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“At its highest degree, a [STADMAKER] 

produces major and perfect accords: these 

occur where the small solicitations of 

anxiety, far from disappearing, are 

integrated in a pleasure that can be 

continued, prolonged, renewed, multiplied; 

that can proliferate, be reflexive and 

attractive for other accords, that give us the 

force to go further and further.” 

Gilles Deleuze, 1925–1995
(The Fold, 1993, p. 150)





Navigation

“Navigation implies an embarkation point, a journey, and a goal ‘to reach 
land’, but without knowing the specific destination. It is the art of finding 
viable and alternative paths into the future, negotiating unknown terrain 
and unprecedented complexity, creating links between people and places 
that do not belong to the same world.” (Hillier, 2011)



2010 2014 2018

StadsLabs

StadsLabs

StadsLabs





Stadmaken – de volgende stap
Drie onderwerpen, zes “kwesties”. 

Op basis van: groepgesprek, SMC-sessie, interviews.

Het consolideren van een gelijk speelveld, 
met behoud van de kernwaarden van het stadmaken.



Stadmaken – de volgende stap
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Politieke beinvloeding en ambtelijke verbinding

Afspraken in een stadmaak-omgeving

Bezielde, verbonden en lerende stad

Drie onderwerpen, zes “kwesties”. 



*

*

*

*
* *

*
* *

Politieke beinvloeding en ambtelijke verbinding

• Wat gaat er goed:
• Waardering voor (gebiedsgerichte) ambtenaren, toegewijde projectleiders

• Open houding gemeente (Kaart vd Stad, Verhaal vd Stad, Omgevingsvisie, SMC)

• Rijk palet aan budgetten en infrastructuur

• Self-governance van (netwerken van) initiatieven, ook op politiek niveau

• Wat kan er beter:
• Rolbewustzijn Raad en College / Politiek bewustzijn stadmakers

• De massa mee: ambtelijke afrekening op maatschappelijke meerwaarde

• Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en voortbouwende investeringen

• Stadmaken zien als investering, gekoppeld aan maatschappelijke opgaven
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Politieke beinvloeding en ambtelijke verbinding

KWESTIES:

Het stadmaken kenmerkt zich door de combinatie van 
actie in het hier-en-nu met een visie op de toekomst 
van een gebied of de samenleving. 

Risico van meer politieke beinvloeding en ambtelijke verbinding:
#1 Te veel aandacht voor visie en consensus, te weinig voor actie en alternatief
#2 Een politieke speelbal in plaats van maatschappelijke meerwaarde bieden
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Afspraken in een stadmaak-omgeving

Wat gaat er goed:
• Rijkdom aan Stadmaak-omgevingen: “dromenvangers”, “leeromgevingen”, “deal-makers”, …

• … die bestaan naast het “vrije” stadmaken

• Groeiend inzicht in welke (verduidelijking van) afspraken gewenst zijn(/is)

Wat kan er beter:
• Bereikbaarheid en toegankelijkheid van stadmaak-omgevingen

• Transparantie en principes over beslisruimte, rollen en verwachtingen

• Inzicht in wie zich inspant en wie daarvan profiteert
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“StadmakersContract”? “StadmakersCodex”?

Afspraken in een stadmaak-omgeving

Droomvangers Deal-makers Beleidsopening Leeromgeving Vrije stadmaken

Beslisruimte afwegingskaders

Rollen ? gesprekspartners … autonoom

Financiering vergoedingen …

Informatie website … gedeeld open data

Verantwoording … kennispartner ?

… ?

Waarborg eenmalig project situationeel

Initiatief burger burger gemeente iedereen iedereen
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KWESTIES:

In het stadmaken vertaalt een gedeelde ruimte zich in 
gedeelde verantwoordelijkheid. Het stadmaken 
kenmerkt zich door het inspelen op het onverwachte, 
waardoor nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen 
zichtbaar worden.

Afspraken in een stadmaak-omgeving

#4 Faciliteert een stadmakerscontract de stadmakeR als persoon, of ook het 
onverwachte en beweeglijke van het stadmakeN? 

#3 Een stadmakerscontract geborgd door een “team kwaliteitszorg Stadmaken” 
of als gedeelde verantwoordelijkheid?
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Bezielde, verbonden en lerende stad

Wat gaat er goed:
• Activiteiten AIR: VdLeeuwprijs, SMCs, Stadslabs – leren hoe je bezieling kunt verbinden

• Verhalen, boeken, onderzoeken, cursussen en trainingen specifiek voor en over Rotterdam

• Een-op-een uitwisseling tussen stadmakers; rijkdom aan initiatieven

Wat kan er beter:
• Kennis financieringsmodellen, waardeontwikkeling, onderhandelingspositie

• Stadmakers vallen onvoldoende op elkaar terug voor kennisuitwisseling

• Ontstaan van een stadmakers –kaste of –bubbel

• Weinig mensen met overzicht op het stadmaken in Rotterdam 
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Bezielde, verbonden en lerende stad

KWESTIES:

Het stadmaken is een cultuur, die alleen in stand blijft
door het gesprek, de interactie en het leren met elkaar
gaande te houden, door te blijven werken vanuit
bezieling en verbinding. 

#5 Hoe houden we de cultuur en het leren van het stadmaken gaande? 
#6 Hoe delen we de verantwoordelijkheid over de cultuur en het leren? 



Wat er beter kan

Rolbewustzijn Raad en College / 
Politiek bewustzijn stadmakers

De massa mee: ambtelijke afrekening
op maatschappelijke meerwaarde

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
en voortbouwende investeringen

Stadmaken zien als investering, 
gekoppeld aan maatschappelijke opgaven

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
van stadmaak-omgevingen

Transparantie en principes over 
beslisruimte, rollen en verwachtingen

Inzicht in wie zich inspant
en wie daarvan profiteert

Kennis over financieringsmodellen, 
waardeontwikkeling, onderhandelingspositie

Stadmakers vallen onvoldoende op elkaar
terug voor kennisuitwisseling

Ontstaan van een stadmakers
–kaste of –bubbel

Weinig mensen met overzicht op 
het stadmaken in Rotterdam 



Kwesties

Het stadmaken consolideren, met behoud van

ACTIE, BEWEGING, BEZIELING, en het ONVERWACHTE

Het nemen en delen van verantwoordelijkheid over 

KWALITEIT, TRANSPARANTIE en LEREN
…, Gemeente, AIR, Stadmakers, …

#1 Meer ambtelijke verbinding: verlies van actie in stadmaken?
#2 Meer politieke beinvloeding: speelbal worden van de politiek?
#3 Wie neemt verantwoordelijkheid over naleving Stadmakerscontract?
#4 Is een Stadmakerscontract voor StadmakeRs of StadmakeN?
#5 Hoe houden we het gesprek en het leren gaande?
#6 Hoe delen we verantwoordelijkheid in het gesprek en het leren?


