met lo-
kale atria 

Netwerking?

Algemene vraag: hoe 
kennis vertalen daad-
werkelijke ondersteu-
ning komt vaker voor

eigen kennis 
=> steunpunt PPS? 

lokale of vlaamse 
overheid? 

ontwerpend denken, 
onderzoekend doen belang van momen-

tum? (in verschillende 
jaren)

orientering rond doel-
stellingen

groep

leertraject

reguliere beleid

stratencluster
superblocks
stad op mensenmaat

verkavelings-
projecten

opdrachtgever? 

visietrajecten

(IABR?)

gebiedsgericht werking

5x pilootprojecten
klimaatwijken

innovatie

- langer opvolgen
- andere output 
  - van plan naar systeem
  - procesondersteunend actieplan
- gedeelde contractbewaking
(vb. brownfield => op cases gericht)

lokale ambtenaren + Vlaamse visie

wijkmanager

start opdrachten

op de agenda zetten

direct met ei-
genaar

wijkfondsen

NIEUWBOUWWIJKEN <>RECONVERSIE

lessen trekken

relatie met o.a. [onlees-
baar] instrumenten

(cfr. de superblocks)

[onleesbaar] van 
openbaar terrein

vanuit Vlaanderen 
doorwerking rich-
ting visies op regio

STAD zelf laten ONTWERPEN

opschaling mogelijk

wie? 

wie? 

hoelang? 

wanneer? 

!?

lokale projecten

campagne .... [onlees-
baar]

Hoe gaan we om met 
de verhoogde com-
plexiteit? 
Hoe gaan we hier ver-
der in duurzaamheid? 

Relatie met coalities + 
realiteit in krijgen? 

Hoe raken doelstellin-
gen en opgaven tot in 
het lessenpakket van 
studenten? 

Voorbij de verkavelings-
droom => meer flexi-
bere RO => relatie met 
Atria? 

Dampoort knapt op
Wondelgem
=> sterke financiële/
ontwikkelings-expertise 
nodig

... + fiscale expertise

het idee van 
koppelen van 
soorthelijke projecten 
is potentieel opstap 
richting Lerend 
Netwerk => op veel 
zaken toe te passen

agenderen en dan 
procesmatig sturen/
reageren (en daarna 
loslaten? ?)

‘transitievraagstuk’
=>
‘transitieprocesdenken’

Wat zijn de projecten? 
=> waar ben je als overheid geloofwaardig

Wie zijn de klanten? 

BWMSTRSCAN als testrun
voorbereidend

Koppeling 
tussen visie 
en uitvoering

Goed opdracht-
geverschap

visievorming

ondersteunen &
begeleiden leren in relatie met 

steden en gemeenten

Lere
n in

te
rn

BWMSTR- 
label

Open oproep

Pilootprojecten

DOEL: architecturale kwaliteit

BWMSTR 
SCAN

PROJECT EN 
PROGRAMMA’S 

AANPAKKEN

contract 
voorbij 

‘regelluwe 
zone’

lanceren 
van 

concepten

‘families van opgaven’

relatie met dorpaanpak 
VLM

Foto van het huidige Team Vlaams 
Bouwmeester;  

Bron:  vlaamsbouwmeester.be

Voorkaft Meerjarenprogramma 2017-2020 
Bron: vlaamsbouwmeester.be; Eva Le Roi  

Verwerking workshopcanvas, 
ronde 1 ‘Rol Vlaamse Overheid’ 

Bron: eigen afbeelding

Vlaams Bouwmeester   
Meerjarenprogramma 2017-2020

Ruimte maken 
voor mens 

en natuur

BWMSTR
2017–2020

© Éva Le Roi
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DE OPEN OPROEP 

De Open Oproep vormt sinds 2000 een sterk merk. 
Hierbij neemt het team de rol op van coach, waarbij het 
lokale overheden aan de juiste ontwerpers koppelt om 
tot een hogere ruimtelijke kwaliteit te komen. Hieruit 
is een patrimonium van meer dan 300 kwaliteitsvolle 
realisaties ontstaan verspreid over heel Vlaanderen, 
aangevuld met een schat aan ontwerpend onderzoek. 
Daarbij nemen steeds meer ‘Open Oproepen’ de schaal 
van de wijk aan. 

PILOOTPROJECTEN 

Ook de pilootprojecten zijn coachend maar hebben 
het doel te wegen op regelgeving en realisatie. Urgen-
te maatschappelijke thema’s worden in partnerschap 
met andere actoren behandeld. Vertrekkende vanuit 
transdisciplinair onderzoek wordt via een call naar am-
bitieuze opdrachtgevers getracht innovatieve projecten 
tot uitvoering te krijgen en/of worden ze via advies voor 
regelgeving mogelijk gemaakt en gestimuleerd. 
De pilootprojecten Wonen, Zorg, Productief landschap, 
Kunst in opdracht, Terug in Omloop en Studenten 
maken stad zijn reeds doorlopen. Vandaag loopt het 
pilootproject Klimaatwijken dat we verderop zullen be-
spreken. 

Workshop Metropolitaan Kustlandschap, Labo Ruimte  
Bron: Architecture Workroom Brussels

Overzicht pilootprojecten 
Bron: Team Vlaams Bouwmeester

Overzicht van een deel van het patrimonium van de Open Oproep 
Bron: Team Vlaams Bouwmeester
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OPMERKING OPMERKINGOPMERKING OPMERKINGRELATIE RELATIERELATIE RELATIEVRAAG VRAAGVRAAG VRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

sluit aan bij (raden?)
[onleesbaar van omge-
vingskwaliteit)

Relatie met 
stedenbeleid (hoe 
breeg gaan in een 
opdrachtopschrijving? )

Relatie met 
stedenbeleid (hoe 
breeg gaan in een 
opdrachtopschrijving? )grote uitdagingen ste-

denbeleid. bv. tondelier, 
rabotwijk

type vragen detecte-
ren/monitoring/carto-
gragie=> relatie met lo-
kale atria 

Netwerking?

Algemene vraag: hoe 
kennis vertalen daad-
werkelijke ondersteu-
ning komt vaker voor

eigen kennis 
=> steunpunt PPS? 

lokale of vlaamse 
overheid? 

ontwerpend denken, 
onderzoekend doen belang van momen-

tum? (in verschillende 
jaren)

orientering rond doel-
stellingen

groep

leertraject

reguliere beleid

stratencluster
superblocks
stad op mensenmaat

verkavelings-
projecten

opdrachtgever? 

visietrajecten

(IABR?)

gebiedsgericht werking

5x pilootprojecten
klimaatwijken

innovatie

- langer opvolgen
- andere output 
  - van plan naar systeem
  - procesondersteunend actieplan
- gedeelde contractbewaking
(vb. brownfield => op cases gericht)

lokale ambtenaren + Vlaamse visie

wijkmanager

start opdrachten

op de agenda zetten

direct met ei-
genaar

wijkfondsen

NIEUWBOUWWIJKEN <>RECONVERSIE

lessen trekken

relatie met o.a. [onlees-
baar] instrumenten

(cfr. de superblocks)

[onleesbaar] van 
openbaar terrein

vanuit Vlaanderen 
doorwerking rich-
ting visies op regio

STAD zelf laten ONTWERPEN

opschaling mogelijk

wie? 

wie? 

hoelang? 

wanneer? 

!?

lokale projecten

campagne .... [onlees-
baar]

Hoe gaan we om met 
de verhoogde com-
plexiteit? 
Hoe gaan we hier ver-
der in duurzaamheid? 

Relatie met coalities + 
realiteit in krijgen? 

Hoe raken doelstellin-
gen en opgaven tot in 
het lessenpakket van 
studenten? 

Voorbij de verkavelings-
droom => meer flexi-
bere RO => relatie met 
Atria? 

Dampoort knapt op
Wondelgem
=> sterke financiële/
ontwikkelings-expertise 
nodig

... + fiscale expertise

het idee van 
koppelen van 
soorthelijke projecten 
is potentieel opstap 
richting Lerend 
Netwerk => op veel 
zaken toe te passen

agenderen en dan 
procesmatig sturen/
reageren (en daarna 
loslaten? ?)

‘transitievraagstuk’
=>
‘transitieprocesdenken’

Wat zijn de projecten? 
=> waar ben je als overheid geloofwaardig

Wie zijn de klanten? 

BWMSTRSCAN als testrun
voorbereidend

Koppeling 
tussen visie 
en uitvoering

Goed opdracht-
geverschap

visievorming

ondersteunen &
begeleiden leren in relatie met 

steden en gemeenten

Lere
n in

te
rn

BWMSTR- 
label

Open oproep

Pilootprojecten

DOEL: architecturale kwaliteit

BWMSTR 
SCAN

PROJECT EN 
PROGRAMMA’S 

AANPAKKEN

contract 
voorbij 

‘regelluwe 
zone’

lanceren 
van 

concepten

‘families van opgaven’

relatie met dorpaanpak 
VLM

LABO RUIMTE 

Labo Ruimte doet onderzoek op grote schaal en lange 
termijn dat leidt tot ontwerp en/ of maatschappelijk 
debat. Hiermee neemt het de positie van ondernemen-
de overheid in. Labo Ruimte is een open samenwer-
kingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester 
en departement Omgeving waarbij wordt gewerkt 
rond thematische trajecten. Hierbij is de centrale vraag 
hoe een duurzamere samenleving ruimtelijk vorm kan 
krijgen. Voorbeelden van Labo Ruimte trajecten zijn: 
‘Stedelijk Systeem Kust’, ‘Energielandschappen’, ‘Ant-
werpen, Circulaire Stad’ en ‘Lage Landen’.
Hierbij wordt steeds gefocust op volgende 4 uitgangs-
punten:

• Focus op de lange termijn; 

• Het scheppen van een vrije denk- en 
spreekruimte; 

• Samenwerking over de grenzen van functies, 
disciplines en organisaties heen

• Combinatie van ontwerp en onderzoek. 

Verwerking workshopcanvas, ronde 2 ‘Traject’ 
Bron: eigen afbeelding
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‘De grote uitdaging van deze 
opgave is dat er tot hiertoe voor-
al veel expertise is opgebouwd 
in het bouwen van duurzame 
nieuwbouwwijken. Er zijn echter 
geen instrumenten voorhanden 
voor de reconversie van be-
staande wijken.’

De grote uitdaging van deze opgave is dat er tot hiertoe 
vooral veel expertise is opgebouwd in het bouwen van 
duurzame nieuwbouwwijken. Er zijn echter geen instru-
menten voorhanden voor de reconversie van bestaan-
de wijken. Bouwheren (of lokale besturen) die via een 
collectieve wijkaanpak willen werken, hebben op dit 
moment	niet	het	juiste	instrumentarium	om	dit	effec-
tief te kunnen doen: er ontbreken juridische kaders, er 
ontbreken	fiscale	kaders	en	grondbeheersinstrumen-
ten	om	dit	effectief	waar	te	maken.	Er	is	geen	duidelijk	
eigenaarschap of geen opdrachtgever voor een wijkre-
conversie.

Nu reeds bestaan er wel al collectieve renovaties maar 
die	gaan	vaak	niet	verder	dan	het	bundelen	van	financi-
ele	middelen	en	door	gezamenlijke	aanpak	de	financie-
ring mogelijk maken. Die aanpak bekijkt het bouwblok 
of wijk nog niet als geheel of als een ruimtelijk project. 

Er wordt getracht de grote transities te vertalen naar 
behapbare type-opgaven. Zo kunnen bepaalde type 
wijken (als type-opgaven), in samenwerking met lokale 
overheden, collectief trajecten opzetten om te zien wat 
werkt en niet werkt. Vijf concrete klimaatwijken moeten 
via 'learning by doing' zo een leertraject voor beleid en 
voor de bouwpraktijk opzetten.

PROJECTEN ROND DUURZAME WIJKEN 
Het TVB heeft verschillende onderzoeken en trajecten 
op wijkschaal

• Lage Landen- onderzoek en IABR: 

• ‘Families van opgaven’ en programma-aanpak 

• Pilootprojecten Klimaatwijken/Energiewijken

• Ontwerpend onderzoek stratenclusters

• Van ontwerpend onderzoek naar (her)
verkavelingsprojecten? 

• Concept ‘wijkmanager’ uit het Delta Atelier 
IABR & uit (her)verkavelingsprojecten

• Andere pilootprojecten Zorg, Terug in Omloop, 
Collectief Wonen. 

We lichten 3 projecten verder toe

• Pilootprojecten Klimaatwijken

• Labo Ruimte: Stratenclusters

• Labo Ruimte: Herkavelen

PILOOTPROJECTEN KLIMAATWIJKEN

Het gepland traject klimaatwijken gaat uit van de re-
alisatie van 5 pilootprojecten en een leertraject voor 
beleid en bouwpraktijk ter ondersteuning van lokale 
besturen. Hierbij worden verschillende onderzoeksvra-
gen opgenomen 

• Een energie- en klimaatvraagstuk

• Een architecturaal en ruimtelijk 
ontwerpvraagstuk

• Een	juridisch,	financieel,	vastgoedkundig	en	
beheersvraagstuk (versnipperde eigendom)

Er ligt een grote renovatie-opgave voor onze bebouw-
de omgeving, onze bestaande steden en dorpen, waar 
zowel de opgave voor de energietransitie, als een vraag 
naar dichter en meer kwaliteitsvol wonen samenko-
men. Die transities aanpakken zal sneller moeten en 
op een grotere schaal dan vandaag. Daarom moet er 
voorbij gegaan worden aan de particuliere aanpak op 
perceelsniveau gaan we dit niet waarmaken. Vanuit de 
overtuiging dat de oplossing ligt in een schaalvergro-
ting en een gegroepeerde wijkaanpak van die recon-
versie tracht het traject in te zetten op een snelle tran-
sitie	die	ook	meer	(kosten)efficiënt	aangepakt	wordt.

Openingsbeeld Pilootproject Energiewijken 
Bron: Team Vlaams Bouwmeester

Verkennend onderzoek Pilootproject Klimaatwijken 
Bron: Team Vlaams Bouwmeester
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SAMENVATTING

Succesfactoren

1) Doorheen de verschillende 
instrumenten zijn nieuwe sa-
menwerkingsvormen tussen 
lokale en Vlaamse overheid, 
experten en bouwheren ont-
staan.
De rode draad van  ontwer-
pend denken, onderzoekend 
doen geeft een duidelijk ge-
zicht aan het TVB en kan zo 
ook in de toekomst als basis 
dienen voor nieuwe projecten.

2) Het TVB zet sterk in op 
de combinatie van intern en 
extern leren. Dit zit in lijn met 
de Vlaamse overheid als ken-
nis-overdragende overheid.

3) Vanuit vernieuwende 
concepten worden moei-
lijke thema’s helder op de 
agenda geplaatst (zoals bijv. 
betonstop). Dit zorgt voor een 
vernieuwende dynamiek die 
veel verder reikt dan de eigen 
acties.

Relaties 

4) Wanneer er programma-
tisch wordt gewerkt is het 
noodzakelijk om typevragen 
en doelstellingen te detecte-
ren. Daarbij dient men steeds 
de relatie te leggen met de 
bottom-up werking van lokale 
beleidsdoelstellingen waarbij 
men het regulier beleid en de 
Vlaamse visie best niet uit het 
oog verliest.
Een mogelijk voorbeeld hier-
van zou kunnen zijn wanneer, 
d.m.v. een samenwerking met 
Dep. Omgeving, de mogelijk-
heid ontstaat om lokale groe-
pen (de atria) te koppelen aan 
een projectgericht leertraject 
(pilootprojecten) en zo weer 
richting regulier beleid te 
gaan (BRV). 

5) Elk van deze manieren van 
werken vergt dat er nieuwe 
expertise wordt binnenge-
bracht in zowel lokale als 
regionale processen van 
visievorming	(o.a.	financiële	
en juridische analyse, sociale 
innovatietrajecten, communi-
catie en beeldvorming, ....) 

6) Het team heeft doorheen 
de tijd een sterk portfolio op-
gebouwd met verschillende 
gerealiseerde projecten. Een 
belangrijke kwaliteitsslag is 
vandaag zichtbaar. De ef-
fecten van het investeren in 
transitievraagstukken vragen 
meer tijd. Het werken vanuit 
transitietrajecten is een ge-
meenschappelijke uitdaging 
me o.a. het Departement 
Omgeving en het Vlaams Ste-
denbeleid). 

Uitdagingen

7) Dat het TVB als overheid 
verschillende rollen opneemt 
kan als een sterkte worden 
beschouwd. Echter door de 
beperkte capaciteit van het 
Team blijft een koppeling in de 
tussen de verschillende instru-
menten en beleidsvelden vaak 
afwezig. 

8) In de eerste plaats gaat het 
over de koppeling tussen grote 
transitie-vraagstukken en op-
gaves op lokaal niveau. Kunnen 
we deze bundelen en vervol-
gens behandelen (bijv. via de 
Atria)?

9) Daarnaast gaat het over de 
link tussen onderzoek enerzijds 
en operationalisering en uit-
voering anderzijds (bijv. rond de 
diagnoses die gesteld worden 
in de bouwmeesterscan en de 
stap die daarna gezet moet 
worden richting bestuurlijk ac-
tie. De transities op wijkniveau 
zullen	snel	en	kostenefficiënt	
moeten worden aangepakt. 

10) Als laatste ligt er een be-
langrijke opgave in het opzet-
ten van transitiemanagement 
voor complexere opgaves 
(energieverlies reduceren, HE 
produceren, meer woonkwa-
liteit). Veel projecten (zoals 
klimaatwijken) noodzaken een 
continue werking. De uitdaging 
ligt in het strategisch inzetten 
van een veelheid aan instru-
menten om een langdurig 
proces beter op te volgen. Dit 
gaat over timing, communica-
tie en inhoudelijke aansluiting 
maar ook over de koppeling 
van budgetten voor langdurige 
coaching, procesondersteuning 
en gedeelde contractbewa-
king.

LABO RUIMTE: STRATENCLUSTERS

Het onderzoek vertrekt vanuit het uitgangspunt dat 
ambities van lokale structuurplannen als leefbare 
woonstad, netwerkstad en veerkrachtig landschap 
kunnen aangestuurd worden vanuit openbaar domein. 
Woonkwaliteit start immers vanuit het openbaar do-
mein. Het openbaar domein kan bovendien de modal 
shift vooruitstuwen en via ontharding bijdragen aan 
een veerkrachtig landschap  Het onderzoek verkent 
wat mogelijk is vanuit de korrel van de wijken, en tracht 
vanuit de transformatie van het openbaar domein ver-
dere transformatie van de wijk te stimuleren, zoals bv. 
verdichting.

LABO RUIMTE: HERKAVELEN

Het onderzoek tracht strategieën te zoeken om voor-
stedelijke verkavelingswijken om te vormen tot kwa-
litatieve stedelijke omgevingen. De afgekondigde 
betonstop legt druk op dit reeds bebouwde gebied in 
nabijheid tot de stad.  Er wordt de vraag gesteld hoe we 
een aanvaardbaar en organisch verstedelijkingsproces 
organiseren, wat voor soort woonomgeving dit kan op-
leveren en hoe dit dan beheert kan worden?

Dit onderzoek bekijkt het herontwikkelingspotenti-
eel van een oude verkaveling in de Gentse stadsrand 
waar energiezieke verkavelingen het Wondelgemse 
landschap innemen. Dit verstedelijkte landschap haalt 
slechts een dichtheid van 10 woningen per hectare.
Aan de hand van een elementaire systematiek van af-
standsregels en compacte collectieve woonvormen 
illustreert dit onderzoek hoe de densiteit van het ge-
bied op een organische manier kan worden vermenig-
vuldigd.	Een	fiscale	structuur	zorgt	voor	een	evenwicht	
tussen verdichting en omgevingskwaliteit.

Opgave
…	  tot	  straat

0%	  verblijf

25%	  verblijf

50%	  verblijf

66%	  verblijf

75%	  verblijf

100%	  mobiliteit

75%	  verblijfsfunctie

Herkavelen: Labo Ruimte 

Stratenclusters Labo Ruimte 
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       Door een sterke traditie van onderzoek en ontwerp 
heeft TVB credibiliteit als visievormer en bruggenbouwer 
in Vlaanderen. 

       Het TVB zet vanuit opdrachtgeverschap sterk in op 
de combinatie van intern en extern leren.

       Het TVB zet steeds meer in op haar maatschappelij-
ke rol om duurzaamheidsthema’s en grote transitievraag-
stukken op de agenda te plaatsen. 

       Programmawerking vraagt een constant heen-en-
weer spel tussen verschillende Vlaamse beleidsdomei-
nen en lokale doelstellingen. 

       Deze nieuwe manier van werken vergt nieuwe exper-
tise in zowel lokale als regionale processen. 

							De	effecten	van	het	investeren	in	transitievraagstuk-
ken vragen veel tijd om waar te nemen en blijven moeilijk 
te valoriseren. 

       De koppeling tussen verschillende (Vlaamse) instru-
menten blijft vaak afwezig. 

       Hoe delen we grote transitie-vraagstukken op in klei-
ne en lokaal behapbare delen?  

       Hoe overbruggen we gat tussen onderzoek en uit-
voering? 

       Hoe kunnen we, door het strategisch inzetten van 
verschillende instrumenten, een project langer opvolgen 
en andere output voorzien?
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AGENTSCHAP BINNEN-
LANDS BESTUUR:  
STADSVERNIEUWING

In de sessie van het 
Agentschap Binnenlands 
Bestuur werd ingezoomd 
op de koppeling tussen 
visie en beleid en de 
uitwerking daarvan in 
stadsvernieuwingsinstru-
menten. 

WORKSHOP
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EEN VLAAMSE BELEIDSVISIE

De verschillende instrumenten van het Vlaams Ste-
denbeleid worden ingezet ter ondersteuning van de 
Vlaamse beleidsvisie. Voor sommige instrumenten is 
deze visie eerder algemeen, en decretaal vastgelegd, 
waar andere instrumenten gebaseerd zijn op de visie-
tekst Stadsvernieuwing die sterker wordt uitgewerkt in 
relatie met nieuwe uitdagingen en trends.

Het stedenfonds is een voorbeeld van een instrument 
dat kan gekaderd worden binnen de Vlaamse be-
leidsprioriteiten stedenbeleid. In de regelgeving van het 
stedenfonds, een hefboominstrument om de steden te 
ondersteunen als motor van economische, sociale en 
bestuurlijke vernieuwing, staat duidelijk vermeld dat de 
doelstellingen van het stedenfonds zich situeren bin-
nen de volgende drie punten: 
1. Een verhoging van de leefbaarheid van de steden, 

zowel op stadsniveau als op wijkniveau
2. Het tegengaan van dualisering
3. Het verhogen van de kwaliteit van het bestuur

Deze Vlaamse beleidsprioriteiten geven zowel richting 
als vrijheid aan het lokaal stedelijk beleid om extra 
investeringen	te	definiëren.	In	meer	of	mindere	mate	
geven ze ook de grote krijtlijnen aan voor andere instru-
menten binnen het Vlaams Stedenbeleid als de stads-
monitor, of de slim in de stad prijs.  

Uiteraard is de sturing vanuit deze drie Vlaamse Be-
leidsprioriteiten maar erg beperkt. Het potentieel om 
lokaal te leren vanuit deze regionale beleidsvisie is niet 
echt aanwezig noch geven de Vlaamse Beleidspriori-
teiten echt handvaten aan lokale besturen om de stap 
te zetten richting een meer duurzame stedelijke transi-
tie.

VISIETEKST STADSVERNIEUWING

Bij de nieuwe visietekst wordt er breder gekeken. De 
tekst mikt op een scherpe visie die zowel continuïteit 
brengt als een aantal sleutels voor innovatie aanbiedt. . 

Wat betreft continuïteit blijft de nieuwe tekst inzetten 
op:  

•  Het verhogen van de aantrekkelijkheid, 
duurzaamheid en leefbaarheid van de steden

•  Het belang van een goede diagnose en een 
sterke	projectdefinitie.	

