LEREND NETWERK
DUURZAME WIJKEN
Managementsamenvatting
Deze bundel vat de conclusies samen van de oraganisatiescan binnen het onderzoek ‘Lerend Netwerk Duurzame Wijken’.
Binnen deze studie werd samen met de Vlaamse Overheid
gekeken hoe zij bijdraagt aan de transitie naar duurzame wijken.

2019

2019

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

2019

Lerend Netwerk
Duurzame Wijken

KADERING ONDERZOEK

ONDERZOEKSKADER
PROJECT-FASES

?
CONCLUSIES
ORGANISATIESCAN

x4

EINDRAPPORT

x4

Om een beeld te krijgen van wat er door lokale overheden 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 verwachtingen en vragen te schetsen die er leven bij lokale initiatieven en experten.

Om dit te bereiken werd een eerste onderzoek opgebouwd als een gedeeld leertraject met verschillende
beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid. Meer specifiek namen de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Omgeving, het team Vlaams Bouwmeester,
het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement 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.

ROLLEN VAN EEN OVERHEID

EVALUERENDE
OVERHEID

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. Tussentijds werd er teruggekoppeld met verschillende steden en gemeenten via de transitiearena ‘Slim Wonen
en Leven’, die samen met de VVSG werd georganiseerd
op donderdag 6 december 2019. Vervolgens zijn verbanden gelegd tussen de uitkomsten van deze scans
en bevragingen.

TERUGKERENDE SITUATIES

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

Om de brug te slaan tussen verschillende organisaties
en wijkinitiatieven werd voor dit onderzoek een kader
geschept waarbinnen de verschillende deelonderzoeken konden worden samengebracht. Hiervoor werd
parallel met het onderzoek op zoek gegaan naar een
manier om verschillende resultaten in een proces weer
te geven. Uiteindelijk zou dit leiden tot de zogeheten
‘beleidscirkel’, deze schematische figuur omvat zowel
de voornaamste rol van de Vlaamse overheid, de verschillende fases van een project als enkele terugkerende situaties.

DE ORGANISATIE-SCAN
In fase 1 werden vier workshops uitgewerkt door de leden van het Lerend Netwerk Duurzame Wijken. Iedere
workshop begon met een presentatie van ongeveer
drie kwartier, waarbij de twee delen van een vooraf
ontworpen werkcanvas door Endeavour werden ingevuld. Hierop kon vervolgens gereageerd worden door
vragen, opmerkingen of relaties bij te plaatsen bij de
geschreven notities. Binnen deze discussie stond de
eigen werking van de vier organisaties centraal.

en steeds onderling relaties te leggen, evalueerden de
gevoerde discussies doorheen de workshops van een
eerder individueel naar een collectief perspectief met
gemeenschappelijke elementen.

De opmerkingen werden vervolgens bediscussieerd
en vormden een basis voor het zoeken naar gemeenschappelijke uitdagingen. Door vooraf aan iedere werksessie een samenvatting te geven van de vorige sessie
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Deze cirkel vormt de basis om resultaten weer te geven
en met elkaar in verband te brengen. Het is dus tevens
een werktool voor de interpretaties en reflexie op resultaten.
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De opdracht proefprojecten LNDW heeft een tweeledig doel. In eerste instantie heeft ze de bedoeling een
beeld te krijgen van de manier waarop de Vlaamse
Overheid lokale overheden ondersteunt in hun transitieopdracht naar meer duurzame wijken. Anderzijds
tracht deze opdracht uit te zoeken wat er door lokale overheden en initiatieven verwacht wordt van de
Vlaamse Overheid.

