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Mijn werkterrein: complexe ruimtelijke en 
bestuurlijke  vraagstukken  

•  Bouwen van coalities en innovatieprojecten voor 
gebiedsontwikkeling, infrastructuur, wijkaanpak, 
havens,.............  

•  Onderzoek naar bestuurlijke drukte 
•  Ontwikkelen nieuwe masteropleiding ‘governance 

van complexe ruimtelijke ontwikkeling’ aan de EUR  
•  Docent veranderkunde bij de opleiding 

transitiemanagement aan de EUR 
•  Verdiept in complexiteitstheorieën  
==> gespecialiseerd in sturing met lichtheid !!??  



  1- toelatings-, ontwikkelings-en uitnodigingsplanologie 
  2- nieuwe verdien- en vereveningsmodellen 
  3- beherend ontwikkelen/ontwikkelend beheren 
  4- een offensieve duurzaamheidsstrategie 
  5- organische gebiedsontwikkeling/slow urbanism 
  6- bouwen aan stedelijkheid, dynamiek, iconen 
  7- van aandachtswijk naar krachtwijk 
  8- gebiedsgericht werken verankeren/ontkokeren 
  9- bouwen aan nieuwe coalities op meerdere schalen 
10- de burger/eindgebruiker veel meer aan zet 
11- vereenvoudigen regels terwijl er scherper moet 

worden gestuurd op integriteit, veiligheid en kwaliteit. 

opgaven, opgaven, opgaven... 



dilemma’s, dilemma’s, 
dilemma’s!!! 

•  regisseur/kadersteller 
•  mobiliseren 

ontwikkelkracht 
•  politiek primaat 
•  regels vereenvoudigen 

en verminderen 
•  visie is leidend 
•  vinger aan de pols 
•  integrale aanpak 
 

•  partner en facilitator 
•  reguleren strijd om de 

ruimte 
•  betrouwbare overheid 
•  veiligheid, kwaliteit, 

gelijkheid en integriteit  
•  pragmatisme is leidend 
•  durven loslaten 
•  hoe het overzichtelijk 



Drie valkuilen 
•  We vertillen ons aan grote maakbaarheidsclaims en 

veranderretoriek (integrale  aanpak, transities, grote 
opgaven, stapelen ambities, ‘de echte verandering’)   

•  We benaderen maatschappelijke complexiteit te 
statisch en technocratisch (abstracte analyses, orde en 
samenhang als norm, ‘indeleritis’, tekentafelplanologie)  

•  We maken het zelf complexer dan nodig is 
(specialisatie, coördinatie, regie, programma’s, beleids- en 
planningssystemen, protocollen, hoge omloopsnelheid 
sturingsmodellen, ingewikkelde strategische spelen)   

   



   Complexiteitstheorieën gaan juist over 
dynamische complexiteit: alles hangt met 
alles samen en 1 kleine ingreep kan een keten van 
veranderingen in gang zetten. 

==> op zoek naar de vlinder/de katalysator/ de 
hefboom/het kantelpunt voor organische 
groei, olievlekwerking en sociale besmetting. 

==> minder beleid en planning en meer oog voor het 
(schijnbare) toeval en de 
opportunitywindows. 

  



Hoe maak je het licht? 
1.  Aandacht en liefde voor wat er al is en wat er al in 

beweging is (continuïteit, besmettelijk optimisme); 
2.  Focus op kleine ingrepen met groot effect 

(katalysator, hefboom, keteneffect) 
3.  Lichte regie (loslaten, tijdelijke verbanden, geen 

spin in het web zijn, arena’s bouwen, zelfsturing 
provoceren) 

4.  Eenvoud in organiseren (korte lijnen, menselijke 
maat, flexibel, vloeibare structuren) 

5.  Speelsheid in strategie/planning (spelen met de 
factor tijd, afkijken, functies recombineren, stappen 
overslaan, dansen door de schalen, uitproberen) 



