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Onderweg met het O-team

introductie en leeswijzer
Het O-team functioneert een ruim jaar rond. Bij de afsluiting van het Jaar van de
Ruimte, 2015, stelde minister Schultz van Haegen van I&M het O-team als een vliegende
brigade ter beschikking. Het bestaat uit drie professionals met ruime ervaring in het
domein van de ruimtelijke ontwikkeling, een stevige positie in het veld en onderling
aanvullende ervaring en competenties: Joost Schrijnen, Hilde Blank, en Geurt van
Randeraat. Het komt in beweging op initiatief van lokale partijen die gezamenlijk een
complexe ruimtelijke opgave aan willen gaan. Het O-team brengt beweging of richting
door het onderzoeken en verhelderen van opgave en opdrachtgeverschap, door middel
van het ontwerp.
De methode van het O-team wordt vanaf het begin gevat in ‘vijf O’s’: Opgave, Overleg,
Ontwerp, Oogst, Overdracht. Die geven inderdaad een routekaart voor de betrokkenheid van het O-team en duiden elk een onderdeel aan dat van belang is. Maar zoals elk
schema, is de toepassing in de praktijk rommeliger en genuanceerder, maar ook
leerzamer. Dit essay geeft een blik op de praktijk van het O-team, en probeert daar ook
wat van te leren. Voor het functioneren van het O-team zelf, voor de betrokken partijen.
Maar ook voor de manier waarop het O-team zich plaatst in het palet van rijksinstrumenten om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te stimuleren.
Ik kreeg de opdracht van het O-team om met ze mee te reizen en op onafhankelijke
wijze daar een kritische reflectie op te geven. Na een eerste ronde van gesprekken met
het O-team kwam ik tot een 8-tal observaties. Ze zijn een belangrijke start, omdat ze de
blik richten. Waar gaat het O-team over, en welke verwachtingen en ambities zijn daarin
drijvende krachten? In een notendop kon ik vangen:
1
2
3
4
5
6
7
8

voor het O-team betekent ontwerp:
de opgave vinden door de oplossing uit te stellen;
het O-team combineert open én operationeel en zoekt zo
de versnelling van de omweg;
het O-team stelt scherp op inhoud én governance en smeedt die
voortdurend samen;
de kringen rond het O-team variëren van een keukentafelgesprek
tot een grote maatschappelijke karavaan;
het O-team daagt uit voorbij projectsturing te komen:
van rijdende trein naar navigerende vloot;
overdracht van opbrengsten van de trajecten is een heel eigen opgave;
het O-team is ook nieuwsgierig naar opgaven zonder eigenaar;
het werk van het O-team sorteert vóór op ontwerpend werken

In 2016 heeft de aanpak van het O-team zich ontwikkeld in vier trajecten in vier steden.
In totaal hebben zich een kleine twintig ‘aanvragers’ gemeld bij het O-team (zie het
overzicht op www.oteam.nl/projecten). Een deel daarvan was zo concreet en
afgebakend dat eerder een bureau dan het O-team hier op z’n plek was. Een ander deel
was weliswaar interessant, maar daarbij lukte het niet om alle betrokken stakeholders
mee te krijgen om samen het traject in te gaan. Nog een ander deel was al geholpen na
een of meerdere oriënterende gesprekken met (leden van) het O-team, zodat het
uitgebreide traject met ontwerpend onderzoek niet nodig was. Uiteindelijk zijn er vier
steden waar het hele traject zich heeft ontrold: Nijmegen, Zwolle, Utrecht en
Doetinchem. Om de methode en de opbrengst daarvan te duiden heb ik met een aantal
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van de direct betrokkenen gesproken, en hen gevraagd ‘hun verhaal’ van het O-team te
vertellen. In elke stad sprak ik iemand vanuit de opdrachtgevers/vraagstellers. Ik heb alle
ontwerpers die betrokken zijn geweest gesproken. En ik heb de leden van het O-team
zelf op verschillende momenten uitgebreid gesproken over elk van de steden.
Ik stuurde in die gesprekken door hun verhaal langs drie lijnen te sturen. Ik vroeg ze naar
hun ervaring van het proces: wanneer begon het voor jou, welke momenten tekenden
zich duidelijk af, wie nam daar een duidelijke rol in, wat is minder duidelijk gebleven, is
het ook weer afgerond?
Ik vroeg ze naar hun ervaring van de relatie tussen interventie en context: hoe heeft
het traject van het O-team zich verbonden met de staande organisatie, de lopende
processen? Ging het ‘ritsen’ soepel, of bleef het een parallel traject? Als we zoeken naar
een nieuwe werkwijze, die de omgevingswet al aankondigt, hoe blijkt dat dan uit te
pakken?
En ik vroeg ze naar de manier waarop het ontwerp werkte. Daarbij was ik vooral
nieuwsgierig naar het sturend vermogen van het ontwerp. Hoe heeft het ontwerp
geholpen om het denken een andere kant op te krijgen? Welke nieuwe inzichten zijn
gevonden of verdiept? En bij de ontwerpers: hoe heb je met je ontwerp willen sturen?
Daar ging het mij juist over het ambacht, het vakmanschap van de ontwerpers.
In dit essay lees je terug hoe de informatie en reflectie uit de projecten de acht
aanvankelijke observaties inkleuren, bijstellen of nuanceren. Het essay bestaat uit drie
gelijke delen. Het eerste deel bevat vier stadsportretten, reconstructies van de
betrokkenheid van het O-team bij Nijmegen, Utrecht, Doetinchem en Zwolle. Deze
stadsportretten geven een eigenwijs beeld van wat er in elk van die steden is gebeurd,
en waar dat al dan niet toe heeft geleid.
De tweede helft van het essay bestaat uit vier ‘sleutels’, vier manieren om binnen te
komen bij het werk van het O-team, maar ook vier manieren waarop het O-team de
motor aan het draaien krijgt. Deze vier trekken lijnen tussen de vier steden, en duiden
patronen die zich aftekenen. De eerste sleutel is ‘hoe ontwerp werkt’, en is een poging
om de bandbreedte aan ontwerp die hier als ontwerpend onderzoek is ingezet te lezen
en op z’n sturend vermogen te peilen. De tweede sleutel is ‘wie is aan boord’, en bekijkt
hoe de kringen rond het O-team, opgebouwd uit experts, stakeholders en bestuurders
bepalend zijn voor de resonantie die het werk van het O-team krijgt. De derde sleutel,
‘traject is ook ontwerp’, bekijkt de ‘dramaturgie’ rond het O-team: hoe krijgen de
trajecten zó vorm, dat ze ook daadwerkelijk de aansluiting op de concrete lopende
projecten maken? De vierde, tot slot is ‘bestemming: opgave’, en bekijkt hoe het O-team
er in slaagt om door te dringen tot de opgave. Zowel de concrete opgaves in de steden,
als ook de grotere achterliggende opgaves, die landelijk spelen.
Deze beide perspectieven zijn aangevuld met een derde helft. Daarin komt het O-team
zelf aan het woord, met hun reflectie op de ontwikkelde praktijk, op wat zij zien in de
steden, en hoe het Rijk een betekenisvolle bijdrage hieraan kan geven- waarvan het
O-team slechts één mogelijkheid is.
Rotterdam, 25 februari 2017
Dit essay laat zich het beste lezen in samenhang met het materiaal dat op de site van het O-team beschikbaar is.
Daar is van elk traject de rapportage van het O-team zelf te vinden, het materiaal van de ontwerpers en divers
foto- en filmmateriaal dat goed inzicht geeft in de sfeer en setting van de trajecten: www.oteam.nl
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4 STADSPORTRETTEN
Nijmegen:
denksprong
Zwolle:
ontwerpknoop
Doetinchem:
parallelsporen
Utrecht:
andere orde
6
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1/4
Nijmegen: denksprong
Het eerste O-team traject start in Nijmegen. Het is het eerste traject dat ook volledig
wordt afgerond. Het onderscheidt zich van de andere trajecten door een heel heldere
serie stappen die vooraf geschetst worden, doorlopen worden en gewenst resultaat
opleveren. In het traject vinden gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland
elkaar als partners in een samenwerking die beiden plezier brengt én tot een ruimtelijk
betere oplossing leidt. Minstens zo belangrijk daarin zijn echter het voortraject en de
nazorg, het ‘overdrachtgeverschap’ zoals Hilde Blank het noemt. De beschikbaarheid
van (leden) van het O-team, de begeleiding om de consequenties van de inzichten ook
daadwerkelijk te aanvaarden en vervolgens ook het bestuurlijk uitdragen van de
opbrengst zijn sleutels van de aanpak in Nijmegen.