•  Regie en coproductie

•  Duurzame steden

Qua innovatie zet de nieuwe tekst in op de volgende 
sleutels voor innovatieve stadsvernieuwing. Elk van 
deze sleutels heeft ook een directe relatie met andere 
beleidsdomeinen waardoor er opportuniteiten ontstaan 
om vanuit het Vlaams Stedenbeleid samen te werken 
met o.a. het departement Omgeving, de VLM, OVAM, 
Het Team Vlaamse Bouwmeester,

•  Stedelijk wonen (nieuwe woonvormen, 
betaalbaarheid, CLT, Erfpacht, 
Woonzorgbedrijven, …)

•  Stedelijke reconversie i.p.v. stadsvernieuwing 
(ontwikkelen op de juiste plek, de stad 
groter maken, verdichten en koppeling aan 
voorzieningen, …)

•  De productieve stad (einde residentialisering, 
valoriseren van economische kansen o.a. 
creatieve economie, Urban mining, …)

•  Superdiversiteit (koppeling investeringen 
duurzaamheid aan sociaal(rechtvaardige) 
opwaardering van de bestaande stad)

•  De nieuwe collectieve 
duurzaamheidsarrangementen (waste 
as source, modal split, klimaatrobuuste 
infrastructuur, korte voedselketen, … + koppelen 
aan een lokaal beleid)

•  Nieuwe makelaars van stedelijkheid (naast 
bouwen ook beheren en onderhouden + 
nieuwe partners als autodeelbedrijven, 
warmtenetten, zorgbedrijven, foodhubs)

•  Samenwerking met mondige en 
georganiseerde burgers (participatie is meer 
dan draagvlak, actieve rol en koppeling aan 
breed stadsdebat) 
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OPMERKING OPMERKINGOPMERKING OPMERKINGRELATIE RELATIERELATIE RELATIEVRAAG VRAAGVRAAG VRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

Vele kleine dingen ...
wel groot effect als ze 
projectmatig een mtsch 
breed van thematiek w 
opgezet
 => Europese middelen

Waterlandschap
allianties

Zink vernieuwde visie-
tekst/beoordelingscrite-
ria met 7 transitiepunten 

Visie 2050 => vermogen 
van projecten om transi-
tie te versnellen

Pool van deskundigen 
ook bij andere diensten 
(BWMSTR, d. OMG, ...)
=> kruisbestuiving

is dit een probleem?

In nazorg zoeken naar 
(grotere) partners...
Vl. O en/of L.O.

Regietream VRP
=> sterke partner van 
maken
=> kennisdeling

Oefening voor endea-
vour => inhoud

subsidiedatabank
=> determinatietabel
probleem

motiveringsplicht?
=> steden => relatie? 

uitvoeringstermijnen

programma 
=> thematisch?
cfr. waterlandschap

Format <-> event

VGC?

BBC: 
doorgeefluik

nazorg

blijvende dynamics

kwaliteitslabel

W
asp

unt: 

breder verhaal en programma

• Kwaliteitsnormen
• Accountmanager
• Stuurgroep 

((overheids)actoren)
• Lokaal 

begeleidingsteam
• Regieteam

• Regiefunctie
• Participatie
• Controle/kwaliteit

meter/peter
expert

verhouding?

weinig tijd
?
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Stadmonitor

Relatie met coachende 
overheid door 

concretisering van data

budget

bredere groep
stakeholders

realisaties

=> concept
=> project

sociale infrastructuren

Stedenbeleid onder druk?
Thematisch werk als hefboom

(cfr. druk vanuit BBC)

getra
pt n

aar in
novatie

Project sub. 

Concept sub. 

Projectsubsidies
(van om 3j. naar jaarlijks)

Doorwerking
voorstellen Versterking niet als 

SV project 

Advies
multi. discipl.

Thematische 
SV

Vl. O.

neem tijd om 
te werken

PPS

Conceptsubsidie

Juryfiches
• 
• 
• 
• 

Visie duurzaamheid
- ecologisch
- sociaal
- economisch

Visietekst

- belangrijke uitkomst
- gemeentemonitor

Beleidsprioriteit
Stedenfonds 

Visietekst

Wordt de link gemaakt 
tussen stadsmonitor en 
de woonsurvey van wo-
nen Vlaanderen?

Kennisdeling?
-verspreiden om te ko-
pieëren? 
-pijnpunten verzamelen

Informatie uitwisselen
- know-how (op niveau 
Vl. O)
- cartografie voor wit 
woon is onderzocht?

reconversie ~ gebieds-
gerichte werking
- brownfield projecten
- impulsprojecten
- pilootprojecten
=> qualregie? 

Cartografie
projecten & ontsluiting

Mogelijke 
plattelandsmonitor

Link met BWMSTR-
scan (meer op 
grote schaal)

- stadsvernieuwing

- thematische sessies
stadvernieuwing

- Slim in de stad

-

+

+

a c

d

b

-

Gemeentemonitor
 - stadsmoni.
 - plattel. moni
welke info is relevant? 

Welke steden? 
Stadsregio’s?

Leren van elkaar
Bereiken van de kleintjes
<-> BSK

Samenstelling team C.S.
=> inspraak v. gem.
=> bijsturing

Begeleidingstraject
=> effect

Dynamiek? (volkstuinen 
oproep?)

thematische oproep
doorlooptijd = 3 jaar
=> wat doe je met steden 
met beperkte capaciteit? 

specifieke ondersteuning 
fusie gemeenten? 

Wat met “Steden” die niet 
tot het lijstje betrokken 
zijn
=> geen middelen? 
=> gn een ontwikkeling
=> peter/meterschap OF 
stadsregio

leren rand instrumenten

Laster bij de vergunning

=> publiek/publiek be-
hoorlijk lastig
=> Overheid als initiatief-
nemen wel de ideale oHoe focussen op plekken waar 

reconversie nodig/zinvol is?
=> steden kunnen eender welk 
dossier inzien
=> bijv/ focus van M. Dehaene 
op potentie stadsrand

(grotere projecten 
financieren)

duidelijk plan

STAD 
&

DUURZ.

innovatie &
interpretatie
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proj. def.

participatie

MANDAAT
=> figuren

Wrm enkel academische 
figuren in jury? Gn bedrijf 
en/of middenveld? 

FIGUREN en formaat ad-
vies
=> relatie loket?
=> relatie advies

multiplicator - effect van 
een subsidiebeleid? 

T. BWMSTR.
T. STEDENB.
=> spelers
D. OMGEVING (RUIMT)
=> tribune

rationalisering?
+ relatie

Het Vlaams Stedenbeleid heeft een brede werking die 
deels gestructureerd wordt door haar instrumenten. 

Het Vlaams Stedenbeleid ondersteunt de werking 
rond	stadsprojecten	op	financieel	en	organisatorisch	
vlak en werkt aan kennisopbouw en positieve beeld-
vorming van de stad door zowel het uitbouwen van de 
stadsmonitor, het inzetten op een jaarlijkse ‘slim in de 
stad’-campagne en het gericht inzetten op thematische 
subsidieoproepen en oproep sociale infrastructuur. 
Vanuit deze opdracht werkt het Vlaams Stedenbeleid 
voornamelijk in directe ondersteuning van verschillen-
de stedelijke initiatieven en het lokaal stedelijke beleid. 
Het Vlaams Stedenbeleid heeft een beperkte eigen be-
leidsruimte of regionale programma’s. De beleidsvisie 
stedenbeleid werkt vnl. door in de beschrijving van de 
verschillende projectoproepen en het kwalitatief bege-
leiden en indien nodig bijsturen van lokaal ondersteun-
de projecten. 

Vanuit de verschillende rollen van de overheid kan het 
Vlaams Stedenbeleid het best worden gesitueerd bin-
nen een faciliterende overheid. Deze werking zet soms 
een stap richting coaching wanneer er wordt gewerkt 
op kwaliteitsbeoordeling en het opbouwen van een 
kritisch lokaal kader maar situeert zich bijna nooit in een 
ondernemende of regelgevende rol.

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op drie 
manieren van werken die cruciaal zijn voor het instru-
mentarium van Stadsvernieuwing:

1. De centrale positie van visietekst en beleidspriori-
teiten

2. Een getrapte werking richting innovatie
3. Het inspelen op zowel projectbegeleiding als con-

ceptontwikkeling

 

WERKING

Verwerking workshopcanvas, 
ronde 1 ‘Rol Vlaamse Overheid’ 

Bron: eigen afbeelding
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Door een grote verscheidenheid aan instrumenten 
heeft het Vlaams Stedenbeleid, deels vergelijkbaar met 
het team Vlaamse Bouwmeester, een getrapte werking 
richting innovatie opgebouwd. Deze getrapte werking 
zou in verschillende stappen kunnen worden beschre-
ven. 

In een eerste stap geeft de stadsmonitor als meet-, 
communicatie- en leerinstrument op strategisch niveau 
duidelijke omgevingsindicatoren weer die maatschap-
pelijk relevante evoluties in beeld brengen en een basis 
geven om het strategisch beleid van de stadsbesturen 
en andere relevante actoren te voeden. 

De Slim in de Stad-prijs (tegenwoordig omgevormd tot 
Slim in de Stad-oproep) als tweede stap stimuleert ac-
tief het opzetten van innovatieve concepten en projec-
ten. Deze situeren zich weer in een algemene beleids-
visie van domeinoverschrijdende stadsvernieuwing 
(wonen, mobiliteit, leefmilieu, bestuur, zorg, economie/
tewerkstelling, armoede, …) en innovatie als een com-
binatie van thematische, bestuurlijk en coproductieve 
elementen. 

Binnen een derde stap, de verschillende ondersteu-
ningsmechanismen stadsvernieuwing, worden de 
projecten qua complexiteit verder versterkt. Opnieuw 
worden innoverende projecten ondersteunt die the-
matisch divers zijn, zich baseren op samenwerking en 
duurzaamheid in een breed perspectief benaderen 
maar wordt de verdere uitvoering en begeleiding es-
sentieel. Hierbij probeert het Vlaams Stedenbeleid een 
ondersteunend en kwaliteitsbewakende rol te spelen. 
Binnen elk van de projecten spelen dezelfde kwali-
teitscriteria mee maar verandert de doelgroep en het 
leertraject dat met de stad wordt aangegaan. Van het 
inzicht bieden in een problematiek (stadsmonitor), het 
honoreren van sterke concepten (slim in de stad) tot het 
actief begeleiden van stadsvernieuwing.

EEN GETRAPTE WERKING

TRAJECT
kennisdatabank (exp)

ROL VLAAMSE OVERHEID
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SAMENVATTINGSAMENVATTING

OPMERKING OPMERKINGOPMERKING OPMERKINGRELATIE RELATIERELATIE RELATIEVRAAG VRAAGVRAAG VRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

Vele kleine dingen ...
wel groot effect als ze 
projectmatig een mtsch 
breed van thematiek w 
opgezet
 => Europese middelen

Waterlandschap
allianties

Zink vernieuwde visie-
tekst/beoordelingscrite-
ria met 7 transitiepunten 

Visie 2050 => vermogen 
van projecten om transi-
tie te versnellen

Pool van deskundigen 
ook bij andere diensten 
(BWMSTR, d. OMG, ...)
=> kruisbestuiving

is dit een probleem?

In nazorg zoeken naar 
(grotere) partners...
Vl. O en/of L.O.

Regietream VRP
=> sterke partner van 
maken
=> kennisdeling

Oefening voor endea-
vour => inhoud

subsidiedatabank
=> determinatietabel
probleem

motiveringsplicht?
=> steden => relatie? 

uitvoeringstermijnen

programma 
=> thematisch?
cfr. waterlandschap

Format <-> event

VGC?

BBC: 
doorgeefluik

nazorg

blijvende dynamics

kwaliteitslabel

W
asp

unt: 

breder verhaal en programma

• Kwaliteitsnormen
• Accountmanager
• Stuurgroep 

((overheids)actoren)
• Lokaal 

begeleidingsteam
• Regieteam

• Regiefunctie
• Participatie
• Controle/kwaliteit

meter/peter
expert

verhouding?

weinig tijd
?

TIJD

ADVIES

co
nc

ep
t

 ~
pr

oj
ec

t

Stadmonitor

Relatie met coachende 
overheid door 

concretisering van data

budget

bredere groep
stakeholders

realisaties

=> concept
=> project

sociale infrastructuren

Stedenbeleid onder druk?
Thematisch werk als hefboom

(cfr. druk vanuit BBC)

getra
pt n

aar in
novatie

Project sub. 

Concept sub. 

Projectsubsidies
(van om 3j. naar jaarlijks)

Doorwerking
voorstellen Versterking niet als 

SV project 

Advies
multi. discipl.

Thematische 
SV

Vl. O.

neem tijd om 
te werken

PPS

Conceptsubsidie

Juryfiches
• 
• 
• 
• 

Visie duurzaamheid
- ecologisch
- sociaal
- economisch

Visietekst

- belangrijke uitkomst
- gemeentemonitor

Beleidsprioriteit
Stedenfonds 

Visietekst

Wordt de link gemaakt 
tussen stadsmonitor en 
de woonsurvey van wo-
nen Vlaanderen?

Kennisdeling?
-verspreiden om te ko-
pieëren? 
-pijnpunten verzamelen

Informatie uitwisselen
- know-how (op niveau 
Vl. O)
- cartografie voor wit 
woon is onderzocht?

reconversie ~ gebieds-
gerichte werking
- brownfield projecten
- impulsprojecten
- pilootprojecten
=> qualregie? 

Cartografie
projecten & ontsluiting

Mogelijke 
plattelandsmonitor

Link met BWMSTR-
scan (meer op 
grote schaal)

- stadsvernieuwing

- thematische sessies
stadvernieuwing

- Slim in de stad

-

+

+

a c

d

b

-

Gemeentemonitor
 - stadsmoni.
 - plattel. moni
welke info is relevant? 

Welke steden? 
Stadsregio’s?

Leren van elkaar
Bereiken van de kleintjes
<-> BSK

Samenstelling team C.S.
=> inspraak v. gem.
=> bijsturing

Begeleidingstraject
=> effect

Dynamiek? (volkstuinen 
oproep?)

thematische oproep
doorlooptijd = 3 jaar
=> wat doe je met steden 
met beperkte capaciteit? 

specifieke ondersteuning 
fusie gemeenten? 

Wat met “Steden” die niet 
tot het lijstje betrokken 
zijn
=> geen middelen? 
=> gn een ontwikkeling
=> peter/meterschap OF 
stadsregio

leren rand instrumenten

Laster bij de vergunning

=> publiek/publiek be-
hoorlijk lastig
=> Overheid als initiatief-
nemen wel de ideale oHoe focussen op plekken waar 

reconversie nodig/zinvol is?
=> steden kunnen eender welk 
dossier inzien
=> bijv/ focus van M. Dehaene 
op potentie stadsrand

(grotere projecten 
financieren)

duidelijk plan

STAD 
&

DUURZ.

innovatie &
interpretatie

d
ire

ct
e

 
ko

p
p

e
lin

g

proj. def.

participatie

MANDAAT
=> figuren

Wrm enkel academische 
figuren in jury? Gn bedrijf 
en/of middenveld? 

FIGUREN en formaat ad-
vies
=> relatie loket?
=> relatie advies

multiplicator - effect van 
een subsidiebeleid? 

T. BWMSTR.
T. STEDENB.
=> spelers
D. OMGEVING (RUIMT)
=> tribune

rationalisering?
+ relatie

DE JURY ALS INSTRUMENT

Naast de Vlaamse Beleidsprioriteiten en de visietekst 
Stadvernieuwing wordt er ook gewerkt met verschillen-
de jury’s om de visie verder te laten doorwerken in de 
beoordeling van projectvoorstellen. 

De slim inde stad oproep werkt bv. met een subjury 
van onafhankelijke en multidisciplinaire experten. Ook 
binnen de jury stadsvernieuwing wordt er gewerkt op 
basis van inhoudelijke kwaliteitscriteria en een onaf-
hankelijke multidisciplinaire jury, i.p.v. vooraf vastgestel-
de verdeelsleutels. De kwaliteitscriteria steunen op een 
decreet en een besluit en werden verder uitgewerkt in 
de visietekst en de aanvraagformulieren.

De aanvraagformulieren stimuleren steden om lokaal 
beleid	vanuit	een	specifiek	perspectief	te	evalueren.	Dit	
wordt	nog	versterkt	door	na	jurering	uitgebreide	juryfi-
ches op te stellen die aan het lokaal bestuur aangeeft 
waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. 
De andere administraties worden betrokken als extra 
adviesverleners bij de projectsubsidie-aanvragen. 

Verwerking workshopcanvas, ronde 2 ‘Traject’ 
Bron: eigen afbeelding

Illustratie Slim-in-de-stad-Oproep  
Bron: stedenbeleid.vlaanderen.be

Stadsmonitor 2017 
Bron: vlaanderen.be

Beeld wintercircus Gent 
Bron: stedenbeleid.vlaanderen.be
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SAMENVATTING

Succesfactoren

1) Het Vlaams Stedenbeleid 
biedt, vanuit inhoudelijke 
beoordeling, verschillende 
mogelijkheden om als stad 
ondersteund te worden (ju-
ryfiches,	kwaliteitskamers,	
regieteams, ...). 
Binnen verschillende projec-
ten spelen dezelfde kwali-
teitscriteria mee maar ver-
andert de doelgroep en het 
leertraject dat met de stad 
wordt aangegaan.

2) Door een grote verschei-
denheid aan instrumenten 
probeert het Vlaams Ste-
denbeleid een getrapte 
werking richting innovatie op 
te bouwen om op maat van 
verschillende trajecten. In een 
eerste stap geeft de stads-
monitor als meet-, commu-
nicatie- en leerinstrument op 
strategisch niveau duidelijke 
omgevingsindicatoren weer. 
De Slim in de Stad-oproep en 
de conceptsubsidie stimule-
ren als tweede stap actief het 
opzetten van innovatieve con-
cepten en projecten. Binnen 
de derde stap (de projectsub-
sidie) worden complexe pro-
jecten verder ondersteund en 
begeleid met als doel de aan-
trekkelijkheid, duurzaamheid 
en leefbaarheid te verhogen.

Relaties 

3) Door de focus op steden, 
zijn de instrumenten van het 
Vlaams Stedenbeleid niet 
voor iedereen toegankelijk. 
Maar door samenwerking en 
relaties met andere agent-
schappen kan de kennis en 
opgebouwde capaciteit van 
het Stedenbeleid wel ver-
breed worden naar andere 
steden en gemeenten. 

4) Kan door de koppeling van 
nazorg en programmawer-
king met andere instanties de 
transitie naar duurzame wij-
ken versneld worden? 

5) Is er een mogelijke koppe-
ling van verschillende (nieu-
we) visieteksten rond duurza-
me wijken om doorverwijzing 
gemakkelijker te laten verlo-
pen?

Uitdagingen

6) Hoe verbeteren we de (in 
theorie) getrapte werking van 
het Stedenbeleid? Kunnen 
we i.s.m. de rest van de Vl. Ov. 
langdurige trajecten gaan op-
zetten met steden? 

7) Verder versterken van 
formats voor disseminatie ( 
grotere groep van gemeenten 
die mee kunnen genieten van 
kennisopbouw). Hoe zetten 
we in op kennisdeling voorbij 
steden naar alle stedelijke 
gebieden en welke weerslag 
heeft dit op de eigen instru-
mentenkoffer?	

8) Een belangrijke uitdaging 
ligt bij de begeleiding van 
projecten. Hoe kunnen we de 
kwaliteit	van	juryfiches	hoog-
houden? Hoe doen we op-
volging & kwaliteitscontrole? 
Nu ligt er een grote diversiteit 
aan organen. Mogelijkheden 
voor rationalisering en koppe-
ling met andere organisaties 
binnen de Vlaamse Overheid?

9) Geconfronteerd met ver-
schuiving academici en rol 
van andere departementen in 
beoordeling (evaluatie of ster-
ke	figuren?)	Hoe	behouden	
we de legitimiteit van onze 
jurytrajecten? 

Bij een projectsubsidie wordt er naast een lokale bege-
leidings-/stuurgroep een accountmanager voorzien van 
het team Stedenbeleid die het aanspreekpunt vormt 
voor alle actoren binnen de Vlaamse overheid en de 
stad. De jury stadsvernieuwing treedt op als kwaliteits-
bewaker van het project. Dit gebeurt aan de hand van 
presentaties, stand van zaken (jaarlijks) en delegatie-
bezoeken op het terrein. Steden moeten aangeven op 
welke manier ze tegemoetkomen aan de opmerkingen/ 
adviezen van de kwaliteitskamer in de jaarlijkse stand 
van zaken. 

TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN

Bij een conceptsubsidie wordt de stad ondersteund 
door twee begeleidingsteams: een regieteam op het 
Vlaamse niveau samengesteld uit leden van het team 
van de Vlaamse Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging 
voor Ruimte en Planning, academici en het team Ste-
denbeleid en een Lokaal Begeleidingsteam: samen-
gesteld uit experts aangewezen door het Regieteam, 
vertegenwoordigers van de stad en eventueel de verte-
genwoordigers van de private partners.De werking van 
het team Stedenbeleid heeft zich doorheen de jaren op 
een aantal vlakken bewezen. Zo wordt het verkrijgen van 
een subsidie voor stadvernieuwing gezien als een kwa-
liteitslabel en zet het zo mensen en middelen in bewe-
ging. De kwaliteit van de projecten is er sterk op vooruit 
gegaan en de projectmodus van het stadvernieuwings-
fonds is een geslaagde aanvulling op het werken vanuit 
ruimtelijke planning. Daarnaast heeft publiek-private sa-
menwerking bij gebiedsontwikkeling ingang gevonden 
in Vlaanderen en is er sterk ingezet op het creëren van 
lokale expertise. 

Wel loopt het stedenbeleid nog vaak tegen zijn limieten 
wanneer het gaat over het echt doorbreken van ver-
kokering, is het moeilijk om de kwaliteit van duurzame 
wijkontwikkelingsprojecten hoog te houden en is het 
niet eenvoudig om ook eenzelfde capaciteit te creëren 
bij kleinere steden. De impact van het Vlaams Steden-
beleid op duurzame wijkontwikkeling zou in die zin 
verder kunnen worden doorgetrokken door sterker in te 
zetten op uitwisseling en kennisdeling tussen steden en 
Vlaamse en lokale partners. Daarbij is er een bijkomende 
vraag of het werken met jury’s ook in de toekomst nog 
haalbaar gaat zijn door de erg tijdsintensieve begelei-
ding. Een samenwerking tussen verschillende Vlaamse 
administraties zou deze uitdaging rond capaciteit en na-
zorg verder kunnen opnemen. 

De combinatie van een duidelijke visie en een diver-
siteit aan instrumenten zorgt ervoor dat het Vlaams 
Stedenbeleid zowel inzet op projectbegeleiding als 
conceptontwikkeling. Dit is het meest zichtbaar in de 
onderverdeling van het beleid rond stadsvernieuwing 
in projectsubsidies, de thematische oproep en con-
ceptsubsidies:

PROJECTSUBSIDIE

Heeft de doelstelling om bijzondere Stadsvernieu-
wingsprojecten te ondersteunen: projecten die een 
ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stede-
lijke gebouwde ruimte koppelen aan initiatieven van 
samenlevingsopbouw en dit door coproductie. De 
ondersteuning	is	een	financiële	bijdrage	in	de	realisa-
tie van stadsprojecten (investeringssubsidie) met een 
maximumsubsidie van 5 mil. €/project. De stadsvernieu-
wingsprojecten worden opgevolgd door accountmana-
gers en een kwaliteitskamer.

THEMATISCHE OPROEP

De thematische oproep zijn kleinschaliger dan de pro-
jectsubsidies met een duidelijke thematische focus: 
Groen in de stad (2017) en Groen-blauw in de stad (2019). 
De projecten hebben een kortere realisatietermijn: 
maximum 3 jaar met een maximum subsidiebedrag 
van 500.000 euro en een jaarlijks beschikbaar bedrag: 
1.200.000 euro. Deze oproep is er gekomen op vraag van 
de (kleinere) steden

CONCEPTSTUDIES

De conceptstudies kunnen gezien worden als een bege-
leidingstraject van een stad bij de ontwikkeling van een 
kwaliteitsvol stadsvernieuwingsproject. Er wordt gewerkt 
op het inzetten van lokale capaciteitsopbouw en multi-
disciplinariteit (begeleidingsbudget van max. 90.000 €/
project).

Bij elk van deze onderdelen wordt er op een andere 
manier begeleidt. Het doortrekken van begeleiding in de 
verschillende instrumenten van het Vlaams Stedenbe-
leid legt een duidelijke relatie met de visietekst Vlaamse 
Stedenbeleid.

INSPELEN OP PROJECTBEGELEIDING ÉN CONCEPTONTWIKKELING
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       Inhoudelijke ondersteuning door jury-
beoordeling. 

       Diversiteit aan ondersteuning- en 
subsidiemogelijkheden in verschillende fases

       Mogelijkheden tot verbreding naar andere 
(kleinere) steden en gemeenten

       Mogelijkheid om programmawerking samen te 
brengen met andere instanties

       Wat is de relatie tussen verschillende (nieuwe) 
visieteksten? 