ONDERNEMENDE
OVERHEID

CONCLUSIES
VELDSCAN

Het is echter wel belangrijk om deze cirkel te blijven
zien als een abstracte weergave, enkel een tool om een
verhaal te verduidelijken en geen absolute plaatsing.
Voor de rollen van de Vlaamse overheid betekent dit
dat de vier rollen wel op elk moment in de cyclus gelijktijdig aanwezig kunnen zijn maar dat in verschillende
mate zichtbaar zijn. De horizontale en verticale pijlen
tonen dus aan welke rol in hoofdzaak gevraagd wordt
van de Vlaamse Overheid, wat niet betekent dat er in
bepaalde mate geen andere rol aanwezig kan zijn. Ook
een project bevindt zich dus niet per se op één bepaald punt in tijd op één bepaald punt in de cirkel, het
kan zich uitsplitsen, uiteenvallen, de cirkel meerdere
keren doorlopen, etc. Ook de terugkerende situaties
zijn geplaatst rond de fase en rol waarin zij het meest
naar voor komen, wat niet wil zeggen dat ze zich niet op
een ander moment kunnen stellen of zich relateren tot
andere momenten.

VRAAG
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DEPARTEMENT OMGEVING: ATRIUM LEREND NETWERK
Relaties

Uitdagingen

1) De lokale atria zijn organisch gegroeid waardoor er
een traditie is van samenwerking en uitwisseling. Door de
gelijke professionele rol bij
de verschillende deelnemers
van de lokale atria ligt er een
sterke nadruk op gedeeld belang en lokale expertise. Dit
versterkt de cohesie van de
groep en maakt het gemakkelijker om snel kennis uit te
wisselen en in alle openheid
ervaringen te delen. Doorheen de tijd zijn verschillende
lokale atria zelfsturend geworden. Hierbij spelen intermediairen en andere lokale
actieve coalities een belangrijke rol.

3) Het is duidelijk dat het Lerend Netwerk Lokale Atria
steeds sterker toewerkt naar
het uitbouwen van nieuwe
relaties met andere beleidsvelden. Uit de ervaring met
lokale atria blijkt dat het succes hem vaak zit in de hele
concrete praktische werking.

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 transitieopgaves versterkt ook de rol
van de Vlaamse overheid.

2) Daarbij is het succes van de
lokale Atira vooral de doorheen 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 partnerschap).

8) Om deze vorm van toepassing te begeleiden, en de
juiste info op de juiste plaats
(lees: op de juiste atria) te krijgen, is meer nood aan terugkoppeling.
9) Om visietrajecten te koppelen aan concrete uitvoering
ontbreekt het vaak aan instrumenten voorbij ontwerpend
onderzoek.
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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 beleidswerking als de mogelijkheid
te bieden om nieuwe samenwerkingsverbanden op te
zetten en concrete projecten
te realiseren op basis van een
meer gedifferentieerde aanpak, cfr het zelfsturend karakter (bijvoorbeeld binnen het
Lerend Netwerk).
7) Bovenop die verbreding
om de atria van een meer
theoretische en regelgevende focus terug te brengen
naar een toepassingsgerichte
met praktische en concrete
aanbevelingen en projecten
zoals bijv. kennisdeling, opleidingen, het opzetten van
gedeelde visievorming, data-netwerken of gezamenlijke
pilootprojecten.
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4) Om deze praktische opzet
voldoende mee te nemen
zou het interessant kunnen
zijn om vooral te experimenteren 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 kunnen worden aangevuld met
andere nieuwe en structurele
manieren van werken.

8
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Succesfactoren

1 De Atria hebben een sterke traditie van
uitwisseling en kennisdeling
2

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

3

Hoe kan men concreet blijven werken
en tegelijk nieuwe relaties met andere
beleidsdomeinen aangaan?

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

6 Hoe kunnen we onze partnerschappen en
coalities 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 om
visietrajecten om te zetten in concrete
uitvoeringen?