De launching customer van het O-team, zo zegt Dijkgraaf Roelof Bleker het zelf. Hij had
betrokkenheid bij de aanloop naar het O-team, in het Jaar van de Ruimte. Met zijn
stevige staat van dienst als het gaat om een onconventionele cultuur in het werken aan
grote ruimtelijke opgaves herkende hij de potentie van het O-team direct. Hij bracht het
balletje aan het rollen, dat vervolgens werd opgepakt door een van zijn directeuren,
Eric Jongmans.
De opgave in Nijmegen waar het O-team bij wordt betrokken is de combinatie van
dijkversterking en de woonwijk Hof van Holland in de Waalsprong. Dat vraagt gelijke
delen gemeente en waterschap, als eigenaren van een deel van de opgave. De opgave
is een lonkend beeld, een ander perspectief waarin de ruimtelijke opgave van dijk en
wijk niet apart, maar als geïntegreerde oplossing zichtbaar worden. Als dat beeld
overtuigt, is er vervolgens ook motivatie en urgentie om de financiële onderleggers en
de sterk verschillende tijdschema’s met elkaar te harmoniseren.
In een eerste startsessie werken gemeente, waterschap en O-team gezamenlijk aan
het helder krijgen van de kansen voor deze integratie. Jongmans vat het samen als:
in plaats van een dijk voor het waterschap, een dijk voor iedereen. De intenties zijn
uitgesproken, maar worden in die startsessie gelijk beproefd en op scherp gezet.
De opgave wordt benoemd als ‘een intelligente doorsnede voor dijk en wijk, in een
regionale context’. Zie de dijk niet alleen vanuit de wijk, dat leidt tot een collage van
deeloplossingen. Zie de dijk als structuur, als landschap, als context: de dijk kan dan
juist vragen aan het gebied stellen. Vanuit het O-team wordt de vinger gelegd op de
magere kwaliteit van de verkaveling in de gebiedsontwikkeling, en vanuit beide kanten
in Nijmegen wordt beaamd: met de Spiegelwaal hebben we zo’n grote stap gezet, hier
kunnen we niet achterblijven. ‘We zijn herinnerd aan onze eigen ambities’. Dat is
interessant, omdat het duidelijk maakte: als we geen genoegen nemen met wat nu het
meest haalbare lijkt, is er nog zo veel meer te winnen. Die gedachte is productief
gemaakt.
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In het navolgende traject is door beide partijen expliciet gekozen om tijd te maken.
Die uitspraak is belangrijk in het synchroon krijgen van het denken in het kader van het
O-team traject, en de lopende plantrajecten met hun eigen deadlines en logica. Die
uitspraak is ook belangrijk om echt te kunnen schakelen en het beste uit de planvorming
te halen, op inhoud. En als laatste: die uitspraak is ook van groot belang om ruimte te
geven aan het kennismaken en samenwerken tussen mensen van verschillende
organisaties. Het plezier en de energie die dat oplevert worden door Jongmans en
anderen herhaaldelijk naar voren gebracht als zachte kracht die groot verschil maakt.
Na het traject met de ontwerpers is expliciet gekozen om drie maanden de tijd te nemen
om de haalbaarheid van mogelijke oplossingsrichtingen echt samen te verkennen en
vergroten.
Volgens de aanpak van het O-team worden drie bureaus benaderd. De selectie van deze
bureaus gaat vanuit het criterium: ervaring met de opgave, maar een schone lei met de
locatie. Myra Kremer, die als projectleider vanuit het Waterschap als een ware
verbindingsofficier tussen de verschillende spelers schakelt, stelt een glasheldere
uitvraag op, met een duidelijk werkproces. Daarin wordt de uitruil van expertise van
binnen en inspiratie van buiten heel concreet mogelijk gemaakt. Vanuit beide organisaties wordt betrokkenheid georganiseerd: namen, expertises, achtergrondinformatie,
agendaverzoeken. Die feitelijke onderlegger van het traject geeft rust en basis voor wat
er vervolgens kan gebeuren. Vanuit het netwerk van het O-team wordt contact gelegd
met De Urbanisten/Florian Boer, vanuit hun ervaring met het in de stedenbouw
integreren van de wateropgave, van stedelijke context tot landschapsstructuren. De aan
het waterschap verbonden Dijkinspiratietafel komt met Steven Delva, die in een eerdere
studie ‘rijkere dijken’ een nieuwsgierig makend verhaal heeft neergelegd. Als derde
bureau wordt LINT gevraagd, sterk op voorspraak van Nijmegen, om een stem in het
koor te brengen die de landschappelijke waarde van de dijk kan vertolken. Er wordt
bewust gekozen de drie bureaus vervolgens vrij te laten in de koers die ze kiezen.
Elk krijgt dezelfde briefing, en dezelfde vraag naar een intelligente doorsnede.
De drie bureaus spreken met veel waardering over de solide condities waarin ze aan het
werk worden gezet. Florian Boer stelt dat de korte tijd en de vaart in het proces juist
hierdoor zinvol kunnen zijn. ‘Een gespreid bedje: condities waren helder, alle betrokken
en benodigde disciplines waren aanwezig. We konden direct en snel een hypothese
testen op zin en onzin, bijstellen en doorwerken naar een alternatief plan op basis van
factoren die bij insiders zijn gecheckt. We hebben zo gewerkt aan een andere richting,
niet een scenario, maar echt een alternatief plan.’
Gerben de Vries (Lint) onderschrijft dat het vooronderzoek dat vanwege het O-team
is gedaan een ontzettend belangrijke conditie voor succes is. Dat maakte het mogelijk
om groot te beginnen: ‘we hebben de hele waal getekend, als landschap. Om zo te
begrijpen wat de relatie tussen dijk en verstedelijking is, een besef van schaal te krijgen:
waar zitten we in die grote opgave?’ Voor Lint is juist de Dijkinspiratietafel een
belangrijke steun in de rug geweest om het verhaal stellig, stevig neer te zetten: het
belang van een andere kijk. Steven Wijnakker (Delva) vertrok vanuit de mogelijkheid
hun eerdere studie ‘rijkere dijken’ in dialoog te brengen met deze specifieke opgave.
‘Wij presenteerden die eerste dag verschillende ‘verhalen van de rivier’, om de rijkdom
van verhalen te onderstrepen. Het interessant dat juist het ‘pleidooi voor de klare lijn’ in
dit gebied zo aansloeg en zo urgent is’. Juist door voorbereid de werksessie met de
lokale partijen in te gaan, was dit gesprek scherp en productief- anders was het wellicht
te abstract geweest.
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Wat komt naar voren als je de drie ontwerpen bekijkt, en beluistert hoe de bureaus
erover spreken? Allereerst: de bureaus zijn unaniem in het pleidooi voor een keuze voor
één oplossing voor het hele gebied. Vanuit ruimtelijke motieven, maar ook vanuit
kostentechniek en planproces levert dat winst op. Het verwoorden en verbeelden
daarvan is wellicht de belangrijkste blikopener voor Nijmegen geweest.
Vervolgens: het O-team stuurt met deze ontwerp-oefeningen expliciet op het in
beeld brengen van de opgave, niet van dé oplossing. De kracht waarmee met name
Florian Boer een volledig uitgewerkt ‘prototype’ neerzet is opvallend. Het spreekt zich
precies uit over referenties, aantallen en m2, en doet daarmee uitspraken over het
gewenste type stadsmilieu. Dat biedt aanknopingspunten om de haalbaarheid ook echt
te onderbouwen. ‘Ik had sterk het gevoel: de stedenbouw moeten we hier anders
benaderen. En niet in verschillende scenario's maar in een precies uitgetekend voorstel.
Alle elementen waren al zo concreet dat hier een scherp alternatief kon worden
uitgetekend en beargumenteerd.’ Opvallend is dat dit ontwerp de meeste weerstand,
maar ook het meest concreet sturing aan het vervolg heeft gegeven.
Rens Wijnakker duidt als meest sturende beeld in hun ontwerp iets anders aan:
‘In die twee dagen werkt zo’n iconisch beeld vooral als inspiratie, maar het is te kort
om mensen echt verder te brengen. Voor ons is het belangrijkste dat we laten zien: de
investering die je moet doen voor de dijk kan je op heel verschillende manieren doen.
Het gesprek loskrijgen: je kan met een dijk meer doen!’ Wijnakker (Delva) en De Vries
(Lint) geven beiden aan dat het O-team meer op contrast tussen de ontwerpers had
mogen sturen, om zo de uitspraken in het ontwerp nog stelliger te kunnen laten zijn.
De opbrengst in Nijmegen is groot. Na het traject met de ontwerpers is gedurende een
aantal weken door waterschap en gemeente verder gewerkt aan het ineenvlechten van
dijk en wijk. Waar het penibel werd, is het O-team weer ingevlogen om met name de
financiële lenigheid te vergroten. Hoogtepunt was de presentatie in een breed
bestuurlijk overleg met alle partners van Waterschap Rivierenland langs de Waal, waar
de gekozen aanpak door de betrokken bestuurders met trots werd gepresenteerd. In
december is in Nijmegen op feestelijke wijze door gemeente en waterschap het bereikte
resultaat gemarkeerd, en is de betrokkenheid van het O-team tot een eind gekomen.

9

Onderweg met het O-team: 4 stadsportretten

2/4
Zwolle: ontwerpknoop
In Zwolle opereert het O-team in de Spoorzone. Dit is een knooppunt van infrastructuur en stadsprogramma, maar de opgave hier kenmerkt zich ook door een ware
congestie van partijen, ontwerpers en plannen. De grote stap die dankzij het O-team
hier is gezet, is het bestuurlijk verruimen van het perspectief. Van een ov-knooppunt
met een infraproject naar een gebiedsontwikkeling met bijbehorende visie over de
relaties met de stad, van een project naar een programma. In Zwolle zijn vier
ontwerpers aan de slag gegaan, elk met een heel eigen opdracht. De opvatting over
vakmanschap en, van daaruit, de waardering voor het succes van de eigen bijdrage in
Zwolle lopen sterk uiteen bij de betrokken ontwerpers. Dat is voor het O-team relevant,
voor de projectorganisatie geldt vooral het resultaat van het optreden van het O-team
voorbij deze ontwerp-exercities. Dat leverde ophelderingen: een hernieuwde
positionering van de opgave, bestuurlijk gedragen ambitie, reparaties en nieuwe
betrokkenheid in de relaties met stakeholders uit het gebied en uit de stad.