       Hoe verbeteren we de getrapte werking tussen 
verschillende instrumenten? 

       Hoe zetten we in op kennisdeling voorbij steden?

							Hoe	kunnen	we	de	kwaliteit	van	juryfiches	
hooghouden? Hoe doen we opvolging & 
kwaliteitscontrole

       Hoe behouden we de legitimiteit van onze 
jurytrajecten? 
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VLAAMSE LANDMAAT-
SCHAPPIJ: LANDINRICHTING

In de sessie van de 
Vlaamse Landmaat-
schappij werd gekeken 
naar hun projectmatige en 
programmatische aanpak 
van landinrichtingsprojec-
ten en de rol die het VLM 
speelt in het verbinden en 
investeren in duurzame 
dorpsprojecten.  

WORKSHOP
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De missie van VLM valt als volgt op een kernachtige 
manier te formuleren: ‘samen gebiedsgericht werken 
aan de verbetering van de omgevingskwaliteit op het 
platteland en in het randstedelijk gebied’. De kernop-
dracht van de VLM ligt bijgevolg in het onderzoeken 
hoe we op een duurzame en toekomstgerichte manier 
kunnen investeren in omgevingskwaliteit. De focus 
ligt daarbij op thema’s zoals duurzame landbouw, een 
vooruitstrevend plattelandsbeleid, dorpskwaliteiten, 
waterkwaliteit en brede natuur- en milieudoelstellin-
gen. Daarnaast wordt ook steeds meer gewerkt rond 
verbredende thema’s zoals sociale cohesie, dorpskern-
inrichting, kwalitatieve toeristische beleving en duur-
zame ontsluiting. Dit alles met een erg duidelijke focus 
op het platteland en het randstedelijk gebied. Kortom, 
VLM speelt een centrale rol in het, samen met andere 
partners, investeren in de open ruimte in Vlaanderen  
en een duurzaam platteland en.

MISSIE EN KERNOPDRACHT

TRAJECTROL VLAAMSE OVERHEID
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OPMERKING OPMERKINGRELATIE RELATIEVRAAG VRAAGVRAAG VRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

interessant dat ook dnaar 
kleine & onbekende initi-
atieven gekeken wordt. 

ook bruggenbouwer naar 
andere Vl.OV-entiteiten?

programmateam => be-
geleiding
~begeleiding steden-
bouw

ontharding => ook studie, 
quickwin & groter project

Leuk idee: Te vertalen 
naar andere (en niet loca-
tiegebonden) voorbeel-
den? 

Deskundigheid

uitvoering
beschikt zelf over grond
landinrichting (opdracht gekregen, 
gebiedsgericht)

partners 
samenbrengen en 
overtuigen

dorpen die 
werken aan 
leefbaarheid in de 
bloemetjes zetten

meedingen 
naar Europese 
wedstrijd (ARGE)

criteria 
scherpstellen

‘waardering’ voor 
initiatieven

NU: dorpskracht 2018

BEST-PRACTICE-EFFECT

= ook sturen

jury

duuwtje in 
de rug geven

LANDINRICHTING WOLUWE
(gebiedsgericht)

WATER-LAND-SCHAP
(projectgericht)

DORPSKRACHT
(wedstrijd)

gedeelde 
belangen zoeken:

participatie: 
zowel met plaats. 
nat.pt. als met 
ondernemers, etc; 

startpunt ook 
benoemen van 
nieuwe actoren

oproep naar 
lokale coalities

4 dagen waarin coalities 
samenkomen

=> dan aangescherpt

“leren lokale coalities 
wel zo snel als wij?”

praat men 
met elkaar? 

oplossingen vr 
gebieden met 
waterproblemen

zowel quick-wins 
als studies kunnen 
ingediend worden

SPANNING: 
je kan veel kennis 
biede 
vs. 
terugtrekken/
ondersteunen coalities

robuust waterbeheer 
en duurzame 
landbouw

AANLEIDING: 
speelt op 
verschillende plaatsen

=> gezamelijke bezorgdheid: 
gn restruimte

zoeken naar nieuwe 
methoden + win-wins

lokale coalities 
opbouwen kost tijd

zichtbaarheid en 
motivatie vr die 
veranderende rol

minder vat op 
uitvoering

selectiecriteria 
bepaald in 
samenwerking

=> tijdsdruk

uitwisseling 
& vragen stellen

=> kan compatibel zijn, 
maar is dat al zo? 

blik openen 
nr andere partners

prestaties van de 
partners + vorming

waar zit dat? 

VLM speelt 
bruggenbouwer in 
het veld. 

bundelen van 
ambities: water, 
recreatie, ...

Instr.die inspelen 
op eigendom en 
gebruik

lange 
doorlooptijden

zichtbaarheid? 

analyse + terugkoppelen

proceseigenaar blijven

veel inzet eigen 
deskundigheid

zoekt een 
testcase om te 
beginnnen

puzzlestrukken zoeken die 
bijdragen tot analyse

komen tot geïntegreerd 
landinringsplan

kleine snippers 
verbinden

‘beeldvorming: 
simpele metafoor’

steeds meer, ook bij directie, 
nr vraag om coachende skills 
op te doen

die meerwaarde is er 
• ‘VLM heeft sterke coachende skills’
• ‘VLM als bruggenbouwer’

DOORGEEFLUIK? Als je komt met een 
geïntegreerde vraag, wordt het dan 
opnieuwe opgesplitst? 

+ gericht werken
            v.s. 
- synergie verdwijnt (bestaat op 
wijkniveau, moeten we hier op 
inzetten binnen dorpen?)

+ VLM is tevens ook 
een actor op het terrein

op papier uitvoerend agentschap + beleidsvoorbereidenden
=> maar ook vol enthousiaste mensen die hun ‘vrije ruimte’ opzoeken

achtergelaten vandaag
‘kijk niet te eng naar je rol als ‘zuiver uitvoerend’

neuzen in 
1 richting

zoeken samen 
met partners naar 
visie

WEDSTRIJD 
DORPSKRACHT

OPEN RUIMTE PLATFORM
• 
• platform
• operatie

aansluiting bij burgerini-
tiatieven (bijv. trage we-
gen)

intercommunales of an-
dere intermediaire orga-
nen? 
opschaling van gebieds-
werking ~kennisopbouw 
lokaal omhoog

Wie kiest de volgende? 
Antw: werkgroep, klank-
bordgroep, veel actoren 
o.l.v. AWB

Vlaams programma? 
=> hoe komt dit in de fei-
ten tot stand? 

Selectivititeit in verdich-
ting/dorpskernverster-
king? 

=> koppel met verdich-
ting in dorpskernen

Link maken met dorpsa-
terlier? +> landelijke gil-
den? 

Wat doe je me ad-hoc 
vragen en noden van 
dorpen? 

BBB ~ fusie heeft do-
meinwerking niet veran-
derd? 

hoe maak je best-prac-
tices bekend/haalbaar/
kopieerbaar? 

wedstrijd = aanzet tot na-

~conceptsub. stedenb. 

Als er nu geen duidelijke 
focus op duurzame dor-
pen (wijken) s. Moeten 
we daar dan iets voor re-
gelen? 

(vanuit communicatie) 
periode wr 1 bepaald 
thema focus is v. meer-
dere agenschappen?

opgavengroep
=> relatie met IABR
(koppeling met BWMSTR 
en STEDENBELEID-the-
matisch oproep)

dorpsatelier ~ gilden

leer- test - beleid
bevr. van lokale krachten 
& sleutelactoren

PROJ. LANDINRICHTING

PROJECTMATIGE AANPAK

(voorb. Woluwe)

MISSIE

PROJ. LANDINRICHTING

PROGRAM
M

A AANPAK

(voorb. W
ater-land-schap)

Beheersovereenkomsten

ALGEM
ENE VERSCHUIVING

iedereeen kan instru-

worden soms minder 
gevraagd om deze te 
geven
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verschuivingen 
naar de 2e lijn. 

zichtbaarheid behouden? 
overtuigen? 

duurzaam land-
waterbeheer

TERUGKEREDE 
VRAAGSTUKKEN
=> FAMILIES VAN 

OPGAVEN

operatie open 
ruimte

Voorbeeld: 
sturen vanuit de 

zijlijn: hefboom- & 

Welke andere 
opgaves zijn er 

nog? 

Rol 
verschuift 
naar 2e lijn 
(coachend)

~thematische oproep 
stedenb. 

Rol GOA’s? 
welke deskundigheid? 

Dit kernopdracht realiseert VLM door:

• Projecten en initiatieven in open ruimte- en 
randstedelijk gebied zelf proactief te initiëren 
en te ondersteunen. Dat is de basis van het 
grootste deel van de activiteiten van VLM. Ze 
is dus zowel ondersteuner als ondernemer en 
uitvoerder op het terrein.

•  Daarbij is landinrichting uiteraard één 
van de kernactiviteiten. Hiervoor werd 
een	specifieke	instrumentenkoffer	
vormgegeven, dewelke door verschillende 
actoren kan worden ingezet

•  VLM zet daarnaast in op het mee 
vormgeven en adviseren van 
plattelandsbeleid. Zoals het inzetten op 
mestbeleid, de mestbank, grondbanken en 
beheerovereenkomsten.

•  Daarnaast doet de VLM gericht 
beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend 
werk. 

• Verder wordt er ook steeds sterker gewerkt 
rond	specifieke	en	vaak	terugkerende	
complexe vraagstukken.

•  VLM heeft bovendien doorheen de jaren 
de rol geclaimd van bruggenbouwer op het 
terrein door partnerschappen aan te gaan, 
samenwerkingsverbanden te smeden, mensen 
te mobiliseren en algemeen te faciliteren. 

•  Ten slotte heeft VLM een stevige reputatie 
opgebouwd in het aanbieden van heel 
specifieke	deskundigheid	en	gespecialiseerde	
knowhow.

WERKWIJZE

Verzamelbeelden kernopdracht VLM 
Bron:  Vlaamse Landmaatschappij.be

Foto workshop Ruilverkaveling 
Bron:  Vlaamse Landmaatschappij

w



Het doel van de programma aanpak is om via geïnte-
greerde thema’s en het scherp agenderen van ‘families 
van opgaven’ lokale dynamieken richting te geven 
en te ondersteunen. Zonder daarbij de geïntegreerde 
realisaties op het terrein te verliezen. Daarom is de pro-
gramma-aanpak dus aanvullend op de gebiedsgerich-
te en generieke aanpak.

Deze nieuwe manier van werken wil het gat dichten 
tussen visievorming en praktijk, om zo transformaties te 
faciliteren, te vermenigvuldigen en sneller tot kwalita-
tieve realisaties op het terrein te komen. Daarmee slaan 
de ‘families van opgave’ de burg tussen een generiek 
en gebiedsgericht beleid of beantwoorden ze de vraag 
naar ‘heldere doelen van bovenaf die lokale creativiteit 
stimuleren en faciliteren’.

Nadat een aantal belangrijke sleutelactoren zich 
schaarden	achter	het	‘Open	Ruimte	Offensief’,	werden	
zes	urgente	toekomstprojecten	gedefinieerd	en	werd	
het ‘Open Ruimte Platform’ opgericht. Het Open Ruimte 
Platform zet in op terugkerende opgaven waarbij de 
lokale dynamiek uitgenodigd wordt om mee beleids-
doelstellingen te realiseren voor ‘de families van opga-
ven’.

Daarbij is het zinvol de case Water-Land-Schap aan te 
halen: een subsidie die werd opgezet voor lokale sa-
menwerkingen rond water gerelateerde uitdagingen. 
Dit was een erg succesvolle projectoproep, waarop 
ruim 40 voorstellen werden ingediend, wat leidde tot 
een	selectie	van	projecten	met	een	brede	geografische	
spreiding. De VLM had daarbij de rol om initiatieven 
samen te brengen, geselecteerde voorstellen te onder-
steunen en verschillende Vlaamse overheidsdeparte-
menten te betrekken. Er werd een begeleidingstraject 
uitgerold om de lokale coalities te ondersteunen en in-
houdelijk te begeleiden met behulp van een program-
ma-team van 9 partners. Hierbij was de VLM secretaris 
en eindredacteur van het traject. Zoals reeds aange-
haald	was	de	finaliteit	gericht	op	het	komen	tot	een	
haalbaarheidsonderzoek en concreet landinrichtins-
plan, maar dit expliciet binnen een leertraject, waarbij 
vrijheid gegeven wordt aan lokale coalities en integratie 
gebeurt op regionale schaal.

De rol van de VLM is in dit traject opnieuw gedeelte-
lijk ondernemend (als trekker en initiatiefnemer in het 
lanceren van de oproep), sturend (door het voeren van 
het secretariaat), coachend (in het opzetten van het 
begeleidingsttraject en als één van de actoren in het 
programmateam) én faciliterend (in haar rol als brug-
genbouwer binnen dit programma).

Uit dit traject vallen een aantal belangrijke lessen te 
leren:

•  Het smeden van lokale coalities is bijzonder 
tijdsintensief.

•  Het is niet evident om de vaak hoge politieke 
druk (resultaatgerichtheid) in evenwicht te 
houden met een kwalitatieve procesvoering.

•  Er ontstaat soms een spanning tussen 
‘abstractie’ en praktische toepasbaarheid, voor 
VLM’ers die vooral projecten willen uitvoeren. 
Het inpassen van een dergelijk innovatief is 
dus niet evident, aangezien het doorheen de 
reguliere	landinrichtingsprojecten	fietst.
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LANDINRICHTINGSPROJECTEN
Het instrument landinrichting doelt erop om, op grotere 
schaal, geïntegreerde inrichtingsvisies vorm te geven in 
strategisch gelegen open ruimte gebied. De vraag tot 
actie kan komen van zowel de minister, de Commissie 
voor landinrichting, als van diensten van de Vlaamse 
regering, Vlaamse agentschappen of lokale besturen. 

Wanneer	een	specifiek	gebied	werd	aangeduid	voor	
landinrichting, wordt er steeds een planprogramma op-
gemaakt waaronder verschillende concrete inrichtings-
projecten vallen.  Met landinrichting heeft de VLM een 
instrument in handen waarmee gronden geruild kun-
nen	worden	om	een	meer	efficiënte	ruimtelijke	indeling	
te verkrijgen en om steeds strategische open ruimte 
plekken in te richten. Hierbij wordt toegezien dat de 
verschillende acties bijdragen aan het versterken van 
de bestaande en gewenste ruimtelijke structuren en 
dat er omgevingskwaliteit en betekenislagen worden 
toegevoegd aan de open ruimte. 

Hierbij wordt, in multidisciplinaire teams, steeds zoveel 
mogelijk beleidsoverschrijdend gewerkt. Daarnaast 
hanteert men steeds meer een sterk participatieve aan-
pak met lokale actoren en verschillende bestuursni-
veaus. Ten slotte wordt er strategisch gebruik gemaakt 
van verschillende instrumenten die kunnen ingrijpen op 
eigendomssituaties en gebruik. 

VLM speelt daarbij een centrale rol in de uitvoering van 
de eigenlijke landinrichting door:

•  de vragen en knelpunten van de 
initiatiefnemers te onderzoeken en 
oplossingen aan te rijken.

•  te adviseren welke sporen en instrumenten 
uit	de	instrumentenkoffer	er	precies	kunnen	
worden aangesproken.

•  de algehele kwaliteit van de planvorming te 
bewaken.

•  zelf actief mee te werken aan de realisaties op 
het terrein.

•  het secretariaat van de landcommissie te 
verzorgen.

Deze projectmatige aanpak is in zekere zin een klas-
sieke en beproefde aanpak binnen de VLM. Maar daar-
naast stelt zich de uitdaging of het vraagstuk hoe VLM 
kan omgaan en inspelen op telkens terugkerende pro-
blematieken of beter ‘families van opgaven’ die relevant 
zijn voor heel Vlaanderen en hoe dus de projectmatige 
werkwijze kan opgeschaald worden. Dit brengt ons bij 
de ‘programma-aanpak’ waar VLM steeds sterker is op 
beginnen inzetten.

2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

PROGRAMMA AANPAK

Programma aanpak wil
het gat tussen visie en 
praktijk dichten: 
transformatie faciliteren, 
vermenigvuldigen en 
sneller tot realisatie
op terrein leiden

Beleid is zowel generiek als gebiedsgericht: vraag naar heldere 
doelen van bovenaf die lokale creativiteit stimuleren en faciliteren.

Het Open Ruimte Platform zet in op terugkerende opgaven waarbij de lokale dynamiek 
uitgenodigd wordt om mee beleidsdoelstellingen te realiseren voor ‘families van opgaven’.

Programma aanpak aanvullend op gebiedsgericht en generieke 
aanpak 

Bv. 
water –

landbouw-
landschap

TRAJECTROL VLAAMSE OVERHEID

L
E

R
E

N
D

 N
E

T
W

E
R

K
 D

U
U

R
Z

A
M

E
 W

IJ
K

E
N

: W
O

R
K

S
H

O
P

 3

SAMENVATTINGSAMENVATTING

OPMERKING OPMERKINGRELATIE RELATIEVRAAG VRAAGVRAAG VRAAG

versterken groep / netwerk

communicatie en stakeholders

opbouw expertise 

haalbare fasering

duurzame verankering / model

gedeelde visie

coachende overheid regelgevende overheid

faciliterende overheid ondernemende overheid

interessant dat ook dnaar 
kleine & onbekende initi-
atieven gekeken wordt. 

ook bruggenbouwer naar 
andere Vl.OV-entiteiten?

programmateam => be-
geleiding
~begeleiding steden-
bouw

ontharding => ook studie, 
quickwin & groter project

Leuk idee: Te vertalen 
naar andere (en niet loca-
tiegebonden) voorbeel-
den? 

Deskundigheid

uitvoering
beschikt zelf over grond
landinrichting (opdracht gekregen, 
gebiedsgericht)

partners 
samenbrengen en 
overtuigen

dorpen die 
werken aan 
leefbaarheid in de 
bloemetjes zetten

meedingen 
naar Europese 
wedstrijd (ARGE)

criteria 
scherpstellen

‘waardering’ voor 
initiatieven

NU: dorpskracht 2018

BEST-PRACTICE-EFFECT

= ook sturen

jury

duuwtje in 
de rug geven

LANDINRICHTING WOLUWE
(gebiedsgericht)

WATER-LAND-SCHAP
(projectgericht)

DORPSKRACHT
(wedstrijd)

gedeelde 
belangen zoeken:

participatie: 
zowel met plaats. 
nat.pt. als met 
ondernemers, etc; 

startpunt ook 
benoemen van 
nieuwe actoren

oproep naar 
lokale coalities

4 dagen waarin coalities 
samenkomen

=> dan aangescherpt

“leren lokale coalities 
wel zo snel als wij?”

praat men 
met elkaar? 

oplossingen vr 
gebieden met 
waterproblemen

zowel quick-wins 
als studies kunnen 
ingediend worden

SPANNING: 
je kan veel kennis 
biede 
vs. 
terugtrekken/
ondersteunen coalities

robuust waterbeheer 
en duurzame 
landbouw

AANLEIDING: 
speelt op 
verschillende plaatsen

=> gezamelijke bezorgdheid: 
gn restruimte

zoeken naar nieuwe 
methoden + win-wins

lokale coalities 
opbouwen kost tijd

zichtbaarheid en 
motivatie vr die 
veranderende rol

minder vat op 
uitvoering

selectiecriteria 
bepaald in 
samenwerking

=> tijdsdruk

uitwisseling 
& vragen stellen

=> kan compatibel zijn, 
maar is dat al zo? 

blik openen 
nr andere partners

prestaties van de 
partners + vorming

waar zit dat? 

VLM speelt 
bruggenbouwer in 
het veld. 

bundelen van 
ambities: water, 
recreatie, ...

Instr.die inspelen 
op eigendom en 
gebruik

lange 
doorlooptijden

zichtbaarheid? 

analyse + terugkoppelen

proceseigenaar blijven

veel inzet eigen 
deskundigheid

zoekt een 
testcase om te 
beginnnen

puzzlestrukken zoeken die 
bijdragen tot analyse

komen tot geïntegreerd 
landinringsplan

kleine snippers 
verbinden

‘beeldvorming: 
simpele metafoor’

steeds meer, ook bij directie, 
nr vraag om coachende skills 
op te doen

die meerwaarde is er 
• ‘VLM heeft sterke coachende skills’
• ‘VLM als bruggenbouwer’

DOORGEEFLUIK? Als je komt met een 
geïntegreerde vraag, wordt het dan 
opnieuwe opgesplitst? 

+ gericht werken
            v.s. 
- synergie verdwijnt (bestaat op 
wijkniveau, moeten we hier op 
inzetten binnen dorpen?)

+ VLM is tevens ook 
een actor op het terrein

op papier uitvoerend agentschap + beleidsvoorbereidenden
=> maar ook vol enthousiaste mensen die hun ‘vrije ruimte’ opzoeken

achtergelaten vandaag
‘kijk niet te eng naar je rol als ‘zuiver uitvoerend’

neuzen in 
1 richting

zoeken samen 
met partners naar 
visie

WEDSTRIJD 
DORPSKRACHT

OPEN RUIMTE PLATFORM
• 
• platform
• operatie

aansluiting bij burgerini-
tiatieven (bijv. trage we-
gen)

intercommunales of an-
dere intermediaire orga-
nen? 
opschaling van gebieds-
werking ~kennisopbouw 
lokaal omhoog

Wie kiest de volgende? 
Antw: werkgroep, klank-
bordgroep, veel actoren 
o.l.v. AWB

Vlaams programma? 
=> hoe komt dit in de fei-
ten tot stand? 

Selectivititeit in verdich-
ting/dorpskernverster-
king? 

=> koppel met verdich-
ting in dorpskernen

Link maken met dorpsa-
terlier? +> landelijke gil-
den? 

Wat doe je me ad-hoc 
vragen en noden van 
dorpen? 

BBB ~ fusie heeft do-
meinwerking niet veran-
derd? 

hoe maak je best-prac-
tices bekend/haalbaar/
kopieerbaar? 

wedstrijd = aanzet tot na-

~conceptsub. stedenb. 

Als er nu geen duidelijke 
focus op duurzame dor-
pen (wijken) s. Moeten 
we daar dan iets voor re-
gelen? 

(vanuit communicatie) 
periode wr 1 bepaald 
thema focus is v. meer-
dere agenschappen?

opgavengroep
=> relatie met IABR
(koppeling met BWMSTR 
en STEDENBELEID-the-
matisch oproep)

dorpsatelier ~ gilden

leer- test - beleid
bevr. van lokale krachten 
& sleutelactoren

PROJ. LANDINRICHTING

PROJECTMATIGE AANPAK

(voorb. Woluwe)

MISSIE

PROJ. LANDINRICHTING

PROGRAM
M

A AANPAK

(voorb. W
ater-land-schap)

Beheersovereenkomsten

ALGEM
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verschuivingen 
naar de 2e lijn. 

zichtbaarheid behouden? 
overtuigen? 

duurzaam land-
waterbeheer

TERUGKEREDE 
VRAAGSTUKKEN
=> FAMILIES VAN 

OPGAVEN

operatie open 
ruimte

Voorbeeld: 
sturen vanuit de 

zijlijn: hefboom- & 

Welke andere 
opgaves zijn er 

nog? 

Rol 
verschuift 
naar 2e lijn 
(coachend)

~thematische oproep 
stedenb. 

Rol GOA’s? 
welke deskundigheid? 

Programmawerking Open Ruimte Platform 
Bron: Open ruimte beweging, vlm.be

De Wijers Mangelbeek Roosterbeek 
Bron:  vlm.be

Verwerking workshopcanvas, ronde 2 ‘Traject’ 
Bron: eigen afbeelding
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SAMENVATTING

Succesfactoren

1) Door jarenlange ervaring 
met geïntegreerd werken is 
VLM een bruggenbouwer 
geworden in het veld. Dit lukt 
omdat VLM naast ondersteu-
ner ook langdurig aanwezig 
is als ondernemer, expert 
en uitvoerende actor op het 
terrein. Er wordt dus vertrou-
wen gecreëerd door samen 
te investeren in platteland en 
open ruimte. 

2) VLM heeft sterke coachen-
de skills. Landinrichting heeft 
inherent een participatieve 
aanpak met lokale actoren 
over bestuursniveaus heen. 
Men beschikt over een instru-
mentenkoffer	die	door	ieder-
een gebruikt kan worden en 
zowel inspeelt op eigendom 
als gebruik. 