5 Hoe verbreden we thema’s, brengen we
helderheid in de complexiteit en zetten we in op
gedeelde visievorming en projecten?
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TEAM VLAAMS BOUWMEESTER: INSTRUMENTENKOFFER
Relaties

Uitdagingen

1) Doorheen de verschillende
instrumenten zijn nieuwe samenwerkingsvormen tussen
lokale en Vlaamse overheid,
experten en bouwheren ontstaan.
De rode draad van ontwerpend denken, onderzoekend
doen geeft een duidelijk gezicht aan het TVB en kan zo
ook in de toekomst als basis
dienen voor nieuwe projecten.

4) Wanneer er programmatisch wordt gewerkt is het
noodzakelijk om typevragen
en doelstellingen te detecteren. 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 hiervan zou kunnen zijn wanneer,
d.m.v. een samenwerking met
Dep. Omgeving, de mogelijkheid ontstaat om lokale groepen (de atria) te koppelen aan
een projectgericht leertraject
(pilootprojecten) en zo weer
richting regulier beleid te
gaan (BRV).

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 instrumenten en beleidsvelden vaak
afwezig.

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

5) Elk van deze manieren van
werken vergt dat er nieuwe
expertise wordt binnengebracht in zowel lokale als
regionale processen van
visievorming (o.a. financiële
en juridische analyse, sociale
innovatietrajecten, communicatie en beeldvorming, ....)
6) Het team heeft doorheen
de tijd een sterk portfolio opgebouwd met verschillende
gerealiseerde projecten. Een
belangrijke kwaliteitsslag is
vandaag zichtbaar. De effecten van het investeren in
transitievraagstukken vragen
meer tijd. Het werken vanuit
transitietrajecten is een gemeenschappelijke uitdaging
me o.a. het Departement
Omgeving en het Vlaams Stedenbeleid).

6

-

-

9
6
10

8) In de eerste plaats gaat het
over de koppeling tussen grote
transitie-vraagstukken en opgaves op lokaal niveau. Kunnen
we deze bundelen en vervolgens behandelen (bijv. via de
Atria)?
9) Daarnaast gaat het over
de link tussen onderzoek enderzijds en operationalisering
en uitvoering anderzijds (bijv.
rond de diagnoses die gesteld
worden in de bouwmeesterscan en de stap die daarna
gezet moet worden richting
bestuurlijk actie. De transities
op wijkniveau zullen snel en
kostenefficiënt moeten worden
aangepakt.
10) Als laatste ligt er een belangrijke opgave in het opzetten van transitiemanagement
voor complexere opgaves
(energieverlies reduceren, HE
produceren, meer woonkwaliteit). Veel projecten (zoals
klimaatwijken) noodzaken een
continue werking. De uitdaging
ligt in het strategisch inzetten
van een veelheid aan instrumenten om een langdurig proces beter op te volgen. Dit gaat
over timing, communicatie en
inhoudijke aansluiting maar ook
over de koppeling van budgetten voor langdurige coaching,
procesondersteuning en gedeelde contractbewaking.
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2) Het TVB zet sterk in op
de combinatie van intern en
extern leren. Dit zit in lijn met
de Vlaamse overheid als kennis-overdragende overheid.
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Succesfactoren
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1 Door een sterke traditie van onderzoek en
ontwerp heeft TVB credibiliteit als visievormer en
bruggenbouwer in Vlaanderen.

6 De effecten van het investeren in
transitievraagstukken vragen veel tijd om waar te
nemen en blijven moeilijk te valoriseren.

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

7 De koppeling tussen verschillende (Vlaamse)
instrumenten blijft vaak afwezig.

3 Het TVB zet steeds meer in op haar
maatschappelijke rol om duurzaamheidsthema’s
en grote transitievraagstukken op de agenda te
plaatsen.

