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Programma:
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Gebiedsmanagers; wie zijn wij?

Volhoudbaarheidsvisie

Buurtgerichte aanpak

Participatieproces

Informatiemanagement

Uitwerking



Wie zijn wij?

Gebiedsmanagers: civieltechnisch adviesbureau uit Maassluis

Jesse Kleijwegt: Adviseur

Cyril Parchomov: Projectleider

Actief in de regio Rotterdam. Diversiteit aan projecten

Structurele, meerjarige samenwerking met keten- en netwerkpartners

Overtuigd van de participatieve aanpak als basisprincipe

Overtuigd van duurzaamheid en innovatie als kompas
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Kennismaken



Een verandering van tijdperken
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Volhoudbaarheidsvisie

Transities
Klimaatverandering

Digitalisering

Vermaatschappelijking

Huidige trends
Bottom-up

Gebiedsgericht

Integraal

Participatie als nut en noodzaak



Onze interpretatie van duurzaamheid
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Volhoudbaarheidsvisie



Weet waar je werkt: aanpak op maat
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Buurtgerichte aanpak

Buurtanalyse
Openbare data: demografische en sociaaleconomisch
Beleid en projectspecifieke uitgangspunten
Gesprekken met betrokkenen, intern en extern
Leefstijlenonderzoek
Beschikbare data, bijvoorbeeld via lokale platforms

Meekoppelkansen: verbreden projectscope
Klimaatadaptatie
Energietransitie (wijkenergieplan)

Collectieve opgave
Publiek en privaat integraal voor een effect op wijkniveau



Weet hoe je te werk gaat
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Buurtgerichte aanpak

Buurtanalyse
Inzicht in buurt-specifieke thema’s en issues
Karakter buurt bespreken met opdrachtgever 
Advies: mandaat omgeving relateren aan participatieniveau
Daarmee inzicht in rollen, kaders en randvoorwaarden
Intern draagvlak van bestuur tot beheer:                              
mogelijkheid tot aanpassen projectscope

Conclusie buurtanalyse = vertrekpunt van publieksparticipatie



Heldere communicatie als startpunt
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Participatieproces

Corona: communicatie 100% via digitale 
wegen:

Gemeentelijke projectwebsite als platform

Content over project in samenwerking met 
gemeente

Digitale toelichting proces via presentatievideo

Link naar Digitale Geo- Enquête

Link naar Gebiedsportalen

Inloggegevens via brief of flyer binnen 
verspreidingsgebied project



Heldere communicatie als startpunt
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Participatieproces

Digitale toelichting proces via video op locatie en/of animatievideo 



Het inzetten van lokale expertise
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Participatieproces

Digitale Geo-Enquête
Bewustwording en draagvlak creëren bij bewoners
Locatievragen; bedien het gemak van de respondent
Ontwerpkeuzes (beeld, functie, inrichting)

Koppeling aan lokale platforms
Informatiebron voor inzicht in de opgave
Geo-Enquête biedt verdieping met locatie- en beeldvragen, 
inrichtings- en ontwerpvoorstellen

Output
Resultatenmemo, constateringkaart en kansenkaart
Borging in Gebiedsportaal



Het inzetten van Digitale Geo-Enquête
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Participatieproces



Het inzetten van Digitale Geo-Enquête
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Participatieproces



Het inzetten van Digitale Geo-Enquête
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Participatieproces



Het inzetten van Digitale Geo-Enquête
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Participatieproces

Informeren
Stimuleren
Activeren!



Het inzetten van Digitale Geo-Enquête
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Participatieproces

Locatievragen 
met toelichtings-
mogelijkheid in
woord en beeld



Terugkoppelen naar de omgeving
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Participatieproces



Terugkoppelen naar de omgeving
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Participatieproces

Borging van 
het  
participatie-
proces

Hoe?



Terugkoppelen naar de omgeving
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Participatieproces

Digitale toelichting proces via video op locatie en/of animatievideo 

Enthousiasmeren: stip op de horizon



Terugkoppelen naar de omgeving
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Participatieproces



Terugkoppelen naar de omgeving
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Participatieproces

Borging van het  participatie proces
Hoe?



Gebiedsportaal: hub voor projectinfo
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Informatiemanagement

Wat is het? 
Zelf ontwikkelde GIS-based viewer die integreert met gemeentelijke 
beheersystemen

Koppeling openbare data (PDOK, bestemmingsplannen etc.)

‘Digitale bibliotheek’ van het project: efficiënt en duurzaam

Maatwerk op basis van gewenste functionaliteit

Wat doet het? 
Digitaal informatiemanagement tussen betrokken partijen
Inzicht in kansen / knelpunten door clash diverse informatiebronnen

Klimaat: hittestress, wateroverlast etc.

Ontwerpvarianten en ontwerpfases



Gebiedsportaal: hub voor projectinfo
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Informatiemanagement



Gebiedsportaal: hub voor projectinfo
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Informatiemanagement



Gebiedsportaal: hub voor participatie
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Informatiemanagement

Gebiedsportaal als digitaal bezoekerscentrum van het project
Bovenlint voor gebruiksvriendelijkheid van het portaal

Toevoegen van sfeerimpressies, referentiebeelden en andere ‘non-GIS’ informatie

Directe link naar de digitale enquête

Koppeling tussen Gebiedsportaal en Digitale Geo-Enquête
Publicatie output: resultatenmemo en kaarten

Antwoorden op locatievragen als heatmaps in de viewer

Resultaat: in (on)mogelijkheden wensen bewoners

Concrete input voor ontwerpproces 



Gebiedsportaal: hub voor participatie
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Informatiemanagement



Gebiedsportaal: hub voor participatie
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Informatiemanagement



Output uitwerken: ontwerpen & maken
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Uitwerking

Uitgebreid participeren + heldere informatie = basis voor toekomstbestendig 
ontwerp!

Buurtgerichte aanpak: Weet waar en hoe je werkt 

Participatieproces: Weet wat de wensen zijn en creëer draagvlak

Informatiemanagement: Weet wat realistisch, haalbaar en maakbaar is

Uitwerking: óók een expertise van Gebiedsmanagers:
Ontwerp en engineering

Contractadvisering en -beheersing 

Begeleiden uitvoering



Focus van schets tot definitief ontwerp
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Uitwerking



www.gebiedsmanagers.nl/partici
patieve_aanpak

Interactieve infographic
over participatie:

Website over het 
Gebiedsportaal: 

www.gebiedsportaal.nl www.youtube.com/watch?v=gdkcG
_XYFjc&t=411s

Webinar over “participatie in 
tijden van social distance”:

Wij zijn Gebiedsmanagers!

 Digitale kop koffie drinken? jesse.kleijwegt@gebiedsmanagers.nl of cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl
Meer info: 
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Wij zijn Gebiedsmanagers!
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