Aan
Afzender
Datum
Betreft

leden netwerk directeuren stedelijke ontwikkeling
Sandra Koster, Gijsbert van Herk en Bergiet Drummen
15 mei 2012
uitkomsten bijeenkomst Utrecht en voorstel focus komende jaren

Op dinsdag 6 maart vond in Utrecht de netwerkbijeenkomst ‘transformatie in huidig
tijdsgewricht’ plaats. Wij kijken met een goed gevoel terug op de manier waarop
we met elkaar hebben gedeeld voor welke transformatie we staan en wat dit
betekent voor onze steden, organisaties, onszelf en ook ons netwerk.
In dit memo doen we graag een voorstel voor de focus van ons netwerk in de
komende jaren. Dit vooral op basis van de uitkomsten van het middag- en
avondprogramma van de bijeenkomst in Utrecht. Het memo bestaat uit de
volgende onderdelen:
•
uitkomsten verkenning inhoudelijke thema’s
•
uitkomsten aanscherping rol en werkwijze netwerk
•
voorstel voor thema’s, aanscherping rol en werkwijze netwerk

Uitkomsten verkenning inhoudelijke thema’s
Nadat Cor, Marcel en Tom ieder een persoonlijk verhaal over transformatie hadden
verteld, hebben we met elkaar verkend welke actuele en relevante thema’s en
vragen er leven. Uitkomsten van deze inventarisatie zijn – rijp en groen door elkaar
heen:
•
tot nu toe was alles altijd grootschalig
− de schaal gaat nu omlaag
− maar we zitten nog vast aan ons ‘oude’ denken en instrumentarium
(metafoor van KPN, die de boot mist op veranderende mobiele
telefoniemarkt)
− dat vraagt omdenken
− in plaats daarvan zijn we geneigd onze ‘toolbox’ door te exerceren en te
optimaliseren
•
hoe krijg je dynamiek in je stad en hoe maak je andere partijen
(mede)verantwoordelijk?
− ‘make it happen’ (Angelsaksische model)
− persoonlijk leiderschap als drijvende kracht
− de gemeente als ‘agressor’
− organiserend vermogen weer wakker maken (vanuit binding met ‘verhaal
van de stad’)
− investeringen losmaken (‘geld is er wel, maar beweegt niet’)
○
aanspreken van bijvoorbeeld pensioenfondsen
− hoe geef je (wettelijk) ruimte aan bedrijven? (free enterprise zone)
− hoe maak je bedrijven verantwoordelijk voor buitenruimte? (BIZ)
− wie voelt zich verantwoordelijk in een ‘versnipperde’ mobiliteitsmarkt?
− wie maakt zich druk over de naoorlogse voorraad?
− hoe maak je markt verantwoordelijk voor naleving bouwvoorschriften?
•
wat is de rol van gemeenten? spraakverwarring over de begrippen (kaders
stellen, bepalen, faciliteren, creëren, initiëren, regisseren, …) maar daarnaast
ook echt meningsverschillen over de toekomstige rolneming (wel of niet
terugtreden als overheid):
− laten we eens wat vaker op onze vingers blijven zitten (bij leegstand
kantoren, bedrijven en winkels)
− we moeten onze reflexen leren verstaan en per geval bekijken: welke rol
kiezen we?

−

−
−

○
dus geen reflexen en geen blauwdrukken meer
de gemeente als spelverdeler: je staat in het veld en in dit veld heb je een
sturende rol:
○
kennis van (de dynamiek in) de stad
○
in contact met de markt (vraag 1 is tegenwoordig de marktvraag, de
vervolgvraag is: hoe krijgt de gemeente de vraag gesteld)
○
initiatieven overlaten aan anderen
○
meefinancieren waar wenselijk/nodig
kern van ons toekomstig vak: hoe voer je de regie over de inmiddels
tientallen aanpakken?
doordenken beoogd effect en aanpak van reorganisaties en bezuinigingen
○
fundamenteel anders werken: hoe krijgen we dat voor elkaar?

Uitkomsten aanscherping rol en werkwijze netwerk
We hebben ook met elkaar gedeeld hoe het netwerk een waardevolle rol kan spelen
bij het succesvol realiseren van de transformatie waar we voor staan. En op welke
manier we dit het beste kunnen doen. Uitkomsten zijn:
•
netwerk als een alma mater die kennis en ideeën verspreidt
− onderling kennis en ervaring uitwisselen en exploreren
− netwerk is nu redelijk intern gericht (niemand hoort wat wij bespreken
met elkaar), hoe kunnen we onze discussie productiever maken?
− aansluiten bij de mensen van de nieuwe generatie (digitaal,
netwerkgericht)
•
agenda-setter en volwaardig gesprekspartner. De agenda bepalen wij
− “beste bouwend Nederland, zó zien wij het”
− we hebben goud in handen om zelfstandig en tijdig te bespreken hoe wij
het zien
− vraag hierbij is wel in hoeverre wij beschikken over een gedeelde agenda
en mening hoe hiermee om te gaan
•
pragmatisch elkaar opzoeken en samenwerken. Voorbeeld: met projectbureaus
van twee gemeenten drie dagen in een hok gaan zitten en leren van elkaar
− we laten ons in de praktijk nu de norm opleggen door mensen van buiten
zoals accountants
− maar het vaststellen en realiseren van de kwaliteitsnorm moet van onszelf
komen!
•
belangrijke kernwaarden netwerk: persoonlijk, humor en ontspannen
Voorstel voor thema’s, aanscherping rol en werkwijze netwerk
Wij onderschrijven van harte de koers die het vorig bestuur de afgelopen vijf jaar
gekozen heeft en de aanvullingen en aanscherpingen die we met elkaar hebben
verkend. We doen jullie graag een voorstel en stellen jullie graag enkele concrete
vragen:
Thema’s
Het lijkt ons goed om in de komende netwerkbijeenkomsten de volgende thema’s
te behandelen:
•
toekomst van de woningmarkt, de focus op de bestaande voorraad en de
specifieke rol en functie van woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers
•
financiering van stedelijke ontwikkeling en de toekomstige rol en functie van
het grondbedrijf
Vragen aan jullie (graag uiterlijk dinsdag 29 mei reageren aan Nicoline Verbeek –
secretaresse Sandra Koster - n.verbeek@eindhoven.nl):
•
in hoeverre lijkt het jullie een waardevol idee om deze thema’s te behandelen?
•
welk thema behandelen jullie graag als eerste?
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•