8 Hoe delen we grote transitie-vraagstukken op
in kleine en lokaal behapbare delen?

4

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

5 Deze nieuwe manier van werken vergt nieuwe
expertise in zowel lokale als regionale processen.

9 Hoe overbruggen we gat tussen onderzoek en
uitvoering?
10 Hoe kunnen we, door het strategisch inzetten
van verschillende instrumenten, een project
langer opvolgen en andere output voorzien?
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ABB: STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN
Uitdagingen

1) Het Vlaams Stedenbeleid
biedt, vanuit inhoudelijke
beoordeling, verschillende
mogelijkheden om als stad
ondersteund te worden (juryfiches, kwaliteitskamers,
regieteams, ...).
Binnen verschillende projecten spelen dezelfde kwaliteitscriteria mee maar verandert de doelgroep en het
leertraject dat met de stad
wordt aangegaan.

3) Door zijn focus op stedenzijn de instrumenten van het
Vlaams Stedenbeleid niet
voor iedereen toegankelijk.
Maar door samenwerking en
relaties met andere agentschappen kan de kennis en
opgebouwde capaciteit van
het Stedenbeleid wel verbreed verbreed worden naar
andere steden en gemeenten.

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 opzetten met steden?

2) Door een grote verscheidenheid aan instrumenten
probeert het Vlaams Stedenbeleid een getrapte
werking richting innovatie op
te bouwen om op maat van
verschillende trajecten. In een
eerste stap geeft de stadsmonitor als meet-, communicatie- en leerinstrument op
strategisch niveau duidelijke
omgevingsindicatoren weer.
De Slim in de Stad-oproep en
de conceptsubsidie stimuleren als tweede stap actief het
opzetten van innovatieve concepten en projecten. Binnen
de derde stap (de projectsubsidie) worden complexe projecten verder ondersteund en
begeleid met als doel de aantrekkelijkheid, duurzaamheid
en leefbaarheid te verhogen.

4) Kan door de koppeling van
nazorg en programmawerking met andere instanties de
transitie naar duurzame wijken versneld worden?
5) Is er een mogelijke koppeling van verschillende (nieuwe) visieteksten rond duurzame wijken om doorverwijzing
gemakkelijker te laten verlopen?
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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 instrumentenkoffer?
8) Een belangrijke uitdaging
ligt bij de begeleiding van
projecten. Hoe kunnen we de
kwaliteit van juryfiches hooghouden? Hoe doen we opvolging & kwaliteitscontrole?
Nu ligt er een grote diversiteit
aan organen. Mogelijkheden
voor rationalisering en koppeling met andere organisaties
binnen de Vlaamse Overheid?
9) Geconfronteerd met verschuiving academici en rol
van andere departementen in
beoordeling (evaluatie of sterke figuren?) Hoe behouden
we de legitimiteit van onze
jurytrajecten?

5
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Succesfactoren

1 Inhoudelijke ondersteuning door jurybeoordeling.

6 Hoe verbeteren we de getrapte werking
tussen verschillende instrumenten?

2 Diversiteit aan ondersteuning- en
subsidiemogelijkheden in verschillende fases

7 Hoe zetten we in op kennisdeling voorbij
steden?

3 Mogelijkheden tot verbreding naar andere
(kleinere) steden en gemeenten

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

4

Mogelijkheid om programmawerking samen
te brengen met andere instanties

5

9 Hoe behouden we de legitimiteit van onze
jurytrajecten?

Wat is de relatie tussen verschillende (nieuwe)
visieteksten?

8
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VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ: LANDINRICHTING
Relaties

Uitdagingen

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

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

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

3) Bij landinrichtingsprojecten 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. Hierbij maakt men handig gebruik
van beeldvorming en metaforen (zoals bijv. de lijn van de
Woluwe als landschap-structurerend element).
4) Met verschillende types
van oproepen biedt VLM een
waaier van mogelijkheden
aan gemeentes met verschillende capaciteiten en noden

10

7) Iedere vorm van wedstrijd
of subsidie zet op een bepaalde manier aan tot nadenken en reflectie (net zoals bij
conceptsubsidies en thuis in
de stad-prijs).
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9) Daarbij aanhangend: hoe
zorg je dat de kennis/deskundigheid gebruikt en gevraagd
wordt? Er lijkt een spanning
te zitten tussen het terugtrekken (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).