In Zwolle was de gelegenheid om het O-team in te roepen een gouden kans. Wim Korf,
projectdirecteur Spoorzone, was bezig in de Spoorzone met een duidelijke bestuurlijke
opdracht, gericht op het tot realisatie brengen van een investeringsbesluit voor de
Spoorknoop. Maar, zo stelt hij: hoe kan ik die middelen nu slim aan projecten hangen,
als ik geen beeld en sturing op de context heb? ’Ik had ze echt nodig op dit moment: we
stonden voor de paradigma-shift van een infraproject naar een gebiedsontwikkelingsvisie’. Dat betekende voor hem niet dat alles stilgezet werd- nee: de druk vanuit de
bouwopgave, de investeringsbudgetten voor onderdelen als fietsparkeren, een brug
over de spoorknoop en de beide stationspleinen dwingen duidelijkheid af in aanpalende
ontwerpopgaven. ‘In eerste instantie was het al ontzettend verhelderend om samen met
het O-team die analyse te maken: hoe relateert gebiedsvisie zich tot mijn bouwopgave?
Als het daarbij was gebleven was de winst voor mij al enorm geweest.’ Juist doordat
het O-team ook instrumenteel kon zijn in het meenemen van het college in deze sprong,
is Zwolle een stap verder.
Het ontwerpen in Zwolle spreekt vanaf het begin van de opgave niet voor zich. Het Oteam analyseerde bij aankomst in Zwolle ook al: wat kunnen we hier nog toevoegen aan
ontwerp? Er ligt al zo veel, van studies tot complete plannen, en betrokkenheid van
diverse andere externe krachten en experts om te koersen op kwaliteit, knooppunt en
samenhang. Het belangrijkste leek te zijn: ‘ontwerp weer te voorzien van dialoog.’ (Hilde
Blank) Er moet over gesproken worden, om er leven aan te geven. Het O-team kon in die
zin een grote bijdrage leveren in het hergroeperen van de betrokken partijen, rond het
ontwerpend werken aan de opgave voor dit gebied. Zo’n rol zou een normaal bureau
vanuit een opdracht werkend niet kunnen invullen, juist de positie en landelijke
betekenis van het O-team is een belangrijk betekenis-gevend motief.
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Vanuit het O-team zijn vervolgens vier scenario’s benoemd, vier verhaallijnen met een
‘wat als…’. Aan deze lijnen werden door het O-team vier bureaus gekoppeld. Op het
eerste gezicht is die casting ook logisch en vanzelfsprekend. Willem Hein Schenk /
De Zwarte Hond kreeg de vraag om vanuit de grote greep van een institutionele belegger
een strategie te ontwikkelen. Winy Maas/ Kris Schaasberg (MVRDV) kregen de vraag:
wat als een grote (boven)regionale functie in dit gebied landt? Ton Schaap en Erjan
Prins (dienst Ruimte en Duurzaamheid, Amsterdam) de vraag hoe de interne logica van
het gebied zich goed kan hechten aan de stedelijke context; en Elma van Boxel (ZUS)
hoe een incrementele strategie vanuit bestaande kwaliteiten en waardering van de
tijdelijkheid eruit zou kunnen zien. Wat opvalt in de gesprekken met de bureaus, is dat
alleen Ton Schaap zich herkende in het met hem verbonden profiel van ‘publieke stadsstedenbouwer’. ZUS, MVRDV en De Zwarte Hond stelden onafhankelijk van elkaar, alle
drie: die typecasting zit ons in de weg- we hadden graag met de opdrachtgevers
gesproken over het richten en aanscherpen van de vraag die we kregen. Iedereen
vertrekt toch vanuit de opgave, in plaats van uit z’n eigen signatuur alleen? Dat verklaart
ook waarom de opgegeven koers bij geen van deze drie zich terug laat lezen in het
verhaal dat zij opleverden.
ZUS leverde een strategie waarin de regionale positie van Zwolle in de Spoorzone een
etalage krijgt, een ‘Groot Hanzegebouw’. Het idee is een vondst, maar voor ZUS zit de
essentie niet in het beeld en idee zelf. ‘Wij weten wat dit vraagt, en hoe het naar
realisatie is te brengen. Dat zit op het grensvlak van stedenbouw en strategie, is gelaagd
en complex, vraagt een constante prikkel van buiten. Ik vraag me af of dat werkt
wanneer het O-team het hier weer afsluit’, stelt Kristian Koreman (ZUS).
Willem Hein Schenkt legt een ontwerpstrategie neer, die het gebied als stapsteen
positioneert. Elke interventie in het gebied heeft betekenis er buiten, elke stap nu geeft
vertrouwen voor investeringen die erna volgen. Tijdelijkheid en ‘prototypes’ hebben
een belangrijke rol in zijn strategie. ‘De brug in mijn ontwerp is essentieel, je moet
durven die brug te maken om overzicht van het gebied te geven. Geef steeds
verbeelding, zodat eigenaren zich aangesproken voelen en zien: er komt een moment
van winst aan.’ Ook dat vraagt meer dan een paar beelden: ‘de urgentie is niet te vinden
in de huidige situatie, maar iemand met kennis van stadsontwikkeling moet zien: er ligt
hier geweldig potentieel dat onbenut blijft. Er moet iets zijn als ‘een lichte stad’,
waardoor we veel sneller kunnen ervaren wat werkt, wat prettig is, wat kan blijven. Als
het O-team dit lostrekt, moet het ook verder gebracht worden’.
Kris Schaasberg (MVRDV) stelt op basis van hun keuze om een groot aantal scenario’s
en referenties naast elkaar te zetten in de uitwerking: ‘het procesdeel is even belangrijk
als het ontwerpdeel. Het is ongemakkelijk om te zien dat er zo veel plannen liggen van
statuur, zonder voortgang. Dat zit dan vast op het proces- en dat had er wel dikker op
mogen liggen. Misschien is de grootste winst wel, dat het ze is gelukt al die mensen nu
bijeen te krijgen.’
Ton Schaap daarentegen was zeer complimenteus over de helderheid en scope van de
opdracht. ‘Klassieke stedenbouw, dat komt bijna nooit meer voor…’ Zijn frustratie geldt
juist de grote kloof tussen gesprekken en de tekening. ‘Stedenbouw gaat over logische,
dagelijkse dingen- die gek genoeg vaak worden overgeslagen in de grote visioenen. Een
brug slaan tussen die twee, daar is stedenbouw voor uitgevonden.’ Twee elementen
vormen de basis van zijn ontwerp, dat glashelder inzet op overheidsinvestering die een
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raamwerk voor ontwikkeling bieden: een parkeergarage en een fietstunnel. De parkeergarage, met een nieuwe ontsluiting van het gebied voor auto’s, is een logische start die
overal in het gebied ruimte maakt en waar andere functies zich -vanuit het gebruik en
gemak van de stad- snel aan zullen toevoegen. Daarnaast ontwerpt hij een zorgvuldig
ingepaste fietstunnel, die in één beweging het gebied aan de stad vastnaait. De tunnel
loopt van stadscentrum tot hogeschool en is de ontbrekende schakel in het stedelijk
netwerk. Een brug met die functie zou zich 8 meter boven de sporen bevinden, terwijl
een tunnel zijn vloer 4 meter onder de sporen zou krijgen. Dat maakt het wel duidelijk:
een brug is minder comfortabel voor de fietsers en door de hellingbanen ruimtelijk veel
minder elegant in te passen. Een tunnel lost veel meer op. Dat, én de overtuiging dat dit
is wat de publieke sector moet doen- om vervolgens aan de markt te laten wat van de
markt is. ‘Ik hoop dat ik zo ook ieder geholpen heb z’n rol goed te vinden. Er is zo veel
spraakverwarring. Zo’n tunnel, als je dat precies goed doet, doe je een heel goed ding.
De context van het O-team helpt om zo’n heldere lijn te trekken.’
In twee publieke momenten waren de ontwerpers in Zwolle. In het eerste moment
presenteerden zij in een pitch hun perspectief op de opgave en aanpak. Geen van hen
wist hoe de ander zou koersen, en ook het O-team wist dat niet. In een soort ideeënmarkt werden vervolgens de stakeholders uit het gebied verbonden met de ontwerpers,
om uit te wisselen op idee en inhoud.
Voor Zwolle was, naast het ontwerp, de interventie om Pieter Tordoir uit te nodigen
in het proces een belangrijke schakel. Voor hen was de ruimtelijk-economische kant van
de gebiedsontwikkeling de grote onbekende schakel, waar ze juist meer van wilden
leren en weten. In de tweede publieke sessie presenteren de ontwerpers hun
uitgewerkte scenario’s. Hier is een debat over onder leiding van het O-team, waarna
voor de ontwerpers het traject is afgerond. De grote diversiteit aan gehanteerde
perspectieven en letterlijk ‘handschriften’ laat bij alle ontwerpers de vraag opkomen, of
dat hanteerbaar en leesbaar is voor de betrokkenen.
De bijdrage vanuit het O-team in Zwolle kon gevoed worden door de wijze waarop in
het proces de gebiedspartijen in groten getale aanhaakten op twee momenten. Anders
dan in Nijmegen, was dit een proces waarin niet zozeer op inhoud en expertise werd
uitgewisseld. De betekenis hiervan zat -getuige ook de verhalen van de ontwerpers- met
name in het vinden van dialoog en het ontwerpen praten over de toekomst van het
gebied in relatie tot de ruimere context. Dat is waardevol, mits de autonomie en
rolopvatting die Ton Schaap bepleit daarin ook tot verheldering en voortgang leidt. Dat
de projectorganisatie daarnaast de verticale lijn met het Stadsbestuur goed verzorgde
was een tweede essentiële voorwaarde. Daardoor konden de observaties en
aanbevelingen van het O-team op hun plek vallen. ‘Er lag een binnenstadsvisie,
helemaal los van de spoorzone. Toen ook het O-team stelde dat een visie op de
samenhang tussen stad en spoorzone nodig was, begon alles op z’n plek te vallen.
Wij moeten regisseren tussen de schaalniveaus stad-gebied-knoop; en dat verhaal is nu
op orde’, stelt Wim Korf.
Tot slot: Korf vraagt zich ook af: hoort het inspireren van de opdrachtgevers en
omgeving van de vraagsteller ook tot opgave van het O-team? Hun stijl, manier van
praten, persoonlijkheid is inspiratie- dat vasthouden en doorgeven is de opgave.
De momenten die er met het O-team waren, waren belangrijk! Als O-team mag je daar,
volgens hem, ook sturender in zijn: vreemde ogen dwingen, de staat van dienst en
signatuur van het team, het mandaat vanuit de minister…
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3/4
Doetinchem: parallelsporen
Doetinchem was het eerste grote project dat echt van buiten de kringen van het
O-team zelf werd aangedragen. Met een helder omschreven behoefte meldde Yana
van Tienen, gemeentelijk projectleider zich: ‘help ons voor de opgave rond ons
centrumgebied een scenariostudie op te zetten. We zoeken daarin een goede balans
tussen sturing én openheid.’ Een vraag die zeer goed past bij het O-team. Maar al snel
daarna lopen de sporen uit elkaar. De tijdsdruk op het gemeentelijk project wordt niet
synchroon gezet met het traject van het O-team. De verbinding met het bestuur blijft
beperkt tot de projectleider, en de sturing op de ontwerpers ligt louter bij het O-team.
Daardoor lukt het niet goed om ‘in de flow’ te komen, die nodig is om met elkaar in
gesprek te raken over de opgave áchter de vragen, beelden en observaties die op tafel
komen. Doetinchem leert dat de condities om het ontwerpend onderzoek ook echt tot
spreken te brengen, nauw luisteren.

Het begint goed: Yana van Tienen neemt zelf contact op met het O-team. Ze is als
projectleider verantwoordelijk om tot toekomst-scenario’s te komen in twee gebieden
die onderdeel zijn van het gebied rond het Ei, het historisch stadscentrum. ’Ik ben altijd
op zoek naar externe factoren die helpen zo’n opgave aan te vliegen. Ik ben goed
bekend met ontwerpend onderzoek- het atelier making projects hier in de buurt, werken
met Marco Broekman.’ Haar vraag aan het O-team was dan ook goed gericht: ik wil
kaderen én participatie mogelijk maken, door de juiste vragen te stellen. Die vraag gaat
door op een in Doetinchem goed uitgegroeide werkwijze van co-creatie, zag het O-team
al snel in een eerste kennismakingsgesprek. De contacten tussen overheid en ondernemers en burgers in en om het Ei zijn goed en productief- een onderscheidende
kwaliteit, die op veel andere plaatsen nog niet zo ver ontwikkeld is.
Met het O-team worden drie richtingen geformuleerd om uit te werken voor het gebied
rond het Ei: zoek het richting de regio, alle kaarten op kwaliteitsverbetering van de
openbare ruimte en als derde: alles op de kwaliteit van het Ei en de relatie met het water,
de centrumomgeving is afgeleid daarvan. Het O-team nodigt bij deze drie richtingen
drie ontwerpers uit. Daar wordt de eerste splitsing echter al zichtbaar: de keuze en
benaderen van de bureaus is voor de gemeente te snel gegaan. Er wordt een traject
uitgezet waarin de ontwerpers individueel een werkbezoek hebben bij de gemeente
Doetinchem, om vervolgens in een atelierdag te presenteren wat hun gedachten zijn en
daarover in dialoog te gaan met ambtenaren en, in de tweede ronde, het gehele college
van B&W. Dat is voor het O-team een bevestiging van de geïntegreerde en open
werkcultuur van Doetinchem.
De drie scenario’s worden belegd bij drie bureaus, die in een korte tijd al een eerste stap
moeten zetten. Marco Broekman heeft onlangs aan een ontwerpend onderzoek naar de
aanloopstraten gewerkt, en heeft goede kennis van de lokale context om door te
schakelen naar het regionale niveau, schat het O-team in. Broekman kiest de lijn om drie
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scenario’s te schetsen die alledrie uitdagen van lokale profilering door te schakelen naar
regionale positionering. Vanuit zijn eerdere studie is hij complimenteus over de wijze
waarop Doetinchem omgaat met leegstand- ‘daarmee zijn ze echt ver’. De stap die zijn
scenario’s nu duidelijk maken schaalt op, en de essentie van zijn ontwerpend onderzoek
vat hij dan ook samen als de uitnodiging tot ‘een soort ruilverkaveling op stedelijk en
regionaal niveau, door strategisch te verplaatsen en te verbinden, dat is lastig, maar
cruciaal.’ De vrijheid die de context van het O-team daarvoor geeft is belangrijk- dat
maakt het bijvoorbeeld mogelijk de herlocatie van het ziekenhuis veel extremer te
tekenen. Een gevoelig dossier, maar via het ontwerpend onderzoek kán die vraag op
het juiste niveau aangeraakt worden.
De andere twee scenario’s, die op de openbare ruimte rond het EI en op een volledige
dienstbaarheid aan het EI zich richten, worden ondergebracht bij Stipo/Hans
Karssenberg en Bureau Urhahn/Tess Broekmans. Beide hebben veel expertise in het
animeren van de openbare ruimte en het herkennen en inzetten van de kracht van
‘stadmakers’. Door deze beide bureaus hierop te vragen trekken deze twee scenario’s
eigenlijk ook naar elkaar toe. Het onderscheid is voor Broekmans en Karssenberg ook
niet echt helder- Karssenberg is zelf geen ontwerper en besluit ter elfder ure Maike van
Stiphout ook aan boord te vragen.
Broekmans voelt veel verwantschap met de aanpak van het O-team, kent veel
referenties van deze werkwijze uit haar eigen praktijk. ‘Als stedenbouwer kan je echt een
specifieke rol pakken. Of je dat ontwerp noemt, is de vraag: het is juist het samenbrengen van ontwerp en proces’, stelt zij. Juist de korte periode, in een werkbezoek
wandelend door Doetinchem, zelf kijken maar ook zien hoe de gemeente kijkt, is voor
haar een uitstekende manier. Die frisse blik maakt het ook mogelijk te zeggen: als je ziet
dat iets de afgelopen 10 jaar niet is aangepakt, dan is dat niet voor niets: er is
waarschijnlijk geen urgentie. Zoek naar waar de dynamiek wél zit. Het gaat niet om het
mooi maken, het gaat er om te kijken of iets goed kan functioneren.’ In haar ontwerpend
onderzoek gaat het er voor Broekmans dan ook om een paar observaties terug te geven,
die aanduiden wat kansrijk is, waar zij energie ziet van partijen die iets willen dat past bij
de vraag: maak het Centrum sterker. Frappant is dat het eindverhaal van Broekmans
zich vooral ook laat lezen als een strategie om sturender te zijn op de kwaliteiten van de
openbare ruimte. Die kwaliteiten komen tot leven in het slim sturen op combinaties van
beschikbaar vastgoed, programma en openbare ruimte die zo betekenis kan krijgen en
toegeëigend wordt.
Openbare ruimte is ook de focus van Hans Karssenberg. Voor Karssenberg is het snel
schakelen. Hij is pas op de dag van de ateliersessie in Doetinchem, en wandelt daar
observerend rond met Maike van Stiphout. Zijn motief haar mee te vragen was, om toch
ontwerpend onderzoek mét een ontwerper ook te kunnen doen. Hij betreurt echter het
sturende effect van die keuze: de focus op ontwerp belemmerde hem om echt te
luisteren naar de vraag van Doetinchem. Placemaking is zijn expertise, en de referenties
die hij noemt gaan daar ook over. Dat is een tweede kanttekening die hij plaatst bij dit
korte ontwerptraject: ‘Kijk naar Tempelhof, wat een interessante referentie is voor de
leegte rond het centrum. Placemaking vanuit ondernemers vraagt een langduriger
proces, waarin je kan bouwen aan coalities, eigenaarschap door gebiedscoöperaties, en
andere vormen van waardecreatie. Je duidt een paar ingrepen aan, die je op de langere
termijn plaatst.’
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De ateliersessie die volgt heeft drie ontwerpers die ieder nogal anders ‘aan komen
vliegen’. Elk spreekt met waardering over de sessie, maar Yana van Tienen heeft zich
dan al genoodzaakt gevoeld om het college voor die middag af te bellen. Haar
inschatting is dat de openheid van het proces een te groot risico voor haar project
vormt. Hiermee komen de trajecten echt naast elkaar te liggen. ‘Wij gingen sneller dan
het O-team. Uiteindelijk is het werk van het O-team veel meer een onderdeel ván, dan
condities vóór mijn scenario’s geworden.’ Op vergelijkbare manier gaan de trajecten
uiteen wanneer Joost Schrijnen een gesprek met de directie van het ziekenhuis voert:
‘hun plek buiten de stad is al lang geregeld, vanuit het bestuur verdedigd. Dan is het niet
bespreekbaar daar anders naar te gaan kijken.’ Samenvattend stelt van Tienen dat alle
inbreng van hoge kwaliteit was, maar de meerwaarde was groter geweest wanneer de
planning van O-team en gemeente dezelfde waren. ‘Dan had ik van te voren geweten,
welke bureaus er kwamen, dan hadden zij zich beter voor kunnen bereiden, dan hadden
we wel iets met de bestuurders kunnen doen…’
Pas in het afsluitende gesprek met de wethouder en het O-team komen de dingen in het
juiste perspectief te staan. De blik op de regio, het gesprek met het ziekenhuis: het zijn
geen gesprekken over een plug-in oplossing, maar om voeling te krijgen met een
grotere opgave. Het gaat niet om het verplaatsen van het ziekenhuis naar weer een
andere plek, het gaat over het denken over zorg in de toekomst van de stad. Het pleidooi
van het O-team om het regio-perspectief actief verder uit te bouwen, stuit vooralsnog
op het bezwaar dat in de huidige bezuinigingen het een illusie is daar capaciteit voor te
vinden. Andere elementen uit het traject hebben weer wel een plek kunnen vinden.
Doetinchem gaat door, en heeft onder andere Hans Karssenberg uitgenodigd voort te
gaan op de ‘city at eyelevel-benadering’ die hij al presenteerde. Maar daarmee kan de
kous niet af zijn. De opgaven die het O-team nu heeft kunnen aanroeren zijn in het traject
zelf niet goed uitgekristalliseerd. Dat denken vraagt meer rust en ruimte als basisconditie. In het korte traject dat in Doetinchem is gelopen, zijn die niet ontstaan.
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4/4
Utrecht: andere orde
In Utrecht staat veel op het spel. Het O-team wordt uitgenodigd door de programmadirecteur voor het Stationsgebied. Hij herkent dat de opgave die daar ligt, een opgave
is die het project overstijgt. Het momentum -nu- wordt bepaald door de potentie van
het knooppunt, samen met de politieke wens in Utrecht om ruimte te geven aan een
duurzame, gezonde en intense verstedelijking. De in 2015 opgestelde en vastgestelde
toekomstvisie ‘A Healthy Urban Boost’ biedt daartoe een wenkend perspectief, maar
bij het maken van een structuurvisie voor het Stationsgebied blijkt de opgave toch
nog weer een maatje groter dan gedacht. Het O-team legt met de keuze van de drie
ontwerpers hier op drie manieren bloot dat een hogere orde bereikt kan worden.
De potentie van deze bijdragen is groot, maar wordt door de beperkte kring om het
traject heen niet ten volle benut. Dat constateren alle betrokkenen eind 2016, maar dat
wil niet zeggen dat de kous af is: de geest is uit de fles.

