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Een blik op het onderzoek naar een Lerend Netwerk Duurzame Wijken
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AGENDA
Plenaire toelichting van het onderzoek 20’

Thematische gesprekken rond de verschillende ondersteuningsvragen 45’

Gezamenlijke terugkoppeling 15’
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DOELSTELLING
Kennismaking met het onderzoek

Kennismaking met de verschillende ondersteuningsvragen voor wijkontwikkeling

Opbouwen van een verzameling concrete situaties die de diverse ondersteuningsvragen
verder handen en voeten geven
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EERSTE FASE VELDONDERZOEK
PERSPECTIEF:
ONDERZOEK

STUDIEDAG:
WOONDAG VVSG

CASE: LEEFSTRATEN
& HEILIG HART

De woondag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werd
gebruikt om te kijken hoe
de ondersteuning van
wijkontwikkeling beter kan.

De case Leefstraten geeft
duidelijke signalen over
het belang van experimenteerruimte en samenwerkingsverbanden.

PERSPECTIEF:
ONTWIKKELAAR

RAPPORT: VIBE

CASE: HOEDHAAR

PERSPECTIEF:
BURGERS

CASE: HARTWIJK &
WARMTENET

CASE: BUITENMATEN

PERSPECTIEF:
LANDELIJK GEBIED

CASE: WONEN AAN
DE LEIE II

CASE: KLIMAATROBUUST ST-ANDRIES

Vanuit een gesprek met
Han Vandevyvere (VITO)
werd in kaart gebracht wat
de knelpunten zijn voor
een transitietraject duurzame wijken.

Sam de Maeyer van Triple
Living duidt op een aantal
opportuniteiten en knelpunt voor ontwikkelaars in
hun keuze voor duurzame
wijken.

Koen Wynants (commons
lab Antwerpen geeft aan
waar er opportuniteiten
liggen om burgers te betrekken bij een transitietraject duurzame wijken.

Met Jessie Tricht (innovatiesteunpunt) werd in gesprek gegaan over duurzame dorpsontwikkeling.

Het
onderzoeksrapport
van VIBE rond het Lerend
Netwerk Duurzame Wijken geeft een duidelijk
zicht op heel wat knelpunten voor transitietrajecten.

De Hartwijk in Eeklo is een
mooi voorbeeld van een
grote duurzame ontwikkeling in een kleine stad.

Wonen aan de Leie in
Deinze toont hoe een
duurzaamheidstraject
kan worden opgezet met
ondersteuning van het
Vlaams Stedenbeleid.

De case Hoedhaar schept
een duidelijk idee over hoe
over een langere termijn
een (beperkte) duurzaamheidsambitie kan worden
meegenomen.

Buitenmaten toont de mogelijkheden die ontstaan
wanneer verenigingen autonoom de handen in elkaar slaan.

In september wordt er nog
een gesprek voorzien met
de case klimaatrobuust
St-Andries.
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EERSTE FASE BELEIDSANALYSE

DOEL: architecturale kwaliteit

Wie zijn de klanten?

in
te
rn

versterken groep / netwerk
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communicatie en stakeholders

Koppeling
tussen visie
en uitvoering

Goed opdrachtgeverschap

leren in relatie met
steden en gemeenten

coachende overheid

belang van momentum? (in verschillende
jaren)

coachende overheid

gebiedsgericht werking

regelgevende overheid

campagne .... [onleesbaar]

doorgeefluik regelgeving

OPMERKING

RELATIE

direct met eigenaar
contract
voorbij
‘regelluwe
zone’

opdrachtgever?
groep
wie?

!

?
wanneer?

innovatie

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

OPMERKING

VRAAG

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

STAD zelf laten ONTWERPEN
agenderen en dan
procesmatig sturen/
reageren (en daarna
loslaten? ?)

vanuit Vlaanderen
doorwerking richting visies op regio
Algemene vraag: hoe
kennis vertalen daadwerkelijke ondersteuning komt vaker voor

eigen kennis
=> steunpunt PPS?

lessen trekken

relatie met o.a. [onleesbaar] instrumenten

concepten [onleesbaar] van
openbaar terrein
(cfr. de superblocks)

opschaling mogelijk

verkavelingsprojecten

stratencluster
superblocks
stad op mensenmaat
relatie met dorpaanpak
VLM

OPMERKING

RELATIE

VRAAG

OPMERKING
Dampoort knapt op
Wondelgem

RELATIE

start opdrachten

lanceren
van

reguliere beleid

gedeelde visie

BWMSTRSCAN als testrun
voorbereidend

RELATIE

wijkmanager

NIEUWBOUWWIJKEN <>RECONVERSIE
leertraject

‘families van opgaven’

lokale projecten

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

grote uitdagingen stedenbeleid. bv. tondelier,
rabotwijk

Pilootprojecten

duurzame verankering / model

lokale ambtenaren + Vlaamse visie

wijkfondsen
wie?

