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Lockdown Lockdown

Covid-19 als uitzonderingstoestand

• werken van thuis uit
• minder verkeer
• meer leven in directe omgeving

• drukte in natuurgebieden
• belang van zorg in de buurt
• belang van lokale productie en handel



Covid-19 als tijdelijk fenomeen

We willen terug naar sociale interactie en samenwerking.
We willen terug naar een samenleving.





Covid-19 als game-changer

Maar er zijn ook blijvers en versnellingen:
• kwaliteit van onze directe leefomgeving 
• bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt
• minder pendelen en meer digitalisering



Covid-19 komt bovenop 
verscheidene transities

De gemeenten worden geconfronteerd met allerlei 
veranderingen en opgaven: energietransitie, water en 
droogte, biodiversiteit, klimaatverandering, 
demografie, voorzieningen, mobiliteit, etc. 
Vaak heeft elke gemeente apart niet de antwoorden 
op deze uitdagingen, noch de slagkracht om 
autonoom experimenten en expertise te ontwikkelen.



Hoe gaan we om met een stapeling 
van crisissen en transities?

- Van reactief naar proactief
- Van sectoraal naar geïntegreerd
- Van ‘moeten en minder’ naar een een 

kwaliteitssprong in onze levens en leefomgeving



De kwaliteit en toekomstbestendigheid van de 
leefomgeving is een cruciale opdracht.

Sterker nog. Als we de leefomgeving niet 
aanpassen, dan krijgen we de grote opgaven en 
doelen simpelweg niet gerealiseerd. Zonder 
“landing” in onze leefomgeving blijven de nodige 
veranderingen en verbetering papieren intenties.

We staan voor een golf van nieuwsoortige
projecten in dorpskernen, landschappen, haven-
en industriegebieden, steden en stadsranden. 
We weten inmiddels welke dat zijn.

Niemand kan die alleen realiseren: alleen 
gezamenlijk kunnen we de expertise en 
uitvoeringskracht voldoende snel ontwikkelen.



“Iedere periode kent haar eigen 
typische projecten. Het vorige 

decennium waren dat de stations-
omgevingen, verkavelingen, 

voorzieningen, kernvernieuwing. 
Wat zijn de nieuwe plekken van 
verandering die we de komende 

tijd massaal moeten realiseren om 
onze doelstellingen te halen? 

En hoe doen we dat?
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Designed 
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design.
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WINVORM

Vlaanderen is 
‘wereldberoemd’ 
voor zijn kwalitatieve 
selectieprocedures.



WINVORM helpt bouwen aan een kwalitatieve omgeving
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Ondersteuning bij ontwikkeling van opdrachten?

Procedures voor gekende, 
typische vragen?

Of kunnen we procedures ook 
inzetten voor de ontwikkeling 
van toekomstgerichte 
opdrachten en projecten? 





De experimenten zijn er. 
Kunnen/willen we doorpakken?

TORHOUT IN ZICHT



Wat zijn de projecten van 
de komende 10 jaar, en hoe 
realiseren we die op vele 
plekken tegelijk, in wat 
door de Verenigde Naties 
‘The Decade of Action’ is 
gedoopt?



De vele experimenten tellen 
nog niet op tot de ambitieuze 
doelen…

Tuinen van Stene

Waterlandschap-project 
ten westen van Ieper

Torhout 
publieke 
ruimte

Energieprojecten 
Zuid-West-VlaanderenVan Marcke site

Glazen plafond

Glazen vloer



Onoverbrugbare spanningsvelden
Een kant kiezen is de enige optie?

I. Sectorale benaderingen naast elkaar.

II. Economie OF Ecologie OF Sociaal/gezondheid 
(bevestigt ideologische tegenstellingen)

III. Mondiale handel OF lokaal/regionaal & circulair 
produceren.

IV. Het nu redden van economie en banen (liquiditeit) OF 
BuildBackBetter (investeren).

V. Nog harder inzetten op technologie en innovatie OF 
nieuw pact OF regierol overheid OF Open Data 
platforms (verschillende theorieën van verandering)

VI. Akkoord over beleidsdoelen vs. ontbreken van 
uitvoeringsprogramma’s (geen ‘passage à l’acte’)

VII. …



Ingraven in de stellingoorlog
Maakt blind voor common ground 

We dreigen verzeild te raken in een 
stellingenoorlog, waar niemand nog vooruit 
geraakt. Hier lijkt het ons essentieel de 
middenruimte te benoemen en een nieuwe 
balans te zoeken. Wat niet wil zeggen dat 
we geen stelling innemen, we positioneren 
ons en zoeken naar een duidelijke 
verschuiving op deze vectoren, maar we 
geloven dat er common ground is, dat een 
akkoord over de te volgen weg denkbaar is, 
maar dat we die (nog) niet zien.



