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Consumers             Co-creators?



Zelforganisatie en bottom-up initiatieven 
van burgers, consumenten en bedrijven

worden gezien als smart

voor het bereiken van een duurzamere, 
bereikbaardere, samenhangendere en 
gezondere stedelijke samenleving 

(SURF-call NWO et al, 2014: 10). 



R-LINK vraagt
Hoe kunnen strategische stedelijke ambities

gerealiseerd worden terwijl tegelijkertijd wordt

ingezet op community-linked incrementele stedelijke

ontwikking (CLIUDs)?



Kennis als 
middel om 
narratives te 
ontkrachten of 
onderbouwen

Zelforganisatie en bottom-up 
initiatieven van burgers, 

consumenten en bedrijven

smart

voor het bereiken van een 
duurzamere, bereikbaardere, 

samenhangendere en gezondere 
stedelijke samenleving 

(SURF-call NWO et al, 2014: 10). 



Kennis t.b.v. 
narrative

R-LINK geeft inzicht in:
- Condities waaronder 

CLIUDs wel en niet 
werken;

- Wie de winnaars en 
verliezers zijn;

- Hoe ze beter kunnen 
werken.





R-LINK vraagt

I   - WAT Rol van CLIUDs in de stedelijke

ontwikkeling (NL en elders)

II - HOE Strategische planning & CLIUDs

III - HOE Contracten en CLIUDs

IV - HOE Sociale innovatie en leren bij

cocreatie via CLIUDs 

VI - HOE Legitimatie van CLIUDs en 

stakeholder canvas

I: CLIUDs?

II: 
Strategische

Planning

III: 
Contracten

IV: 
Sociaal 

leren en 
innovatie

VI: 
Legitimatie



R-LINK HvA vraagt
In hoeverre en op welke manier kunnen business 

model canvassen helpen om steun aan CLIUDs 

voor stadslandbouw en groen te legitimeren?



Issue legitimatie CLIUDs voor overheid

Gevaar intransparantie, willekeur, wantrouwen van 
bestuur
• CLIUDs spelen zich (deels) buiten de formele instituties af:

• Hoe verhouden participatie en ruimte voor initiatieven zich tot 
representatie (en de zwijgende meerderheid)?

• Gaan belangen van enkelen/private belangen op deze manier niet
boven het ‘collectieve’ belang?

• Hoe omgaan met botsende belangen en concurrende waarden? Er is 
altijd conflict!

• Theorie: deliberatieve planningsbenadering wijst op belang 
van expliciteren en uitwisselen motivaties en achterliggende 
waarden voor legitimering (geloofwaardigheid): throughput 
van besluit moet helder zijn. (Healey, Schmidt, Mouffe)



Issue legitimatie voor initiatiefnemers

• Initiatieven zijn afhankelijk van (vrijwilliger) inzet en 
co-creatie door vele partijen
• Van al deze partijen steun nodig (initiatief moet er 

geloofwaardig voor zijn)

• Wie niet co-creëert moet niet gaan hinderen: álle 
belanghebbenden moeten in beeld zijn

• Een initiatief heeft dus een sterk verhaal nodig.



Waarom een canvas?
• Business model canvas:

• Toegankelijk zonder veel uitleg voor een brede groep 
mensen

• Expliciteren en ontrafelen gedachten / idee /plan is de 
kern als basis om partijen mee te krijgen, plan verder te 
versterken.

• Werd al veel gebruikt in praktijkgerichte publicaties 
stadlandbouw/ voedselprojecten



Ontwikkeling 
stakeholder 
canvas

Actieonderzoek in 4 cases –
proberen, reflecteren, 
verbeteren.

Toentje, Groningen



(Osterwalder & Pigneur, 2010) 
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‘Market World’
Geld verdienen

‘World of Fame’
Publieke opinie

‘Industrial World’
Effectiviteit en 

professionaliteit

‘Inspired World’
Inspiratie

‘Civic World’
Burgerschap 

rechtstaat

‘Domestic World’
De lokale gemeenschap

‘World of Health’ 
Lichamelijk en geestelijk welzijn

‘Green World’
Duurzaamheid

Commercieel en 
zelfstandig 
kunnen werken

Het mooie van [dit 
project] is natuurlijk 

dat het binnen 
verschillende 

beleidsnota’s valt

… gesteund door de 
buurt.

