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LEREN 
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Projecten fase 1 



 



 



 



 





de Proefruimte van Ruimte: 
van ‘nieuw’ naar ‘normaal’ 



Cocreatie 

Doedemocratie 

Netwerksturing  

Overheidsparticipatie  

Samenwerken 

Meedenken, meepraten, meedoen 

‘energie samenleving’ 

‘spontane stad’ 
Nieuwe stadsontwikkeling 

Faciliteren 
Loslaten  

Participatiesamenleving 

Vernieuwing openbaar bestuur 

Waardecreatie  

Flexibiliteit en tijdelijkheid 

Stadmakers  

Uitnodigingsplanologie 

Burgerkracht  

Eigenaarschap 

‘het nieuwe werken’ 



Meer initiatief bij burgers,  
minder bij de overheid. 



Stappenplan: 

1. Strategisch Personeelsplan 2013-2018 

2. Extra impuls: start Proefruimte 

3. Ontwikkeling taal / raamwerk 

4. ‘Interne koploperscoalitie’ inclusief MT  
 oefenen: experimenteren en reflecteren 

5. Alle medewerkers van Ruimte betrekken 

6. Start breed traject binnen heel Beleid en 
Ontwikkeling + Veiligheid en Leefbaarheid  

7. Vertalen naar organisatieveranderingen  
(indien nodig) 

 



Startpositie 

BLAUW GROEN GEEL 

Rol  Toetsen of 
regisseren 

Samenwerken 
(partner) 

Stimuleren/ faciliteren/ 
loslaten 

Initiatief start… binnen 
gemeente 

samen met partners buiten gemeente 

Resultaat is bij 
aanvang… 

zeker varianten/ scenario’s/ 
keuzes 

onzeker 

Besluitvorming 
vindt plaats… 

door raad/ 
college 

binnen PPS, ruimte 
geboden door raad/ 
college (bijv. via 
Stuurgroep) 

door initiatiefnemer/ 
samenleving, ruimte 
geboden door raad/ 
college 

Uitvoering ligt 
bij… 

gemeente  gemeente en derden derden (≠ gemeente) 



Doelen Proefruimte 

DOELEN: 

• bewust kiezen bij opdrachten voor werkwijze(n) 

• meer toepassen van de ‘gele’ vorm waar dit functioneel is voor 
de versterking van de economische en sociale vitaliteit en de 
ruimtelijke kwaliteit van de stad.  

 

SUBDOELEN: 

• de essentie van de verschillen kennen; 

• deze kunnen vertalen naar hun opdrachten; en  

• deze vertalingen in de praktijk brengen. 

 



Kernactiviteiten 2017 - 2018 



Kernactiviteiten 2017 - 2018 



Kernactiviteiten 2017 - 2018 



Casus 1: Mijn Groen Maastricht 



Dialoog: welke (mix van) kleur(en)? 

BLAUW GROEN GEEL 

Rol  Toetsen of 
regisseren 

Samenwerken 
(partner) 

Stimuleren/ faciliteren/ 
loslaten 

Initiatief start… binnen 
gemeente 

samen met partners buiten gemeente 

Resultaat is bij 
aanvang… 

zeker varianten/ scenario’s/ 
keuzes 

onzeker 

Besluitvorming 
vindt plaats… 

door raad/ 
college 

binnen PPS, ruimte 
geboden door raad/ 
college (bijv. via 
Stuurgroep) 

door initiatiefnemer/ 
samenleving, ruimte 
geboden door raad/ 
college 

Uitvoering ligt 
bij… 

gemeente  gemeente en derden derden (≠ gemeente) 
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