“keten van brede meerwaarde” 
“positive sum game”

Geïntegreerde benadering
Keteneffecten activeren

We mogen niet opnieuw vast komen te zitten in 
de valse tegenstellingen tussen economie en 
ecologie, mondiaal en lokaal, maar moeten net 
die synergieën vastpakken én daarop inzetten. 
Om de geopolitieke afhankelijkheid van onze 
economie en welvaartscreatie naar een nieuwe 
balans (en dus robuustere toestand) te brengen 
wilden we delen van de productie- en 
bevoorradingsketen ‘reshoren’ en circulair 
maken (energie-bevoorrading, logistiek, maak-
economie, …). De geformuleerde nieuwe 
balans tussen regionale en circulaire 
maakeconomie en mondiale stromen is een 
positive sum game voor welvaartscreatie, maar 
ook voor het klimaat en sociale ketens. 



Geen papieren intenties en doelen…
Maar focus op concrete plekken 
en grote werven

We zien niet alleen overlap tussen verschillende 
belangen en posities, maar ook de mogelijkheid 
om dit vast te pakken op concrete plekken. Enkel 
als we ruimte maken voor een veranderde 
manier van wonen, bewegen, produceren, 
transporteren en samenleven kunnen de 
geformuleerde doelstellingen landen. Het 
samenwerken richting de uitvoering van 
concrete werken dwingt ons om de positive sum 
game te benoemen, voorbij de stellingen. Hier 
zien we het de kans om projecten vorm te geven 
op het lokale niveau van de wijk of de stad die 
gelijktijdig welvaart en jobs garanderen en 
creëren, economische ketens circulair en 
duurzaam maken, en een kwaliteitssprong 
teweegbrengen in de (leef)omgeving. 
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Hoe kunnen 
ambitieuze doelen 

“landen” en 
verwelkomd worden 

in onze levens en 
leefomgeving?

Veel meer dan plannen en 
visies is de ‘passage à l’acte’ 
de grote uitdaging.
We moeten een ‘grote 
verbouwing’ structureren.

Maar wie en waar?



De Wever denkt niet dat het 
traditionele autobezit zal voortduren. 
“Kijk naar het immense succes van 

fietsdelen vandaag al in Antwerpen. Ik 
verwacht dat ook bij de auto.”

In november 2014 was in Gent 
sprake van ongeveer vierduizend 

autodelers. Vandaag zijn dat er zo’n 
8.500, een verdubbeling.



De vele experimenten tellen 
nog niet op tot de ambitieuze 
doelen… De diverse actoren 
zitten vast in een lock-in… 
Hoe wel?



Niet vanuit één belang of bril…
Krachten/hefbomen van diverse 
posities & expertises poolen

Door in te zetten op effectieve partnerschappen 
binnen de quadruple helix bundelen we de 
krachten van de overheid, het bedrijfsleven, de 
academische wereld en de civil society. Vanuit 
eenieders expertise kunnen we een reeks grote 
werven definiëren en 'incuberen’: samen bepalen 
we het werkproces voor de operationalisering 
van deze toekomstplekken. 
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Zorgzame buurten Wijkmotoren Circulaire stadshavens Maakleerplekken
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Opgaven en 
doelen

Expertise en 
capaciteit 

lokaal

Partners in
de bouw

…

Hoe dan? Kan niet!

Verschillende partijen komen tot de 
realisatie dat we vastzitten in afgelijnde
disciplines en werkvelden. 

Tegelijk is Covid-19 een oproep naar
mobilisatie en versnelling.

STUCK
IN THE 

MIDDLE

Geld



Opgaven en 
doelen

Expertise en 
capaciteit 

lokaal

Partners in
de bouw

Geld

…

Hoe dan? Kan niet!

Verschillende partijen komen tot de 
realisatie dat we vastzitten in afgelijnde
disciplines en werkvelden. 

Tegelijk is Covid-19 een oproep naar
mobilisatie en versnelling.

I. De laatste twee decennia bouwden we 
collectief aan nieuwe kennis en
ervaring. Nu ligt de kans om hiermee
aan de slag te gaan en verder te bouwen
aan wat we al weten. 