PROJECT EN
PROGRAMMA’S
AANPAKKEN

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

VRAAG

lokale of vlaamse
overheid?

5x pilootprojecten
klimaatwijken

‘transitievraagstuk’
=>
‘transitieprocesdenken’

haalbare fasering

BWMSTRlabel

n
va ing
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+ meer beperkte rol
voor de overheid

ondernemende overheid
(IABR?)

ondernemende overheid

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

BWMSTR
SCAN

faciliterende overheid

Vergunningen afleveren
=> ‘the good old days’

regelgevende overheid

faciliterende overheid

visietrajecten

opbouw expertise

Goede ruimtelijke
ordening

capaciteitsopbouw

hoelang?

ontwerpend denken,
onderzoekend doen

Open oproep

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

type vragen detecteren/monitoring/cartogragie=> relatie met lokale atria

orientering rond doelstellingen

visievorming

ondersteunen &
begeleiden

handhavende
overheid?

TRAJECT

SAMENVATTING

ROL VLAAMSE OVERHEID
END NETWERK DUURZAME WIJKEN: WORKSHOP 1

LEREND NETWERK DUURZAME WIJKEN: WORKSHOP 1

ROL VLAAMSE OVERHEID

sluit aan bij (raden?)
[onleesbaar van omgevingskwaliteit)

Netwerking?

VRAAG

op de agenda zetten

Hoe raken doelstellingen en opgaven tot in
het lessenpakket van

OPME

LEREND NETWERK DUURZAME WIJKEN: VVSG WOONDAG
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BELEIDSCIRKEL DUURZAME WIJKEN

EVALUERENDE OVERHEID

FACILITERENDE OVERHEID

PROJEC

COACHENDE OVERHEID

PROJECT UITVOER

PROJECT OPZET

T EVALUATIE

ONDERNEMENDE OVERHEID

VISIE VORMING
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BELEIDSCIRKEL DUURZAME WIJKEN

EVALUERENDE OVERHEID

COACHENDE OVERHEID

FACILITERENDE OVERHEID

PROJECT OPZET

T EVALUATIE
PROJEC

ONDERNEMENDE OVERHEID

VISIE VORMING

PROJECT UITVOER

fases in een proces

verschillende rollen

terugkerende vragen

van duurzame

van de Vlaamse

naar ondersteuning

wijkontwikkeling

Overheid
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KWADRANT 1
DE ONDERNEMENDE OVERHEID

REFLECTIE EN VALORISATIE

VISIE VORMING
ONDERNEMENDE OVERHEID

Hoe kan de Vl. Ov. d.m.v. monitoring
helpen om trajecten te valoriseren en
verder uit te dragen?

AMBITIEKADER

PROJEC

Hoe kan de Vl. Ov. lokale overheden
helpen in de opbouw van een
gemeentelijke visie?

EVALUERENDE OVERHEID

COACHENDE OVERHEID

PROJECT OPZET

T EVALUATIE

Hoe kan de Vl. Ov. vervolgens helpen
in het vertalen van deze visie naar een
ambitieuze ambities?

KWADRANT 2
DE COACHENDE OVERHEID
METHODE HERGEBRUIK

VISIE VORMING

Hoe kan de Vl. Ov. ruimte
bieden OVERHEID
aan
EVALUERENDE
lokale ambtenaren om op zoek te gaan
synergiën?

COACHENDE OVERHEID

Hoe kan de Vl. Ov. ruimte creeëren voor
experiment en visieopbouw?

MULTI-ACTOR
Hoe kan de Vl. Ov. mee methodes
ontwikkelen om sterke ondersteunend
partners en sleutelfiguren te vinden?

FACILITERENDE OVERHEID

EXPERIMENT

PROJECT UITVOER

PROJECT OPZET

T EVALUATIE
PROJEC

Hoe kan de Vl. Ov. methodes aanbieden
aanpasbaar aan een situatie?

SYNERGIËN
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ONDERNEMENDE OVERHEID
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ONDERNEM
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Hoe kan de Vl. Ov. lokale ambtenaren
helpen om sterkerin onderhandelingen
te staan (met projectontw, andere
overheidsinstanties & burgergroepen).

NETWERKOPBOUW
Hoe kan de Vl. Ov. netwerken stimuleren
als voedingsbodem voor initiatieven?