Via het netwerk rond de opleiding Master City Developer kwam programmadirecteur
Martin Mulder in gesprek met het O-team. Mulder benadrukt dat hij de stap van de
minister om via inhoudelijke expertise het gesprek lokaal te zoeken enorm waardeert.
De meeste contacten met het rijk worden gekenmerkt door onderhandeling en
regulering. Juist om ook op inhoud kortsluiting te maken nodigde hij het O-team uit om
ook in het Stationsgebied Utrecht een bijdrage te leveren. De timing klopte ook: de stad
zit midden in een proces om in dialoog via een serie keuzedocumenten een structuurvisie te formuleren. De organisatie heeft een Stadslab ingericht, een ‘werksfeer waar je
samen dingen in uit kan zoeken’. Dat onderstreept ook Marlies de Nijs, die als
stedenbouwkundige betrokken is.
In een gericht gesprek met O-team en de belangrijkste trekkers in dat Stadslab werd de
opgave vrij snel gericht op de westzijde, het Beurskwartier en het Lombokplein, die
samen de tweede fase vormen die ná de grote verbouwing van het station en Hoog
Catharijne de volgende schakel voor verdichting en transformatie is. Belangrijke schakel
daarin is ook de positie van de Jaarbeurs, waarmee de gemeente net een deal had
gesloten die ruimte voor ontwikkeling geeft. De analyse van het O-team was: alles is er,
de projectmachine klopt. Maar er klopt iets niet: er is een hogere orde te bereiken.
Daarvoor moeten de kruisverbanden tussen mobiliteit, stedelijke netwerken en stadsstructuur anders gelegd worden. Martin Mulder beaamt dat ook, achteraf: de projectorganisatie voor het Stationsgebied zit in een cultuuromslag naar een programmaorganisatie. Het werk van het O-team raakt de urgentie en ambitie van die
cultuuromslag.
Vrij snel zijn drie denkrichtingen geformuleerd om de interactie/integratie van de
verschillende functionele domeinen te versnellen, en vervolgens gekoppeld aan drie
ontwerpers. Ton Venhoeven werd gevraagd de verweving van de Jaarbeurs te bezien;
Marc Verheijen voor het denken over verkeersinfrastructuur als stadsruimtes; en Arjan
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Klok voor de transformatie en typologische sprong die het gebied kan maken. In een
gezamenlijke ateliersessie met het O-team en de drie ontwerpers is de basis gelegd, op
een manier die de ontwerpers zeer waardeerden. ‘Als een expertpanel werden we gelijk
de inhoud in gezet. We hebben ervaring en kunnen in het gesprek haarfijn voelen waar
het verhaal van de stad sterk is, en waar niet.’ stelt Marc Verheijen. Ook Venhoeven, die
veel ervaring heeft met dit soort locaties én dit soort ontwerptrajecten stelt: ‘Je kan je
intuïtie laten spreken, en direct sonderen: is deze richting interessant als benadering?
De tijd is kort, de context laat je direct goed je punt formuleren, je kan direct doen wat
nodig is, het is dan ook direct bruikbaar als argument.’
Alle drie de ontwerpers spreken achteraf over iets dat ze glashelder constateerden in
deze sessie, en dat de kern is geworden van hun bijdrage.
Venhoeven zag hoe de deal met de jaarbeurs voor de komende decennia weliswaar
ontwikkelruimte binnen het gebied gaf, maar op voetgangersafstand van het grootste
spoorknooppunt een monofunctioneel, niet doorsteekbaar gebied zou opleveren. De
urgentie om een ‘beurskwartier’ te ontwikkelen komt voor hem direct voort uit het
serieus nemen van de werkwijze van ‘Transit Oriented Development’. Daarbij is in zijn
ontwerpopvatting de kunst van de ontwerper om de ingenieursrol te pakken en ook de
belangen en bedrijfsvoering van de Jaarbeurs als onderneming daarmee te sterken.
Klok zag hoe de taal van de tekening en de taal van de politiek niet met elkaar strookten.
De verkavelingsmodellen in de structuurvisie zijn niet in lijn met de ambitie van de stad,
het hinkt op twee gedachten. Het ontwerp is veel voorzichtiger dan de ambities van de
stad. Het O-team verwoordde deze observatie door de term ‘tussenschaal’, waarin de
schakeling gemaakt wordt tussen een verkaveling en de stedelijke potenties. ‘Als de
ambities die Utrecht politiek formuleert ergens zich moeten tonen, dan is dat juist hier!’
Zijn insteek werd om de referenties en vertaling voor zo’n intensere verdichting aan te
reiken. Vanaf het begin werd dat ook wel herkend door de betrokken stedenbouwers:
‘We konden toetsen: zijn we op de goede weg? We leerden direct: de mate van
stedelijkheid kan veel hoger, en we hebben veel aan een frisse blik die helpt inzoomen
en uitzoomen voorbij het project.’ (Marlies de Nijs).
Marc Verheijen zag de noodzaak van wat hij ‘symbiose’ noemt: ‘er moet een
nieuwe typologie hier ontstaan, die je nooit in een uitvraag kan formuleren. Kijk wat er
met de fietsenstalling Blaak is gedaan, of het Waterplein. Dat kan alleen ontstaan in een
proces waar ruimte is om te zoeken en te verbinden: stedenbouw, civiel, landschap,
verkeer.’ Die integratie leidt tot stedelijke ruimtes zoals die nu nog niet bestaan. En tot
infrastructuurbundels zoals die nu nog niet functioneren. ‘Ontwerp voorbij de plot, het
is geen autonoom gebied dat je met de projectbenadering aan kan. Mensen bewegen
erheen, erdoor, ernaar: het gaat om het ontwerpen van stadsstructuren voor die
bewegingen.’
Gesterkt door de stelligheid van Ton Venhoeven is het O-team op omzichtige wijze in
gesprek gegaan met de directie van de Jaarbeurs. De gevoeligheid kwam voort uit de
pas gemaakte deal tussen stad en Jaarbeurs, die in het licht van de ene orde een succes
was maar waarvoor in het licht van een hogere orde zichtbaar werd dat er nog veel
meer te winnen is. Martin Mulder: ‘het parkeren anders op lossen is veel eerder wel aan
de orde geweest, maar nooit op het goede moment. Door de zwaarte van het O-team
kon het nu juist wel op z’n plek vallen. We hebben steeds benadrukt: we geven het de
Jaarbeurs graag als overweging mee, we drukken niets door. Dat gesprek is heel
elementair, en we hadden het zelf niet kunnen doen. Het voorstel van Venhoeven sluit
ook goed aan op een kwestie waar de Jaarbeurs zelf mee worstelt: het opbrengend
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vermogen van hun hallen.’ De stedenbouwkundige is juist genuanceerder, en stelt:
‘het O-team had misschien nog veel stelliger in het gesprek met de Jaarbeurs kunnen
zijn. Het zou jammer zijn als dit als belangrijkste wapenfeit van de betrokkenheid in
Utrecht wordt gezien.’ Het inschatten van de noodzaak voor openheid/beslotenheid
loopt ogenschijnlijk uiteen. De omzichtigheid van het O-team is een kwaliteit, maar
het O-team kan en mag juist ook scherp en helder zijn. Juist dat kunnen anderen zich
niet permitteren.
Die balans tussen openheid/beslotenheid speelt ook op een andere manier nog door in
Utrecht. Hoewel het O-team in de context van het Stadslab van de projectorganisatie
functioneerde, is de kring rond het O-team beperkt gebleven tot de projectorganisatie
zelf. Noch het stadsbestuur, noch een breder publiek dat in het Stadslab aangesproken
wordt voor de ontwikkeling van de structuurvisie is in contact met de inzichten en
denkmodellen van het O-team. Achteraf gezien betreurt Marlies de Nijs dat: ‘Ik had het
niet verkeerd gevonden als we het stadsgesprek juist ook met deze landelijke expertise
konden verrijken. Ik had de stad we willen trakteren op meer kennis, dat maakt de
mensen ook slimmer en het gesprek beter.’
In het verlengde daarvan is ook de hartekreet van Ton Venhoeven te plaatsen, die juist
het landelijk debat wil aanjagen. ‘Deze kwestie is zó hot: bouwen rond knopen in
Nederland. Daar zijn we veel te terughoudend in, om Transit Oriented Development
echt te begrijpen als sturingsprincipe. Ik mis een podium om dit hele onderwerp te
verkennen.’ Juist door de vrije ruimte die het O-team kan maken, gekoppeld aan een
concrete opgave op een concrete locatie, kan ook dat landelijk debat aangevuurd
worden. ‘Het gaat om Research & Development, ruimte maken voor kennisontwikkeling. Als je de politieke ambities voor 2050 bekijkt, is de periode van 2020 tot
2050 de tijd dat daaraan gebouwd wordt. Dat maakt de periode tot 2020 dé tijd om te
verkennen, te ontwerpen, een onderzoeksagenda te formuleren. Dat is urgent!’ De
vragen die het O-team in Utrecht naar boven haalt, verdienen een arena die landelijk is,
en op inhoud gevoed wordt. Via een U-bocht is in ieder geval duidelijk dat het Living Lab
dat ook op het Stationsgebied wordt losgelaten dankbaar gebruikt maakt van de studies
die het O-team op heeft geleverd. ‘Super bruikbaar als noties, goede argumentaties,
stevige reputaties, dus materiaal met gezag!’, stelt Florian Boer, één van de
betrokkenen.
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1
hoe ontwerp werkt
In de interviewronde hebben de ontwerpers een prominente plek gekregen. Het O-team
onderscheidt zich door een benadering die ontwerpend onderzoek gebruikt om
opnieuw de opgaven te vinden. Dan is het belangrijk te begrijpen hoe het vakmanschap
van de ontwerper in de trajecten die het O-team organiseert een plek krijgt of in stelling
gebracht wordt. Op basis van de gesprekken met de ontwerpers en met het O-team zelf
ontstaat een beeld van de wijze waarop hierin is gestuurd. In de vergelijking tussen de
vier opgaven wordt als snel duidelijk dat de diversiteit aan ontwerp-opvattingen groot
is. Om daar grip op te krijgen heb ik de ontwerpen ten opzichte van elkaar een positie
gegeven, los van de ordening per stad.
Horizontaal span ik de as op tussen twee polen die zich heel duidelijk aftekenen. Het
grootste contrast spant zich op tussen ontwerp dat convergeert en heel duidelijk een
voorstel, een oplossing presenteert. Het brengt diverse invalshoeken of elementen
bijeen in één helder voorstel. Daartegenover staat ontwerp dat divergeert. Zoals wit
licht door een prisma wordt gebroken in alle kleuren van het spectrum, zo toont
ontwerp dat divergeert het hele spectrum dat achter de opgave ligt. Het vakmanschap
hier bestaat uit het openen van een veelheid aan gezichtspunten, typologische variaties,
en passende referenties.
De tweede as gaat over de sturing die het ontwerp in en aan het ontwikkelproces kan
geven. Die as spant zich op tussen ‘koersen op kompas’ en ‘koersen op bakens’. Beide
brengen de factor tijd en ontwikkeling in, en de manier waarop ontwerp daar inspiratie,
richtig en sturing aan kan geven. Aan het ene uiterste staat ‘koersen op kompas’: er
wordt een ruimtelijke strategie geschetst op basis van een aantal heldere principes.
De globale richting is duidelijk, en wordt bij iedere stap opnieuw geijkt op het kompas
dat je in je handen hebt. De uiteindelijke vorm is daarbij ondergeschikt, die wordt
voortdurend onderhandeld en bepaald naarmate de tijd vordert en het plan zich
letterlijk ontvouwt. Aan het andere uiterste van de verticale as staat ‘koersen op baken’,
waarbij dat eindbeeld juist wel sturingskracht heeft: de blik is voortdurend op het doel in
de verte gericht. Essenties worden heel krachtig benoemd: ze geven licht om op te
koersen. Met het oog op die verte is het hier en nu goed mogelijk een scherpe koers uit
te zetten. Wil je bepaalde doelen of kwaliteiten bereiken, dan moet je nú reeds anders
sturen op structuur en ontwikkelingen. Hiermee stel ik dus de verticale as samen
(koersen op kompas- koersen op bakens). Op die as lijkt zich ook af te tekenen dat de
bovenzijde sterk programmatisch is, waarbij de vorm volgt. De onderzijde is veel
uitgesprokener over vorm.
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Ik heb alle ontwerpers in het interview gevraagd welk beeld volgens hen het meest
sturend is voor hun ontwerp- en of ze daar ook bewust mee bezig zijn. Dat leverde een
selectie van beelden op die ik als ‘iconen’ gebruik om de posities te markeren, waardoor
het veld van ontwerpen zich opspant als in figuur 1. In de interviews heb ik de
ontwerpers expliciet gevraagd hoe, en waar, hun ontwerp sturend is. Op welke manier
wil je een boodschap of een overtuiging overbrengen? Hoe doe je dat op een manier die
ook door anderen gebruikt kan worden? Wat zou, door het ontwerp, nu specifiek in
beweging gezet kunnen worden?

