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W A T  W A S  Z O  B I J Z O N D E R A A N T E R U G I N  O M L O O P



Nieuw aan de pilootprojecten Terug in Omloop is dat ze niet enkel inzetten op 
ontwerpend onderzoek, maar dat een heel andere expertise, metier of kunde (of hoe je 
dit ook kan noemen) mee aan tafel schuift - de zogenaamde ‘project- of 
procesregisseurs’

5 PROJECTREGISSEURS



In complexe herontwikkelingsprojecten, waar diverse private, publieke en lokale 
belangen spelen, is een neutrale, faciliterende stem belangrijk. Iemand die het proces 
begeleidt, het overzicht behoudt en af en toe een duwtje in de juiste richting geeft. 
Iemand die geen eigen belangen heeft in het project, maar er wel voluit in gelooft en 
bijstuurt vanuit zijn inhoudelijke expertise.

EEN ONAFHANKELIJKE BEMIDDELAAR/ ONDERHANDELAAR/ BRUGGENBOUWER



Zo’n proces van voortdurend overleg en flexibele ontwikkeling heeft meer kans om alle 
betrokkenen aan boord te houden en later ook de nodige engagementen te krijgen om 
het eindscenario ook daadwerkelijk te realiseren.

ONTWERPEND ONDERZOEK ALS INSTRUMENT VOOR VISIEVORMING & ONDERHANDELING



Een gezamenlijk opgesteld, transparant financieel rekenmodel zorgt voor vertrouwen 
bij de onderhandelingen. Private en publieke actoren spreken dan dezelfde taal en 
kunnen samen zoeken naar een evenwicht tussen financiële parameters en 
maatschappelijke belangen.

EVENREDIGE VERDELING VAN LUSTEN & LASTEN



Het loont de moeite om een blik te werpen over het muurtje en het gesprek aan te 
knopen met de buren.

SAMENWERKEN OVER DE PERCEELSGRENZEN HEEN



Wie beweging wil krijgen in een complex gebied moet op maat werken en de kansen 
grijpen die zich aandienen. Maatwerk is nodig om het project af te stemmen op de 
draagkracht van de stakeholders, het engagement van de betrokken bedrijven, de 
verwachtingen van het lokale beleid en de noden van de buurt.

WERK OP MAAT



Complexe herontwikkelingsprojecten kunnen er baat bij hebben dat niet alles netjes 
vooraf is uitgetekend en uitgerekend. In sommige gevallen is het net voordelig om wat 
traagheid in het proces in te bouwen.

BOUW TRAAGHEID IN



Met een intentieovereenkomst spreken een aantal partijen de intentie uit om samen 
een bepaald doel te bereiken of om later een uitgewerkte 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

SLUIT EEN INTENTIEOVEREENKOMST AF



Tijdelijk een functie onderbrengen in een onderbenutte ruimte behoedt die ruimte vaak 
voor verdere verloedering of verwaarlozing

BRENG NU AL EEN NIEUWE DYNAMIEK IN HET GEBIED



Met sancties en gunsten alleen – de spreekwoordelijke stok en wortel – bereik je zelden 
een voldoende resultaat. Een lokale overheid kan zich ook veel actiever mengen in het 
stadsontwikkelingsproject en zich aandienen als een volwaardige partner.
“In het pilootproject voor de Havenstraat besliste de stad om een grondpositie in te 
nemen en ze kocht zich daarmee ook letterlijk een stoel aan de gesprekstafel.”
— Klaas Meesters (stad Vilvoorde), projectleider Havenstraat.

DE OVERHEID ALS PARTNER



Om dat vertrouwen op te bouwen, is het nodig dat er continuïteit bestaat in de 
mensen en de partijen die het project opvolgen en begeleiden.

VERTROUWEN EN OVERLEG



ruimte maken
voor vragen
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