Lichtheid past bij de 
maatschappelijke onderstroom 
   herwaardering van het kleinschalige en autonome 

groot denken, lokaal handelen 

    van geldgedreven naar waardengedreven 

verandering via betekenisgeving/ verhalen vertellen   

   Lichte/tijdelijke samenwerking, ‘samenredzaamheid’  
de interconnectiviteit via sociale media 

   gamers, app-ontwerpers, kunstenaars en architecten als 
  strategen en verbinders van de toekomst 

onbevangenheid en energie als drijvende krachten  

    van papier en overleg naar improvisatie en actie 
Weerzin tegen bureaucratie en technocratie en de eis van een kleinere en 

slagvaardiger overheid 
 



Klein, het nieuwe groot 
http://www.youtube.com/watch?v=PV8qKJDt6EI 



Sociale besmetting: ons chagrijn is 
besmettelijk maar optimisme ook 



Ambities laten groeien en doorgeven 
in plaats van plannen en ‘uitrollen’ 



Verhalen vertellen en gedeelde 
betekenisgeving 



De ‘zachte 
atlas’ als 
alternatief 

voor 
tekentafel- 
planologie 



Zoek de katalysator: de 
kleurenstrategie van de 

burgemeester van Tirana 



Stedelijke voorbeelden 
hefboomwerking/katalysator 

•  Kleurenstrategie burgemeester Tirana 
•  Slow development, organische groei en ‘tuinieren’ als 

stedenbouwkundige strategie  
•  Hotel New York als katalysator Kop van Zuid 
•  Hoekpandenaanpak Antwerpen 
•  Openen achterkant station Holland Spoor  
•  Broedplaatsen en kansenzones 
•  Witte ouders die zwarte scholen omtoveren 
•  Buurtbemiddeling bij aanpak overlast 
•  CPO’s als aanjager gebiedsontwikkeling 
 



Lichte regie: stoppen met coördineren,  
starten met kortsluiten processen 

         Weg met de:  
ketenregisseur,    

verbindingsofficier, 
           stadsregisseur, 

woningbouwregisseur,          
programmamanager,          
gebiedscoördinator, 

communicatieadviseur, 
  omgevingsmanager, 

procesmanager,        
accountmanager, 
transitiemanager 

..............!! 
 



Lichte regie: intelligente regels 
als alternatief voor overkill 

  Shared space / Langzame stad 
 



Lichte regie: maatschappelijke 
makelaars regelen de 
innovatie van onderop 



Eenvoud in organiseren:  
Buurtzorg Nederland 

de succesvolle strijd tegen overhead, 
specialisatie en technocratie 



Eenvoud in organiseren: 
frontlijnsturing zonder zwaar 

opgetuige backoffice  
Barend Rombout van bureau frontlijn 
Rotterdam: 
 
“wat ik doe met 13 ambtenaren, een paar 
specialisten en een groep studenten, daar 
hebben anderen 100 of meer mensen voor 
nodig.”   



Spelen met de tijd: processen en 
projecten comprimeren 

“Trend: een huis bouwen binnen een dag” (Vk. 28 oktober 2009) 
 



Spelen met de tijd: vertragen 
•  Onthaasting 
•  Incubatietijd 
•  Nu tijd nemen om later 

tijd terug te winnen 
•  Slow management/ 

slow design 
•  ‘No regret’ 
•  Gaten durven laten 

vallen 



Bruikbare methoden om met de tijd 
te leren spelen  

•   Virtuele eindconferentie 
(we zijn klaar en kijken 
terug) 

•  Oefening: je project 
wordt in tijd en middelen 
gehalveerd, wat sla je 
over? 

•  Procesaanpak op basis 
van dramaturgische 
principes 
(spanningsboog, 
‘staging the conflict’ 
etc.) 



De ruimtelijke professionals 
van de toekomst 

•  Bevlogen 
verhalenverteller 

•  Aanjager/verbinder/
kortsluiter 

•  Speelse strateeg 
•  Antropoloog/

acupuncturist 
•  Danser door de schalen 
   



   Stelling 

    In de wereld van de 
gemeentelijke 
grondbedrijven 
kunnen we deze 
lessen in lichtheid 
goed gebruiken   