3) Bij landinrichtingsprojec-
ten vertrekt men van een 
concrete inrichtingsvraag en 
zoekt men naar aansluitende 
of interagerende ruimtelijke 
vraagstukken. Soms start 
men met een testcase en 
bouwt men samen verdere 
cases uit of gaat men op zoek 
naar partners en visie. Men 
hanteert een hefboom met 
een	multiplicatie-effect.	Hier-
bij maakt men handig gebruik 
van beeldvorming en meta-
foren (zoals bijv. de lijn van de 
Woluwe als landschap-struc-
turerend element). 

4) Met verschillende types 
van oproepen biedt VLM een 
waaier van mogelijkheden 
aan gemeentes met verschil-
lende capaciteiten en noden

Relaties 

5) VLM werkt binnen het 
Open Ruimte Platform even-
zeer programmatisch in 
opdrachtgroepen, net zoals 
Bouwmeester met Labo 
Ruimte en het Stedenbeleid 
met haar thematische oproe-
pen. De vraag rijst hoe deze 
programmawerkingen elkaar 
kunnen gaan versterken of op 
elkaar kunnen aansluiten. 

6) Binnen een thematische 
oproep wordt zowel gewerkt 
met studies, quick-wins en 
grotere projecten (net zoals 
bij bijv. de onthardingssubsi-
dies van omgeving). 

7) Iedere vorm van wedstrijd 
of subsidie zet op een be-
paalde manier aan tot naden-
ken	en	reflectie	(net	zoals	bij	
conceptsubsidies en thuis in 
de stad-prijs). 

Uitdagingen

8) De rol van de VLM ver-
schuift naar een soort van 
tweede lijn ondersteuning. 
Maar hoe behoudt men in 
deze coachende en facilite-
rende rol zijn zichtbaarheid? 
Hoe blijf je overtuigend? 

9) Daarbij aanhangend: hoe 
zorg je dat de kennis/deskun-
digheid gebruikt en gevraagd 
wordt? Er lijkt een spanning 
te zitten tussen het terugtrek-
ken (wat nodig is om iets los 
te laten en eigenaarschap te 
geven) en het ondersteunen 
(met alle kennis en expertise 
die men te bieden heeft). 

10) Hoe ga je om met geïnte-
greerde vragen van gemeen-
ten? Hoe kunnen deze inter-
disciplinair aangepakt worden 
en niet opgesplitst worden 
om terug in een bestaande 
logica of proces te passen?

11) Hoe maak je best-practi-
ces bekend/haalbaar/kopi-
eerbaar?

12) De rol en input van de 
VLM varieert sterk afhanke-
lijk van de complexiteit. Hoe 
vorm je procedures als alles 
contextafhankelijk is en maat-
werk vraagt. Hoe ga je om 
met tijdsdruk en lokale coali-
ties die minder snel leren? 

OPROEP DORPSKRACHT
In de context van de opmaak van de beleidsnota rond 
het dorpenbeleid (2014-2019) werden er verschillende 
acties opgezet waaronder deze wedstrijd om lokale 
initiatieven in de kijker te zetten en een duwtje in de rug 
e geven. Daarbij organiseerde VLM de oproep en gaf 
het wedstrijdreglement vorm. Per provincie werd er één 
genomineerde gekozen. De laureaat werd begeleid 
bij de opmaak van een projectdossier dat werd gepre-
senteerd aan de vakjury van ARGE. Dit project kadert 
binnen een lange traditie van werken rond dorpen. Bv 
oproep ‘dorp met toekomst’, studie ‘dorp in zicht’, subsi-
dies	‘Buurten	op	den	buiten’	etc.	Als	reflectie	geeft	VLM	
mee dat het vooral de bedoeling was om zichtbaarheid 
te geven aan positieve initiatieven, van elkaar te leren 
en initiatief te ondersteunen 

vrijwilligers BuitenMaten 
Bron: mpi-oostelo.be

Wedstrijdposter en award 
Bron: vlm.be
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       Cruciale factor als bruggenbouwer en uitvoerder 
van concrete realisaties

       Participatieve aanpak van landinrichting met 
sterk coachende insteek

							Handig	gebruik	van	multiplicatie-effect	en	
beeldvorming

							Uitgebreide	instrumentenkoffer	met	
verschillende types van oproepen

       Hoe kunnen we programmawerkingen tussen 
verschillende instanties beter laten samenwerken? 

       Binnen thematische oproepen grote diversiteit 
aan instrumenten

       Hoe vergroten we de leer-uitkomsten van 
wedstrijden? 

       Hoe behoud je zichtbaarheid in een coachende 
rol? 

       Hoe behandel je de spanning tussen het 
terug trek ken als Vlaamse Overheid om lokaal 
eigenaarschap te verkrijgen en toch blijven 
ondersteunen?

       Hoe ga je om met vragen van gemeenten? Hoe 
vinden zij hun weg? 

       Hoe delen en activeren we best-practices? 

       Hoe behandel je de spanning tussen procedure 
& maatwerk?
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GEMEENSCHAPPELIJKE 
CONCLUSIES

Deze vier organisa-
tie-scans vormden in 
een vijfde werksessie de 
basis voor het zoeken 
naar gemeenschappelijke 
uitdagingen. Vanuit de ge-
voerde workshop geven 
we graag nog mee dat 
een gecoördineerde aan-
pak van de verschillende 
kwadranten een belang-
rijke uitdaging is, maar 
dat er evenzeer een grote 
uitdaging zit op de over-
gangsmomenten tussen 
de verschillende fases en 
rollen. 



GEMEENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES

DEPARTEMENT OMGEVING: 
ATRIUM LEREND NETWERK

TEAM VLAAMS BOUWMEESTER: 
INSTRUMENTENKOFFER

VLAAMS STEDENBELEID: 
STADSVERNIEUWING

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ: 
LANDINRICHTINGSPROJECTEN
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Vanuit de organisatie-scan vinden we acht gemeenschappelijke conclusies voor de lokale en de Vlaamse 
partners samen. 

A.   LOKETFUNCTIE 
Hoe vindt een gemeente of initiatief zijn weg tussen verschillende Vlaamse organisaties? Hoe komen ze binnen in 
de beleidscirkel? Hoe gaan deze organisaties om met interdisciplinaire vragen van gemeenten en hoe kunnen zijn 
het best doorverwijzen?

 

B.   KENNISDELING 
Hoe schalen we projecten op, evalueren we trajecten en delen we daar best-practices uit? Hoe operationaliseren 
we kennis zorgen we voor uitwisseling tussen verschillende gemeentes? 

C.   BEHAPBAAR OP WIJKNIVEAU 
Hoe pakken we transities aan op wijkniveau? Hoe cluster je complexe maatschappelijke uitdagingen in 
behapbare opdrachten/projecten? Hoe vertaal je, als lokale overheid, de veelal geïntegreerde Vlaamse 
duurzaamheidsambities in iets wat werkbaar is op wijkniveau?

D.   ONTKOKERING 
Hoe bouwen we trans-disciplinaire partnerschappen en netwerken? Hoe installeert Vlaanderen zowel inhoudelijk 
als organisatorisch een brede en proactieve verkenning van sociaal-ruimtelijke thema’s op zowel het lokale als het 
Vlaamse niveau?  

E.   KOPPELEN VAN ROLLEN EN INSTRUMENTEN 
Hoe kunnen we meer strategisch inzetten op de koppeling tussen verschillende instrumenten en maken we één 
verhaal vanuit het verloop van een wijkproces? Hoe halen we nog meer winst uit een betere afstemming tussen 
instrumenten, zorgen we dat deze elkaar niet tegenwerken en verzorgen we een vlotte overschakeling van 
verschillende rollen in verschillende projectfases?

F.   SUBSIDIARITEIT 
Hoe gaan we als Vlaamse overheid om met een nieuwe coachende rol? Hoe kunnen we gemeenten versterken 
en verzelfstandigen maar houden we richting, sturing en een zekere zichtbaarheid en legitimiteit? We merken 
dat de Vlaamse Overheid zijn rol als facilitator tijdens het uitvoeren van lokale projecten beperkt opneemt. Is 
het onze rol om daarin te ondersteunen of valt dit volledig in handen van lokale gemeenten, ontwikkelaars en 
intercommunales? 

G.   AMBITIENIVEAU 
Hoe kunnen we het ambitieniveau van verschillende partijen hoog houden? Ook wanneer Vlaanderen naar de 
tweede lijn verschuift? 

H.   NAZORG 
Hoe kunnen we trajecten langer opvolgen? We merken dat de Vlaamse Overheid niet of zeer weinig actief is op 
het vlak van nazorg. Het inzetten op nazorg vergt een andere manier van werken aangezien het engagement vergt 
die over een lange tijd kan worden gespreid. Om dit te kunnen organiseren gaan er nieuwe, zelfsturende manieren 
van werken moeten worden ontwikkeld. 
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Om een beeld te krijgen 
van wat er door lokale 
overheden en initiatieven 
verwacht wordt van de 
Vlaamse Overheid i.v.m. 
de transitie naar duur-
zame wijken, werd een 
veldonderzoek uitge-
voerd. Binnen dit veldon-
derzoek wordt er getracht 
een duidelijk beeld van de 
verwachtingen en vragen 
te schetsen die er leven 
bij lokale initiatieven en 
experten. Het veldonder-
zoek probeert inzicht te 
geven in de verschillende 
successen en knelpunten 
die onderdeel vormen 
van het transitietraject 
naar een duurzame wijk. 
Op basis hiervan kunnen 
verschillende terugke-
rende situaties worden 
geïdentificeerd	waarop	de	
Vlaamse overheid haar 
ondersteuningsprogram-
ma’s kan organiseren.  

3. VELDONDERZOEK
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CASE: HARTWIJK & 
WARMTENET
De Hartwijk in Eeklo is een 
mooi voorbeeld van een 
grote duurzame ontwikke-
ling in een kleine stad.

70

CASE: WONEN AAN 
DE LEIE II
Wonen aan de Leie in 
Deinze toont hoe een 
duurzaamheidst ra ject 
kan worden opgezet met 
ondersteuning van het 
Vlaams Stedenbeleid. 

CASE: LEEFSTRATEN 
& HEILIG HART
De case Leefstraten geeft 
duidelijke signalen over 
het belang van experi-
menteerruimte  en samen-
werkingsverbanden. 

CASE: HOEDHAAR
De case Hoedhaar schept 
een duidelijk idee over hoe 
over een langere termijn 
een (beperkte) duurzaam-
heidsambitie kan worden 
meegenomen.

RAPPORT: VIBE
Het onderzoeksrapport 
van VIBE rond het Lerend 
Netwerk Duurzame Wij-
ken geeft een duidelijk 
zicht op heel wat knelpun-
ten voor transitietrajecten.

CASE: BUITENMA-
TEN
Buitenmaten toont de mo-
gelijkheden die ontstaan 
wanneer verenigingen au-
tonoom de handen in el-
kaar slaan. 

CASE: KLIMAATRO-
BUUST ST-ANDRIES 
In september wordt er nog 
een gesprek voorzien met 
de case klimaatrobuust 
St-Andries.
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INTRODUCTIE

Tijdens het veldonderzoek werden er in eerste fase 
verschillende interviews georganiseerd met actoren 
vanuit een duidelijk eigen perspectief (burgerbewegin-
gen, onderzoekswereld en het bedrijfsleven). Op basis 
van deze inzichten werd een eerste discussie georga-
niseerd in de projectgroep Lerend Netwerk Duurzame 
Wijken. 

Binnen deze discussie stond de verwachting centraal 
om concreter enkele cases onder de loep te nemen 
om te kijken welke verschillende stappen en uitdagin-
gen cruciaal zijn voor de transitie naar een meer duur-
zame wijk. 

Op basis van deze opmerkingen werden enkele cases 
onderzocht en voorgelegd op een volgende workshop. 
Hierbij werd gekozen om te zoeken naar enkele duide-
lijke situaties die steeds terugkomen als basis voor een 
verdere uitwerking van het Lerend Netwerk Duurzame 
Wijken.	Vanuit	deze	interviews	en	een	reflectie	op	het	
rapport ‘Transitie duurzame wijken’ uitgevoerd door 
VIBE, worden de verschillende voorgestelde situaties 
geëvalueerd en waar nodig verder aangevuld. 

LEESWIJZER

In wat volgt wordt elk interview kort toegelicht. Op basis 
van deze introductie worden een aantal veel voorko-
mende situaties beschreven waarbij de Vlaamse Over-
heid een rol zou kunnen spelen om de transitie naar 
een duurzame wijk te versterken. Bij het beschrijven 
van de cases wordt elk van deze situaties gecategori-
seerd op basis van hun plaats in een traject. Zo zijn er 
verschillende situaties die aan het begin van een traject 
voorkomen. Anderen hebben eerder te maken met de 
eigenlijke doorstart van een project of zetten in op de 
langdurige nazorg en kwaliteitsbewaking. Situaties die 
over heel het traject zich voordoen worden in een vier-
de categorie geplaatst. 

Vanuit de bespreking van deze verschillende cases 
worden een aantal eerste situaties en inzichten gege-
ven.	Op	de	daaropvolgende	grijze	pagina’s	verfijnen	
deze inzichten met behulp van een werksessie gehou-
den op de VVSG-woondag en enkele interviews met 
‘externe’ perspectieven. 
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Met de Hartwijk heeft de stad Eeklo opnieuw een interessant project lopen. Daar-
naast heeft de stad delen van haar publiek domein opengezet voor een warmte-
net dat zich sterk richt op het betrekken van burgers in een duurzame energieom-
slag. Het verhaal van Eeklo leest als een pleidooi om sterk in te zetten op lokaal 
netwerk, ondersteuning in visievorming en een sterk team met capabele mensen. 

De Hartwijk is een ontwikkeling gebaseerd op een duidelijke visie, vastgelegd in een 
ambitieus Groen-RUP, met een centrale groene as doorheen de wijk en wordt on-
dersteund door het Vlaams Stedenbeleid. 

Hartwijk onderscheidt zich door zijn hoge en doorgedreven ambities. Om zich te wa-
penen tegen duurzaamheidsverlies in de realisatiefase zijn verschillende methodes 
toegepast. Zo worden er constante checks ingevoerd en werden er kwalitatieve en 
objectieve studiebureaus ingehuurd om de vinger aan de pols houden. Verder wer-
den er gedifferentieerde kwaliteitseisen gesteld aan het begin van de ontwikkeling, 
werd het vraagstuk opgedeeld in behapbare en controleerbare opdrachten en kan 
men als laatste boetes voorzien die hoog genoeg liggen en interne en externe werk-
groepen inroepen die waken over kwaliteit. Om dit te realiseren is het noodzakelijk 
dat de lokale ambtenaar, zoals in Eeklo, sterk wordt ondersteund. Het is noodzakelijk 
dat middelen en ruimte wordt vrijgemaakt om enthousiaste, handige en visionaire 
personen op te leiden tot een coach of regisseur. Dit is een noodzakelijke randvoor-
waarde om de hoge ambities te kunnen waarmaken. 

Bij de ontwikkeling van de Hartwijk werd daarnaast gebruik gemaakt van de duur-
zaamheidsmeter, die rekening houdt met zowel energie, mobiliteit, ecologie en 
ruimtelijke kwaliteit. Politiek werd een duidelijk streefpercentage van 68% vastge-
legd. Deze beslissing werd verankerd en vormt een duidelijke stok achter de deur 
om te onderhandelen. Plannen kunnen wijzigen, maar de 68% blijft een duidelijke 
minimale randvoorwaarden. Het is voor gemeentelijke ambtenaren wel niet vanzelf-
sprekend om in dit systeem te stappen en het vraagt opnieuw ervaring, een portie 
lef en brede ondersteuning.

Naast zijn ecologische ambities lopen in de Hartwijk heel wat synergiën tussen 
bewoners en het naburige woon-zorgcentrum. Zo stellen zij bv. hun restaurant en 
ruimte open, zorgt men voor doorwaadbare gebouwen en mogen ze een pen-
thouse-laag bovenop het zorgcentrum bouwen om een mix te krijgen aan bewoners 
en hun ondergrondse parking uitbreiden. Synergiën die opnieuw zijn opgezocht, 
aangegaan en geïnitieerd door het lokale bestuur en haar projectleiders.

De stad Eeklo heeft daarnaast delen van zijn publiek domein opengezet voor een 
warmtenet en hieraan sterke voorwaarden verbonden. Zo moet er plaats zijn voor 
burgerparticipatie (en 35% van het kapitaal van burgers komen) en moet het net te-
gen een bepaalde datum 100% hernieuwbaar zijn. Om zoiets op te stellen is ook ze-
ker ondersteuning nodig, veel handigheid en hulp van advocatenkantoren. Deze on-
dersteuning komt van goede mensen die worden aangenomen en van teams waarin 
is geïnvesteerd. 

DE HARTWIJK & 
WARMTENET

Geïnterviewde: 
Dirk Waelput

Gemeente: 
Eeklo

Datum
Dinsdag 19 juni

CASESTUDY

Duurzaamheidsmeter
De duurzaamheidsbarometer 
vormt een goed instrument om 
doorheen de hele ontwikkeling 
van een traject een stok achter 
de deur te hebben.

Vrijheid om synergieën 
op te zoeken
Duurzaamheid kan ambitieuzer 
en gemakkelijker worden ge-
organiseerd wanneer er syner-
gieën worden gezocht tussen 
verschillende programma’s. Niet 
iedereen heeft de vaardigheden, 
de tijd of de ruimte om deze sy-
nergieën te verkennen. Hier kan 
bijkomende ondersteuning nodig 
zijn..

Onderhandelen met 
projectontwikkelaars
De grote complexiteit van omge-
vings- en duurzaamheidsprojec-
ten noodzaakt dat je sterkt in je 
schoenen staat om de verschil-
lende belangen op één lijn te 
krijgen.

Ambitieuze beleidsbe-
slissingen
Door sterk in te zetten op een 
onderbouwde visie ontstaat er 
ruimte om tot ambitieuze be-
leidsbeslissingen te komen.

Ruimte voor een ge-
meentelijke visie
Vanuit een lerend netwerk kan 
door de expertise en de ruimte 
om te reflecteren een gemeen-
telijke visie opgezet worden die 
de start kan betekenen van ver-
schillende transitielijnen.

Kwaliteitsbewaking
Kwaliteitsbewaking is een es-
sentieel onderdeel om tijdens 
de uitvoering van een project de 
duurzaamheidsambities waar te 
maken. Ambtenaren moeten on-
dersteund worden om dit te kun-
nen garanderen.

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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VVSG WOONDAG
STUDIEDAG

Op donderdag 6 december 2018 werden de voorlopige resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en verder be-
sproken op de VVSG Woondag. Hieruit kwamen een aantal bemerkingen die verder werden meegenomen.

‘Eigenlijk moeten we gewoon horizontaal werken en heel 
veel projecten bezoeken en op tour gaan met de mensen 
die willen leren.’

‘Hier in het begin zit de politieke inmenging en verantwoor-
delijkheid, dus juist daar mag voor mij nog op gestuurd 
worden’

‘Er gaat lokaal zo veel energie verloren. Ze zijn het lokaal 
allemaal opnieuw aan het uitvinden.’

‘Het meeste is wel al ergens getest maar er is geen plek 
waar je alle best-practices samen vindt.’

‘De meeste vragen die dan binnenkomen zijn vragen om 
capaciteit (mensen en/of geld).’

‘Als de politieke ambities laag zijn, zal er in de praktijk wei-
nig gebeuren.’

De complexiteit ervan is één van de grootste struikelblok-
ken in wijkontwikkeling. 

Is de drempel soms niet te hoog voor lokale overheden om 
ineens naar de Vlaamse overheid te stappen? Nu merk je 
dat het vooral gemeenten zijn met persoonlijke contacten 
die tot bij administraties raken. 

Hoe kan de Vl. Ov. lokale stakeholders faciliteren om tot juis-
te vragen te komen? 

Er is duidelijk nog altijd vraag naar het verzamelen van ken-
nis en verdere inspiratie.

Hoe kan Vlaanderen nog meer de geleerde lessen gaan 
bevragen, indexeren en uitdragen. En hoe kan ze deze 
voorbeelden kopieerbaar aanbieden zodat ze op een snelle 
manier verspreid raken?

Er is nood aan een platform voor complexe projecten om 
low-key methodes en voorbeelden aan elkaar door te 
geven, zodat niet iedereen steeds opnieuw het warm water 
moet uitvinden.

Een goed voortraject is cruciaal voor het slagen van een 
project. Kan Vlaanderen ons helpen om tijd en middelen te 
vinden om zo’n traject op te zetten, waardoor ook het politiek 
draagvlak zal stijgen?

Hoe kunnen we experimenten en pilootprojecten beter be-
leidsmatig laten doorwegen zodat ze een impact generen 
op het regelgevend kader.

Bij experimenten is het belangrijk dat men regelgeving ook 
effectief durft opengooien. Te vaak blijft men aanmodderen 
doordat men een beetje ruimte in één beleidsveld maakt en 
dan op andere grenzen botst.

Er is meer hulp nodig bij het maken van afspraken. Kan 
Vlaanderen helpen bij het modereren van lokale processen?

Een project langdurig opvolgen vraagt veel tijd en inzet. Het 
blijkt moeilijk om hiervoor aan te kloppen bij Vlaanderen voor 
hulp.

1.  De complexiteit ervan is één van de grootste struikelblokken in wijkontwikkeling. => 4, 11 & 13.

2.  Is de drempel soms niet te hoog voor lokale overheden om ineens naar de Vlaamse overheid te stappen? Nu merk je 
dat het vooral gemeenten zijn met persoonlijke contacten die tot bij administraties raken. => nieuwe toevoeging 8c.

3.  Hoe kan de Vl. Ov. lokale stakeholders faciliteren om tot juiste vragen te komen? De meeste vragen die dan 
binnenkomen zijn vragen om capaciteit (mensen en/of geld). => nieuwe toevoeging 8c.

4.  Er is duidelijk nog altijd vraag naar het verzamelen van kennis en verdere inspiratie. => 1 & 11.

5.  Hoe kan Vlaanderen nog meer de geleerde lessen gaan bevragen, indexeren en uitdragen. En hoe kan ze deze 
voorbeelden kopieerbaar aanbieden zodat ze op een snelle manier verspreid raken? => 1 & 4.

6.  Er is nood aan een platform voor complexe projecten om low-key methodes en voorbeelden aan elkaar door te 
geven, zodat niet iedereen steeds opnieuw het warm water moet uitvinden. => 4.

7.  Een goed voortraject is cruciaal voor het slagen van een project. Kan Vlaanderen ons helpen om tijd en middelen te 
vinden om zo’n traject op te zetten, waardoor ook het politiek draagvlak zal stijgen? => 1 & 4.

8.  Hoe kunnen we experimenten en pilootprojecten beter beleidsmatig laten doorwegen zodat ze een impact generen 
op het regelgevend kader. => 6a.

9.  Bij experimenten is het belangrijk dat men regelgeving ook effectief durft opengooien. Te vaak blijft men 
aanmodderen doordat men een beetje ruimte in één beleidsveld maakt en dan op andere grenzen botst. => 6a.

10.  Er is meer hulp nodig bij het maken van afspraken. Kan Vlaanderen helpen bij het modereren van lokale processen? 
=> 4.

11.  Een project langdurig opvolgen vraagt veel tijd en inzet. Het blijkt moeilijk om hiervoor aan te kloppen bij Vlaanderen     
voor hulp. => nieuwe toevoeging 8c.en 13.

REFLECTIE VANUIT DE VVSG WOONDAG
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8b.
8c.

9.

3.

Hoewel er uit de woondag 
een brede waaier van op-
merkingen kwam, nemen 
we twee grote vragen 
mee. (1) Hoe krijgen we 
meer duidelijkheid en 
logica tussen de Vlaamse 
instanties? (nvdr. deze 
vraag sluit sterk aan bij de 
conclusie ‘loketfunctie’ uit 
de organisatie-scan over 
hoe gemeenten hun weg 
vinden binnen de VO.) 
(2) Wat de rol van Vlaan-
deren is in het monitoren, 
inspireren en uitdragen 
van geleerde lessen en 
methodes? (nvdr. ook 
deze vraag sluit aan bij 
een conclusie van de or-
ganisatie-scan nl. ‘kennis-
deling’). 
Voor deze twee vragen 
hebben we een nieuw 
inzicht toegevoegd: 8c. 
Meerwaarde van een 
actief participerende of 
aanspreekbare Vlaamse 
Overheid

STUDIEDAG: 
VVSG WOONDAG
De woondag van de Ver-
eniging van Vlaamse Ste-
den en Gemeenten werd 
gebruikt om te kijken hoe 
de ondersteuning van 
wijkontwikkeling beter kan. 