II. We besloten om de krachten te
bundelen (VITO, SERV, Koen Schoors, 
overheden, …) in een traject ‘De Grote 
Verbouwing’ om te werken aan deze
versnelde uitvoering.

III. Dit traject voorziet een neutrale
maatschappelijke werkruimte waar
capaciteiten en inzichten van 
verschillende partijen en actoren
samenkomen.

De
Grote

Verbouwing
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Procedure voor gekende, 
typische vragen?

Of kunnen/moeten we de 
procedure ook mee koppelen 
aan de ontwikkeling van 
toekomstgerichte opdrachten 
en projecten? En hoe?



Staan de lokale 
initiatiefnemers en 
overheden alleen voor 
deze enorme opgave?



Staan de lokale 
initiatiefnemers en 
overheden alleen voor 
deze enorme opgave?

Neen.



Staan de lokale initiatiefnemers 
en overheden alleen voor deze 
enorme opgave?

Neen. 

Drie cases, drie transities
1. Schoolomgevingen als 

hefbomen voor andere 
mobiliteit en luchtkwaliteit











(c) Tim Van de Velde

Air for Schools
working sessions
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Staan de lokale initiatiefnemers 
en overheden alleen voor deze 
enorme opgave?

Neen. 

Drie cases, drie transities
1. Schoolomgevingen als 

hefbomen voor andere 
mobiliteit en luchtkwaliteit.

2. Lokale coalities tussen 
landbouw en natuur pakken 
wateropgave aan.



Hoe dan? Kan wel! 
Water+Land+Schap

Als er een kader is dat afgestemd is op 
lokale initiatiefkracht, en waarbij 
bestaande kennis, middelen en 
instrumenten gebundeld worden 
aangeboden, dan kunnen we veel 
sneller verder + van elkaar leren!
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I. De overweldigende complexiteit 
kunnen we opbreken in ‘families 
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Hoe dan? Kan wel! 
Water+Land+Schap

Als er een kader is dat afgestemd is op 
lokale initiatiefkracht, en waarbij 
bestaande kennis, middelen en 
instrumenten gebundeld worden 
aangeboden, dan kunnen we veel 
sneller verder + van elkaar leren!

I. De overweldigende complexiteit 
kunnen we opbreken in ‘families 
van opgaven’…

II. …en uitschrijven in programma’s…

III. …een uitbreiding van het 
gebiedsgericht aanpakken van 
‘families van opgaven’.



Gaverbeek Maasvallei - Kempenbroek Zennebeemden



programmateam lokale coalities

Het Open Ruimte Platform werkt als incubator voor een ‘confetti’ van realisaties in verschillende 
programma’s in Vlaanderen. Telkens begeleidt een programmateam van verschillende Vlaamse 

overheden en experts een reeks lokale coalities. >> meer info over het Open Ruimte Platform

+
Hoe dan? Kan wel!
Programmawerking

In samenwerking met verschillende 
partners ontwikkelde AW het concept 
van de ‘programmawerking’. Daarbij 
focussen we niet op één gebied of 
plek, en passen we ons ook geen 
generieke aanpak toe op het hele 
gewest / land, maar kijken we naar 
‘families van opgaven' die op 
verschillende plekken tegelijk 
voorkomen. 

In een programma worden meerdere 
lokale coalities ondersteund: via 
subsidie en/of door kennis van experts 
en bovenlokale beleidsmakers. 
Tegelijkertijd kunnen bovenlokale 
(overheids-)organisaties leren van de 
lessen van op het terrein en hun beleid 
aanpassen op de reële vraagstukken en 
drempels. 

Op deze manier gaat niet alle energie 
naar één uitzonderlijke pilot, maar 
wordt gebouwd aan methodes en tools 
voor vermenigvuldiging en versnelling. 

https://www.architectureworkroom.eu/nl/projects/588/de-open-ruimte-beweging


program team

local coalitions

+

Open Space
Offensive Blue Deal

Hoe dan? Kan wel! 
Water+Land+Schap

Water+Land+Schap als bewijs dat de 
missing link kan overbrugd worden via 
een geïntegreerde programma-aanpak.





Staan de lokale initiatiefnemers 
en overheden alleen voor deze 
enorme opgave?

Neen. 

Drie cases, drie transities
1. Schoolomgevingen als 

hefbomen voor andere 
mobiliteit en luchtkwaliteit.