kompas
Marco Broekman
Doetinchem
STIPO
Doetinchem

De Urbanisten
Nijmegen

Ton Schaap, Erjen Prins
Zwolle

Urhahn
Doetinchem

Venhoeven CS
Utrecht
Marc Verheijen
Utrecht

LINT
Nijmegen

Delva
Nijmegen

bakens
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MVRDV
Zwolle

De Zwarte Hond
Zwolle

Arjan Klok
Utrecht

divergeren

convergeren

ZUS
Zwolle

1 / convergerend
Het vakmanschap dat convergentie mogelijk maakt is duidelijk: op zoek naar de angel
van de opgave, en die door heel nauwkeurig ontwerp aanduiden. Opvallend is dat deze
ontwerpers ook zeer te spreken waren over de definitie van het ontwerptraject; de
overzichtelijke periode, het tijdsbeslag, de informatie en expertise die werd aangeboden
om mee aan het werk te gaan. De afronding van het traject was voor hen ook allen
helder, evenals de overdracht van het resultaat aan het O-team. Opvallend is dat Schaap
en Venhoeven heel duidelijk de publieke rol om stads-structuren te maken benadrukken,
als conditie vanwaaruit vervolgens private partijen ook hun investeringen kunnen doen.

FLORIAN BOER/ De Urbanisten:
‘We hadden sterk het gevoel: je moet stedenbouw
hier anders aanpakken. Het kan onderzoekend in
scenario’s, je kan ook één richting uitwerken. Dat
hebben we gedaan, in een vrij complete uitwerking in
een specifiek stadsmilieu met referenties, woningaantallen en m2 bvo. Daaruit blijkt direct ook: dit kan
best een haalbare kaart zijn.’

TON SCHAAP, ERJEN PRINS/ Amsterdam:
‘een goede fietsroute, die goed te befietsen is,
op de goede plek, een elegante route, en dat
tot op de draad uitgezocht.’

TON VENHOEVEN / Venhoeven CS:
‘Dit beeld, de voetganger als basis voor de
stad, wat kun je met zo’n perfect bereikbare
locatie? Die grote hallen staan haaks op de
animatie en diversiteit voor een gebied rond
het station, waar de voetganger de basis voor
de stad is.’
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2/ divergerend
In de rechterhoek zijn de bijdragen van Arjan Klok, MVRDV en LINT te vinden. Hier zit
het vakmanschap in de enorme kennis van typologie, en het naar de opgave toebrengen van deze typologische rijkdom. Alle drie de ontwerpers spreken ook over het
verrijken van de referenties en de taal van de opdrachtgevers en lokale ontwerpers.
LINT en MVRDV nemen daarin vervolgens zelf nog een keer een voorschot, en duiden in
de bandbreedte van mogelijkheden hun voorkeur aan. Arjan Klok benadrukt juist de
noodzaak voor dialoog en iteratie. In deze hoek van het veld was het gevoel: nee, we zijn
nog lang niet klaar. Het traject van het O-team zet iets open, in de verdere bewerking zal
onze professionaliteit pas echt tot z’n recht kunnen komen.

KRIS SCHAASBERG / mvrdv:
‘wij kozen van onze scenario’s
deze als favoriet, provocerend
bedoeld: hou het simpel, dat was
het extreme eraan, doe gewoon
dan doe je gek genoeg…

GERBEN de VRIES/ Lint:
‘Wij hebben de hele Waal getekend, als
landschap, om de relatie tussen dijk en
verstedelijking te tonen, besef van schaal,
waar zitten we in die grotere opgave.
Conclusie: de dijk moet zichtbaar,
herkenbaar zijn.’
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ARJAN KLOK:
‘Ik toon organiserende
principes, die je veel
preciezer naar dit gebied
moet toebrengen, om een
soort opwaartse spiraal te
kunnen organiseren.’

3 / koersen op kompas
Dat gevoel (ons vakmanschap komt pas in een ruimer proces tot z’n recht), leeft ook
sterk bij de ontwerpers die strategieën neerleggen, die zich ruimtelijk alleen vertalen
wanneer ze zich verder ontvouwen. Karssenberg en ZUS geven beiden aan dat een
langere betrokkenheid eigenlijk de enige manier is om ook echt meerwaarde te geven.
Logisch, dáár zit ook de expertise die zij opbouwden in projecten als het RCD/Schieblock.
Als referentie komt dat terug in o.a. het werk van Willem Hein Schenk, maar dan is de
lading anders. Ook Marco Broekman duidt een strategie aan, een stappenplan om op
vier fronten echt anders te denken én te werken aan de positie van Doetinchem.
Interessante overeenkomst tussen deze drie is ook, dat ze alle drie een vondst doen: ze
laten iets oplichten en geven het een cruciale betekenis, die de lokale opdrachtgevers
vooralsnog niet op het netvlies hadden. Meer in de middenpositie is hier bureau
Urhahn, dat net als de andere bureaus de kracht zoekt in begrip voor de makers van de
stad, de programmatische dragers die de ruimte tot leven brengen. Toch is hun
benadering al weer veel preciezer op ruimtelijke kwaliteiten, tot in materialisatie toe.
Niet als ‘zo moet het’, maar als een manier om de (gewenste) functie en stedelijke
hiërarchie leesbaar te maken.

MARCO BROEKMAN:
‘Dit beeld is cruciaal, scenario’s om na te
denken over het programma in de stad,
vervolgens strategisch verplaatsen en
verbinden. Een soort ruilverkaveling op
stedelijk en regionaal niveau loskrijgen.
’basis voor de stad is.’

HANS KARSSENBERG/Stipo:
‘placemaking vanuit ondernemers, dit zijn de
eersten die wij zagen toen we een rondje door
Doetinchem liepen. Dit zijn ‘ankers van
energie’, met deze mensen zou je een
langdurig proces moetenaangaan, dat gaat
over coalities, eigenaarschap. Referentie in de
workshop was Tempelhof.’

KRISTIAN KOREMAN/ zus:
‘peilers benoemen, eerste vormen van
infrastructuur, de drager en de mensen, kijk
naar Encants markt, Barcelona; het is een
beetje zoals de roltrap is uitgevonden, een
rolsysteem voor mensen, dat alles
vervolgens verandert…’

TESS BROEKMANS/Urhahn:
‘Ik zoek dit soort beelden expres. Prachtige plekken,
maar de omgeving doet er niets mee. Dit is de
Veemarkt, één van de vier, er is nog veel meer te
kiezen. Deze plekken zijn het meest kansrijk, met
partijen die iets willen, passend bij de vraag: maak
het centrum sterker.’
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4/ koersen op bakens
De ontwerpen die meer in de richting ‘koersen op bakens’ zitten, werken vanuit een heel
krachtig beeld, of heel krachtige elementen daarin. Dat beeld werkt als een verleiding,
waar direct ook zichtbaar wordt gemaakt wat het vraagt om dit beeld naar de
werkelijkheid te brengen. Die verleiding is in alle drie de gevallen een fundamentele
kracht in het betrekken van ‘buitenstaanders’ in het proces. Verheijen brengt de wereld
van verkeer, stadsontwerp en infra samen; Schenk spreekt juist de grote karavaan aan
maatschappelijke spelers en ondernemers aan die zich met de Spoorzone in Zwolle
verbinden. Het ‘iconische’ dat Delva omarmt, wordt herkend door de opdrachtgevers
als een manier om met een innovatieve en vooruitstrevende oplossing zichzelf landelijk
ook op de kaart te zetten.

WILLEM-HEIN SCHENK / De zwarte hond:
Er moet iets anders zijn, waardoor we veel
sneller kunnen ervaren wat werkt, wat prettig
is. Beeld is nodig waar je met z’n allen in kan
zitten, dat je doet realiseren: hier wil ik in
wonen.’

