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wat gaan we doen?
1. korte inspiratiesessie
gebiedsgericht werken volgens de all inclusive wijk

2. twee voorbeeldentafels
tafel ''Carla''
tafel ''Patricia''

3. check - was dit waardevol?
delen van enkele inzichten
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Onze voorbeelden haken aan op de notitie 
besturen en organiseren in West Betuwe:
- inwoners betrekken
- ruimte voor bewonersinitiatieven
- lange termijn agenda
- nieuwe werkvormen om te weten wat er speelt
- sturen op hoofdlijnen en ruimte laten aan de 
samenleving



wat speelt er?
kunnen we vragen van inwoners in een groter perspectief plaatsen?

GROTE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN GEVEN KLEINE VRAGEN VAN INWONERS

energietransitie moet ik nog wel een nieuwe gasgestookte 
verwarmingsketel kopen? 

klimaatverandering wie sproeit het plantsoen in een hete zomer?

betaalbaar wonen kunnen mijn kinderen / ouders in het dorp 
blijven wonen?

zinvol werk, voldoende inkomen tel ik wel mee / ben ik van waarde voor de 
samenleving?

tweedeling, armoede, schulden kan ik de stijgende lasten wel blijven betalen?

oplopende zorgkosten waar ligt de grens van mantelzorg?

leefbaarheid kernen waar kan ik pinnen, blijft de brievenbus?

afnemend vertrouwen waar zit de adder onder het gras?
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inspiratie
gebiedsgericht werken volgens de all inclusive wijk

strategie van de all inclusive wijk
- zie een wijk of een dorp als een bedrijf
- organiseer samenwerking rond de bedoeling
- verbind met wat echt belangrijk is

werkwijze van de all inclusive wijk
- collectief ondernemen
- professioneel samenwerken 
- duurzaam ontwikkelen
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deze strategie en werkwijze kan West Betuwe gebruiken voor haar eigen ambities
- benutten van kracht in de samenleving
- lokale gemeenschap krijgt ruimte voor eigen initiatieven
- energieneutraal in 2030
- aantrekkelijk vestigingsklimaat
- gemeente is aanspreekbaar (dichtbij en op maat)



essentie van gebiedsgericht werken
van fragmentatie naar integratie

dit is een investering die 
zich dubbel en dwars 

terugverdient
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markt
(geld gericht)

gebied en gemeenschap
(waarde gericht)

concurrentie
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enkelvoudige 
waardecreatie

integratie meervoudige 
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community
management

hiërarchisch
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economische 
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bezit toegang

exclusief inclusief

speelveld de markteconomie speelveld gebied en gemeenschap

extrinsieke 
motivatie

intrinsieke 
motivatie

oftewel: op welk speelveld wil je werken?
complexe opgaven vragen om een ander speelveld met andere spelregels
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spelregel #1
open kijken en luisteren zonder oordeel

zie de meerwaarde van diversiteit
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spelregel #2
onbenut vermogen gebruiken 

benut de meerwaarde van diversiteit
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spelregel #3
verbind de mensen

benut eigen kracht: veerkrachtige dorpen

Communitybuilding is bouwen aan 
een verbonden gemeenschap. 

Zo ontstaat een vruchtbare bedding 
waaruit vanzelf nieuwe initiatieven 

ontstaan.

investeren in 
het resultaat 
(= beleid)
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€

€

spelregel #4 
verbind partnerorganisaties

benut de kracht van anderen: verbind lokale, regionale en nationale partijen aan de dorpen
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spelregel #5 
maak nieuwe businessmodellen

echt samen aan de slag

ga sla kweken!
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de rol van de raad en gebiedsgericht werken
samen de spelregels gaan bepalen

huidige span of control mogelijk met gebiedsgericht werken

afwegen van losse issues integraal afwegen

route bepalen richting bepalen

belangen dienen bedoeling dienen

debat dialoog

eindpunt definiëren uitnodigen om samen de reis te maken

wie betaalt bepaalt (zelf uitvoeren) wie bepaalt betaalt mee (cocreatie)

fouten veroordelen leren van fouten

geld vertegenwoordigen (koek verdelen) gebied vertegenwoordigen (koek bakken)

sectoraal begroten integraal begroten
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voorbeelden uit de praktijk
twee tafels met voorbeelden over integrale gebiedsontwikkeling

tafel Carla

De Nude in Wageningen - verbinden van fysieke opgaven aan 
sociale doelen
- uitgangspunten voor gebiedsgerichte samenwerking
- raadsvoorstel ''integraal begroten'' 
- verbinden van fysieke opgaven en sociale doelen: het wijkbedrijf

tafel Patricia

de Geitenkamp in Arnhem - van probleemwijk naar mooie volksbuurt 
- besluitvorming van de gemeente Arnhem mbt herbestemming schoolgebouw
- praktische tools die de besluitvorming kunnen ondersteunen: belangenroos en waardenweb
- voorbeeld van opgavesturing in de toekomst: het cocreatie-akkoord (ipv coalitie-akkoord) transitiereizen

Onze voorbeelden haken aan op de notitie 
besturen en organiseren in West Betuwe:
- inwoners betrekken
- ruimte voor bewonersinitiatieven
- nieuwe werkvormen om te weten wat er speelt
- sturen op hoofdlijnen en ruimte laten aan de 
samenleving



Was dit waardevol?
Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak

carla@transitiereizen.nl
patricia@transitiereizen.nl

www.transitiereizen.nl
www.deallinclusivewijk.nl
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