PERSPECTIEF: 
ONDERZOEK
Vanuit een gesprek met 
Han Vandevyvere (VITO) 
werd in kaart gebracht wat 
de knelpunten zijn voor 
een transitietraject duur-
zame wijken.

PERSPECTIEF:
ONTWIKKELAAR
Sam de Maeyer van Triple 
Living duidt op een aantal 
opportuniteiten en knel-
punt voor ontwikkelaars in 
hun keuze voor duurzame 
wijken.

PERSPECTIEF:
BURGERGROEPEN
Koen Wynants (commons 
lab Antwerpen geeft aan 
waar er opportuniteiten 
liggen om burgers te be-
trekken bij een transitietra-
ject duurzame wijken.

PERSPECTIEF:
LANDELIJK GEBIED 
Met Jessie Tricht (innova-
tiesteunpunt) werd in ge-
sprek gegaan over duur-
zame dorpsontwikkeling. 
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Met de Hartwijk heeft de stad Eeklo opnieuw een interessant project lopen. Daar-
naast heeft de stad delen van haar publiek domein opengezet voor een warmte-
net dat zich sterk richt op het betrekken van burgers in een duurzame energieom-
slag. Het verhaal van Eeklo leest als een pleidooi om sterk in te zetten op lokaal 
netwerk, ondersteuning in visievorming en een sterk team met capabele mensen. 

De Hartwijk is een ontwikkeling gebaseerd op een duidelijke visie, vastgelegd in een 
ambitieus Groen-RUP, met een centrale groene as doorheen de wijk en wordt on-
dersteund door het Vlaams Stedenbeleid. 

Hartwijk onderscheidt zich door zijn hoge en doorgedreven ambities. Om zich te wa-
penen tegen duurzaamheidsverlies in de realisatiefase zijn verschillende methodes 
toegepast. Zo worden er constante checks ingevoerd en werden er kwalitatieve en 
objectieve studiebureaus ingehuurd om de vinger aan de pols houden. Verder wer-
den	er	gedifferentieerde	kwaliteitseisen	gesteld	aan	het	begin	van	de	ontwikkeling,	
werd het vraagstuk opgedeeld in behapbare en controleerbare opdrachten en kan 
men als laatste boetes voorzien die hoog genoeg liggen en interne en externe werk-
groepen inroepen die waken over kwaliteit. Om dit te realiseren is het noodzakelijk 
dat de lokale ambtenaar, zoals in Eeklo, sterk wordt ondersteund. Het is noodzakelijk 
dat middelen en ruimte wordt vrijgemaakt om enthousiaste, handige en visionaire 
personen op te leiden tot een coach of regisseur. Dit is een noodzakelijke randvoor-
waarde om de hoge ambities te kunnen waarmaken. 

Bij de ontwikkeling van de Hartwijk werd daarnaast gebruik gemaakt van de duur-
zaamheidsmeter, die rekening houdt met zowel energie, mobiliteit, ecologie en 
ruimtelijke kwaliteit. Politiek werd een duidelijk streefpercentage van 68% vastge-
legd. Deze beslissing werd verankerd en vormt een duidelijke stok achter de deur 
om te onderhandelen. Plannen kunnen wijzigen, maar de 68% blijft een duidelijke 
minimale randvoorwaarden. Het is voor gemeentelijke ambtenaren wel niet vanzelf-
sprekend om in dit systeem te stappen en het vraagt opnieuw ervaring, een portie 
lef en brede ondersteuning.

Naast zijn ecologische ambities lopen in de Hartwijk heel wat synergieën tussen 
bewoners en het naburige woon-zorgcentrum. Zo stellen zij bv. hun restaurant en 
ruimte open, zorgt men voor doorwaadbare gebouwen en mogen ze een pen-
thouse-laag bovenop het zorgcentrum bouwen om een mix te krijgen aan bewoners 
en hun ondergrondse parking uitbreiden. Synergieën die opnieuw zijn opgezocht, 
aangegaan en geïnitieerd door het lokale bestuur en haar projectleiders.

De stad Eeklo heeft daarnaast delen van zijn publiek domein opengezet voor een 
warmtenet en hieraan sterke voorwaarden verbonden. Zo moet er plaats zijn voor 
burgerparticipatie (en 35% van het kapitaal van burgers komen) en moet het net te-
gen een bepaalde datum 100% hernieuwbaar zijn. Om zoiets op te stellen is ook ze-
ker ondersteuning nodig, veel handigheid en hulp van advocatenkantoren. Deze on-
dersteuning komt van goede mensen die worden aangenomen en van teams waarin 
is geïnvesteerd. 

DE HARTWIJK & 
WARMTENET

Geïnterviewde: 
Dirk Waelput

Gemeente: 
Eeklo

Datum
Dinsdag 19 juni

CASESTUDY

Duurzaamheidsmeter
De duurzaamheidsmeter vormt 
een goed instrument om door-
heen de hele ontwikkeling van 
een traject een stok achter de 
deur te hebben.

Vrijheid om synergieën 
op te zoeken
Duurzaamheid kan ambitieuzer 
en gemakkelijker worden ge-
organiseerd wanneer er syner-
gieën worden gezocht tussen 
verschillende programma’s. Niet 
iedereen heeft de vaardigheden, 
de tijd of de ruimte om deze sy-
nergieën te verkennen. Hier kan 
bijkomende ondersteuning nodig 
zijn..

Onderhandelen met   
projectontwikkelaars
De grote complexiteit van omge-
vings- en duurzaamheidsprojec-
ten noodzaakt dat je sterkt in je 
schoenen staat om de verschil-
lende belangen op één lijn te 
krijgen.

Ambitieuze beleidsbe-
slissingen
Door sterk in te zetten op een 
onderbouwde visie ontstaat er 
ruimte om tot ambitieuze be-
leidsbeslissingen te komen.

Ruimte voor een ge-
meentelijke visie
Vanuit een lerend netwerk kan 
door de expertise en de ruimte 
om	 te	 reflecteren	 een	 gemeen-
telijke visie opgezet worden die 
de start kan betekenen van ver-
schillende transitielijnen.

Kwaliteitsbewaking
Kwaliteitsbewaking is een es-
sentieel onderdeel om tijdens 
de uitvoering van een project de 
duurzaamheidsambities waar te 
maken. Ambtenaren moeten on-
dersteund worden om dit te kun-
nen garanderen.

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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Wonen aan de Leie II is in zekere mate een verderzetting van het project Wonen 
aan de Leie I, dat met behulp van een concept- en een projectsubsidie van Team 
Stedenbeleid werd uitgevoerd. Dit project bracht in Deinze een nieuwe manier van 
conceptplanning binnen, weg van structuurplanning, die zeer invloedrijk is ge-
weest binnen de stad. 

De conceptsubsidie van stedelijk wonen aan de Leie 1 hanteerde een aantal metho-
des die later zijn overgenomen door de stad. De inbreng van deze nieuwe manier 
van	globale	en	conceptuele	planning	staat	toe	om	flexibeler	te	evalueren	en	men	
kan ermee blijven bouwen aan een integraal stadsverhaal dat over legislaturen heen 
werkt. Dit stadsverhaal, Deinze 2020, staat voor een betere communicatie en inbed-
ding van participatie en omvat bijna iedere ontwikkeling binnen Deinze. Ook het sys-
teem van wedstrijden, mede binnengebracht door Team BWMSTR, heeft voor meer 
kwaliteit en nieuwe inzichten gezorgd. 

Deze methodieken zijn vertaald naar de rest van Deinze en worden nu zelfstandig 
toegepast. Zo heeft WADL II zelf een vorm van conceptstudie toegepast en dat nu 
met een projectsubsidie van Stedenbeleid wordt uitgevoerd en duurzaamheidson-
dersteuning van VIBE. 

De vertaling van deze methodes werd mede mogelijk gemaakt dankzij een stads-
vernieuwingsteam. Dit team, opgestart met contacten uit de eerste conceptstudie,  
bestaat	uit	o.a.	een	financieel-,	ontwerp-,	proces	expert	eventueel	aangevuld	door	
lokale expertise en mobiliteits en duurzaamheidsdeskundigen. Zij bieden advies 
over legislaturen heen en is uniek voor een gemeente met een schaal als Deinze. 

Een stad als Deinze heeft veel gehad aan de ondersteuning van Team BWMSTR en 
Stedenbeleid. Niet alleen hebben zij instrumenten in handen gegeven maar bieden 
ze ook ondersteuning in onderhandelingen tussen de gemeente en andere institu-
ties zoals bijv. Infrabel. 

WONEN AAN DE LEIE II

Geïnterviewde: 
Peter Coppens

Gemeente: 
Deinze

Datum
Vrijdag 22 juni

CASESTUDY

Methodes kopiëren
Verschillende methoden die wer-
den opgezet vanuit de Vlaamse 
Overheid kunnen binnen lokale 
administraties worden overge-
nomen als leidraad voor nieuwe 
projecten. Deze vorm van her-
gebruik vergroot de impact van 
bestaande ondersteuningsme-
chanismen.

Opbouw stadsverhaal
Een verhaal op de schaal van de 
hele stad geeft meer ruimte om 
een gedragen ambitieuze visie 
op te zetten en doorheen het tra-
ject steeds te zoeken naar nieu-
we win-win situaties die snel kun-
nen worden gerealiseerd.

Conceptplanning
Door ondersteuning vanuit de 
Vlaamse Overheid hebben we 
een omslag gemaakt naar van 
projectplanning naar concept-
planning. Dit geeft meer ruimte 
om in te werken op langdurige 
transities.

Steun in onderhandeling 
met instanties
De bovenlokale overheid kent 
vele gezichten. Om deze alle-
maal achter een ontwikkelingsvi-
sie te krijgen is veel onderhande-
ling nodig. Dit komt bovenop de 
onderhandeling met een project-
ontwikkelaar.

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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De Leefstraten in Gent zijn een verhaal van experiment en heeft zich gevormd tot 
een onmisbaar element in het Gentse zomerse straatbeeld. Door experimenteer-
ruimte en tijd, met een doordachte opbouw en implementering heeft het Lab van 
Troje voor de komende jaren een coalitie gevormd binnen en buiten het stadsbe-
stuur. 

De eerste aanzet in Gent kwam er bij de oprichting van een transitiearena. Dit project 
van zes maanden werd door stedelijke ambtenaren en met Europees geld getrok-
ken. Door dit extern geld was er ruimte en vertrouwen voor tijd en denkwerk om een 
netwerk te vormen tussen bedrijven in het Gentse en verschillende administraties. 
Het succes van dit netwerk is een combinatie van verschillende factoren. Zo is er 
lang gezocht naar de juiste personen binnen organisaties (mensen die hun wereld 
snappen, visie hebben, hoog genoeg geplaatst zijn en al eens tegen schenen durven 
schoppen). Daarbij werden de bijeenkomsten super serieus genomen, was er com-
plete vrijheid, ook voor ambtenaren, om vrijuit te spreken en werd er veel tijd gebruik 
om de intermenselijke groep aan elkaar te binden, wat leidde tot een onvoorspel-
bare vriendschap. Na een halfjaar stopte dit project formeel, maar informeel had de 
groep tegen dan het gevoel dat er iets kon gebeuren, mede omdat dit het jaar voor 
gemeenteverkiezingen was, waarbij er altijd meer mogelijk lijkt. 

Na de arena werd het Lab van Troje gevormd, dat het eerste jaar twee speelstraten 
tot stand bracht met een minimale sponsoring van Revive en hulp in natura van ver-
schillende spelers uit de arena. Met veel goodwill van een veelheid aan stadsdien-
sten	en	deze	kleine	financiële	hulp,	kon	aangetoond	worden	wat	de	bedoeling	was.	
Om het jaar daarop met behulp van EWI en de Thuis-in-de-stads-prijs 10 straten in 
te richten. Bewust is pas na deze eerste twee kleinere edities het gesprek met de 
stad aangegaan om op te schalen. Op die manier werd de stad, de belangrijkste 
partner, niet voorbijgestoken. Omdat er nu een resultaat zichtbaar was, lag er een 
basis om verder op te onderhandelen. Deze vooraf bepaalde tactiek zorgt ervoor 
dat er eigen budgetten worden losgeweekt en dan men niet in een verzameling van 
subsidiepotjes terecht komt. 

Het Lab van Troje heeft, om het engagement van zijn leden te behouden en verloop 
tegen te gaan, bewust gekozen om maar vier jaar Leefstraten te organiseren. Het 
derde en vierde jaar was dus een samenwerking met de stad waarna ze het zelf 
moesten doen eenmaal het Lab zich terugtrok. Opnieuw ziet men dat er veel meer 
mogelijk is als het gevaar van een gat zich voordoet, de institutionalisering van Leef-
straten is dan ook naar het einde zeer snel verlopen. 
Al deze tactieken zijn bewust bepaald in dat eerste half jaar van de Arena, toen er 
ruimte was om hierover na te denken. 

Een ander project van het Lab van Troje is hun werk rond het Heilig Hartplein in 
St.-Amandsberg. Gelijklopende situaties met de Leefstraten zijn het systematisch 
opbouwen van plannen en verwachtingen door met iedereen te praten en sociaal 
contact te leggen en het oog hebben voor mensen hun (veelal mobiliteits-) bekom-
mernissen.

LEEFSTRATEN & 
HEILIG HART

Geïnterviewde: 
Dries Gysels

Gemeente: 
Gent

Datum
Vrijdag 15 juni

CASESTUDY

Combinatie van bedrijfs-
wereld en administratie
Het samenwerken tussen ver-
schillende sectoren en rollen 
geeft de mogelijkheid om veel 
vrijer te werken en snel te kunnen 
inzetten op experiment. 

Extra geld voor ruimte en 
rust
Ruimte en rust is een belangrij-
ke randvoorwaarde om vernieu-
wend te kunnen zijn. Bijkomend 
budget kan de mogelijkheid 
geven aan lokale initiatieven om 
hier	specifiek	op	in	te	zetten.	

Vrije ruimte voor experi-
ment
Vrije ruimte voor experiment is 
noodzakelijk om voorbij de ver-
schillende beleidskaders te kun-
nen kijken en toekomstgerichte 
verkenningen op te zetten.

Groot verloop tegengaan
Doordat transitietrajecten voor 
een lange doorlooptijd kennen 
gebeurt het vaak dat betrokken 
ambtenaren of andere actoren 
een andere uitdaging zijn aan-
gegaan. Dit groot verloop nood-
zaakt structurele ondersteuning. 

Aandacht voor ontwikke-
ling netwerk
Voldoende tijd en aandacht om  
informeel netwerk op te bouwen 
biedt een voedingsbodem voor 
voortdurend engagement.

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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Hoedhaar was oorspronkelijk een industriegebied, werd gebruikt voor de verwer-
king van huiden en kende daardoor een zware - redelijk uniek voor Vlaanderen- 
kwikvervuiling. Een sanering door de OVAM en de intercommunale Interwaas had 
als doel residentieel wonen te bewerkstelligen met een groot publiek domein en 
een groen karakter als hefboom voor de buurt. 

Hoedhaar heeft van in het begin de ambitie voor veel groene ruimte, verder zijn de 
energetische en maatschappelijke ambities, vooropgesteld door het gemeentebe-
stuur, echter weinig vernieuwend. 

De jury van Team Stedenbeleid heeft hierop proberen ingrijpen en men heeft hierop 
kort de mogelijkheden voor intensievere cohousing onderzocht. Uiteindelijk bleek dit 
echter onhaalbaar zonder voldoende ondersteuning, inspanning en fondsen welke 
niet werden gevonden of vrijgemaakt. 
Van Vlaanderen wordt verwacht dat ze barrières wegwerkt en best-practices toont, 
maar een echt draaiboek voor gemeenten om cohousing te initiëren wordt niet ver-
wacht omdat de contexten te verschillend lijken. De echte voorlopers hiervan zijn 
waarschijnlijk de grote steden die de middelen en ambitie hebben om hierop in te 
zetten of een kritische massa bewoners kan samenbrengen om een project op te 
starten. 

Interessant aan Hoedhaar is hoe men er wel in geslaagd is de (relatief weinig ambi-
tieuze) lijn van het masterplan goed aan te houden tot aan de realisatie. Zowel qua 
methode, bouwtijd, kosten als groeninplanting ligt de realisatie in lijn met het oor-
spronkelijke ontwerp. Eén van de methodes die hierbij gehanteerd werd is, bij het 
verkavelde gedeelte, het werken met een poule van zes architecten (uit een wed-
strijd van twaalf) die bepaalde strenge (veelal morfologische) eisen moeten aanhou-
den. Deze methode zou ook gekopieerd kunnen worden met ecologische uitgangs-
punten. Een ander resultaat van de vlotte en ‘open-ruimte-behoudende’ realisatie 
is de perceptieverandering bij de Lokerse bevolking, die meer vertrouwen krijgt in 
realisaties van het stadsbestuur en daar misschien in de toekomst wil meestappen in 
ambitieuzere vervolgtrajecten.

HOEDHAAR

Geïnterviewde: 
Piet Van Theemsche

Gemeente: 
Lokeren

Datum
Donderdag 21 juli

CASESTUDY

Ambities en eisen opstel-
len
Zonder duidelijke ambities die 
kunnen worden vertaald naar 
concrete voorstellen en type-op-
lossingen heb je een te zwakke 
basis om voor een echte duurza-
me wijk te kunnen gaan.

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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BUITENMATEN

Geïnterviewde: 
Dirk De Schutter en Koen 
Thibau

Gemeente: 
Oosterlo

Datum
Woensdag 5 september

CASESTUDY

Buitenmaten is een samenwerking tussen alle Oosterloose verenigingen. Door sa-
menwerkingen op de groene ruimte in en rond Oosterlo creëert dit project zowel 
een maatschappelijke als ecologische meerwaarde. Met Buitenmaten worden 
alle bewoners van het dorp en de inwoners van de zorginstellingen betrokken bij 
het produceren van bio-producten (varkensvlees, spelt, fruit en groenten) en het 
beheer van de open ruimte. Door iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsba-
re (ouderen, personen met een beperking en kinderen), te betrekken, vernieuwt 
dit dorp zijn traditionele verbondenheid en brengt het een duurzaam gedachte-
goed binnen in de gemeenschap. 

Voorafgaand aan Buitenmaten kende Oosterlo al heel wat samenwerkingen zoals 
‘Spelen in beweging’ en ‘Bonte Hannen’. Deze projecten, gesubsidieerd door het Eu-
ropese LEADER-programma voor plattelandsontwikkeling, lagen aan de basis van 
Buitenmaten. Spelen in Beweging is een initiatief van het Medisch Pedagogisch In-
stituut, voor de inrichting van meer kwalitatieve buitenspeelruimte. In samenwerking 
met Natuurpunt Oosterlo, dat het Zammelsbroek achter het MPI beheert, werden 
een kikkerpad en -weide aangelegd. Met hulp van de stad, sponsoringen en andere 
verenigingen ontstonden in deze ruimtelijke samenwerking de eerste dynamieken. 
Ook het ontmoetingscentrum Bonte Hannen, ook een LEADER-project, is een sa-
menwerking waarbij het oude schoolgebouw van Oosterlo, dat bestond uit twee 
vervallen leslokalen, werd gerestaureerd door vrijwilligers van de verschillende ver-
enigingen.

Buitenmaten is een voortzetting van deze contacten. Twee grote zorginstellingen, 
het MPI en het ouderenhuis Perrekes, werken met hun bewoners mee op het land 
en gebruiken de producten die ze zelf produceren, varkensvlees, spelt om brood 
te bakken, tomaten, … Met extra geld van o.a. het Cera-fonds, het Delaize-fonds en 
de prijs Dorpskracht van het VLM, heeft men sinds kort een zaaitunnel aangekocht. 
Hierbij ontstond de mogelijkheid om de korte keten nog wat uit te breiden en ook 
rechtstreeks te verkopen aan werknemers en op de hervestigde jaarmarkt. Op dit 
moment wordt gekeken om eventueel de Pastorij of de Watermolen verder te ont-
wikkelen met een lokale buurtwinkel, horeca en andere gemeenschapsdiensten. 

In de context van een dorp, is Buitenmaten erin geslaagd om het afbrokkelende 
middenveld bijeen te brengen en te verjongen en een koepel te vormen voor alle 
verengingen, die als vertegenwoordiger kan onderhandelen met de stad. Ze hebben 
het geluk gehad een grote pool aan vrijwilligers samen te kunnen brengen met twee 
grote geëngageerde zorginstellingen, die een deel van de lasten kunnen dragen 
(ruimte,	grond,	beperkte	financiële	middelen	en	personeelstijd)	omdat	ze	dit	project	
zien als een essentieel onderdeel van hun integratie binnen Oosterlo. Met lage wer-
kingskosten blijft de vereniging op die manier bewust onafhankelijk van subsidies 
van de gemeente en kan ze uitgaan van haar sterktes om verder te ontwikkelen. Voor 
het project Buitenmaten stelt zich nog de toekomstige vraag hoe men zich struc-
tureel zal organiseren. Dit kan bv. via een  coöperatie om, met extra inhoudelijke- of 
landbouwondersteuning, nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Europese subsidies en 
fondsen
Europese subsidies en enkele 
andere losse fondsen gaven de 
mogelijk om van start te gaan en 
verdere stappen te zetten

Stapsgewijze ontwikke-
ling netwerk
Verschillende voorgaande pro-
jecten en het informeel netwerk 
hieruit bieden een voedingsbo-
dem voor verdere samenwerking

Sterke ondersteunend 
partners
Professionele partners nemen 
een ondersteunende rol in en 
zorgen voor doorstroom en wer-
kingsmiddelen in natura



82 8382 83

2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

2019 2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

KLIMAATROBUUST
SINT-ANDRIES

Geïnterviewde: 
Gert Vandermosten

Gemeente: 
Antwerpen, Sint-Andries

Datum
Vrijdag 21 september

CASESTUDY

Verder bouwen op een 
actief bestaand weefsel
Verschillende voorgaande pro-
jecten en een bestaand netwerk 
hieruit bieden een voedingsbo-
dem en aangrijpingspunt voor 
nieuwe projecten. 

Methodes-op-Maat
Ieder project en iedere context 
vraagt	 een	 specifieke	 aanpak	
op maat. Voor de kennis en on-
dersteuning van deze methodes 
wordt naar ‘hogere’ beleidsni-
veaus gekeken. 

Monitoring en reflectie
Goede monitoring en open min-
ded	 reflectie	 biedt	 een	 moge-
lijkheid tot een nieuw en onver-
wacht leertraject.  

Gemeenschappelijk ac-
tieplan 
Verder bouwen door open kaart 
te spelen en afspraken en en-
gagementen voor de toekomst 
voor iedereen op papier te zetten. 

Sleutelfiguren 
Sleutelfiguren	zijn	essentieel	
om een brug te vormen tussen 
burger, administratie en het 
bedrijfsleven. 

Klimaatrobuust Sint-Andries is een project van het Antwerpse Stadslab 2050 
en wil samen met burgers, ambtenaren, bedrijven en kennisinstellingen de wijk 
weerbaarder maken tegen komende klimaatveranderingen. Samen gaat men op 
zoek naar nieuwe manieren om de buurt te vergroenen, de waterbuffer te verho-
gen en de zelfredzaamheid van burgers te verhogen en hoe men deze resultaten 
kopieert naar de rest van de stad. Labo 2050 is een stadslabo van de stad Ant-
werpen en onderzoekt hoe ze complexe transitievraagstukken binnen de stad 
kunnen aanpakken. Als gemeentelijke dienst in een vrije zone zijn ze verweven 
tussen alle mogelijke actoren en hebben ze de ruimte om te experimenteren in 
de ruimte, terug in te kantelen en zo zelf proactief thema’s binnen te brengen in 
het beleid. 

Door zijn insteek van klimaatadaptatie, eerder dan mitigatie, komt Sint-Andries 
samen met burgers tot nieuwe acties zoals de aanleg van een Groene Ader, een 
Tuinstraat en regenwatertonnen. De samenwerking met kennisinstellingen en be-
drijven brengt nieuwe technologische mogelijkheden met zich mee zoals de aanleg 
van het eerste intelligent groendak in Antwerpen. 

