
Programma Cirkelstad leernetwerk provincies & gemeenten  

Van ambities stapelen naar ambities koppelen in gebiedsontwikkeling.  

Hoe doe je dat als overheidsorganisatie?  

 

Context van het onderwerp:  
Eind 2021 hebben we bij de partners van het Cirkelstad leernetwerk provincies & gemeenten geïnventariseerd waar er behoefte aan is om te 

programmeren en samen te werken. Daar kwam toen uit als meest genoemde onderwerpen: 1) kennisontwikkeling/draagvlak creëren bij de interne 

organisatie of bij gemeenten (vanuit rol provincie) en 2) integraal verhaal ontwikkelen. Deze twee vraagstukken willen we koppelen in genoemd onderwerp:  

Van ambities stapelen naar ambities koppelen in gebiedsontwikkeling. Hoe doe je dat als overheidsorganisatie? Hoe zorg je voor een gedragen 

afwegingsmodel voor een integrale ambitie, visie, beleid en implementatie? En hoe neem je collega’s of gemeenten (vanuit rol provincie) hierin mee? Voor 

onderwerpen als de energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit, natuurinclusief en klimaatadaptief. In een land waar we vechten om ruimte, de 

woningmarkt enorm onder druk staat en we hebben te maken met onder meer de klimaat- en stikstofcrisis. Waar een extra onderwerp op het lijstje al snel 

wordt ervaren als meer tijd, meer menskracht, een grotere complexiteit en meer geld in plaats van het bieden van meervoudige waardecreatie. Maar waar 

de urgentie des te hoger is om een en ander toekomstbestendig te ontwikkelen.    

Fictieve casus: 

Jan werkt nu 8 jaar als Projectleider Realisatie bij Gemeente Peloton; een middelgrote gemeente die zich conformeert aan de Rijksdoelen voor Circulaire 

Economie. Hij heeft als opdracht gekregen om een woonwijk te ontwikkelen met 1.000 woningen. Bij Planning en Financiën is men uitgegaan van een 

project volgens de traditionele bouwmethode. Jan gaat voortvarend aan de slag met het ophalen van de uitgangspunten en ambities. Hij merkt gaandeweg 

dat er telkens een andere collega op zijn stoep staat met een aanvullend verzoek voor de woonwijk: energieneutraal, klimaatadaptief, circulair, participatief, 

et cetera. Jan ziet door de bomen het bos niet meer en raakt gedemotiveerd. 

Als Beleidsmedewerker Circulaire Economie, welke kennis, welke handvatten, welke tools bied je dan aan een collega als Jan om grip te krijgen op de casus 

en toe te werken naar meervoudige waardecreatie?  

  



Programma: 
We kiezen ervoor om meermaals aandacht te besteden aan het onderwerp: Van ambities stapelen naar ambities koppelen in gebiedsontwikkeling. Hoe doe 

je dat als overheidsorganisatie? Zodat we een en ander kunnen verdiepen en verankeren. En ook voor elk wat wils bieden. Of je nu koploper, volger of 

beginner bent. Van leren, ontmoeten naar doen. Van inspireren, activeren naar implementeren.  

Na deze periode, halen we opnieuw behoeftes op binnen het leernetwerk. Daar zullen we dan een nieuw programma voor uitwerken. Deze periode is 

gericht op een procesvraag. Uiteraard kunnen we als volgend thema ook binnen het leernetwerk richten op een inhoudelijk vraagstuk en thema rondom 

circulair bouwen.  

WAT 

VOORBEREIDEN  VERTREKKEN VASTPAKKEN DOORPAKKEN VERANKEREN 

Hulpvraag:  
Er is een behoefte 
uitgesproken door de 
partners van het 
leernetwerk. Maar om 
zoveel mogelijk opbrengst 
te realiseren, 
inventariseren we 
allereerst de vraag achter 
de gestelde hulpvraag: Op 
welke vragen wil je 
antwoord krijgen in dit 
programma? Waar zijn jij 
en jouw collega’s nu echt 
mee geholpen? Wat heb je 
al gedaan op dit vlak en 
welke lessen trek je 
daaruit? En heb je goede 
voorbeelden?  