MARC VERHEIJEN/Rotterdam:
‘Drie voorbeelden, dat ligt voor de hand als
ontwerper, om te laten zien hoe de lijn in de
omgeving landt, niet alleen op dat stukje, maar
een bredere kijk. Het is vooral een benadering,
die grote schaal en beleving op straatniveau
aan elkaar verbindt.’
RENS WIJNAKKER/Delva:
‘Wij zagen de kwaliteit van een klare lijn als
enorme kracht, die we ook losknippen van wat
er achter gebeurt, een zekere onafhankelijkheid
van dijk en wijk.’
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2
wie is aan boord
Het O-team werkt niet aan projecten, maar aan opgaven. Dat maakt dat de kringen
rond het O-team er sterk toe doen: om de juiste kennis aan boord te krijgen, om
betrokkenheid en co-creatie vanaf het eerste begin serieus te nemen, om bestuurders
uit te nodigen het nieuwe begrip van de opgave te adopteren. De vier trajecten van
2016 laten zien dat het positioneren van experts, stakeholders en bestuurders iedere
keer anders tot stand is gekomen. De verschillen leggen op een mooie manier bloot
wat de voorwaarden voor succes kunnen zijn.

experts
Het O-team zelf wordt door alle betrokken steden hoog gewaardeerd als een team van
experts. Door de spreiding van expertise binnen het O-team is het voor velen makkelijk
zich ook daarmee te verbinden. Dat wordt nog versterkt door de expertise die met de
ontwerpbureaus wordt binnengehaald. In de context van het O-team ‘kan het eindelijk
weer over de inhoud gaan’. In Nijmegen leverde dat de blijde verzuchting op, en vonden
waterschap en gemeente elkaar juist in het sleutelen vanuit de inhoud.
Nijmegen laat zien hoe de expertise vanuit de betrokken organisaties ook heel
gericht werd uitgenodigd en gepositioneerd om de ontwerpers in het traject te voeden,
en vervolgens ook kritisch te bevragen. Die experts zijn in de verdere bewerking ná het
O-team traject degenen die aan de slag gaan met hetgeen waar ze zelf de input voor
hebben georganiseerd.
In Zwolle leefde juist sterk het gevoel: we missen bepaalde expertise en kennis.
Met name om de ruimtelijk-economische positionering van stad en spoorzone goed te
kunnen doen. Vanuit die kennisbehoefte is in Zwolle, naast de ontwerpers, Pieter
Tordoir uitgenodigd die een stevig verhaal wist te brengen. De waardering daarvoor
was groot; zeker omdat dit verhaal een podium kon krijgen waar veel betrokken
stakeholders en bestuurders er ook kennis van konden nemen.
In de overdracht van het O-team ná het traject in Zwolle, en ook in Doetinchem,
komt ook de behoefte aan een nieuwe vorm van expertise naar voren. In beide gevallen
gaat het om iemand die in staat is programmatisch verbindend te sturen en actief op
zoek te gaan naar ontwikkelingen/spelers/initiatieven die het ontwikkelingspad van het
gebied verder brengen.

stakeholders
Belangrijk perspectief in de actuele praktijken in de ruimtelijke ontwikkeling is de rol van
‘stadmakers’: sterk uiteenlopende spelers die niet persé vanuit een ruimtelijke agenda
werken, maar een belangrijke rol hebben in karakter, betrokkenheid en functies van
gebiedsontwikkeling. In de vier trajecten valt op dat Nijmegen met name een experttraject is geweest, evenals Utrecht. Doetinchem heeft zelf een sterke cultuur van
samenwerking met de stakeholders direct in en om het stedelijk centrumgebied- maar
die cultuur reikt niet tot het schaalniveau van de regio, daar is geen zicht op
stakeholders en programma’s. De grote uitzondering is Zwolle, waar de beide
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momenten met de ontwerpers en het O-team een groeiende kring van betrokken
‘vrienden van de Spoorzone’ zag. In de interactie met de ontwerpers is hier veel voeding
vandaan gekomen, maar er is tegelijk iets merkwaardigs aan de hand. Alle ontwerpers
zetten vraagtekens bij de capaciteit van alle stakeholders om de voorgelegde ontwerpen
op de juiste manier te ‘lezen’, juist ook in hun verscheidenheid. De andere kant op geldt
ook: hoe representatief zijn de opmerkingen en inbreng die vanuit die deelnemers bij de
ontwerpers terecht komt? In de (ontwerp)benaderingen van met name Stipo/Hans
Karssenberg, ZUS, Urhahn/Tess Broekmans is het in actieve dialoog ontvouwen en
uitbouwen van de bijdrage van stakeholders aan dit soort ontwikkelingen de sleutel.
Maar dat vraagt andere condities- wat in de advisering vanuit het O-team ook wel wordt
benoemd.
In twee gevallen heeft het O-team zelf heel actief stakeholders opgezocht om met
uit te nodigen of uit te dagen zich te verhouden tot de opgave die zichtbaar werd in het
traject. In Doetinchem is met de directie van het Slingeland Ziekenhuis gesproken, in
Utrecht met de directie van de Jaarbeurs. Beide gesprekken zijn open gevoerd, niet
gestuurd vanuit een bestuurlijke agenda. In beide gevallen gaat het om grote lokale
spelers, waar door het bestuur juist al andere deals mee gemaakt zijn. Dat levert
uiteraard de nodige ambtelijke stress op, maar is tegelijk het hart van het O-team:
voortdurend de opgave aanraken en op tafel brengen.

bestuurders
Betrokken bestuurders zijn essentieel, vanaf de eerste stap moet het werk van het
O-team bestuurlijk verankerd worden. Als dat ontbreekt, blijkt ook dat de bijdrage van
het O-team vleugellam blijft- dat lijkt zich met name in Doetinchem te hebben
gewroken. Daar is het O-team onderdeel van een gemeentelijk project gebleven, en is
om die reden ook het op inhoud betrekken van bestuurders als ‘te risicovol’
geannuleerd.
In Nijmegen en Zwolle was de lijn met bestuurders stevig geregeld, vanaf het
begin. In beide gevallen is het juist ook voor bestuurders een groot plezier om vanuit de
inhoud uitgedaagd te worden. Met name in Zwolle is hierop door de gemeentelijk
projectdirecteur Spoorzone sterk gestuurd, omdat hij via deze bestuurlijke route de stap
van een infraproject naar een gebiedsontwikkeling wilde maken. De betrokken
wethouder stond hier ook voor open, gevoed door het plezier van werken vanuit
inhoud.
In Utrecht is het contact tussen O-team en het bestuur iets waar de projectorganisatie pas in de tweede instantie op het netvlies heeft gekregen. Er was frequent
contact tussen projectorganisatie en stadsbestuur, waardoor direct contact met het
O-team niet als direct nodig werd beoordeeld. Juist in de analyse van het O-team werd
de politieke wind van dit moment in Utrecht een belangrijk motief in het opstuwen van
de ambities voor echt stedelijke kwaliteiten in het plan. In het verhaal van Utrecht is dan
ook terug te lezen, dat de expertise en referenties best een plek hadden kunnen krijgen
in het Structuurplan-proces, om zo ook in het stadsdebat tot een inhoudelijke en goede
uitwisseling te komen. Een publieke les, juist ook met de politiek.
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3
traject is ook ontwerp
Het O-team wil in de trajecten waarin ze werkt niet studieus werken-het zijn projecten
waar in de woorden van de betrokken projectleiders ‘druk op de ketel staat’, waar ‘geld
de grond in moet’, waar ‘de betonmolens al staan te draaien’ of waar zelfs ‘een tijdsklem’ op zit. Heel concreet moet er dus gewerkt worden, en een alternatieve koers zal
eerder buikpijn opleveren dan opluchting. Dat maakt de trajecten anders dan meer
studieuze ontwerpend onderzoeken: ze hebben zich te verhouden tot de logica van een
draaiende motor.
Om open én operationeel te kunnen zijn is, met een blik op de trajecten van afgelopen
jaar, het maken van een helder proces-ontwerp voor de trajecten van het O-team een
belangrijke voorwaarde voor de mate van succes. Daarin zijn drie onderdelen van
belang: sturen op timing, dynamiek, nazorg.

timing is tijd maken
Het O-team komt en ‘gooit de boel open’. De openheid van het proces is essentieel,
maar kan ook als bedreigend worden ervaren. Vanuit het proces-ontwerp is het
belangrijk om, in antwoord daarop, te zorgen dat de kernwaarden van de deelnemers
worden beschermd. In de projectorganisaties waarmee gewerkt wordt, is de timing -en
daarmee voortgang- belangrijk. Het synchroon krijgen van het proces van het O-team,
of beter nog: het afbakenen van een periode waarin alle betrokkenen zichzelf en elkaar
de tijd en ruimte gunnen om verder te komen. In Nijmegen is dat heel helder gedaan,
door het ontwerpen van het proces waarin het O-team met de ontwerpers voorbij
kwam, maar ook daarna: de partijen spraken naar elkaar uit drie maanden de tijd te
nemen om samen de consequenties te onderzoeken en te proberen tot een nieuwe
uitkomst te komen. Doetinchem liet zien, dat de opening in het proces niet gemaakt is.
Daarmee is de opbrengst van het O-team eerder een onderdeel van een project- dan dat
het aan de basis gaat raken. Ook in Utrecht is de ervaring van de druk van het
Structuurplan-proces zo sterk, dat het werk van het O-team daar niet expliciet in wordt
verweven. Timing, tijd maken is een absolute voorwaarde de logica en dynamiek van de
betrokken organisaties te honoreren. Timing, tijd maken is ook een absolute
voorwaarde om voorbij projectsturing te komen.

dynamiek is openen en sluiten, divergeren en convergeren.
Een open proces, dat zich op inhoud laat voeden, vraagt ook sturing op voortgang, en
vormen om die voortgang te markeren. Door de werkwijze van het O-team is er een
periode waarin het O-team in gesprek met de opdrachtgevers op zoek gaat naar de
eigenlijke vraag, de mogelijke bijdrage die het O-team kan leveren (de O- van Overleg,
in de logica van de Vijf O’s van het O-team). Dit is een eerste fase van divergeren en
convergeren, die echter voor een groot deel achter de schermen plaatsvindt. De
ontwerpers komen in de stap die daarop volgt aan boord. Hun bijdrage is het meest
zichtbare en concrete deel in het traject van het O-team: het hart van de werkwijze.
Zij beginnen ook weer aan een proces van divergentie en convergentie.
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Uit de trajecten blijkt dat dit moment heel verschillend is georganiseerd. In
Nijmegen was het een stevige workshop, waarin de ontwerpers al een eerste pitch
deden en direct de diepte in gingen met de ruime kring van betrokken experts. In
Utrecht lag het accent ook op de ontmoeting van experts, haast een keukentafelgesprek
in het atelier. Doetinchem was een workshop, maar de aanloop daarnaartoe door de
betrokken ontwerpers was te sterk verschillend om het een heldere start te laten zijn.
Het helder markeren van de overgang naar de fase van ontwerpend onderzoek is een
belangrijk moment, dat meer gevierd en gemarkeerd kan worden. Dat geeft vervolgens
ook de opstap naar een explicietere afsluiting van het ontwerptraject. Binnen het
ontwerptraject is dan ook een duidelijker choreografie van het proces van informeren,
uitwisselen en positie en afronding/vervolg te maken- een trits die Arjan Klok naar voren
haalde als de Amsterdamse methode om alles in drie aparte gesprekken onder te
brengen.