1
EVALUERENDE
OVERHEID

12) De rol en input van de
VLM varieert sterk afhankelijk van de complexiteit. Hoe
vorm je procedures als alles
contextafhankelijk is en maatwerk vraagt. Hoe ga je om
met tijdsdruk en lokale coalities die minder snel leren?

3
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4
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10) Hoe ga je om met geïntegreerde vragen van gemeenten? Hoe kunnen deze interdisciplinair aangepakt worden
en niet opgesplitst worden
om terug in een bestaande
logica of proces te passen?
11) Hoe maak je best-practices bekend/haalbaar/kopieerbaar?

5

COACHENDE
OVERHEID

FACILITERENDE
OVERHEID

2) VLM heeft sterke coachende skills. Landinrichting heeft
inherent een participatieve
aanpak met lokale actoren
over bestuursniveaus heen.
Men beschikt over een instrumentenkoffer die door iedereen gebruikt kan worden en
zowel inspeelt op eigendom
als gebruik.

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

Succesfactoren

9
8

1 Cruciale factor als bruggenbouwer en
uitvoerder van concrete realisaties

7 Hoe vergroten we de leer-uitkomsten van
wedstrijden?

2 Participatieve aanpak van landinrichting met
sterk coachende insteek

8 Hoe behoud je zichtbaarheid in een
coachende rol?

3 Handig gebruik van multiplicatie-effect en
beeldvorming
4 Uitgebreide instrumentenkoffer met

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

5 Hoe kunnen we programmawerkingen tussen

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

verschillende types van oproepen

verschillende instanties beter laten samenwerken?

6 Binnen thematische oproepen grote diversiteit

aan instrumenten

11 Hoe delen en activeren we best-practices?
12 Hoe behandel je de spanning tussen
procedure & maatwerk?
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GEMEENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES
Vanuit de organisatie-scan vinden we acht gemeenschappelijke conclusies voor de lokale en de Vlaamse
partners samen.
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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?

DEPARTEMENT OMGEVING:
ATRIUM LEREND NETWERK

TEAM VLAAMS BOUWMEESTER:
INSTRUMENTENKOFFER

VLAAMS STEDENBELEID:
STADSVERNIEUWING

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ:
LANDINRICHTINGSPROJECTEN

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?
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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?
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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?

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?
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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.

13

LEREND NETWERK
DUURZAME WIJKEN
Managementsamenvatting
Deze bundel vat de conclusies samen van de veld-scan binnen
het onderzoek ‘Lerend Netwerk Duurzame Wijken’. Binnen deze
studie werd samen met de Vlaamse Overheid gekeken hoe zij
bijdraagt aan de transitie naar duurzame wijken.
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Om dit te bereiken werd een eerste onderzoek opgebouwd als een gedeeld leertraject met verschillende
beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid. Meer specifiek namen de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Omgeving, het team Vlaams Bouwmeester,
het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement 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 overheden 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 verwachtingen en vragen te schetsen die er leven bij lokale 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. Tussentijds werd er teruggekoppeld met verschillende steden en gemeenten via de transitiearena ‘Slim Wonen
en Leven’, die samen met de VVSG werd georganiseerd
op donderdag 6 december 2019. Vervolgens zijn verbanden gelegd tussen de uitkomsten van deze scans
en bevragingen.
Deze bevindingen bevinden zich bewust op een zeker
abstractieniveau. In een mogelijk vervolg op dit onderzoek zullen de bevindingen toegepast moeten worden
op bestaande of nieuwe Vlaamse initiatieven richting
de lokale overheden

DE VELD-SCAN
Tijdens het veldonderzoek werden er in eerste fase
verschillende interviews georganiseerd met actoren
vanuit een duidelijk eigen perspectief (burgerbewegingen, onderzoekswereld, landelijk gebied en het bedrijfsleven). Op basis van deze inzichten werd een eerste discussie georganiseerd 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 uitdagingen cruciaal zijn voor de transitie naar een meer duurzame wijk.
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Op basis van deze opmerkingen werden zes cases onderzocht en voorgelegd op een volgende workshops.
Vanuit deze interviews, een reflectie op het rapport
‘Transitie duurzame wijken’ uitgevoerd door VIBE en vier
extra interviews met begeleidde cases werden de verschillende voorgestelde situaties geëvalueerd en waar
nodig verder aangevuld.