Eén van de succesfactoren in Sint-Andries was duidelijk het bestaande actieve weef-
sel. De successen van eerdere projecten en het daaruit volgende netwerk boden 
een sterke voedingsbodem voor een project. Op voorhand voldoende het veld af 
toetsen en de tijd pakken om de wensen van stakeholders te mappen, heeft ervoor 
gezorgd dat ook minder makkelijk bereikbare groepen, zoals winkeliers, mee sprin-
gen in het verhaal door beweegredenen in aanpak mee te nemen. In andere wijken 
kan	dit	een	stuk	moeilijker	liggen,	daarom	mag	het	belang	van	brugfiguren	tussen	
stad,	buurt	en	het	bedrijfsleven	niet	onderschat	worden.	Door	effectief	op	straat	of	
op evenementen te gaan zoeken en door open calls naar projectmedewerkers vindt 
het stadslabo steeds aanspreekpunten om van binnenuit te werken en zo een aan-
gepast traject op maat op te zetten voor iedere wijk. 

Om de impact van Klimaatrobuust Sint-Andries, en andere experimenten, te be-
grijpen moet verder gekeken worden dan de fysieke aanpassingen. De kracht van 
Sint-Andries zit hem ook in de vergaarde kennis over adaptatie en mitigatie bij bur-
gers, administraties en academici en in nieuwe coalities. Maar de wijk heeft vooral 
adaptatie en een manier van werken hierrond op de agenda gezet van het beleid en 
zich op die manier als voorbeeld weten te verankeren. Het verhaal van Sint-Andries 
leest daarom niet alleen als een pleidooi voor experiment, maar ook als één voor 
monitoring	en	reflectie.	Op	de	resultaten	van	dit	project	te	zien,	moet	men	durven	
afstand nemen, met een open blik en door andere ogen durven kijken naar externe 
gevolgen	op	lange	termijn.	Men	gaat	op	zoek	naar	alle	effecten	en	probeert	hieruit	te	
leren	en	uit	deze	effecten	kunnen	dan	weer	lessen	getrokken	voor	de	toekomst.	

Sint-Andries haar eigen toekomst ligt hoogstwaarschijnlijk in nieuwe acties en ver-
bintenissen. Met wat hulp voor een gemeenschappelijk actieplan, met een geïnte-
greerde aanpak en gemeenschappelijke kennislaag, is er genoeg druk om nieuwe 
en oude actoren aan tafel te roepen en met respect voor iedereen nieuwe acties op 
te zetten. 

Weging van experimen-
ten
Een experiment heeft uiteenlo-
pende	 effecten,	 begrip	 hierover	
kan helpen om het project naar 
waarde te schatten en nieuwe 
projecten op te schalen. 

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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In het rapport ‘transitie duurzame wijken’ staat VIBE stil bij het Lerend Netwerk 
Duurzame Wijken dat in de periode 2014-2017 liep. Binnen dit Lerend Netwerk 
werd trajectbegeleiding op maat van wijken opgezet en stond het delen van ken-
nis en ervaring via een leergemeenschap centraal.

Binnen het rapport zijn een heel aantal aanbevelingen opgelijst. Dit onderzoek 
neemt de aanbevelingen mee die een directe relatie leggen met een mogelijke rol 
voor de Vlaamse overheid.  

Ten eerste spreekt het rapport duidelijk over de noodzaak aan nazorg. Binnen het 
LNDW werd er gewerkt aan het lanceren van een project en het opbouwen van een 
ontwikkelingsvisie, maar verdere uitvoering werd niet begeleid. Dit geldt zeker voor 
de kleine steden en gemeenten.

Ten tweede vertrekt het rapport van de meerwaarde van een sterke basis voor een 
project. De combinatie van het Lerend Netwerk, externe experten en de duurzaam-
heidsmeter zorgde in veel projecten voor een ideale context om een ambitieuze 
maar realistische ontwikkelingsvisie op te bouwen. 

Ten derde tonen verschillende projecten dat het bijeenbrengen van experten binnen 
een lokaal intervisietraject vaak de mogelijkheid gaf om een dossier open te trekken 
en naar een hoger niveau te tillen. De ruimte voor een gedeelde visievorming werd 
gecreëerd. 

Ten vierde kwam de noodzaak aan systematisch objectiveren naar voor. De duur-
zaamheidsmeter schept duidelijkheid waardoor er minder wordt afgegaan op het 
buikgevoel,	Plannen	worden	meteen	afgetoetst	aan	de	officiële	normen.	

Ten vijfde wijst het evaluatierapport op het feit dat een procesmatig luik rond mede-
verantwoordelijkheid en coalitievorming moeilijk te vatten is in een leidraad als de 
duurzaamheidsmeter. Door een overeenkomst af te sluiten met alle betrokken partij-
en en engagementen af te spreken in ruil voor expertise van het LNDW ontstond er 
ruimte voor een meer langdurige procesmatige begeleiding. 

Als laatste, geeft het rapport duidelijk aan dat experiment een cruciaal onderdeel 
blijft van het transitietraject. Het opzetten van experimenten en de erkenning op 
projectbasis van vrije ruimte om te experimenteren moet de mogelijkheid geven om 
gaandeweg creatieve oplossingen aan te reiken, die al dan niet in een regelgeving 
worden gegoten. Binnen het rapport wordt er hiervoor verwezen naar Platform31 die 
via experimenten de barrières in de regelgeving, in het domein wonen en ruimtelijke 
ordening, energie en milieu, zorg en welzijn, ondernemen en werken opzoekt.

TRANSITIE DUURZAME WIJKEN

Rapportage:
Transitie duurzame wijken

Auteur:
Vlaams Instituut voor 
Bio-Ecologische Bouwen 
en Wonen (VIBE)

RAPPORT

Medeverantwoordelijk-
heid
Het werken met grote coalities 
noodzaakt dat er snel kan wor-
den vertrokken van een gedeel-
de verantwoordelijkheid over de 
transitieopgave. Dit noodzaakt 
gerichte ondersteuning.

Engagement vastleggen
Wanneer een diverse coalitie 
wordt opgezet is het noodzakelijk 
om een duurzame samenwer-
king te organiseren. Het is niet al-
leen belangrijk om een beeld te 
hebben over mogelijke coalities 
maar deze ook te honoreren in 
duidelijke engagementen..

Experimenteren
Naast een budgettaire kwestie 
is het organiseren van ruimte en 
rust ook een kwestie van het cre-
eren van vertrouwen om nieuwe 
vormen van samenwerking uit te 
proberen. Enkel zo kan experi-
ment ook langdurig doorwerken.

Systematisch objective-
ren
Er zijn verschillende elementen 
in	 een	 project	 met	 een	 effect	
op duurzaamheid (bv. kosten en 
baten) die systematisch moeten 
worden geobjectiveerd om op 
elk moment een gefundeerde 
discussie te kunnen voeren.

Sterke basis
Een lerend netwerk en groep 
experten zorgt voor een sterke 
en solide basis om doorheen het 
traject de uitgesproken ambitie 
waar te maken en realistisch uit 
te voeren.

Ruimte voor een ge-
meentelijke visie
Vanuit een lerend netwerk kan 
door de expertise en de ruimte 
om	 te	 reflecteren	 een	 gemeen-
telijke visie opgezet worden die 
de start kan betekenen van ver-
schillende transitielijnen.

Doorwerking, uitvoering 
en nazorg
Transitietrajecten noodzaken na-
zorg. Zeker bij kleinere steden 
of gemeenten die vaak de ca-
paciteit ontbreken om voor een 
langere tijd actief aan de kar te 
trekken of de kwaliteit van een 
project te bewaren.

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie
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MULTI-
ENGAGEMENT

STOK ACHTER 
DEUR NAZORG

ONDER-
HANDELEN

NETWERK-
OPBOUW

Combinatie van bedrijfswe-
reld en administratie:
Het samenwerken tussen 
verschillende sectoren en 
rollen geeft de mogelijkheid 
om veel vrijer te werken en 
snel te kunnen inzetten op 
experiment. 

Medeverantwoordelijkheid:
Het werken met grote coa-
lities noodzaakt dat er snel 
kan worden vertrokken van 
een gedeelde verantwoor-
delijkheid over de transitie-
opgave. Dit noodzaakt ge-
richte ondersteuning.

Engagement vastleggen:
Wanneer een diverse co-
alitie wordt opgezet is het 
noodzakelijk om een duur-
zame samenwerking te or-
ganiseren door een beeld 
te hebben over mogelijke 
coalities én deze ook te 
honoreren in duidelijke en-
gagementen.

Sterke ondersteunende 
partners:
Professionele partners ne-
men een ondersteunende 
rol in en zorgen voor door-
stroom en werkingsmidde-
len in natura

Sleutelfiguren:
Sleutelfiguren	zijn	
essentieel om een brug 
te vormen tussen burger, 
administratie en het 
bedrijfsleven. 

Duurzaamheidsmeter:
De duurzaamheidsmeter 
vormt een goed instrument 
om doorheen de hele ont-
wikkeling van een traject 
een stok achter de deur te 
hebben.

Systematisch objectiveren:
Er zijn verschillende ele-
menten in een project met 
een	 effect	 op	 duurzaam-
heid (bv. kosten en baten) 
die systematisch moeten 
worden geobjectiveerd om 
op elk moment een gefun-
deerde discussie te kunnen 
voeren.

Sterke basis:
Een lerend netwerk en 
groep experten zorgt voor 
een sterke en solide basis 
om doorheen het traject de 
uitgesproken ambitie waar 
te maken en realistisch uit 
te voeren.

Groot verloop tegengaan:
Doordat transitietrajecten 
voor een lange doorlooptijd 
kennen gebeurt het vaak 
dat betrokken ambtenaren 
of andere actoren een ande-
re uitdaging zijn aangegaan. 
Dit groot verloop noodzaakt 
structurele ondersteuning. 

Doorwerking, uitvoering en 
nazorg:
Transitietrajecten noodza-
ken nazorg. Zeker bij klei-
nere steden of gemeenten 
die vaak de capaciteit ont-
breken om voor een langere 
tijd actief aan de kar te trek-
ken of de kwaliteit van een 
project te bewaren.

Gemeenschappelijk ac-
tieplan:
Verder bouwen door open 
kaart te spelen en afspraken 
en engagementen voor de 
toekomst voor iedereen op 
papier te zetten. 

Onderhandelen met pro-
jectontwikkelaars:
De grote complexiteit van 
omgevings- en duurzaam-
heidsprojecten noodzaakt 
dat je sterkt in je schoenen 
staat om de verschillende 
belangen op één lijn te krij-
gen.

Kwaliteitsbewaking:
Kwaliteitsbewaking is een 
essentieel onderdeel om 
tijdens de uitvoering van 
een project de duurzaam-
heidsambities waar te ma-
ken. Ambtenaren moeten 
ondersteund worden om dit 
te kunnen garanderen.

Steun in onderhandeling 
met instanties:
De bovenlokale overheid 
kent vele gezichten. Om 
deze allemaal achter een 
ontwikkelingsvisie te krij-
gen is veel onderhandeling 
nodig. Dit komt bovenop de 
onderhandeling met een 
projectontwikkelaar.

Stapsgewijze ontwikkeling 
netwerk
Verschillende voorgaande 
projecten en het informeel 
netwerk hieruit bieden een 
voedingsbodem voor ver-
dere samenwerking

Verder bouwen op een ac-
tief bestaand weefsel
Verschillende voorgaande 
projecten en een bestaand 
netwerk hieruit bieden een 
voedingsbodem en aan-
grijpingspunt voor nieuwe 
projecten. 

11. De noodzaak aan sterke 
sleutelfiguren

9. Meerwaarde van een 
ruime groep partners bij de 
opstart

10. Noodzaak van goede, 
duidelijk vastgelegd 
afspraken

12. Belang van een 
voldoende gesteunde 
lokale overheid die het 
project met private partijen 
en andere overheden 
kan onderhandelen en 
bewaken

13. De meerwaarde van een 
blijvend en veerkrachtig 
netwerk 

15. Nood aan continuïteit 
van afspraken en 
ondersteuning 

14. Meerwaarde van 
een systematische 
objectiverend instrument

EXPERIMENT
METHODE
/HERGEBRUIK SYNERGIEËN

AMBITIE
KADER

REFLECTIE & VA-
LORISATIE

Extra geld voor ruimte en 
rust:
Ruimte en rust is een be-
langrijke randvoorwaarde 
om vernieuwend te kunnen 
zijn. Bijkomend budget kan 
de mogelijkheid geven aan 
lokale initiatieven om hier 
specifiek	op	in	te	zetten.	

Vrije ruimte voor experi-
ment:
Vrije ruimte voor experiment 
is noodzakelijk om voorbij 
de verschillende beleids-
kaders te kunnen kijken en 
toekomstgerichte verken-
ningen op te zetten.

Experimenteren:
Naast een budgettaire 
kwestie is het organiseren 
van ruimte en rust ook een 
kwestie van het creëren van 
vertrouwen om nieuwe vor-
men van samenwerking uit 
te proberen. Enkel zo kan 
experiment ook langdurig 
doorwerken.

Europese subsidies en 
fondsen:
Europese subsidies en en-
kele andere losse fondsen 
gaven de mogelijk om van 
start te gaan, te proberen en 
verdere stappen te zetten

Weging van experimenten:
Een experiment heeft uit-
eenlopende	 effecten,	 be-
grip hierover kan helpen om 
het project naar waarde te 
schatten en nieuwe projec-
ten op te schalen. 

Methodes kopiëren:
Verschillende methoden die 
werden opgezet vanuit de 
Vlaamse Overheid kunnen 
binnen lokale administra-
ties worden overgenomen. 
Deze vorm van hergebruik 
vergroot de impact van 
bestaande ondersteunings-
mechanismen.

Methodes-op-Maat:
Ieder project en iedere con-
text	 vraagt	 een	 specifieke	
aanpak op maat. Voor de 
kennis en ondersteuning 
van deze methodes wordt 
naar ‘hogere’ beleidsni-
veaus gekeken. 

Vrijheid om synergieën op 
te zoeken:
Duurzaamheid kan ambitieu-
zer en gemakkelijker worden 
georganiseerd wanneer er 
synergieën worden gezocht 
tussen programma’s. Hier 
kan bijkomende ondersteu-
ning nodig zijn.

Monitoring:
Goede monitoring en open 
minded	 reflectie	 biedt	 een	
mogelijkheid tot een nieuw 
en onverwacht leertraject.  

Opbouw stadsverhaal:
Een verhaal op de schaal 
van de hele stad geeft meer 
ruimte om een gedragen 
ambitieuze visie op te zet-
ten en doorheen het traject 
steeds te zoeken naar nieu-
we win-wins.

Ambities en eisen opstel-
len:
Zonder duidelijke ambities 
die kunnen worden vertaald 
naar concrete voorstellen 
en type-oplossingen heb 
je een te zwakke basis om 
voor een echte duurzame 
wijk te kunnen gaan.

Conceptplanning:
Door ondersteuning van-
uit de Vlaamse Overheid 
hebben we een omslag ge-
maakt naar van projectplan-
ning naar conceptplanning. 
Dit geeft meer ruimte om 
in te werken op langdurige 
transities.

Ambitieuze beleidsbeslis-
singen:
Door sterk in te zetten op 
een onderbouwde visie 
ontstaat er ruimte om tot 
ambitieuze beleidsbeslis-
singen te komen.

Ruimte voor een gemeen-
telijke visie:
Vanuit een lerend netwerk 
kan door de expertise en 
de	ruimte	om	te	reflecteren	
een gemeentelijke visie op-
gezet worden.

1. De meerwaarde van 
goede monitoring

2. De meerwaarde en 
noodzaak aan voldoende 
hoge ambities

3. Meerwaarde van 
ambities voor langere 
periodes op een voldoende 
grote schaal (ook voorbij 
wijkniveau)

4. Meerwaarde van 
het eigen maken van 
ondersteunende methodes 
in het organiseren en 
structureren van het proces 

5. Meerwaarde van het 
zoeken naar synergieën 
met andere programma’s

7. Noodzaak van voldoende 
(organisatorische en 
financiële) ruimte en tijd.

6. Mogelijkheid van 
experimenten de ruimte 
te geven om voorbij 
beleidskaders te kijken 
en uiteenlopende (deel)
effecten te bekomen.

8. Meerwaarde van het 
internationale subsidies

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie

SITUATIES EN INZICHTEN
Vanuit de verschillende cases wordt hier een overzicht gegeven tien terugkerende situaties. Deze tien situaties, en 
hun bijhorende inzichten, staan centraal in het onderzoek en werden verder verdiept tijdens de VVSG-woondag en 
in enkele interviews met ‘externe perspectieven’. 
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Op donderdag 6 december 2018 werden de voorlopige resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en verder 
besproken op de VVSG Woondag. Hoewel er uit de woondag een brede waaier van opmerkingen kwam, nemen 
we twee grote vragen mee. (1) Hoe krijgen we meer duidelijkheid en logica tussen de Vlaamse instanties? (nvdr. 
deze vraag sluit sterk aan bij de conclusie ‘loketfunctie’ uit de organisatie-scan over hoe gemeenten hun weg vin-
den binnen de VO.); (2) Wat de rol van Vlaanderen is in het monitoren, inspireren en uitdragen van geleerde les-
sen en methodes? (nvdr. ook deze vraag sluit aan bij een conclusie van de organisatie-scan nl. ‘kennisdeling’). 
Voor deze twee vragen hebben we een nieuw inzicht toegevoegd: 8c. Meerwaarde van een actief participerende 
of aanspreekbare Vlaamse Overheid. Hieronder wordt ter indicatie verschillende van op de woondag gepresen-
teerd. 

1.  De complexiteit ervan is één van de grootste struikelblokken in wijkontwikkeling. => 4, 14 & 136

2.  Is de drempel soms niet te hoog voor lokale overheden om ineens naar de Vlaamse overheid te stappen? Nu 
merk je dat het vooral gemeenten zijn met persoonlijke contacten die tot bij administraties raken. => nieuwe 
toevoeging 11.

3.  Hoe kan de Vl. Ov. lokale stakeholders faciliteren om tot juiste vragen te komen? De meeste vragen die dan 
binnenkomen zijn vragen om capaciteit (mensen en/of geld). => nieuwe toevoeging 11.

4.  Er is duidelijk nog altijd vraag naar het verzamelen van kennis en verdere inspiratie. => 1 & 14.

5.  Hoe kan Vlaanderen nog meer de geleerde lessen gaan bevragen, indexeren en uitdragen. En hoe kan ze deze 
voorbeelden kopieerbaar aanbieden zodat ze op een snelle manier verspreid raken? => 1 & 4.

6.  Er is nood aan een platform voor complexe projecten om low-key methodes en voorbeelden aan elkaar door te 
geven, zodat niet iedereen steeds opnieuw het warm water moet uitvinden. => 4.

7.  Een goed voortraject is cruciaal voor het slagen van een project. Kan Vlaanderen ons helpen om tijd en 
middelen te vinden om zo’n traject op te zetten, waardoor ook het politiek draagvlak zal stijgen? => 1 & 4.

8.  Hoe kunnen we experimenten en pilootprojecten beter beleidsmatig laten doorwegen zodat ze een impact 
generen op het regelgevend kader. => 6.

9.  Bij	experimenten	is	het	belangrijk	dat	men	regelgeving	ook	effectief	durft	opengooien.	Te	vaak	blijft	men	
aanmodderen doordat men een beetje ruimte in één beleidsveld maakt en dan op andere grenzen botst. => 6.

10.  Er is meer hulp nodig bij het maken van afspraken. Kan Vlaanderen helpen bij het modereren van lokale 
processen? => 4.

11.  Een project langdurig opvolgen vraagt veel tijd en inzet. Het blijkt moeilijk om hiervoor aan te kloppen bij 
Vlaanderen     voor hulp. => nieuwe toevoeging 11. en 16.
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REFLECTIE VANUIT DE VIER EXTERNE PERSPECTIEVEN
Ook in de interviews met externen zijn een aantal hoofdlijnen onderscheiden. In de eerste plaats wordt Vlaande-
ren gezien als het niveau waarop trans-disciplinair en proactief visies gebouwd kunnen worden gebouwd kan 
worden (cfr. conclusie ‘ontkokering’ uit de organisatie-scan). Daarbovenop liggen heel wat vragen over de verta-
ling van deze visies naar andere niveaus. Hoe kan Vlaanderen haar coachende rol waarmaken en aansturen op 
realisaties op die verschillende niveaus en beleidsdomeinen (cfr. subsidiariteit’). De volgende pagina’s geven een 
weergave van deze inzichten. 

ONDERZOEKSPERSPECTIEF:
1.  Hoe vindt de Vlaamse Overheid aansluiting bij burgers en het bedrijfsleven? => 9.
2.  Hoe wordt academisch onderzoek gestuurd en doorgegeven? => 4 & 15.
3.  Hoe ga je best om met citizen science en maatschappelijke tendensen?
4.  Kan een brede aanpak van duurzaamheid deel zijn van een grote verscheidenheid van instrumenten? => 

5 & 15.
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF:

5.  Hoe gaan de Vlaamse entiteiten in hun regionale projecten om met lokale kennis?
6.  Hoe gaan Vlaamse entiteiten om met lokale kennis binnen grotere transitievraagstukken?

LANDELIJK PERSPECTIEF: 
7.  Hoe maken we ruimte voor experiment en engagement zonder hierbij betuttelend te werk te gaan en 

extra administratieve last te veroorzaken? => 6 & 7. 
8.  Hoe kunnen lokale gemeentes geholpen worden bij een gebiedsdekkende visie? => 3.

BURGERPERSPECTIEF: 
9.  Hoe kan lokale expertise buiten het klassieke middenveld beter gehonoreerd worden binnen projecten 

van de overheid en beleidsvoorbereiding? => 9 & 10.
10.  Hoe kan het belang van lokale antennes en overheden actiever worden ingezet om te begrijpen wat 

lokaal leeft en aan gedeelde visievorming te doen? (nvdr. meenemen naar organisatie-scan)
11.  Hoe organiseren we op een structurele manier kennisuitwisseling? => 2.
12.  Hoe kan het opzetten van participatie- en onderhandelingstrajecten een belangrijke vaardigheid worden 

van zowel lokale als Vlaamse ambtenaren? => 13.

Vraag 3, 5 en 6 worden deels beantwoord door het uitvoeren van een organisatie-scan en behoren dus tot het 
doel van dit onderzoek. 
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Het opzetten van transitietrajecten voor duurzame wijken is vanuit het perspec-
tief van de burger voor een belangrijk deel een vraagstuk van het opbouwen van 
netwerken. De overheid moet vooral mee het bad in springen met het grote aan-
tal initiatieven dat vandaag al plaatsvindt.

Binnen een actieve burgermaatschappij heeft de overheid mee een rol om lokale 
netwerken op te bouwen en te ondersteunen. Op die manier kan ze ruimte geven 
aan nieuwe manieren en gedeeld experiment waarbij burgers zich organiseren om 
bij te dragen aan een meer duurzame straat, wijk of stad. 

Het opbouwen van netwerken gaat grotendeels over het organiseren van dialoog 
tussen verschillende niveaus (lokaal tot nationaal), sectoren én partijen (burgers, 
administratie, bedrijven en onderzoek). De overheid zou een trekkende rol kunnen 
spelen in het opzetten van diagonale, brede en geelde visies. 

Om dit te realiseren is het cruciaal om over langere beleidstermijnen heen te denken en 
hierbij de constante steunpilaar te zijn, die kan zorgen voor doorstroom, overdracht en 
verdeling van kennis. Openheid en continuïteit zijn hierbij cruciaal net zoals het waarbor-
gen van stabiliteit, zekerheid en het onderzoeken en wegwerken van knelpunten. 

BURGERGROEPEN

Geïnterviewde: 
Koen Wynants

Organisatie: 
Commons Lab Antwerpen

Datum
Maandag 2 mei

PERSPECTIEF

Vanuit dit burgerperspectief op transitietrajecten rond 
duurzame wijken zijn verschillende vraagstukken te 
definiëren die een onderdeel kunnen vormen van een 
breder lerend netwerk: 

• Hoe kan lokale expertise buiten het klassieke 
middenveld beter gehonoreerd worden 
binnen projecten van de overheid en 
beleidsvoorbereiding?

• Hoe kan het belang van lokale antennes en 
overheden actiever worden ingezet om te 
begrijpen wat lokaal leeft en aan gedeelde 
visievorming te doen?

• Hoe organiseren we op een structurele manier 
kennisuitwisseling?

• Hoe kan het opzetten van participatie- en 
onderhandelingstrajecten een belangrijke 
vaardigheid worden van zowel lokale als 
Vlaamse ambtenaren?
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Vanuit de lange ervaring met verschillende onderzoeksprojecten rond duurzame 
wijktransities kan de overheid haar rol als brugfiguur spelen. Deze rol stelt ver-
schillende uitdagingen op zowel het gebied van regelgeving, als het faciliteren 
en engageren van verschillende netwerken. 