FACILITERENDE OVERHEID

ONDERHANDELEN

T EVALUATIE

COACHENDE OVERHEID

PROJEC

DE FACILITERENDE OVERHEID

EVALUERENDE OVERHEID

PROJECT UITVOER

PROJECT OPZET

KWADRANT 3
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VISIE VORMING
ONDERNEMENDE OVERHEID

KWADRANT 4
DE EVALUERENDE OVERHEID

NAZORG
Hoe kan de Vl. Ov. het peil van duurzame initiatieven mee helpen hoog te
houden in verre uitvoeringsfase.
Hoe kan de Vl. Ov. lokale ambtenaren
steunen in kwaliteitsbewaking?

EVALUERENDE OVERHEID

FACILITERENDE OVERHEID

Hoe kan de Vl. Ov. lokale trajecten helpen om geleerde lessen te vertalen,
uit te dragen en te kopiëren?

PROJEC

Hoe kan de Vl. Ov. de nazorg van (zelf
geïnitieerde) projecten verbeteren om
de kwaliteit van een project te bewaren?

T EVALUATIE

REFLECTIE EN VALORISATIE
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VLAAMSE ONDERSTEUNING

PROJECT UITVOER

PROJECT UITVOER

departement

team BWMSTR

omgeving/
lokale atria

?
?
!
!

!

?

EVALUERENDE OVERHEID

PROJEC

COACHENDE OVERHEID

T EVALUATIE

!

EVALUERENDE OVERHEID

?

ONDERNEMENDE OVERHEID

!

FACILITERENDE OVERHEID

!

T EVALUATIE

COACHENDE OVERHEID

! ?

ONDERNEMENDE OVERHEID

?

!

PROJEC

ONDERNEMENDE OVERHEID

?
FACILITERENDE OVERHEID

T EVALUATIE
PROJEC

ONDERNEMENDE OVERHEID
FACILITERENDE OVERHEID

PROJEC

?

EVALUERENDE OVERHEID

?

VISIE VORMING

PROJECT UITVOER

PROJECT UITVOER

stedenbeleid

VLM

?
COACHENDE OVERHEID

PROJECT OPZET

?

!

?

! ?

!

PROJECT OPZET

COACHENDE OVERHEID

?

?

VISIE VORMING

PROJECT OPZET

EVALUERENDE OVERHEID

!

?

PROJECT OPZET

T EVALUATIE

!

VISIE VORMING

FACILITERENDE OVERHEID

?

VISIE VORMING

?

2018

LNDW

VISIE VORMING

1.

ONDERNEMENDE OVERHEID

?

PROJEC

! ?
5.

?

EVALUERENDE OVERHEID

?

!
2.

?

?

!

?
!

3.

4.

PROJECT UITVOER

?

!

COACHENDE OVERHEID

!
!

4.

!

PROJECT OPZET

T EVALUATIE

?

FACILITERENDE OVERHEID
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GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
1) Hoe vindt een gemeente of initiatief zijn weg tussen de verschillende diensten van de
Vlaamse Overheid? Hoe komen ze binnen in de beleidscirkel?
2) Hoe kunnen er netwerken worden opgezet die de verschillende onderdelen van de
beleidscirkel koppelen (trans-disciplinaire partnerschappen) (bv. water-land-schap)
3) Hoe cluster je een aantal Vlaamse ambities in duidelijke projecten die behapbaar zijn
voor steden en gemeenten? (bv. de onthardingsprojecten)
4) Hoe kan een koppeling van instrumenten zorgen voor een duidelijke overgang van
rollen binnen Vlaamse overheid (bv. van visie naar project)
5) Hoe zorgen we voor een doorwerking van best practices?
6) Hoe organiseert de Vlaamse overheid zich best vanuit een coachende rol?
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VERDERE VERDIEPING
1) uitdaging om hier de komende maanden verder op te werken met verbrede groep van
stakeholders (uitnodiging)
2) vandaag gebruiken we om even te kijken of de verschillende onderdelen van de
beleidscirkel wel kloppen. Zijn dit de juiste ondersteuningsvragen?
3) op basis hiervan denken we o.a. aan de volgende twee pistes om dit verder te
concretiseren:
a) beleidscirkel gebruiken om best practices te beschrijven en te visualiseren
		
- gericht delen van initiatieven
- verfijnen van mogelijke samenwerking  
b) beleidscirkel gebruiken om een doorverwijssysteem uit te denken voor 		
ondersteuningsvragen
		
- duidelijkere afstemming van aanbod (wie doet wat wanneer)
		
- op elkaar afstemmen van instrumenten
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