2. Lokale coalities tussen 
landbouw en natuur pakken 
wateropgave aan.

3. Beheer van openbare ruimte 
als hefboom voor klimaat-
adaptatie, gezondheid en 
mobiliteitsshift.





Leiden, Zuid-West Rotterdam, Reyeroord

Zoetermeer, Meerzicht Almere, De Marken

Hoe dan? Kan wel! 
Kopgroep Stedelijk Beheer
10 sleutels voor het beheer 
van de toekomst

I. Aan de hand van een testwijk in vier 
steden analyseren we wat de rol van 
beheer nu al is en hoe die in het licht van 
de grote opgaven kan evolueren. 



Hoe dan? Kan wel! 
Kopgroep Stedelijk Beheer
10 sleutels voor het beheer 
van de toekomst

I. Aan de hand van een testwijk in vier 
steden analyseren we wat de rol van 
beheer nu al is en hoe die in het licht van 
de grote opgaven kan evolueren. 

II. Op basis van wat er reeds gebeurt in de 
wijk, maar ook kijkend naar waar we 
vastlopen werden er vier expert-
adviezen uitgevoerd die moesten dienen 
om de uitgangspunten voor een bredere 
en toekomstgerichte beheerpraktijk 
scherp te stellen. 



Hoe dan? Kan wel! 
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10 sleutels voor het beheer 
van de toekomst

I. …
II. …
III. Stadsbeheer is vanuit verschillende 

taakstellingen actief in die publieke 
ruimte. De beheerpraktijk gaat over 
verschillende thema’s en domeinen 
tegelijk en werkt fundamenteel 
integrerend. 

Water / biodiversiteit Mobiliteit Energie

Zorg Circulaire economie Voedsel



Hoe dan? Kan wel! 
Kopgroep Stedelijk Beheer
10 sleutels voor het beheer 
van de toekomst

I. …
II. …
III. Stadsbeheer is vanuit verschillende 

taakstellingen actief in die publieke 
ruimte. De beheerpraktijk gaat over 
verschillende thema’s en domeinen 
tegelijk en werkt fundamenteel 
integrerend. 

IV. De beheerder van de toekomst kan 
vanuit zijn bestaande skills en taken 
verschillende grote opgaven tegelijk 
aansturen en op steeds meer vlakken 
ook een strategische rol op zich nemen. Water / biodiversiteit Mobiliteit Energie Zorg Circulaire economie Voedsel

uitvoerend, 
technisch

toezichthoudend

faciliterend, 
informerend, 
communicerend

netwerkend, 
regisserend

onderzoekend, 
experimenterend

beleidsbepalend

sturend

geen



Hoe dan? Kan wel! 
City Deal

City deal als methode om niet elke 
gemeente apart te laten werken, maar 
gezamenlijk expertise en uitvoering te 
vergroten of te versnellen.
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Ondersteuning bij ontwikkeling van opdrachten?

WINVORM
Procedure voor gekende, 
typische vragen?

Of kunnen/moeten we de 
procedure ook mee koppelen 
aan de ontwikkeling van 
toekomstgerichte opdrachten 
en projecten? En hoe?

Kan WINVORM meer 
stroomopwaarts werken, de 
besturen en initiatiefnemers 
ondersteunen in het 
formuleren van 
toekomstgerichte 
opdrachten, in het maken van 
de koppeling met bovenlokale 
instellingen en hefbomen, en 
in het structureren van 
gelijktijdige realisatie?
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Hoe dan? Kan niet!

Verschillende partijen komen tot de 
realisatie dat we vastzitten in afgelijnde
disciplines en werkvelden. 

Tegelijk is Covid-19 een oproep naar
mobilisatie en versnelling.

I. De laatste twee decennia bouwden we 
collectief aan nieuwe kennis en
ervaring. Nu ligt de kans om hiermee
aan de slag te gaan en verder te bouwen
aan wat we al weten. 

II. We besloten om de krachten te
bundelen (VITO, SERV, Koen Schoors, 
overheden, …) in een traject ‘De Grote 
Verbouwing’ om te werken aan deze
versnelde uitvoering.

III. Dit traject voorziet een neutrale
maatschappelijke werkruimte waar
capaciteiten en inzichten van 
verschillende partijen en actoren
samenkomen.

De
Grote

Verbouwing
WINVORM



Veel meer dan plannen en 
visies is de ‘passage à l’acte’ 
de grote uitdaging.
We moeten een ‘grote 
verbouwing’ structureren.

Maar wie en waar?

De
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WINVORM
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