De rol van de Vlaamse Overheid verschuift van een regelgevende naar een actief 
sturende, investerende en ondersteunende overheid. Deze aanpak heeft zowel ef-
fect op het omgaan met regelgeving, het opzetten van projecten, het scherpstellen 
van de doelstellingen en het sturen en aangeven van onderzoek. 

Op het vlak van regelgeving heeft de Vlaamse Overheid de rol om verschillende 
barrières voor een transitietraject duurzame wijken weg te werken. De complexiteit 
van de regelgeving is groot en slaat overheen verschillende beleidsdomeinen. De 
Vlaamse Overheid moet ervoor zorgen dat de afstemming tussen deze beleidsdo-
meinen optimaal verloopt. Daarnaast kan juist via die regelgeving een kader worden 
geschept dat ruimte laat voor experiment. Dit is een spanningsveld dat centraal 
moet staan binnen de taken van een regelgevende overheid.

Wat betreft het opzetten van projecten heeft de Vlaamse Overheid de belangrijke 
taak om zowel lokale projecten te ondersteunen als zelf op te zetten. In de afstem-
ming tussen beide kan ze duidelijk zicht krijgen op de bottlenecks en daarrond be-
leid voeren. 

Deze combinatie van projecten en beleid zit gevat onder het scherpstellen van de 
doelstellingen rond duurzame wijkontwikkeling. De Vlaamse Overheid zit als schar-
nier tussen de verschillende onderdelen van een duurzame wijkontwikkeling en 
heeft zo de taak om in interactie te gaan met lokale overheden, burgers de academi-
sche wereld en het bedrijfsleven. Om zo input te krijgen én anderen uit te dagen in 
het scherp krijgen van hun rol en bijdrage in een gemeenschappelijk transitietraject.

ONDERZOEK

Geïnterviewde: 
Han Vandevyvere

Organisatie: 
VITO

Datum
Dinsdag 3 mei

PERSPECTIEF

Vanuit deze rol zijn de volgende vraagstukken rele-
vant voor en onderzoeksperspectief op de transitie 
duurzame wijken: 

• Hoe vindt de Vlaamse Overheid aansluiting bij 
burgers en het bedrijfsleven?

• Hoe wordt academisch onderzoek gestuurd 
en doorgegeven?

• Hoe ga je best om met citizen science en 
maatschappelijke tendensen?

• Kan een brede aanpak van duurzaamheid 
deel zijn van een grote verscheidenheid van 
instrumenten?



Vanuit het landelijk perspectief op duurzame wijken 
zijn verschillende vraagstukken te definiëren die een 
onderdeel kunnen vormen van een breder lerend net-
werk: 

• Hoe maken we ruimte voor experiment en 
engagement zonder hierbij betuttelend te 
werk te gaan en extra administratieve last te 
veroorzaken?

• Hoe kunnen lokale gemeentes geholpen 
worden bij een gebiedsdekkende visie?
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Vanuit het perspectief van de ontwikkelaar is het vooral erg belangrijk dat er een 
kader wordt geschept waarbinnen er samen aan een transitie naar duurzame 
wijken kan worden gewerkt. Op het moment dat dit kader voorhanden is kan er 
gezocht worden naar de optimale win-win situatie tussen ontwikkelaar en de 
overheid en ingezet worden op het opzetten van lokale coalities.

Binnen wijkontwikkelingstrajecten wordt meestal vanuit een masterplan gewerkt. 
Een goed masterplan toont op een verhelderende manier wat de krijtlijnen zijn voor 
een bepaalde ontwikkeling, waar de ambities van de stad liggen en hoe dit samen 
met private partijen dient te worden gerealiseerd. Vanuit zo’n masterplan kan er heel 
duidelijk doorheen het proces gekeken worden of bij de uitvoering alles nog op 
schema is, de ambities nog worden gehaald enz. Met een duidelijke duurzaamheids-
visie in dit plan kan de overheid, in co-creatie met ontwikkelaars, een kader ont-
wikkelen waarbinnen kan worden gewerkt. Zo’n visionair kader is aantrekkelijk voor 
kopers en andere partijen die het project samen kunnen invullen. 

De Vlaamse Overheid heeft hiermee de mogelijkheid om grote vraagstukken op te 
delen in haalbare componenten en opdrachten en hiermee een regionale inbreng 
en coördinatie te bieden aan innoverende steden. 

Vanuit deze kaderstellende rol heeft de overheid als laatste ook de mogelijkheid om 
te werken aan de verdere bewustwording rond duurzame wijken. De Vlaamse Over-
heid kan hiermee, maar ook door o.a. communicatiecampagnes en onderwijs, een 
belangrijke schakel zijn in het opbouwen van een nieuw beeld rond een toekomstig 
Vlaams woonmodel of de relatie tussen de stad en haar rand.

ONTWIKKELAAR

Geïnterviewde: 
Sam De Maeyer

Organisatie: 
Triple Living

Datum
Vrijdag 4 mei

PERSPECTIEF

Vanuit deze rol zijn de volgende vraagstukken rele-
vant voor een ontwikkelingsperspectief op de transitie 
duurzame wijken: 

• Hoe gaan de Vlaamse entiteiten in hun 
regionale projecten om met lokale kennis? 

• Hoe gaan Vlaamse entiteiten om met lokale 
kennis binnen grotere transitievraagstukken? 

De context van landelijk gebied verschilt sterk van die van centrumsteden. Terwijl 
grote steden vaak de ruimte vinden voor experiment en visievorming is het voor be-
leidsmakers van kleinere gemeenten en hun bijhorende dorpen vaak moeilijk om 
voorbij het regulier werk te plannen. Dit wordt nog eens versterkt door de vele petjes 
die lokale beleidsmakers moeten opzetten en de korte banden tot politiek, burgers, 
etc. Voor de Vlaamse Overheid lijkt vooral een faciliterende rol weggelegd die dorps-
bewoners zelf de ademruimte geeft om op kleine schaal aan een duurzame leefom-
geving te bouwen. Zo’n aanpak vraagt vertrouwen in de capaciteiten van burgers. 

Ieder dorp kent zijn netwerkers, visionairen, vernieuwers en handige handen, het gaat 
er dus om deze te vinden en tot actie aan te zetten. Op die manier blijven dorpen aan-
trekkelijk en bieden ze, in combinatie met de vaak lagere grondprijzen, opnieuw een 
oplossing voor heel wat jonge en minder gegoede gezinnen. Landelijk gebieden kennen 
vaak andere noden zoals een gebrek aan ontmoetingsruimte en mobiliteitsproblemen 
voor de oudste en jongste generatie. In grotere (en vaak gefusioneerde) gemeenten lijkt 
het daarnaast moeilijk om de aandacht van het gemeentebestuur evenredig te verdelen. 
Ook hier kan hulp baten om gemeentes te helpen met het formuleren van een aanpak 
voor gebieden die normaal gezien achterblijven doordat ze bijv. veraf liggen of weinig re-
presentatie in het gemeentebestuur hebben. Van buitenaf lijkt een gemeente vaak een 
homogeen	geheel,	belangrijk	is	om	te	beseffen	dat	deze	vaak	ook	aparte	wijken,	buur-
ten en gehuchten heeft, die elkaar niet kennen. Het aantal instrumenten lijkt hiervoor op 
dit moment redelijk beperkt, met vooral LEADER (Europees), het Plattelandsfonds en 
fondsen zoals Cera en de Boudewijnstichting. Wel zijn er voorbeelden zijn te vinden van 
jonge stadsbesturen die in hun begroting experiment als doel stellen en hiervoor een 
projectmedewerker aanstellen die zelf op zoek kan gaan naar zijn/haar doelstelling. 

Het succes van dergelijke initiatieven hangt af van heel wat factoren, maar vaak is het 
genoeg	om	met	een	kleine	vonk,	financiële	hulp	en	een	aanspreekpunt	engagement	
los te weken en hierbij de vaart van projecten te behouden en administratieve beslom-
meringen uit de weg te ruimen. Ook het belang van betrokkenheid, kleinschaligheid 
(wijkschaal	i.p.v.	dorpsschaal),	creativiteit,	sleutelfiguren,	groepsgevoel	en	haalbare	en	
overzichtelijke doelen is hierbij bepalend.

LANDELIJK GEBIED

Geïnterviewde: 
Jessie Van Tricht

Organisatie: 
Innovatiesteunpunt

Datum
Woensdag 5 september

PERSPECTIEF
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MULTI-
ENGAGEMENT

STOK ACHTER 
DEUR NAZORG

ONDER-
HANDELEN

NETWERK-
OPBOUW

Combinatie van bedrijfswe-
reld en administratie:
Het samenwerken tussen 
verschillende sectoren en 
rollen geeft de mogelijkheid 
om veel vrijer te werken en 
snel te kunnen inzetten op 
experiment. 

Engagement vastleggen:
Wanneer een diverse co-
alitie wordt opgezet is het 
noodzakelijk om een duur-
zame samenwerking te or-
ganiseren door een beeld 
te hebben over mogelijke 
coalities én deze ook te 
honoreren in duidelijke en-
gagementen.

Sterke ondersteunende 
partners:
Professionele partners ne-
men een ondersteunende 
rol in en zorgen voor door-
stroom en werkingsmidde-
len in natura

Hoe kan de Vl. Ov. haar lo-
kale partnerschappen coa-
chen om zichzelf te verbre-
den en versterken? 

Sleutelfiguren:
Sleutelfiguren	zijn	
essentieel om een brug 
te vormen tussen burger, 
administratie en het 
bedrijfsleven. 

Persoonlijke contacten en/of 
duidelijke aanspreekpunten
De weg naar de VO gaat 
zowel ambtelijk als politiek 
vaak via persoonlijke 
contacten. 

Duurzaamheidsmeter:
De duurzaamheidsmeter 
vormt een goed instrument 
om doorheen de hele ont-
wikkeling van een traject 
een stok achter de deur te 
hebben.

Systematisch objectiveren:
Er zijn verschillende ele-
menten in een project met 
een	 effect	 op	 duurzaam-
heid (bv. kosten en baten) 
die systematisch moeten 
worden geobjectiveerd om 
op elk moment een gefun-
deerde discussie te kunnen 
voeren.

Sterke basis:
Een lerend netwerk en 
groep experten zorgt voor 
een sterke en solide basis 
om doorheen het traject de 
uitgesproken ambitie waar 
te maken en realistisch uit 
te voeren.

Groot verloop tegengaan:
Doordat transitietrajecten 
voor een lange doorlooptijd 
kennen gebeurt het vaak 
dat betrokken ambtenaren 
of andere actoren een ande-
re uitdaging zijn aangegaan. 
Dit groot verloop noodzaakt 
structurele ondersteuning. 

Doorwerking, uitvoering en 
nazorg:
Transitietrajecten noodza-
ken nazorg. Zeker bij klei-
nere steden of gemeenten 
die vaak de capaciteit ont-
breken om voor een langere 
tijd actief aan de kar te trek-
ken of de kwaliteit van een 
project te bewaren.

Gemeenschappelijk ac-
tieplan:
Verder bouwen door open 
kaart te spelen en afspraken 
en engagementen voor de 
toekomst voor iedereen op 
papier te zetten. 

Onderhandelen met pro-
jectontwikkelaars:
De grote complexiteit van 
omgevings- en duurzaam-
heidsprojecten noodzaakt 
dat je sterkt in je schoenen 
staat om de verschillende 
belangen op één lijn te krij-
gen.

Kwaliteitsbewaking:
Kwaliteitsbewaking is een 
essentieel onderdeel om 
tijdens de uitvoering van 
een project de duurzaam-
heidsambities waar te ma-
ken. Ambtenaren moeten 
ondersteund worden om dit 
te kunnen garanderen.

Steun in onderhandeling 
met instanties:
De bovenlokale overheid 
kent vele gezichten. Om 
deze allemaal achter een 
ontwikkelingsvisie te krij-
gen is veel onderhandeling 
nodig. Dit komt bovenop de 
onderhandeling met een 
projectontwikkelaar.

Stapsgewijze ontwikkeling 
netwerk
Verschillende voorgaande 
projecten en het informeel 
netwerk hieruit bieden een 
voedingsbodem voor ver-
dere samenwerking

Verder bouwen op een ac-
tief bestaand weefsel
Verschillende voorgaande 
projecten en een bestaand 
netwerk hieruit bieden een 
voedingsbodem en aan-
grijpingspunt voor nieuwe 
projecten. 

12. De noodzaak aan sterke 
sleutelfiguren

11. Meerwaarde van een 
actief participerende of 
aanspreekbare Vlaamse 
Overheid

9. Meerwaarde van een 
ruim netwerk van sterke 
partners bij de opstart

10. Noodzaak van goede, 
duidelijk vastgelegd 
afspraken

13. Belang van een 
voldoende gesteunde 
lokale overheid die het 
project met private partijen 
en andere overheden 
kan onderhandelen en 
bewaken

14. De meerwaarde van een 
blijvend en veerkrachtig 
netwerk 

16. Nood aan continuïteit 
van afspraken en 
ondersteuning 

15. Meerwaarde van 
een systematische 
objectiverend instrument

EXPERIMENT
METHODE
/HERGEBRUIK SYNERGIEËN

AMBITIE
KADER

REFLECTIE & VA-
LORISATIE

Extra geld voor ruimte en 
rust:
Ruimte en rust is een be-
langrijke randvoorwaarde 
om vernieuwend te kunnen 
zijn. Bijkomend budget kan 
de mogelijkheid geven aan 
lokale initiatieven om hier 
specifiek	op	in	te	zetten.	

Vrije ruimte voor experi-
ment:
Vrije ruimte voor experiment 
is noodzakelijk om voorbij 
de verschillende beleids-
kaders te kunnen kijken en 
toekomstgerichte verken-
ningen op te zetten.

Experimenteren:
Naast een budgettaire 
kwestie is het organiseren 
van ruimte en rust ook een 
kwestie van het creëren van 
vertrouwen om nieuwe vor-
men van samenwerking uit 
te proberen. Enkel zo kan 
experiment ook langdurig 
doorwerken.

Europese subsidies en 
fondsen:
Europese subsidies en en-
kele andere losse fondsen 
gaven de mogelijk om van 
start te gaan, te proberen en 
verdere stappen te zetten

Weging van experimenten:
Een experiment heeft uit-
eenlopende	 effecten,	 be-
grip hierover kan helpen om 
het project naar waarde te 
schatten en nieuwe projec-
ten op te schalen. 

Methodes kopiëren:
Verschillende methoden die 
werden opgezet vanuit de 
Vlaamse Overheid kunnen 
binnen lokale administra-
ties worden overgenomen. 
Deze vorm van hergebruik 
vergroot de impact van 
bestaande ondersteunings-
mechanismen.

Methodes-op-Maat:
Ieder project en iedere con-
text	 vraagt	 een	 specifieke	
aanpak op maat. Voor de 
kennis en ondersteuning 
van deze methodes wordt 
naar ‘hogere’ beleidsni-
veaus gekeken. 

Methodes doorgeven:
Kan Vlaanderen helpen om 
low-key methodes en voor-
beelden te verzamelen en 
aan elkaar door te geven? 

Vrijheid om synergieën op 
te zoeken:
Duurzaamheid kan ambitieu-
zer en gemakkelijker worden 
georganiseerd wanneer er 
synergieën worden gezocht 
tussen programma’s. Hier 
kan bijkomende ondersteu-
ning nodig zijn.

Monitoring:
Goede monitoring en open 
minded	 reflectie	 biedt	 een	
mogelijkheid tot een nieuw 
en onverwacht leertraject.  

Leren uit vorige trajecten: 
Hoe kan Vlaanderen nog 
meer de geleerde lessen 
gaan bevragen, indexeren 
en uitdragen? 

Opbouw stadsverhaal:
Een verhaal op de schaal 
van de hele stad geeft meer 
ruimte om een gedragen 
ambitieuze visie op te zet-
ten en doorheen het traject 
steeds te zoeken naar nieu-
we win-wins.

Ambities en eisen opstel-
len:
Zonder duidelijke ambities 
die kunnen worden vertaald 
naar concrete voorstellen 
en type-oplossingen heb 
je een te zwakke basis om 
voor een echte duurzame 
wijk te kunnen gaan.

Conceptplanning:
Door ondersteuning van-
uit de Vlaamse Overheid 
hebben we een omslag ge-
maakt naar van projectplan-
ning naar conceptplanning. 
Dit geeft meer ruimte om 
in te werken op langdurige 
transities.

Ambitieuze beleidsbeslis-
singen:
Door sterk in te zetten op 
een onderbouwde visie 
ontstaat er ruimte om tot 
ambitieuze beleidsbeslis-
singen te komen.

Ruimte voor een gemeen-
telijke visie:
Vanuit een lerend netwerk 
kan door de expertise en 
de	ruimte	om	te	reflecteren	
een gemeentelijke visie op-
gezet worden.

Geïntegreerde visies:
Hoe bouwt de Vl. Ov. aan de 
relatie tussen verschillende 
visieteksten en zet ze deze 
in als drager richting pro-
grammawerking en piloot-
projecten?

1. De meerwaarde van 
goede monitoring en 
kennisdeling

2. De meerwaarde en 
noodzaak aan voldoende 
hoge ambities

3. Meerwaarde van 
ambities voor langere 
periodes over domeinen 
heen op een voldoende 
grote schaal

4. Meerwaarde van 
het eigen maken van 
ondersteunende methodes 
in het organiseren en 
structureren van het proces 

5. Meerwaarde van het 
zoeken naar synergieën 
met andere programma’s

7. Noodzaak van voldoende 
(organisatorische en 
financiële) ruimte en tijd.

6. Mogelijkheid van 
experimenten de ruimte 
te geven om voorbij 
beleidskaders te kijken 
en uiteenlopende (deel)
effecten te bekomen.

8. Meerwaarde van het 
internationale subsidies

DEFINITIEVE SITUATIES EN INZICHTEN

Visie vorming Project uitvoerProject opzet Project evaluatie

Vanuit	de	verschillende	reflecties	wordt	hier	opnieuz	het	overzicht	gegeven	van	tien	terugkerende	situaties	met	
zestien centrale inzichten. 



Vanuit de veld-scan vinden we tien terugkerende situaties met 16 gemeenschappelijk inzichten voor de lokale en 

de Vlaamse partners samen. 

REFLECTIE EN VALORISATIE

1. Meerwaarde van goede monitoring en kennisdeling

AMBITIEKADER

2. Meerwaarde en noodzaak van voldoende hoge ambities 

3. Meerwaarde van ambities voor langere periodes over domeinen heen op een voldoende grote schaal

METHODE HERGEBRUIK

4. Meerwaarde van het eigen maken van ondersteunende methodes in het organiseren en structureren van het 

proces

SYNERGIEËN

5. Meerwaarde van het zoeken naar synergieën met andere programma’s

EXPERIMENT

6. Mogelijkheid van experimenten de ruimte te geven om voorbij beleidskaders te kijken en uiteenlopende (deel)

effecten	te	bekomen.	

7.	Noodzaak	van	voldoende	(organisatorische	en	financiële)	ruimte	en	tijd.

8. meerwaarde van het internationale subsidies

MULTI-ENGAGEMENT

9. Meerwaarde van een ruim netwerk van sterke partners bij de opstart

10. Noodzaak van goede, duidelijk vastgelegd afspraken

11. Meerwaarde van een actief participerende of aanspreekbare Vlaamse Overheid

12.	De	noodzaak	aan	sterke	sleutelfiguren

ONDERHANDELEN

13. Belang van een voldoende gesteunde lokale overheid die het project met private partijen en andere overhe-

den kan onderhandelen en bewaken

 

NETWERKOPBOUW

14. De meerwaarde van een blijvend en veerkrachtig netwerk 

 STOK ACHTER DE DEUR

15. Meerwaarde van een systematisch objectiverend instrument

NAZORG

16. Nood aan continuïteit van afspraken en ondersteuning

INZICHTEN UIT CASE-STUDIE REFLECTIE VANUIT DE  
VVSG WOONDAG

REFLECTIE VANUIT DE VIER 
EXTERNE PERSPECTIEVEN

96 9796 97

2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

2019 2019Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

EVALUERENDE 
OVERHEID

COACHENDE 
OVERHEID

O
N

D
E

R
N

E
M

E
N

D
E

O
V

E
R

H
E

ID
FA

C
IL

IT
E

R
E

N
D

E
O

V
E

R
H

E
ID

1.
2.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

13.14.

15.

16.

10.
11.

12.

3.

EVALUERENDE 
OVERHEID

COACHENDE 
OVERHEID

O
N

D
E

R
N

E
M

E
N

D
E

O
V

E
R

H
E

ID
FA

C
IL

IT
E

R
E

N
D

E
O

V
E

R
H

E
ID

1.
2.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

13.14.

15.

16.

10.
11.

12.

3.

GEMEENSCHAPPELIJKE INZICHTEN

EVALUERENDE 
OVERHEID

COACHENDE 
OVERHEID

O
N

D
E

R
N

E
M

E
N

D
E

O
V

E
R

H
E

ID
FA

C
IL

IT
E

R
E

N
D

E
O

V
E

R
H

E
ID

10

11

11

1

1

1

3

7

7

6

4

4

5

5

89

2

1.
2.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

13.14.

15.

16.

10.
11.

12.

3.

EVALUERENDE 
OVERHEID

COACHENDE 
OVERHEID

O
N

D
E

R
N

E
M

E
N

D
E

O
V

E
R

H
E

ID
FA

C
IL

IT
E

R
E

N
D

E
O

V
E

R
H

E
ID

2

2

3 9
9
14

4

7
7

12

11
8

1.
2.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

13.14.

15.

16.

10.
11.

12.

3.



4. CONCLUSIES 

Door de organisatie- en 
de veld-scan op elkaar 
te leggen maken we in 
dit onderzoek de koppe-
ling tussen het top-down 
niveau en het eerder 
gemeentelijke lokale 
bottom-up niveau. Het is 
interessant te merken dat 
deze elkaar in beide rich-
tingen ondersteunen. We 
kunnen volgende pagina 
dus lezen als een Vlaam-
se scan, ondersteund 
door enkele cases of als 
een veldonderzoek be-
vestigd	door	een	reflectie	
vanuit het beleid. 
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A.   LOKETFUNCTIE 
Hoe vindt een gemeente of initiatief zijn weg tussen 
verschillende Vlaamse organisaties? Hoe komen ze 

binnen in de beleidscirkel? Hoe gaan deze organisaties 
om met interdisciplinaire vragen van gemeenten en hoe 

kunnen zijn het best doorverwijzen?

 

B.   KENNISDELING 
Hoe schalen we projecten op, evalueren we trajecten en 
delen we daar best-practices uit? Hoe operationaliseren 

we kennis zorgen we voor uitwisseling tussen 
verschillende gemeentes? 

C.   BEHAPBAAR OP WIJKNIVEAU 
Hoe pakken we transities aan op wijkniveau? Hoe cluster 
je complexe maatschappelijke uitdagingen in behapbare 

opdrachten/projecten? Hoe vertaal je, als lokale overheid, 
de veelal geïntegreerde Vlaamse duurzaamheidsambities 

in iets wat werkbaar is op wijkniveau?

D.   ONTKOKERING 
Hoe bouwen we trans-disciplinaire partnerschappen en netwerken? Hoe installeert Vlaanderen zowel inhoudelijk 

als organisatorisch een brede en proactieve verkenning van sociaal-ruimtelijke thema’s op zowel het lokale als het 
Vlaamse niveau?  

E.   KOPPELEN VAN ROLLEN EN INSTRUMENTEN 
Hoe kunnen we meer strategisch inzetten op de koppeling tussen verschillende instrumenten en maken we één 
verhaal vanuit het verloop van een wijkproces? Hoe halen we nog meer winst uit een betere afstemming tussen 

instrumenten, zorgen we dat deze elkaar niet tegenwerken en verzorgen we een vlotte overschakeling van 
verschillende rollen in verschillende projectfases?

F.   SUBSIDIARITEIT 
Hoe gaan we als Vlaamse overheid om met een nieuwe coachende rol? Hoe kunnen we gemeenten versterken 

en verzelfstandigen maar houden we richting, sturing en een zekere zichtbaarheid en legitimiteit? We merken 
dat de Vlaamse Overheid zijn rol als facilitator tijdens het uitvoeren van lokale projecten beperkt opneemt. Is 

het onze rol om daarin te ondersteunen of valt dit volledig in handen van lokale gemeenten, ontwikkelaars en 
intercommunales? 

G.   AMBITIENIVEAU 
Hoe kunnen we het ambitieniveau van verschillende partijen hoog houden? Ook wanneer Vlaanderen naar de 

tweede lijn verschuift? 