Praktijkcases:  
We delen met elkaar 
praktijkcases. Welke 
gemeenten en provincies 
hebben al goede 
voorbeelden van een 
integrale visie en aanpak? 
Van een gedragen 
afwegingskader? Wie heeft 
lessen om te delen? Tegen 
welke uitdagingen loop je in 
de praktijk? Welke visie-, 
beleidsdocumenten, 
processen, 
voorbeeldprojecten kunnen 
er uitgewisseld worden?  

Theorie/tools: 
Welke theoretische kaders 
en tools zijn er beschikbaar 
voor een integrale visie en 
aanpak? Voor een gedragen 
afwegingskader? Welke 
experts kunnen ons hierin 
verder meenemen? Wie 
heeft al welke ervaringen 
met welke theoretische 
kaders en tools? En wat mist 
er nog qua theoretische 
kaders en tools? 
 
Kijkje in de keuken: 
Ter inspiratie zullen we 
tijdens deze bijeenkomst 
tevens een voorbeeldproject 
van een gebiedsontwikkeling 
bezoeken met een integrale 
visie en aanpak.  

Teamsessie en/of voor 
gemeenten (rol provincie): 
Om ook collega’s van jouw 
gemeente of provincie en/of 
gemeenten (rol provincie) 
mee te nemen in wat we toe 
nu toe hebben geleerd in dit 
traject, organiseren we een 
dag voor collega’s van andere 
domeinen (zowel beleid, 
inkoop als project). Om 
geleerde met elkaar te delen, 
te toetsen en met elkaar 
gedragen stappen te zetten 
rondom een integrale visie en 
aanpak.  
 
Daarbij zullen we deze dag 
doorlopen: 
- waar staan jullie nu? 
- waar willen jullie heen? 
- en hoe komen jullie daar?  

Handreiking 
Alle geleerde lessen, 
inzichten, handvatten 
zullen we vastleggen in een 
handreiking. Zo kan de 
opgedane kennis intern in 
de eigen organisatie en 
extern gedeeld en geborgd 
worden.  
 
Dit doen we in diverse 
vormen, omdat mensen op 
diverse manieren leren en 
tot actie aan gezet worden. 
Van laagdrempelig naar 
verdiepend, via een video, 
podcast en /of 
artikelenreeks. We halen 
op: Wat heeft dit traject je 
opgeleverd? Wat hiervan 
moet geborgd worden? En 
op welke wijze? 



WANNEER 

Juli t/m september 22 september, 9u tot 11.00u 1 november, 10u tot 13u 
(incl. lunch) 

16 januari, 10u tot 17u (incl. 
lunch)   

Oplevering in de Week van 
de Circulaire Economie (6 
t/m 11 februari 2023) 

VORM 

Schriftelijke of telefonische 
enquête (uiterlijk 9 
september in te vullen of 
te bespreken)  

Online bijeenkomst Fysieke bijeenkomst Fysiek bijeenkomst Digitale handreiking 

OUTPUT 

De uitkomsten van de 
enquête 

Overzicht van een aantal 
praktijkcases  

Overzicht van een aantal 
theoretische kaders/tools  
Verslag van bezoek 

Nulmeting 
Toekomstbeeld 
Stappenplan  

Digitale handreiking. We 
borgen ook een en ander in 
de Cirkelstad  academie.  

 

Vragen en/of ideeën over dit programma?  

Neem contact op met de spinners van het Cirkelstad leernetwerk provincies en gemeenten: 

 Thirza Monster (thirza@cirkelstad.nl of 06-28446512) of Bas Grol (bas@buitenorganisatieadvies.nl of 06-27085562)  

  

    

https://forms.office.com/r/PWGhG89Nvb
mailto:thirza@cirkelstad.nl
mailto:bas@buitenorganisatieadvies.nl