wil je aan actieve rol vervullen in het verdiepen van het thema voor de
volgende bijeenkomst eind september/begin oktober?
− op basis van jullie reacties bepalen we in mei welk thema we kiezen voor
de volgende bijeenkomst
− in de zomer brengen de deelnemende directeuren samen een verdieping in
het thema aan. Dit kan bijvoorbeeld door het opdoen van inspiratie bij een
innovatief bedrijf of het doorvertalen van internationale ontwikkelingen
− de uitkomsten van de voorbereiding vormen het vertrekpunt van de
volgende netwerkbijeenkomst

Aanscherpen rol en werkwijze
De aanscherping in onze rol en werkwijze bestaat er wat ons betreft allereerst uit
dat we als netwerk meer opiniërend en zichtbaar worden. Hierbij onderscheiden wij
drie dimensies. Het karakter van deze dimensies loopt op van vooral reactief en
individueel naar vooral proactief en gezamenlijk:
1. reageren op vragen die ons gesteld worden. Dit gaat vooral over het meer
zichtbaar en actief delen van kennis en meningen die leden van ons in huis
hebben. Een goed voorbeeld hiervan is wat ons betreft dat Harmen
(Leeuwarden) en Willem (Den Bosch) nu meedenken met de VNG over het
verbeteren van de omgevingswet
2. ‘kort aan de bal’ reageren op vraagstukken die leven. Dit betekent dat we tijdig
ontwikkelingen zien aankomen en hier alvast onze min of meer gedeelde
zienswijze op ontwikkelen. Een voorbeeld is dat we zien aankomen dat het
ministerie de rol van woningcorporaties gaat herzien en dat wij duidelijk maken
welke gevolgen dit in onze praktijk zou hebben.
3. proactief ontwikkelen en uitdragen van strategische agenda. Hierbij profileren
we ons als ‘opinion leader’ op de onderwerpen die wij als relevant zien.
Bijvoorbeeld onze kijk op stedelijke ontwikkeling in de toekomst en de
benodigde (systeem)innovaties om deze visie succesvol te implementeren.
Wij zien als bestuur vooral een rol voor onszelf bij het derde punt. In mindere mate
geldt dat voor het eerste en tweede punt: wij zien hier vooral een rol voor de leden
zelf. Waar nodig hebben wij een makelaarsrol om zaken te agenderen of te
verbinden.
De tweede aanscherping in onze rol en werkwijze ligt in het beter gebruik maken
van elkaars kennis en kunde. Het valt ons op dat onderlinge samenwerking steeds
vaker plaatsvindt, enkele recente voorbeelden zijn:
•
Cor van Gasteren (Zwolle) stuurde ons afgelopen maand een mail waarin hij
heeft toegelicht hoe hij de feedback van diverse leden van het netwerk heeft
gebruikt bij het doorontwikkelen van het financieel-administratieve
opdrachtgevers-opdrachtnemers-systeem
•
Tom de Laat (Oss) heeft initiatief genomen om te sparren met collega
directeuren die leiding geven aan een brede directie waar beleid/ontwikkeling
op zowel omgevingsgebied als sociaal-maatschappelijk gebied bijeen zitten
•
vijf leden uit de grote Brabantse steden gaan binnenkort een hapje met elkaar
eten om nader kennis te maken en ideeën uit te wisselen
Het valt ons op dat dergelijke activiteiten wel plaatsvinden, maar dat niet iedereen
zich goed bewust is van deze mogelijkheden van het netwerk. Vandaar dat wij
dergelijke initiatieven en de uitkomsten hiervan meer zichtbaar willen maken. Dit
kan bijvoorbeeld doordat betrokken mensen tijdens de netwerkbijeenkomst kort
wat vertellen over de manier waarop ze hebben samengewerkt met collega’s uit
andere steden en het resultaat dat dit heeft opgeleverd. Een ander voorbeeld is dat
we stimuleren dat er enkele keren per jaar een column op www.netwerkdso.nl
wordt geschreven over de uitkomsten van samenwerking met elkaar. Hierbij
denken we eraan om de diensten van een schrijver aan te bieden: zo hoef je niet
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de drempel te overwinnen om een column te gaan schrijven, maar kun je in een
gesprek je ervaringen delen en verwerkt de schrijver dit in een mooie column.
Ook bij het gebruik maken van elkaars kennis en kunde, kunnen wij de rol van
makelaar vervullen, maar we laten het initiatief vooral over aan de leden.
Tot slot stellen wij nog een aanvulling voor in de werkwijze waarin we in ieder
geval twee bijeenkomsten per jaar organiseren. De excursie naar Hamburg is de
deelnemers heel goed bevallen, in het voorjaar van 2013 willen we weer
aanvullend een excursie organiseren. En in 2014 organiseren we graag – naast de
twee reguliere bijeenkomsten - een wat groter evenement met elkaar. We geven
graag samen met jullie invulling aan deze ideeën.
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