nazorg
Waar het O-team ontzettend op gewaardeerd wordt, is de nazorg: beschikbaar zijn en
meesturen in het verwerken van de resultaten van het ontwerpwerk en het O-team
advies. Het informele karakter van het voortraject spiegelt zich in het natraject. Beide
zijn essentiele schakels in het werk van het O-team, maar grotendeels onzichtbaar. Toch
hangt het succes van deze fases sterk aan het persoonlijke van de leden van het O-team.
In Nijmegen ging het om de expertise om op creatieve manieren de rekenmodellen
van gemeente en waterschap op elkaar te binden; in Zwolle ging het om het meekrijgen
van voltallig stadsbestuur en gemeenteraad in een aanpak die niet alleen op een
investeringsbeslissing, maar ook op een visie op de stads gestoeld is. In beide gevallen
wordt door de betrokkenen juist de presentatie en persoonlijkheid van het O-team als
doorslaggevend ervaren. En is er behoefte aan een blijvende vorm van betrokkenheid
van het O-team als ambassadeurs van de opgave.
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4
bestemming: opgave
Het O-team is aan het werk gezet als ambassadeurs van de opgave: concrete lokale
vragen verder brengen door ze te verbinden en zichtbaar te maken als symptoom of
voorbode van grotere achterliggende transities en patronen.
Het O-team wil een barometer zijn. In de systeemverandering die in de RO is
ingezet is decentralisatie van bevoegdheden een leidend principe: het rijk trekt zich
terug op die agenda. De urgentie van een ‘mooi NL’ is in het jaar van de Ruimte daar
onomwonden aan toegevoegd. Een dubbele beweging dus, en de vraag is: wie gaat
daar dan over? Het O-team is juist daar op z’n plek, waar het systeem gaten laat vallen.
Waar eigenaarschap niet goed geadresseerd kan worden. Waar samenwerking nét niet
operationeel kan worden gemaakt. Wat laten de vier projecten van afgelopen jaar
daarvoor zien? Op drie niveaus raakt het O-team een vacuum.

binnen het projectdenken
Het eerste niveau waar de opgave onaangeroerd blijft, is binnen het projectdenken.
De verhalen van het Ziekenhuis in Doetinchem, de terughoudendheid om de deal met
de Jaarbeurs ‘open te breken’, de rondgerekende GREX van Nijmegen, de in de
organisatiewijze besloten logica van de spoorknoop in Zwolle. Die logica is krachtig om
tot realisatie te komen, maar de pendelbeweging terug, naar het waarom van die
realisatie, en het ijken op de veranderende context is iets dat veelal niet in de
organisatielogica een plek heeft. In het werk van het O-team komt natuurlijk naar voren
dat dit geen onwil is, of onkunde. Vaak staat er gewoon te veel op het spel. Planschade is
een zwaard van damocles, dat boven iedere onvoorziene beweging hangt.
De vraag is hierbij dus: hoe is het pendelen tussen opgave en uitwerking beter te
organiseren in grote, samengestelde en complexe projecten die door een doel- en
taakgerichte projectorganisatie worden uitgevoerd?

ambassadeurs en agenten
Het tweede niveau wordt eigenlijk zichtbaar bij de overdracht van het O-team.
Het O-team is als (tijdelijke) ambassadeur van de opgave in staat om de aandacht
daarop te richten, de expertise daaromheen te mobiliseren en de bestuurlijke kracht in
te brengen om het ook echt door te zetten. Maar duidelijk wordt ook dat er behoefte is
aan actieve, verbindende ‘agenten’, mannen/vrouwen die aan het werk gaan om de
opgave in een voortdurend bewustzijn dagelijks concreet te maken. De ‘gebiedschoreograaf’ die in Zwolle werd voorgesteld, en de vergelijkbare rol in Doetinchem
programmatische kansen op de schaal van de regio op de radar van de stad te brengen
zijn daar glasheldere uitingen van. In beide gevallen blijkt de intentie om zo’n rol vrij te
spelen en in te vullen aanwezig, maar de ocncrete invulling loopt spaak. In Zwolle
omdat de competenties en kwaliteiten van zo’n ‘agent’ zich niet makkelijk laten vangenwaardoor je snel in de verkeerde hoek zoekt. In Doetinchem omdat de bezuinigingen in
het ambtelijk apparaat geen context geven voor een dergelijke, ogenschijnlijk
ongewisse functie.
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patronen en paradigma
Het derde niveau is het landelijk debat, de ‘research & development’ voor ruimtelijke
opgaven die landelijk belang hebben. Het O-team is in staat én heeft mandaat om wat
lokaal speelt te gebruiken op het niveau van het rijk én op het niveau van het nationale
vakdebat op tafel te leggen.
Daarin kan het O-team het patroon van wat lokaal speelt duiden, en daarmee
toepasbaar of herkenbaar maken voor andere locaties met een vergelijkbare opgave.
Een dergelijke benadering zou kunnen passen bij de aanpak van de dijk & wijk en
Nijmegen.
Sterke nog is echter het signaleren en agenderen van een paradigmawisseling.
Dat is wat zichtbaar wordt in de benadering rond het station van Utrecht als een TransitOriented-Development. Dat schemert achter de vraag naar een ruimtelijke strategie
voor een centrumstad waar krimp en programmatische verdunning de condities zijn om
via nieuwe wegen te bouwen aan ruimtelijke kwaliteit- Doetinchem. Dat is ook wat
eigenlijk het niveau is om te duiden waarom het zo lastig is om een functieprofiel te
maken voor de gebiedschoreograaf- een nieuw woord voor een nieuwe tijd.
Dit zijn observaties na een eerste jaar O-team. De aanwezigheid van het O-team heeft
zich daarin vooral gericht op de projecten zelf- naast de vier projecten die dit essay
informeerden nog een handvol kleinere projecten en een andere handvol projecten die
in de verkennende aanloop-fase zitten. De komende maanden is een publiek verhaal in
het landelijk discours een logische stap: het O-team schakelt door.

31

Onderweg met het O-team: 4 sleutels

INZICHTEN
VAN HET
O-TEAM
Inmiddels schrijven we februari 2017. Het eerste jaar van het O-team is afgerond en
opgerold, er zijn een aantal nieuwe projecten opgestart en het O-team is in samenspraak met het ministerie bezig met nadenken over overdracht naar een nieuw team.
Vanwege de aanbestedingsregels.
Met enige distantie is het nu goed mogelijk om met het O-team te spreken over
wat nu echt de ontdekkingen waren in het afgelopen jaar. En waar voortschrijdend
inzicht ook helpt om lessen te formuleren voor de methode van het O-team. Minder
dan aanvankelijk gaat het over systeemverandering- meer gaat het over vakmanschap
van ontwerper en opdrachtgever. Minder over een interventie, maar veel meer een
oproep aan lokale partijen om zélf de prikkels voor deze noodzakelijke periodieke
omweg in te bouwen. Het onderscheidende van het O-team ten opzichte van een
regulier bureau en andere Rijks-instrumenten laat zich veel beter benoemen.
En daarmee ook het ongemak van een veranderstrategie die met een veelheid van
pilots werkt, zonder een lerend mechanisme of een organiserend verhaal. Dit zijn de
inzichten van het O-team.
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‘Ik heb het aan het begin, bij de publieke start van het O-team heel scherp gesteld,’ zegt
Geurt van Randeraat: ‘de kwaliteit van de gebouwde ruimte is één op één gerelateerd
aan de kwaliteit van de opgavestelling aan de voorkant. We hebben het vaak over het
vak van de ontwerper, maar de vraag formuleren is ook een vak. Het mooie aan het
O-team is dat we een proces hebben om met het vakmanschap van de ontwerper, het
vakmanschap van de opdrachtgever verder te brengen.’ Zeker, stelt Joost Schrijnen,
maar wil daarbij onderstrepen: voor de goede vraag, moet je onderzoek doen. Je moet
werken aan het vermogen om de vraag open te stellen. ‘Te vaak wordt de vraag
weliswaar verkent, maar met gesloten agenda’s. Het is de vraag of de ontwerper dat
doorziet, en zich dienstbaar maakt aan de openheid in plaats van een oplossing.
Afgelopen jaar heeft mij geleerd dat je opdrachtgevers én ontwerpers samen moet laten
zoeken, en dat zoeken is een creatief proces. Het O-team heeft verschillende
‘ontwerpers’ vanuit hun eigen expertise en ervaring ingezet om het gesprek over de
opgave te kunnen voeren. Met de vragende partij werd het mogelijk verschillende
richtingen te bespreken en scherp krijgen wat de essentie van de opgave is. En wat en
wie nodig is om dat weer verder te brengen.
Daarom kunnen we als belangrijkste inzicht formuleren:

1 Om het beste antwoord te vinden
heb je de beste vraag nodig
Hilde Blank gaat daarop verder, en stelt: ‘Je moet niet vergeten: het O-team is opgericht
voor de fase waarin je normaal gesproken als ontwerper überhaupt niet wordt ingezet.
Het is de fase waarin vanuit beleid, vanuit planologie, maar niet vanuit ontwerpend
onderzoek wordt gewerkt’, Om te vervolgen: ‘En het is eigenlijk de enige fase waarin je
echt scherp mag zijn, uitgesproken. Dat is direct ook de reden om meerdere bureaus
naast elkaar te zetten: tunnelvisie vermijden en ruimte maken voor collegiale interactie.
Dat is iets dat we in de komende periode sterker nog willen organiseren in onze
trajecten. We zetten ontwerpers in op een manier die iedereen ontzettend veel plezier
geeft, omdat we ze aanspreken en uitnodigen op hun kennis en ervaring, in een vrije
rol.’ Schrijnen onderstreept het belang om meerdere ontwerpers naast elkaar te zetten:
juist de diversiteit aan benaderingswijzen helpt in het proces om de vraag te
verscherpen.
Geurt van Randeraat wijst terug naar de situatie in Zwolle, waar bij het eerste gesprek
een heel boekwerk met plannen vanuit de afgelopen jaren op tafel kwam. ‘Het was zo
duidelijk: het gaat niet om de kwaliteit van de plannen, het gaat om de verandering van
de vraag bij de opdrachtgevers en de veranderende context. Rekening houden
daarmee, met die wispelturigheid, zit nog niet in ons systeem. We zijn als opdrachtgevers te vaak middelmatig, we stellen ontwerpers een halve vraag in de hoop op een
heel antwoord. Dat leidt tot misplaatste verwachtingen in het ontwerp, gedoe, verspilde
energie. Het allerbeste komt alleen tot stand als opdrachtgevers hun vak serieus nemen,
door ontwerpers uit te dagen met hun vak bij te dragen. Wat je dan samen ontdekt is
één, maar dat heeft nog bewijslast nodig. Ontwerpend onderzoek is aan de voorkant
oefeningen doen, om te verkennen wat je tegen komt als je het proces werkelijk met
elkaar in gaat. Dat is wat we in Nijmegen mooi hebben zien gebeuren.’
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Daarom kunnen we het tweede inzicht van het O-team benoemen:

2 Het (her)formuleren van de opgave
vereist een creatief proces
Het grote dilemma waar het O-team daarop stuit, is de dominantie van projectsturing.
Dat maakt de trajecten van het O-team een uitzondering, maar levert ook de vraag op:
wat is de impact? Hoe wordt het effect blijvend?
‘Wat ik echt heb leren zien afgelopen jaar, of een antenne voor heb ontwikkeld, is hoe
sterk het projectgericht werken is doorgeslagen’, vertelt Hilde. De vragen die het O-team
bereikten waren in zekere zin altijd al een doorbreken daarvan, het toelaten van de
vraag: ‘is dit het nou wel?’. De vraagsteller stelt zich daarmee kwetsbaar en open op, en
het O-team ging daar omzichtig mee om. ‘Maar ik heb ook gezien dat dat steviger mag.
Altijd is je project onderwerp van een context. Zie bijvoorbeeld de vondst van ZUS in
Zwolle, een heel duidelijk statement dat je via je projectsturing nooit zal ontdekken. Wij
willen zien wat er gebeurt als je het ontwerp in die projectwereld een andere plek geeft.
Te vaak is die beperkt tot een dienende rol: tekenen wat de ander bedenkt.’
Joost Schrijnen trekt het naar een ander niveau: ook politiek wordt er afgerekend op
projectcriteria: planning en eerste palen, budget en grondexploitatie, contracten en
convenanten. Terwijl de samenleving steeds meer vraagt en afrekent op wat hij ‘de
culturele daad van het stadmaken’ noemt. Niet als verwijt, maar als een gegeven dat bij
deze tijd hoort en vraagt om een actief antwoord. ‘We problematiseren met het O-team
het vraagstuk hoe private belangen passend gemaakt worden voor het publiek domein.
We zijn daarbij niet van de instituties, of van de overheid, maar maken een positie
helder waarin het belang van dat publieke domein weer centraal gesteld kan worden.
Niet als optelsom van deelbelangen, maar als een inspirerend verhaal waar deelbelangen aan bij gaan dragen.’ Dat het O-team als een gerespecteerde, onafhankelijke
partij hierin wordt betrokken, maakt het mogelijk om kritisch naar de opgave te kijken,
niet gehinderd door voorkennis of oude afspraken. De padafhankelijkheid kan worden
bevraagd- en waar nodig doorbroken als de motieven die het O-team daarvoor boven
tafel brengt sterk zijn.
Daarom is de derde observatie van het O-team heel duidelijk in het verlengde van de
tweede te plaatsen:

3 Projectsturing is goed voor voortgang
maar belemmert zicht op de opgave
Dit is een belangrijk inzicht. Dan is het ook van belang te kijken naar de voorwaarden
om voorbij het projectdenken te geraken. Anders dan een ingehuurd bureau heeft het
O-team een vrije, onafhankelijke positie. Dat is absolute voorwaarde om vondsten en
inzichten ook echt boven tafel te krijgen en in stelling te brengen. ‘Kijk naar wat Ton
Venhoeven in Utrecht kon zeggen. Was dat in opdracht geweest, zonder de context die
het O-team bouwt, dan was dat ruzie geweest. Nu was het te richten- en effectief te
maken’, stelt Hilde. Het gaat om een open, enthousiaste en gedreven manier om de
vragende partij verder te helpen- niet te veroordelen. Het vakmanschap van ontwerpers
is daarbij ontzettend behulpzaam.
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Geurt van Randeraat trekt het idee van ‘ontwerp’ nog breder. ‘Ik heb gezien hoe we in
het afgelopen jaar de wereld van ontwerp hebben ingezet, maar dat wanneer we die
aanvullen met de wereld van wat ik maar maatschappelijk programmadenkers noem…
dat er dan een wereld te winnen is.’ Die kant gaat over kennis van de exploitaties, de
realiteit van het programmatisch gebruik, niet alleen de wensen maar ook de praktijk en
dynamiek van gebruik. ‘Ik ken die discipline vanuit ons eigen bureau, SITE, maar zie het
ook bij anderen steeds verder ontwikkelen. Vaak was het volgordelijk: maar het is juist
fascinerend die twee te integreren. Ja, iedereen roept dan ‘o! rekenen en tekenen
tegelijk! Maar dat is te plat, het gaat verder, om nieuwsgierigheid naar: wat gaat er daar
nou gebeuren? Hoe komt die tekening tot leven Naast de verbeelding van de vorm, gaat
het om de verbeelding van het gebruik.’
Joost Schrijnen is degene die in zijn rol als voorzitter O-team op een aantal plekken
(Nijmegen, Doetinchem, Utrecht) ook de ‘vlucht voorwaarts’ maakte: gesprekken met
stakeholders als Jaarbeurs en ziekenhuis. ‘De opgave-verruiming is alleen zinvol als het
zich ook kan verbinden met deze spelers. Ik ben zeer nieuwsgierig naar de personen in
kwestie, die erover gaan. In die gesprekken ontmoet ik verrassing, en door met
meerdere ontwerpen te komen begrijpen zij: dit zijn manieren van denken, uitnodigingen. Bij 1 ontwerp ben je een handelsreiziger, en is de reflex: angst, val mij niet
lastig.’ Deze actieve opstelling is dus echt iets anders dan ‘faciliteren’, het is actief
mediëren, bemiddelen, als een makelaar. Dat vraagt onafhankelijkheid, belangeloosheid. ‘Maar vervolgens heb je wel in de hele hiërarchie, in de hele lijn betrokkenheid
nodig. De buitenroute maakte het O-team effectief, maar het werk zit ook echt in de
verankering terug in de lijn.’

4 Openheid voor de opgave vraagt onafhankelijkheid,
en goed gepositioneerd vakmanschap
Een tijdelijk, buiten-gewoon proces dus, een uitzonderingssituatie. Maar wat gebeurt er
daarna? Hoe blijft de pendelbeweging voor het ijken van opgave en project doorgaan?
Hilde Blank steekt de hand in eigen boezem en zegt, terugblikkend: wij moeten als
O-team nog veel scherper in ons eindadvies formuleren wat de opgave is, zoals die
zichtbaar is geworden. De overdracht gaat er om dat er een aanleiding of uitnodiging
is om op later moment, zelfstandig opnieuw die pendelbeweging te gaan maken.
We hebben echter ook gezien dat veel lokale overheden niet meer de capaciteit en
kwaliteit hebben om dit zelf te doen. Een stap terug zetten, uit het project, en de opgave
en het project weer tegen het licht houden. Het inbouwen van die prikkel is essentieel
voor het langer vasthouden van de impact. Geurt van Randeraat beaamt dat, en trekt
het door naar het vinden van nieuwe woorden en nieuwe rollen. ‘Zoals we de gebiedschoreograaf in Zwolle formuleerden, zo moeten we actief op zoek naar mandaat en
profiel van mensen die tussen de lijnen ingezet gaan worden, de vrije nummer 10, de
libero in sporttermen. Als O-team hebben we een enorm netwerk, dat kunnen we veel
actiever ook gebruiken om de juiste referenties en competenties voor deze vrije rol ook
bij de projectorganisaties tot leven te brengen.’
Het houdt ook niet op bij het O-team. Van Randeraat benadrukt: er is ontzettend veel
vernieuwing in het vak, heel veel mensen zoeken naar methodes om met dit soort
vraagstukken om te gaan. Kijk ook terug naar het ontstaan van de opleiding Master City
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Developer, begin jaren 2000, toen de gemeente Rotterdam constateerde: het profiel
voor de professional die we nodig hebben voor de ontwikkelingen na de Kop van Zuid is
een schaap met vijf poten en dertig jaar ervaring. Die zijn er niet zoveel- dus we moeten
mensen gaan opleiden. Joost Schrijnen sluit daarop aan, en onderstreept: het gaat om
het maken van de juiste condities. Het O-team biedt die mogelijkheid, maar dat is niet
exclusief aan het O-team voorbehouden. ‘U kunt het ook zelf! Vraag drie bureaus, regel
een onafhankelijk projectleider, neem de ruimte, bepaal de tijd. Deze methode is de
sleutel, niet dit O-team.’ Met het aantrekken van de markt, na de crisis, blijken veel
gemeentes echter nog niet zover dat het apparaat op sterkte is gebracht en pro-actief
deze stappen kan zetten. Het is nog te veel overleven en reageren op de markt. Daarom
is het vijfde inzicht urgent te noemen:

5 Kennis, kunde en capaciteit moeten lokaal
opnieuw opgebouwd worden
Als dat lokaal de opgave is, wat is dan het verhaal richting het Rijk, als opdrachtgever
van het O-team? Alle drie de leden van het O-team beseffen zich terdege, dat het werk
van het O-team in de concrete projecten nog te dun is als casuïstiek om uitspraken te
doen die over de transitie van het RO-systeem richting omgevingswet gaan. Of dat er
ook zoveel andere praktijken zijn waar die kennis wordt opgedaan, dat het arbitrair is
om die uitspraken louter tot het werk van het O-team te beperken. Van Randeraat: ‘ik
proef een soort veranderlust, als het gaat om de omgevingswet. Overal wordt
geexperimenteerd en met verlangen over verandering gesproken, maar het lerend
vermogen is heel ongericht.’ Dat hangt samen met een observatie die elk van de drie
leden doet: het is opvallend hoeveel ‘pilots’ er zijn, maar hoe beperkt die van elkaar
leren en zich ook actief tot een duidelijke agenda. ‘Gaande het jaar werd ons steeds
meer duidelijk: het Rijk is weliswaar teruggetreden, uit het domein van de ruimtelijke
ordening, maar is als opdrachtgever van tal van pilotprojecten. De vraag die daardoor
op tafel ligt is: wat is centraal nodig om lokaal inspiratie en sturing te geven aan de juiste
projecten?’. Van Randeraat aarzelt: ‘bij Wateradaptatie zag ik dat ook, maar heb ik het
voor mezelf rechtgepraat: de urgentie is zo groot, een schot hagel met een zaadbom van
pilotprojecten- dan zal zeker wat opbloeien dat klopt. Misschien helemaal zo gek nog
niet. Maar bij de omgevingswet is die transitie zo giga, terwijl alle pilots zeer op de tast
zijn.’
Joost Schrijnen is stellig: ‘We hebben echt iets te pakken met deze methode van het
O-team. Het is iets dat anderen niet doen, het is iets waar lerend vermogen vanuit gaat.
Op locatie bewijst het zijn meerwaarde, maar de terughoudende scepsis bij de leden
van het O-team is gebleven als het gaat om de rol die het Rijk hiermee neemt. Pas als we
een paar jaar verder zijn, kunnen we zeggen wat dit betekent- daar past nu
bescheidenheid.
Wat wél zo is: De complexiteit neemt toe! Dan is het nog belangrijker om in dit soort
ontwikkelprocessen niet normatief, maar creatief te sturen. Wat ik zie is dat we dat in
interessante trajecten echt hebben kunnen be-oefenen. Maar dit is ook nog het
traditionele domein van de RO. Die blijft- maar er komen zaken bij. Hoe gaat het straks
werken om deze open en scheppende aanpak in complexe domeinen als luchtkwaliteit,
geluidsoverlast, de gezonde stad: dat vraagt in toenemende mate het politiek maken
van de inhoud. Het verhelderen van keuzes, consequenties, maar ook van
mogelijkheden en alternatieven. De traditionele RO blijft- er komen nieuwe arena’s bij.’
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Hilde Blank vult aan: ‘Nieuwe opgaven? We zien dat eigenlijk overal al aan gewerkt
wordt- maar waar wordt de opgave daarvan gedefinieerd? Het Rijk heeft daar altijd wel
een rol in genomen. Dat hoef je ook niet allemaal zelf te doen- je kan je voordeel doen
met wat elders wordt onderzocht en getekend. Maar mij valt op dat het zo gescheiden is
van wat er in de universiteiten gebeurt. Dat de praktijk van pilotprojecten zo kleinschalig
blijft, dat er geen grote lijnen uit gehaald worden.’

6 Wanneer het rijk op inhoud weer verhaal bouwt
kunnen pilots zichzelf ontstijgen

Terug naar het begin. Bij aanvang van het O-team was de veronderstelling van minister
Schultz van Haegen dat er noodzaak is om op lokaal niveau de opgaven scherper te
stellen om zichtbaar tot meer ruimtelijke kwaliteit te komen. Zij zag ook dat hierbij een
steun in de rug vanuit het RIjk welkom zou zijn, een extra impuls om het ontwerp niet
alleen in het formuleren van oplossing, maar juist in het formuleren van de opgave te
betrekken.
Ja, zegt het O-team na een jaar. De veronderstelling van de minister klopte.
Het is hard nodig om de vraag aan de voorkant integraler, scherper en inclusiever
te formuleren.
En ja, daarvoor is het nodig om tijd en openheid te vinden, om ook echt bij die
opgave te geraken;
En ja, een kort en efficiënt georganiseerd open proces met
stakeholders/gebiedspartijen lijkt daarbij het meeste op te leveren;
En ja, daarbij geeft een brede inzet van ervaring en vakmanschap van ontwerpers
echt nieuw perspectief op een goed geformuleerde opgave.
Het O-team en de methode die zich daar heeft ontwikkeld is daarbij van betekenis.
Op de locaties waar gewerkt is, is een verschil gemaakt.
Maar het O-team an sich is niet genoeg. De opgave is om de impact van deze
werkwijze te verbreden, en de verweving met een bredere rijksagenda, landelijk debat
en onderwijs actief verder vorm te geven.
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colofon
onderweg met het O-team,
essay over ervaringen, observaties en inzichten na 1 jaar O-team
februari 2017
een uitgave van het ministerie van I&M
onderzoek, verwerking, teksten: Arie Lengkeek / commongrounds
in opdracht van: het O-team, Joost Schrijnen, Hilde Blank, Geurt van Randeraat
ondersteund door: Elien Wierenga, Mike Emmerik, Ramon Rodrigo (Ministerie I&M)
met dank voor hun bijdragen aan:
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Arjan Klok, Wim Korf, Kristian Koreman, Martin Mulder, Marlies de Nijs,
Kris Schaasberg, Ton Schaap, Willem Hein Schenk, Yana van Tienen, Ton Venhoeven,
Marc Verheijen, Gerwin de Vries, Rens Wijnakker.
alles uit deze uitgave mag, voorzien van correcte bronvermelding,
gebruikt en gedeeld worden.
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