ROLLEN VAN EEN OVERHEID

EVALUERENDE
OVERHEID

TERUGKERENDE SITUATIES

Om de brug te slaan tussen verschillende organisaties
en wijkinitiatieven werd voor dit onderzoek een kader
geschept waarbinnen de verschillende deelonderzoeken konden worden samengebracht. Hiervoor werd
parallel met het onderzoek op zoek gegaan naar een
manier om verschillende resultaten in een proces weer
te geven. Uiteindelijk zou dit leiden tot de zogeheten
‘beleidscirkel’, deze schematische figuur omvat zowel
de voornaamste rol van de Vlaamse overheid, de verschillende fases van een project als enkele terugkerende situaties.
Deze cirkel vormt de basis om resultaten weer te geven
en met elkaar in verband te brengen. Het is dus tevens
een werktool voor de interpretaties en reflexie op resultaten.

COACHENDE
OVERHEID

FACILITERENDE
OVERHEID

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

ONDERNEMENDE
OVERHEID

CONCLUSIES
VELDSCAN

Het is echter wel belangrijk om deze cirkel te blijven
zien als een abstracte weergave, enkel een tool om een
verhaal te verduidelijken en geen absolute plaatsing.
Voor de rollen van de Vlaamse overheid betekent dit
dat de vier rollen wel op elk moment in de cyclus gelijktijdig aanwezig kunnen zijn maar dat in verschillende
mate zichtbaar zijn. De horizontale en verticale pijlen
tonen dus aan welke rol in hoofdzaak gevraagd wordt
van de Vlaamse Overheid, wat niet betekent dat er in
bepaalde mate geen andere rol aanwezig kan zijn. Ook
een project bevindt zich dus niet per se op één bepaald punt in tijd op één bepaald punt in de cirkel, het
kan zich uitsplitsen, uiteenvallen, de cirkel meerdere
keren doorlopen, etc. Ook de terugkerende situaties
zijn geplaatst rond de fase en rol waarin zij het meest
naar voor komen, wat niet wil zeggen dat ze zich niet op
een ander moment kunnen stellen of zich relateren tot
andere momenten.
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DEFINITIEVE SITUATIES

Visie vorming

Project opzet

REFLECTIE & VALORISATIE

AMBITIE

METHODE

KADER

/HERGEBRUIK

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

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

Methodes kopiëren:
Verschillende methoden die
werden opgezet vanuit de
Vlaamse Overheid kunnen
binnen lokale administraties worden overgenomen.
Deze vorm van hergebruik
vergroot de impact van
bestaande ondersteuningsmechanismen.

Leren uit vorige trajecten:
Hoe kan Vlaanderen nog
meer de geleerde lessen
gaan bevragen, indexeren
en uitdragen?
1. De meerwaarde van
goede monitoring en
kennisdeling