H.   NAZORG 
Hoe kunnen we trajecten langer opvolgen? We merken dat de Vlaamse Overheid niet of zeer weinig actief is op 

het vlak van nazorg. Het inzetten op nazorg vergt een andere manier van werken aangezien het engagement vergt 
die over een lange tijd kan worden gespreid. Om dit te kunnen organiseren gaan er nieuwe, zelfsturende manieren 

van werken moeten worden ontwikkeld. 
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3. Meerwaarde van ambities voor langere periodes over 

domeinen heen op een voldoende grote schaal

METHODE HERGEBRUIK

4. Meerwaarde van het eigen maken van ondersteu-

nende methodes in het organiseren en structureren van 

het proces

SYNERGIEËN

5. Meerwaarde van het zoeken naar synergieën met an-

dere programma’s

EXPERIMENT

6. Mogelijkheid van experimenten de ruimte te geven om voorbij beleidskaders te kijken en uiteenlopende (deel)

effecten	te	bekomen.	

7.	Noodzaak	van	voldoende	(organisatorische	en	financiële)	ruimte	en	tijd.

8. meerwaarde van het internationale subsidies

MULTI-ENGAGEMENT

9. Meerwaarde van een ruim netwerk van sterke partners bij de opstart

10. Noodzaak van goede, duidelijk vastgelegd afspraken

11. Meerwaarde van een actief participerende of aanspreekbare Vlaamse Overheid

12.	De	noodzaak	aan	sterke	sleutelfiguren

ONDERHANDELEN

13. Belang van een voldoende gesteunde lokale overheid die het project met private partijen en andere overhe-

den kan onderhandelen en bewaken

 

NETWERKOPBOUW

14. De meerwaarde van een blijvend en veerkrachtig netwerk 

 STOK ACHTER DE DEUR

15. Meerwaarde van een systematisch objectiverend instrument

NAZORG

16. Nood aan continuïteit van afspraken en ondersteuning
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5. PRAKTIJKREFLECTIES

Vanuit het vorig Lerend 
Netwerk	wordt	gereflec-
teerd op ontwikkelde be-
leidcirkel. 
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CASE: HERTOGEN-
SITE
De Stad Leuven brengt 
verschillende Vlaamse in-
strumenten samen en ma-
naget een interdienstelijke 
aanpak. 

CASE: SUIKERPARK
Intercommunale WVI, de 
Stad Veurne en ontwikke-
laar ION duiden het belang 
van een nauwe samen-
werking. 

CASE: FLORAWIJK
Merelbeke toont de duide-
lijke knelpunten op Vlaams 
niveau bij het renoveren 
van wijken. 

CASE: HEIZIJDSE 
VELDEN
De Stad Turnhout toont in 
deze case het belang van 
stadsregionaal werken en 
goed projectmanagement. 

INTRODUCTIE
Voorafgaand aan dit onderzoek, werd al eerder een an-
der Lerend Netwerk opgestart onder begeleiding van 
VIBE.	Als	reflectie	op	het	huidige	onderzoek	kijken	we	
terug naar vier cases uit dit netwerk aan de hand van 
de ontwikkelde beleidscirkel. 

Omdat deze cases intensief begeleid zijn door de VIBE, 
krijgen de bevindingen een ander statuut. Vandaar dat 
we de resultaten apart weergeven en een focus leggen 
op door hen toegepaste werkwijze, als antwoord op de 
terugkerende probleemsituaties. 

KADER & DOELSTELLING
LEESWIJZER
In wat volgt wordt ieder interview kort toegelicht. Het 
verhaal wordt opgebouwd aan de hand van de beleids-
cirkel, waarbij de meest opmerkelijke best-practices 
werden nog eens werden geïllustreerd met een quote 
op de cirkel. 
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HEIZIJDSE VELDEN

Geïnterviewde: 
Ive Van Bouwel

Gemeente: 
Turnhout

Datum
Woensdag 20 februari

CASESTUDY

De Heizijdse Velden is een gebied van circa 125 hectare ten noorden van Turnhout. 
In deze nieuwe woon-ontwikkeling zet de stad stevig in op het thema duurzaam-
heid met drie dicht bebouwde woonclusters met daartussen een grote open groene 
ruimte. Dit landschapspark, met stadsboerderij en -landbouw, wordt gefaseerd uit-
gevoerd gelijktijdig met de woonclusters over een periode van 20 a 30 jaar. 

REFLECTIE EN VALORISATIE
Turnhout werkt stadsregionaal, vier gemeenten werken samen op vlak van Milieu en 
RO en bundelen hun krachten om zelf expertise in huis te halen. 
Het unieke systeem van de Heizijdse velden, waarbij men grondwaardes in contract-
vorm giet en bewoners mee laat investeren in open ruimte, is hier een uitkomst van. 
Turnhout zit op een tussenschaal. Ze is groot genoeg om intern capaciteit op te bouwen, maar klein genoeg zodat 
verschillende diensten en personen elkaar kunnen vinden en ervaring uitwisselen. 

AMBITIEKADER
Men is voor deze regio begonnen met een sterk multidisciplinair structuurplan en men heeft de ambitie opgevat 
om, met de vier regiogemeenten, projectmatig te gaan samenwerken en expertise uit te wisselen. Waar deze nog 
ontbreekt klopt men aan bij advocaten of de lokale intercommunale. 
Deze visie is flexibel, maar wel opgemaakt voor een langere periode. Ze wordt bewaakt door de interne regiower-
king en door haar volledig uit te leggen en te motiveren, waardoor het verhaal overeind blijft. 

METHODE HERGEBRUIK
Door de uitgefaseerde aanpak neemt de stad geleerde lessen zelf intern mee naar volgende fases en projecten. 

MULTI-ENGAGEMENT
De stad Turnhout werkt met een uitgebreide dienst ‘projectmanagement’. Oorspronkelijk vanuit de patrimonium-
dossiers, maar nu het aanspreekpunt voor wijkontwikkeling, werken zij meer klantge-richt en zitten ze als stads-
dienst van begin tot einde mee aan tafel. Ook houden ze contact met projectmanagers in andere steden.

ONDERHANDELEN
In Turnhout is men gaan rekenen vanuit het perspectief van de ontwikkelaar. Door intern de capaciteiten in huis te 
halen om zelf calculaties te maken, kreeg men zicht op hoe groot de winstmarge was van de ontwikkelaar, waar-
door men het maximale kon onderhandelen (openbare ruimte, warmtenet, …). 

NETWERKOPBOUW
Door het instaleren van een CSA, nog voor de eerste woonrealisaties, groeit een community rond de pu-blieke 
ruimte. Dit zet groen in de mindmap én is interessant voor de ontwikkelaar.
Het blijkt belangrijk om ook een regionaal netwerk op te bouwen aan de kant van de ontwikke-laars. Zij geven el-
kaar onderling vertrouwen en wisselen ervaringen uit, wat helpt om iedereen mee aan boord te krijgen.

STOK ACHTER DE DEUR
Als stad heeft men weldegelijk verschillende stokken in handen. Zo heeft men het rooilijnplan pas goedge-keurd 
nadat er enkele zaken contractueel vastlagen (20% groen, 15% sociale huisvesting, …). Ook voor de verkavelings-
aanvraag lag het contractueel vast dat er een warmtenet moést komen.

NAZORG
Een projectmanager blijft aanwezig doorheen het proces. 
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‘Wij hebben nu heel wat 
expertise in huis over het 
contractueel vastleggen van 
gronswaardes en ambities. 
We krijgen dan ook heel 
wat  vragen van andere ge-
meenten.’ 
wij krijgen nu vragen van 
andere gemeenten ...

‘De bouwheer neemt in uit-
voer deze contracten en sa-
menwerkingsovereenkom-
sten over, ook waren zij niet 
betrokken bij de opmaak.’

‘Door de taal van de ont-
wikkelaar te leren, kregen 
we onderling niet alleen 
meer vertrouwen, maar 
konden we ook het onder-
ste uit de kan halen.’

‘We brachten een nieuwe 
verevingsoefening van 
planbaten, een systeem van 
ontwikkelingsrechten waar-
bij de koper van de grond 
van de ontwikkelaar een 
aandeel koopt in de publie-
ke ruimte.’

‘Het team Projectmanage-
ment is van meerdere mark-
ten thuis, ook de financiële.’

‘Turnhout heeft uiteraard 
meer middelen, maar door 
een stadsregio te vormen, 
leert iedereen van elkaar.’

‘Het vinden van subsidies 
en heel veel contacten met 
Vlaanderen via partij-poli-
tieke relaties. Dit heeft niets 
met de grote te maken, ook 
kleinere gemeentes  hebben 
zo’n relaties, maar niet alle-
maal.’
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HEIZIJDSE VELDEN

Geïnterviewde: 
Ive Van Bouwel

Gemeente: 
Turnhout

Datum
Woensdag 20 februari

CASESTUDY

De Heizijdse Velden is een gebied van circa 125 hectare ten noorden van Turnhout. 
In deze nieuwe woon-ontwikkeling zet de stad stevig in op het thema duurzaam-
heid met drie dicht bebouwde woonclusters met daartussen een grote open groene 
ruimte. Dit landschapspark, met stadsboerderij en -landbouw, wordt gefaseerd uit-
gevoerd gelijktijdig met de woonclusters over een periode van 20 a 30 jaar. 

REFLECTIE EN VALORISATIE
Turnhout werkt stadsregionaal, vier gemeenten werken samen op vlak van Milieu en 
RO en bundelen hun krachten om zelf expertise in huis te halen. 
Het unieke systeem van de Heizijdse velden, waarbij men grondwaardes in contract-
vorm giet en bewoners mee laat investeren in open ruimte, is hier een uitkomst van. 
Turnhout zit op een tussenschaal. Ze is groot genoeg om intern capaciteit op te bouwen, maar klein genoeg zodat 
verschillende diensten en personen elkaar kunnen vinden en ervaring uitwisselen. 

AMBITIEKADER
Men is voor deze regio begonnen met een sterk multidisciplinair structuurplan en men heeft de ambitie opgevat 
om, met de vier regiogemeenten, projectmatig te gaan samenwerken en expertise uit te wisselen. Waar deze nog 
ontbreekt klopt men aan bij advocaten of de lokale intercommunale. 
Deze	visie	is	flexibel,	maar	wel	opgemaakt	voor	een	langere	periode.	Ze	wordt	bewaakt	door	de	interne	regiower-
king en door haar volledig uit te leggen en te motiveren, waardoor het verhaal overeind blijft. 

METHODE HERGEBRUIK
Door de uitgefaseerde aanpak neemt de stad geleerde lessen zelf intern mee naar volgende fases en projecten. 

MULTI-ENGAGEMENT
De stad Turnhout werkt met een uitgebreide dienst ‘projectmanagement’. Oorspronkelijk vanuit de patrimonium-
dossiers, maar nu het aanspreekpunt voor wijkontwikkeling, werken zij meer klantgericht en zitten ze als stads-
dienst van begin tot einde mee aan tafel. Ook houden ze contact met projectmanagers in andere steden.

ONDERHANDELEN
In Turnhout is men gaan rekenen vanuit het perspectief van de ontwikkelaar. Door intern de capaciteiten in huis te 
halen om zelf calculaties te maken, kreeg men zicht op hoe groot de winstmarge was van de ontwikkelaar, waar-
door men het maximale kon onderhandelen (openbare ruimte, warmtenet, …). 

NETWERKOPBOUW
Door het installeren van een CSA, nog voor de eerste woonrealisaties, groeit een community rond de publieke 
ruimte. Dit zet groen in de mindmap én is interessant voor de ontwikkelaar.
Het blijkt belangrijk om ook een regionaal netwerk op te bouwen aan de kant van de ontwikkelaars. Zij geven el-
kaar onderling vertrouwen en wisselen ervaringen uit, wat helpt om iedereen mee aan boord te krijgen.

STOK ACHTER DE DEUR
Als stad heeft men wel degelijk verschillende stokken in handen. Zo heeft men het rooilijnplan pas goedgekeurd 
nadat er enkele zaken contractueel vastlagen (20% groen, 15% sociale huisvesting, …). Ook voor de verkavelings-
aanvraag lag het contractueel vast dat er een warmtenet moest komen.

NAZORG
Een projectmanager blijft aanwezig doorheen het proces. 

‘Wij hebben nu heel wat 
expertise in huis over het 
contractueel vastleggen van 
grondwaardes en ambities. 
We krijgen dan ook heel 
wat  vragen van andere ge-
meenten.’ 

‘De bouwheer neemt in uit-
voer deze contracten en sa-
menwerkingsovereenkom-
sten over, ook waren zij niet 
betrokken bij de opmaak.’

‘Door de taal van de ont-
wikkelaar te leren, kregen 
we onderling niet alleen 
meer vertrouwen, maar 
konden we ook het onder-
ste uit de kan halen.’

‘We brachten een nieuwe 
vereveningsoefening van 
planbaten, een systeem van 
ontwikkelingsrechten waar-
bij de koper van de grond 
van de ontwikkelaar een 
aandeel koopt in de publie-
ke ruimte.’

‘Het team Projectmanage-
ment is van meerdere mark-
ten thuis, ook de financiële.’

‘Turnhout heeft uiteraard 
meer middelen, maar door 
een stadsregio te vormen, 
leert iedereen van elkaar.’

‘Het vinden van subsidies 
en heel veel contacten met 
Vlaanderen via partij-poli-
tieke relaties. Dit heeft niets 
met de grote te maken, ook 
kleinere gemeentes  hebben 
zo’n relaties, maar niet alle-
maal.’
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FLORA WIJK

Geïnterviewde: 
Liesbet Bockstaele

Gemeente: 
Merelbeke

Datum
Donderdag 21 februari

CASESTUDY

De Flora-wijk in Merelbeke ligt een goede twee kilometer van het centrum tegen de 
rand van Gent. De wijk kent een kleine 7000 inwoners en een divers gebruik, maar 
ook heel wat mobiliteitsknelpunten en redelijk wat verharding. 

REFLECTIE EN VALORISATIE
Het is moeilijk om een Vlaams aanspreekpunt te vinden voor wijkrenovatie. Bij de 
provincie kan men hiervoor makkelijker terecht (bijvoorbeeld i.v.m. groepsaankopen 
dakisolatie). Dit heeft er ook mee te maken dat door persoonlijke contacten de tele-
foon opnemen en naar de provincie een veel kleinere stap is dan naar Vlaanderen. 

AMBITIEKADER
De intercommunale VENECO brengt extra visie binnen op vlak van klimaatadaptatie. 
Het Vlaamse niveau is in dit thema praktisch onzichtbaar. 

METHODE HERGEBRUIK
Binnen het voorgaande Lerend Netwerk heeft de gemeente met de duurzaamheids-
meter leren werken, dit blijkt een interessante tool om nieuwe wijken mee scannen 
en nieuwe projecten mee te brengen. 
Maar en blijft een gebrek aan proactief aanbod. Het lijkt alsof er een instrumen-
tentekort is. Interessant als voorbeeld is hierbij het Milieucontract van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, een bundel met daarin de tools die zij aanbieden, wat men ervoor 
betaald en welke producten er op het einde op tafel liggen. 

SYNERGIEËN
Voor het omschakelen van de Flora-wijk werd samengewerkt met energiecoöperatie 
EnerGent. Zij kunnen, met personeelsinzet, een concreet project tot uitvoer brengen. 

NAZORG
Er blijft een constante vraag naar ontzorging tijdens de uitvoer en opvolging van een 
project. Voor kleinere gemeenten betekent dit niet faciliteren, maar echt werk uit 
handen nemen en zelf een project opstarten. 

‘Het bezoeken en be-
spreken van gelijkaardige 
projecten geeft inspiratie 
en verhoogd de eigen am-
bities.’

‘Vlaanderen is volgens mij 
het niveau om trans-dis-
ciplinair te werken en dus 
eigenlijk de koppeling te 
maken tussen milieu, wo-
nen en RO.’

‘Dit project was zo succes-
vol, omdat men van in het 
begin duidelijk afgebakend 
wist waar men naartoe 
wou.’
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SUIKERPARK
Geïnterviewde: 

Björn Denecker & Matthieu 
Pacco

Gemeente: 
Veure

Datum
Maandag 25 februari

CASESTUDY

Het Suikerpark in Veurne is de reconversie van de site van oude suikerfabriek. Sinds 
2007 is WVI (West-Vlaamse Intercommunale) bezig met het realiseren van 16 ha be-
drijventerrein en 15 ha natuurontwikkelingen en werkt ze, samen met de Stad Veurne 
en de projectontwikkelaar ION, aan een aanliggende woonproject voor een 500-tal 
woningen. 

REFLECTIE EN VALORISATIE
WVI en de stad zien het Suikerpark als springplankproject voor de rest van de stad, zo 
worden hier bijvoorbeeld voor het eerst ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd, 
wat later vertaald kan worden naar de rest van de stad. 

AMBITIEKADER
WVI stelt zichzelf voor deze ontwikkeling zeer hoge ambities en heeft deze overvloedig doorgesproken met bewo-
ners en het college, dat deze heeft bekrachtigt. Dit grote hoeveelheid lezingen en informatiesessies heeft er voor 
gezorgd dat er geen onrealistische voorstellen in het plan zitten, maar ook dat er een duidelijk aanspreekpunt zicht-
baar werd, wat verder vertrouwen wekt. 
Vervolgens heeft men deze hoge ambities (met advies van het Lerend Netwerk en andere partijen met ervaring)  
omgegoten in dwingende bepalingen en basisprincipe binnen verschillende PPS-overeenkomsten. Voor ontwikke-
laars is hoge lat vaak een troef, omdat zij de commerciële sterke zien van een goed product. 
Doordat dit verhaal overzien wordt door de intercommunale, met de stadsdiensten mee aan tafel als partner, krijgt zij 
het vertrouwen als publieke partij, maar kan zij ook rekenen op haar eigen ervaring en expertise als ontwikkelaar. 

METHODE HERGEBRUIK
Hoewel er binnen WVI mensen fulltime bezig zijn met het zoeken naar subsidies, zorgen de monsterprocedures er 
voor dat er af en toe subsidies worden misgelopen, omdat de mankracht niet aanwezig is om ze allemaal na te ja-
gen. De onzekerheid, complexiteit en gebrek aan eenduidigheid zorgen voor een hoge tijdskost. 

EXPERIMENT
Het	brownfieldconvenant	zorgt	voor	een	vlotte	doorstroming,	heeft	bepaalde	opschortingen	en	geeft	een	regelluw	
kader waarin gewerkt kan worden. 

MULTI-ENGAGEMENT
Het inhoudelijk afstemmen van beleidsvelden én van instrumenten blijft voor debat zorgen (zo matcht de duur-
zaamheidsmeter van het VLAIO bijvoorbeeld niet met die van duurzame wijken).  

NETWERKOPBOUW
Snelle concrete realisaties en de tijdelijke invulling (decor televisieserie ‘in vlaamse velden’) hielpen om een verhaal 
op te zetten en zorgden voor een band met de buurt. 
Een duidelijke projectverantwoordelijke (als fulltime aanspreekpunt) en voortrekkersrol vanuit WVI, zorgt voor een 
groter vertrouwen en een betere verstandhouding, nog te veel administraties pakken te weinig de lead.

ONDERHANDELEN
De brug vinden als lokaal ambtenaar tot bij andere Vlaamse instanties (zoals VWW) is enorm moeilijk. 

STOK ACHTER DE DEUR
Een beeldkwaliteitsplan en begeleiding door Team Vlaams BWMSTR zorgde voor kwaliteitsbewaking van bovenaf. 
Voor de kwaliteit van de buitenruimte werd een externe kwaliteitskamer ingericht met mensen uit de praktijk. Zij 
gaan niets gaan opleggen, maar gaan teasen en brengen voorbeelden binnen. Later in het proces kan haar invulling 
wijzigen naar een meer architecturale focus. 

‘Hoge ambities worden niet 
van vandaag op morgen 
gesteld. Om deze door te 
vertalen is veel tijd en 
ruimte genomen.’

‘We gebruikte de duur-
zaamheidsmeter van Gent 
(EVR) en zijn daarna over-
geschakeld op de Vlaamse’

‘De juiste mensen op de 
juiste plaats én deze hou-
den voor langere tijd, dit 
zorgt voor meer draagvlak 
binnen de stad én bij de 
ontwikkelaar.’

‘Zelf subsidies gaan geven 
in plaats van er altijd aan 
moeten te gaan trekken’

‘Doordat de intercommuna-
le ook ontwikkelt hebben 
we ook de bril en expertise 
in huis om met hen te kun-
nen meepraten.’ 

‘Men is gaan luisteren bij 
partners met veel ervaring 
in PPS (bijv. SO Gent). 
Daarna is rondgevraagd 
en veel tijd gestoken in het 
duidelijk formuleren van 
randvoorwaarden om zo-
veel mogelijk onbekenden 
uit te sluiten.’
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HERTOGENSITE

Geïnterviewde: 
Karen Landuyt

Gemeente: 
Leuven

Datum
Donderdag 28 februari

CASESTUDY

De Hertogensite in de benedenstad van Leuven is een terrein van 6 ha op een voor-
malige ziekenhuissite. Na een aantal redelijk omstreden Masterplan, is een nieuw 
ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld, dat de site wil omvormen tot een nieuwe, auto-
luwe woonwijk. 

AMBITIEKADER
De combinatie van conceptsubsidie en open oproep levert een voordeel op. Het 
maakt het proces makkelijker te stroomlijnen en het is interessant om deze samen in 
een jurytraject te steken. 
Binnen dit project kon de stad doorwegen op de publieke ruimte door op voorhand 
een scherp ambitiekader af te spreken (ook al is men als stad de oorspronkelijke op-
drachtgever).
Ook werd een klankbordgroep gevormd met Leuvenaars me een traject engagement zodat men samen kon ko-
men tot een gedragen visie. 

METHODE HERGEBRUIK
In Leuven werd dit toch mogelijk dankzij de realisatie-convenanten (afspraken binnen het kader van de moe-
der-brownfield-convenant).	De	kleinere	en	concrete	samenwerkingen	passen	binnen	een	grotere	intentieverkla-
ring en bieden op bepaalde vlakken een  regelluw ruimte waardoor ook de ontwikkelaar Resiterra meestapt in dit 
verhaal. 

EXPERIMENT
De Leuvense gemeenteraad keurde preventief het voorstel goed met een lijst van uit-te-voeren opmerkingen en 
stelt een begeleidingscommissie aan om deelstukken uit te werken. 

MULTI-ACTOR SAMENWERKING
De stuurgroep komt regelmatig samen waarin de projectregisseur een bemiddelende rol speelt samen met 
VLAIO. Ook Resiterra ziet het voordeel van samenwerken, omdat zij een regelluw kader krijgen in return. 

NETWERKOPBOUW
Om een netwerk te behouden hielp het dat er één iemand verantwoordelijk is, iemand die mee op zoek gaat naar 
oplossingen voor alle partijen..

STOK ACHTER DE DEUR
Over het algemeen ontbreekt het aan drukkingsmiddelen voor gemeenten en is er weinig ruimte voor sturing. 
Waar een deelconvenant was liep dit beter, maar bij de eigenlijke bouwprojecten bleek het een stuk moeilijker 
om binnen te breken. 
De stad stelt een interne begeleidingscommissie in voor de gebouwen en de publieke ruimte. Dit zijn verschillen-
de stadsdiensten die samenkomen om de gang van zaken op te volgen. Opvallend: de frequentie werd na de eer-
ste evaluatie juist nog opgedreven, hierdoor zorgt men dat alle vragen langs dit orgaan moeten passeren. Soms 
vinden er vragen ad hoc hun weg binnen de stadsdiensten, maar zo raakt het advies versnipperd, door regelmatig 
samen te komen kunnen vragen on hold gezet worden en kan er geïntegreerd advies gegeven worden. Wat op de 
lange termijn voordeel oplevert. 
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‘Jaarlijkse evaluatie van de 
begeleidingscommissie 
wordt regelmatig herbeke-
ken.’

‘Die klankbordgroep was 
nodig om het traject terug 
op het juiste spoor te krij-
gen’

‘Interne verslagname bij 
de begeleidingscommissie 
vraagt zo veel tijd, maar is 
zo belangrijk. Het vormt een 
leidraad en zorgt voor for-
malisatie en minder kans op 
interpretatie.’

‘‘’

‘De interne begelei-
dingscommissie met 
stadsdiensten behandelt 
geïntegreerd alle vragen, zo 
spreken de adviezen elkaar 
niet tegen’

‘Dit netwerk kwam vaker 
samen en werd daardoor 
steeds positiever en accu-
rater.’
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