Het gaat er juist om dat iets nieuws kan 
ontstaan. Dingen waar op het stadhuis 

misschien nog helemaal niet aan gedacht 
was, buiten de bestaande kaders om. 



Opbrengst

Stakeholder & 
Locatiecanvas
Stel plek centraal, kom los van het 
project en projectstakeholders.

Spel/ test
Maak waarden achter motivatie 
voor steun aan een project 
expliciet

VINKmobiel, Groningen



R-LINK vraagt

I   - WAT Rol van CLIUDs in de stedelijke

ontwikkeling (NL en elders)

II - HOE Strategische planning & CLIUDs

III - HOE Contracten en CLIUDs

IV - HOE Sociale innovatie en leren bij

cocreatie via CLIUDs 

VI - HOE Legitimatie van CLIUDs en 

stakeholder canvas

V  - WANNEER Activeren van CLIUDs & nieuwe

& WIE handelingsperspectieven

I: CLIUDs?

II: 
Strategische

Planning

III: 
Contracten

IV: 
Sociaal 

leren en 
innovatie

V: Activeren

VI: 
Legitimatie

VI: Lessen voor de praktijk



K-buurt, Amsterdam

Lessen voor 
de praktijk:

Praktijkgerichte 
publicatie

vergelijking van de cases
- Survey opgezet door  

HvA
- Data-analyse door HvA

Lessen uit de cases

Met onderzoekers en 
onze praktijkpartners

K-buurt, Amsterdam





Nieuwe narrative:
• CLIUDs zijn niet vanzelf smart.

Opschaling? 
• CLIUDs passen in de geest vd Omgevingswet, 

maar waar de druk hoog is, is het inmiddels 
weer business as usual.

Voorkom verliezers:
• Borg grensoverschrijdende en algemene 

maatschappelijke normen zo nodig op een 
andere manier

Ontwikkel capaciteiten:
• Bij ambtenaren
• Bij initiatiefnemers



Vragen?

m.levelt@hva.nl



Kennis t.b.v. keuzes
- opschalen 
- afbouwen
- verbeteren
werken met CLIUDs

R-LINK ontwikkelt hulpmiddelen 
om in de praktijk het werken 
met CLIUDs beter te maken:
- Participatienormen;
- Reflectie op achterliggende 

overtuigingen in werken 
met CLIUDs

- Stakeholder canvas;
- Praktische lessen uit de 

cases in praktijkrapporten.



Die plek is ook best lastig want het is wel, hoe 
kunnen we daar wel rendement uithalen 

zodat wij bijvoorbeeld geld hebben […voor] 
allerlei andere dingen […] Het is niet alleen 

maar [een] duidelijk verhaal.

Voor de harde 
ontwikkeling van 

normale woningen en 
kantoren.

We hebben wel spelregels want in 
principe moet iemand gewoon 
huur betalen en die huur moet 
kostendekkend zijn voor het pand.

We moeten ook 
tussenhaakjes geld 

verdienen. 
Goedkoper

Alles valt of staat 
met een 
businessplan

Commercieel 
en 

zelfstandig 
werken

market world



Het mooie van [dit project] is 
natuurlijk dat het binnen 

verschillende beleidsnota’s valt

Het moet ook een 
functie zijn die voor 
een grote groep 
interessant is.

Waarom [project x] wel en 
wij dan niet? Nou, dan gaan 
we bezwaar aan maken

…omdat een wethouder die wil iets 
heel erg graag, nou dan moet je 

gewoon voldraaien en collega’s zijn 
medeplichtig en klaar.

civic world



… gesteund door de 
buurt.

Met meer 
betekenis voor 
de buurt.

Sommige mensen in 
deze buurt ervaren een 
drempel om te 
participeren in dit 
project. Dat is, denk ik, 
niet goed.

domestic world



Stukje verleggen 
die control

Een experiment

We moeten af van 
burgerinitiatieven te 

beoordelen met vragen 
of het in beleid past en 
volgens alle procedures 

is afgestemd. Als je 
initiatieven op die 

manier in hokjes duwt, 
haal je de energie er uit. 

Het gaat er juist om dat iets nieuws kan 
ontstaan. Dingen waar op het stadhuis 

misschien nog helemaal niet aan gedacht 
was, buiten de bestaande kaders om. 

Inspired world