Ambities en eisen opstellen:
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.
2. De meerwaarde en
noodzaak aan voldoende
hoge ambities
Conceptplanning:
Door ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid
hebben we een omslag gemaakt naar van projectplanning naar conceptplanning.
Dit geeft meer ruimte om
in te werken op langdurige
transities.
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 traject
steeds te zoeken naar nieuwe win-wins.
Ruimte voor een gemeentelijke visie:
Vanuit een lerend netwerk
kan door de expertise en
de ruimte om te reflecteren
een gemeentelijke visie opgezet worden.
Geïntegreerde visies:
Hoe bouwt de Vl. Ov. aan de
relatie tussen verschillende
visieteksten en zet ze deze
in als drager richting programmawerking en pilootprojecten?
3. Meerwaarde van
ambities voor langere
periodes over domeinen
heen op een voldoende
grote schaal
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Methodes-op-Maat:
Ieder project en iedere context vraagt een specifieke
aanpak op maat. Voor de
kennis en ondersteuning
van deze methodes wordt
naar ‘hogere’ beleidsniveaus gekeken.
Methodes doorgeven:
Kan Vlaanderen helpen om
low-key methodes en voorbeelden te verzamelen en
aan elkaar door te geven?
4. Meerwaarde van
het eigen maken van
ondersteunende methodes
in het organiseren en
structureren van het proces

SYNERGIEËN

EXPERIMENT

Vrijheid om synergieën op
te zoeken:
Duurzaamheid kan ambitieuzer en gemakkelijker worden
georganiseerd wanneer er
synergieën worden gezocht
tussen programma’s. Hier
kan bijkomende ondersteuning nodig zijn.

Weging van experimenten:
Een experiment heeft uiteenlopende effecten, begrip hierover kan helpen om
het project naar waarde te
schatten en nieuwe projecten op te schalen.

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

Vrije ruimte voor experiment:
Vrije ruimte voor experiment
is noodzakelijk om voorbij
de verschillende beleidskaders te kunnen kijken en
toekomstgerichte verkenningen op te zetten.
6. Mogelijkheid van
experimenten de ruimte
te geven om voorbij
beleidskaders te kijken
en uiteenlopende (deel)
effecten te bekomen.
Extra geld voor ruimte en
rust:
Ruimte en rust is een belangrijke randvoorwaarde
om vernieuwend te kunnen
zijn. Bijkomend budget kan
de mogelijkheid geven aan
lokale initiatieven om hier
specifiek op in te zetten.
Experimenteren:
Naast
een
budgettaire
kwestie is het organiseren
van ruimte en rust ook een
kwestie van het creëren van
vertrouwen om nieuwe vormen van samenwerking uit
te proberen. Enkel zo kan
experiment ook langdurig
doorwerken.
7. Noodzaak van voldoende
(organisatorische en
financiële) ruimte en tijd.

Europese subsidies en
fondsen:
Europese subsidies en enkele andere losse fondsen
gaven de mogelijk om van
start te gaan, te proberen en
verdere stappen te zetten
8. Meerwaarde van het
internationale subsidies

Project uitvoer

MULTI-

ONDER-

ENGAGEMENT

HANDELEN

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

Onderhandelen met projectontwikkelaars:
De grote complexiteit van
omgevings- en duurzaamheidsprojecten noodzaakt
dat je sterkt in je schoenen
staat om de verschillende
belangen op één lijn te krijgen.

Sterke ondersteunende
partners:
Professionele partners nemen een ondersteunende
rol in en zorgen voor doorstroom en werkingsmiddelen in natura
Hoe kan de Vl. Ov. haar lokale partnerschappen coachen om zichzelf te verbreden en versterken?
9. Meerwaarde van een
ruim netwerk van sterke
partners bij de opstart
Engagement vastleggen:
Wanneer een diverse coalitie wordt opgezet is het
noodzakelijk om een duurzame samenwerking te organiseren door een beeld
te hebben over mogelijke
coalities én deze ook te
honoreren in duidelijke engagementen.
10. Noodzaak van goede,
duidelijk vastgelegd
afspraken

Steun in onderhandeling
met instanties:
De bovenlokale overheid
kent vele gezichten. Om
deze allemaal achter een
ontwikkelingsvisie te krijgen is veel onderhandeling
nodig. Dit komt bovenop de
onderhandeling met een
projectontwikkelaar.
13. Belang van een
voldoende gesteunde
lokale overheid die het
project met private partijen
en andere overheden
kan onderhandelen en
bewaken

Project evaluatie

NETWERKOPBOUW

STOK ACHTER

Stapsgewijze ontwikkeling
netwerk
Verschillende voorgaande
projecten en het informeel
netwerk hieruit bieden een
voedingsbodem voor verdere samenwerking

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

Verder bouwen op een actief bestaand weefsel
Verschillende voorgaande
projecten en een bestaand
netwerk hieruit bieden een
voedingsbodem en aangrijpingspunt voor nieuwe
projecten.

