
een wijk waarin in een proces met 
alle belanghebbers wordt 

voorgesorteerd op de kansen en 
uitdagingen die een wijk de 

komende 25 jaar op zich af ziet 
komen op het gebied van wonen, 

werken en samenleven  



gedeelde uitgangspunten 

• het is een proces (stap voor stap, divergeren en convergeren) 
• bouwen aan verbonden community 
• lange termijn samenwerking 
• de missie, bedoeling en bewonersbelang centraal 
• helderheid over waarden, belangen en bijdragen 
• in verbinding met organisaties 
• aansluiten bij natuurlijke rollen en bij wat er is 
• aandacht voor de onderstroom 
• leren wat werkt en wat niet werkt 

 



proces 

stap 1 

divergeren 

convergeren 

stap 2 

divergeren 

convergeren 

stap 3 

divergeren 

convergeren 

betrokken partijen 
werken samen naar 
een oplossing 
 
er is ruimte voor 
eigen belang, 
waarden, inzicht, 
kennis, ervaringen, 
ideeën en werkwijzen 



bouwen aan community 
the structure of belonging 

Communitybuilding is bouwen aan  
een verbonden gemeenschap.  

Zo ontstaat een vruchtbare bedding waaruit ook 
vanzelf nieuwe initiatieven kunnen ontstaan  

en waaraan iedereen kan bijdragen, hoe klein ook. 
Word investeerder, eigenaar en schepper  

van je eigen leefomgeving 



open space 
mobiliseer collectieve intelligentie, activeer leiderschap 



de bedoeling centraal 
samenwerken als een levend geheel 

Ursus Wehrli, 
Opruimen dat 
is de kunst 



belang en 
bijdrage 

gemeente 

belang en 
bijdrage van 

de Vorm 

gedeelde 
ambitie 

bewoners-
belang 

belang en 
bijdrage de 

Woning-
stichting 

belang en 
bijdrage 
Solidez 

belang en 
bijdrage 

Alliander 

belang en 
bijdrage 

bakker VvE 
beheer 

helderheid over belangen en bijdragen 

belang en 
bijdrage 

…… 



gebruiken wat er is 
een wereld vol mogelijkheden 

behoeften 
(wat er niet is) 

diensten 

consumenten 

programma’s zijn  
het antwoord 

mensen zijn 
het antwoord 

burgers 

verbindingen & bijdragen 

(wat er is) 
assets 



wij hebben collectieve 
verzekeringen 

gezondheidsprogramma? 

zonnepanelen? 

duurzaamheidslening? 

bouwen aan verbonden gemeenschap 
veerkracht = bereik x verbondenheid 

wij kopen samen 
energie in 

wij hebben 3 
deelauto’s 

wij hebben een 
buurtklusbedrijf 

wij letten samen 
op onze ouderen 

en kinderen 
wij hebben 

een buurtapp 

schuldhulpverlening? 

wij hebben een 
uitlaatservice 

en een  
buurtmoestuin 

wij hebben samen 
een hophuis 

gekocht 

klimaatbestendigheid? 

gezondheidsprogramma? 

opleiding? 

veiligheid? 

werk? 



€ 

€ 

bouwen aan smart grids 
energie, kennis, capaciteit en geld laten stromen, balans herstellen 



van a naar b 
aandacht voor de onderstroom! 

urgentie 

loslaten niet 
weten 

fouten  
maken 

lonkend 
perspectief 

dromen 
verbinden plannen 

doen 



aan de slag: autonoom en in verbinding 

 

• bepaal jouw plek in het 
geheel 

• kijk waar je verbonden 
bent 

• ga aan de slag, 
autonoom, maar steeds 
in verbinding 

• deel je kennis, vragen, 
strubbelingen en 
successen 



proces  

inspireren 

verbinden 

verkennen 
en verdiepen 

uitvoeren 

dromen 

durven 

denken 

doen 

dromen, wensen, 
storytelling 

gebiedsprofiel,plannen, 
businesscases,  

communitybuilding  
netwerk, coalities 

projecten, wijkbedrijf 

 

 

Integrale  

gebiedsontwikkeling  

in de Nude 



verbinding 
community  

netwerk 

autonomie 
authentieke identiteit 

meesterschap 
het beste van de 
wijk ontwikkelen 

zingeving 
purpose 

Nude Toekomst 

integraal 

gebiedsontwikkelplan 
naar een duurzame, 

veerkrachtige, inclusieve 

wijk 

 
 

het proces 

is niet 

lineair en 

draait op  

4 intrinsieke 

drijfveren 

durven denken 

dromen 

doen © transitiereizen 



dromen 
Waar kom jij je bed voor uit? 
Levensverhaal van de Nude 

Hoe ziet onze toekomst eruit? 

Wat is de betekenis van de 
Nude voor haar bewoners 
en wat betekent de Nude 
voor Wageningen?  



Het vormen van relaties 
waarin je gewaardeerd 
wordt om wie je bent. 

durven 
vertrouwen 

relaties aangaan, naar buiten treden 
iets nieuws proberen 

iets ouds loslaten  



Verlangen naar regie 
over eigen leven en 
leefomgeving.  

denken 
Open kijken: wat is er allemaal? 

Inzicht in de feiten: gebiedsprofiel 
Wat is de identiteit van de wijk? 



Samen aan de slag met 
het beste wat je in je 
hebt. 

doen 
zelf doen 

samen doen 
ertoe doen 

 



Nude Toekomst 

integraal 

gebiedsontwikkelplan 
naar een duurzame, 

veerkrachtige,  

inclusieve wijk 

 
 

het proces is 

niet lineair en 

draait op  

4 (intrinsieke) 

drijfveren 

we bouwen 

steeds een 

laagje op 
dromen 

betekenisvolle wijk  
voor bewoners en  

in het grotere geheel 

doelen bepalen 
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storytelling 
perspectief schetsen 
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intentie 
verklaring* 

belangenroos, gebiedsprofiel 
verhaal van de wijk 

integraal ontwikkelplan 
en uitvoeringsplannen 

realisatie 
florerende wijk 

initiatieffase (dromen) 

verkenningsfase (durven) 

ontwerp- en planfase (denken) 

uitvoeringsfase (doen,  
wat ontstaat, resultaten) 

*het oorspronkelijke fasedocument  
kan worden beschouwd als een 
intentieverklaring, nader uitgewerkt 
in belangenroos 

© transitiereizen 