Systematisch objectiveren:
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.

14. De meerwaarde van een
blijvend en veerkrachtig
netwerk

DEUR

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.
Kwaliteitsbewaking:
Kwaliteitsbewaking is een
essentieel onderdeel om
tijdens de uitvoering van
een project de duurzaamheidsambities waar te maken. Ambtenaren moeten
ondersteund worden om dit
te kunnen garanderen.

NAZORG

Groot verloop tegengaan:
Doordat transitietrajecten
voor een lange doorlooptijd
kennen gebeurt het vaak
dat betrokken ambtenaren
of andere actoren een andere uitdaging zijn aangegaan.
Dit groot verloop noodzaakt
structurele ondersteuning.
Doorwerking, uitvoering en
nazorg:
Transitietrajecten noodzaken nazorg. Zeker bij kleinere steden of gemeenten
die vaak de capaciteit ontbreken om voor een langere
tijd actief aan de kar te trekken of de kwaliteit van een
project te bewaren.
Gemeenschappelijk actieplan:
Verder bouwen door open
kaart te spelen en afspraken
en engagementen voor de
toekomst voor iedereen op
papier te zetten.
16. Nood aan continuïteit
van afspraken en
ondersteuning

15. Meerwaarde van
een systematische
objectiverend instrument

Persoonlijke contacten en/of
duidelijke aanspreekpunten
De weg naar de VO gaat
zowel ambtelijk als politiek
vaak via persoonlijke
contacten.
11. Meerwaarde van een
actief participerende of
aanspreekbare Vlaamse
Overheid
Sleutelfiguren:
Sleutelfiguren zijn
essentieel om een brug
te vormen tussen burger,
administratie en het
bedrijfsleven.
12. De noodzaak aan sterke
sleutelfiguren
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REFLECTIE VANUIT DE VVSG WOONDAG

REFLECTIE VANUIT DE VIER EXTERNE PERSPECTIEVEN

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 vinden binnen de VO.); (2) Wat de rol van Vlaanderen is in het monitoren, inspireren en uitdragen van geleerde lessen 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 gepresenteerd.

Ook in de interviews met externen zijn een aantal hoofdlijnen onderscheiden. In de eerste plaats wordt Vlaanderen 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 vertaling 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.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De complexiteit ervan is één van de grootste struikelblokken in wijkontwikkeling. => 4, 14 & 136
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.
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.
Er is duidelijk nog altijd vraag naar het verzamelen van kennis en verdere inspiratie. => 1 & 14.
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.
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.
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.
Hoe kunnen we experimenten en pilootprojecten beter beleidsmatig laten doorwegen zodat ze een impact
generen op het regelgevend kader. => 6.
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.
Er is meer hulp nodig bij het maken van afspraken. Kan Vlaanderen helpen bij het modereren van lokale
processen? => 4.
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 16.
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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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11

ONDERNEMENDE
OVERHEID
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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.
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GEMEENSCHAPPELIJKE INZICHTEN
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LEREND NETWERK
DUURZAME WIJKEN
Managementsamenvatting
Binnen het onderzoek ‘Lerend Netwerk Duurzame
Wijken’ werd samen met de Vlaamse Overheid gekeken
hoe zij bijdraagt aan de transitie naar duurzame wijken.
Op deze dubbele pagina worden de conclusies van de
veld-scan en de organisatie-scan samen gelegd.
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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?
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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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