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1 Inleiding
Voor u ligt het advies van de kwartiermakers van Places of Hope in de Cleantech Regio. 
Geïnspireerd door initiatieven als Places of Hope in Leeuwarden en IBA (Internationale Bau 
Austellung) Parkstad lanceerden de architectuurcentra Bouwhuis uit Apeldoorn en Rondeel uit 
Deventer in 2019 het idee voor een vergelijkbaar initiatief in de Cleantech Regio. Het zijn 
succesvolle formules gebleken die een krachtige impuls kunnen geven aan ruimtelijke en 
economische ontwikkeling, maatschappelijke initiatieven, regionale samenwerking en het 
aantrekken van nationale en Europese fondsen. Wing kreeg van de Cleantech Regio de opdracht 
om samen met de architectuurcentra de mogelijkheden en het draagvlak te onderzoeken voor 
een dergelijk initiatief in de regio.

De uitdagingen in de Cleantech Regio op het gebied 
van de kwaliteit van landschap en natuur, 
energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire 
economie, klimaatadaptatie, wonen en landbouw 
zijn groot. Daarbij vraagt het feit dat de regio in twee 
provincies, acht gemeenten en drie waterschappen 
ligt en geen duidelijke gemeenschappelijke identiteit 
heeft, extra aandacht voor bestuurlijke samenwerking. 
Tegelijkertijd worden er in Cleantech Regio prachtige, 
toekomstgerichte initiatieven ondernomen door 
inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en overheden. Hoe kan iets als Places of Hope op 
een inspirerende manier bijdragen aan betrokkenheid, 
slagvaardigheid en een duurzame ontwikkeling in 
deze regio? 

Om dit te onderzoeken zijn interviews gehouden met 
mensen binnen en buiten de regio; er is een verkennend 
gesprek georganiseerd met initiatiefnemers en 
overheden; er is een enquête opgesteld die samen 
met een filmpje en een informatieve powerpoint is 
verspreid; en er hebben strategische gesprekken 
plaatsgevonden met de Cleantech Regio en de 
provincies Overijssel en Gelderland over de manier 
waarop Places of Hope het Regionaal Perspectief 
2030 en de implementatie van de Omgevingswet 
zou kunnen versterken.

Op basis van deze input adviseren de kwartiermakers 
een regionale Academie op te richten. De Academie 
wordt onderdeel van het Regionaal Perspectief 2030 
en valt onder verantwoordelijkheid van de Cleantech 
Regio. Geïnspireerd door de effectieve en verrassende 
werkwijzen van Places of Hope en IBA Parkstad, 
creëert de CtR Academie: ruimte voor het ontwikkelen 

van een mindset die bijdraagt aan een effectievere 
samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers; die 
inspiratie biedt aan inwoners en bijdraagt aan het 
versterken van regionale (bestuurlijke) netwerken. 

De CtR  Academie werkt vanuit een bottom based 
perspectief en organiseert: 

• Regiodialogen rond urgente regionale 
opgaven, zoals bijvoorbeeld een vitale bodem en 
een gezond watersysteem, de woningbouwopgave, 
de Drinkbare IJssel, integrale gebiedsontwikkeling, 
masterplan  IJselvallei etc. Regiodialogen zijn een 
invulling van de Soft Spaces benadering (zie 
kadertekst hieronder) De ervaringen van 
initiatiefnemers zijn een belangrijk voedingsbodem 
voor het onderzoek dat plaats gaat vinden in de 
Regiodialogen.
• Debatten over de toekomst met behulp van 
kunst, filosofie en ‘wilde ganzen/dwarsdenkers’ als 
inspiratie voor de Regiodialogen en inwoners van de 
regio
• Bestuurlijke reflectie om te onderzoeken hoe 
een bottom based aanpak de regionale bestuurskracht 
kan inspireren en voeden.  
• Een Toekomstraad: een groep jongeren die 
uitgedaagd wordt om hun visie op de toekomst in de  
Academie in te brengen
• Een buiten expositie: fiets- en wandelroutes 
langs mooie initiatieven zoals die ook verzameld 
worden op overzichtskaart van bottom based 
initiatieven.
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In afwijking van de formule in Leeuwarden wordt niet 
gedacht aan één centrale expositie, maar aan een 
organisch groeiende, wellicht mobiele, expositie -of 
andere vormen- die aansluiten op de onderwerpen 
van de Regiodialogen. Na een aantal jaar worden 
de deelexposities onderdeel van een groter 
evenement waarin de inzichten die opgedaan zijn 
gedeeld worden met een breed publiek

Deze verschuivingen betekenen dat het voorstel dat 
nu voor ligt niet gaat over een eenmalige expositie 
met daaromheen dialoog, debat en reflectie, maar 
om een langerlopend traject: De CtR  Academie. 
Deze  Academie ondersteunt de implementatie van 

het Regionaal Perspectief 2030 en de 
Omgevingsagenda Oost. Het biedt de mogelijkheid 
om te experimenteren met vormen van samenwerking 
die passen binnen het gedachtegoed van de nieuwe 
Omgevingswet. En het draagt het bij aan het verder 
vormgeven van bestuurlijke samenwerking in de regio.
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2 Doelen en uitgangspunten
Doelen
De CtR  Academie biedt ruimte voor het ontwikkelen van een mindset die bijdraagt aan een 
effectievere samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers; het biedt inspiratie voor inwoners 
en initiatiefnemers; versterkt regionale netwerken en het versterkt bestuurlijke reflectie en 
samenwerking.  Hierbij draagt het bij aan de speerpunten “mindset” en “leren & ontwikkelen” 
zoals geformuleerd in het Regionaal Perspectief 2030 en de zoektocht naar vormen van 
meervoudige democratie  in de geest van de Omgevingsagenda Oost.

Het draagt bij aan:
• Daadkracht: Realisatie van ‘slimme & schone’ 

projecten, door versterking van samenwerking 
tussen ondernemers, kenniswerkers, overheid, 
inwoners en inwonercollectieven.

• Ontwerpkracht: uitdenken van nieuwe concepten 
die een duurzame toekomst voorstelbaar maken, 
als verrijking van het gezamenlijke beeld van de 
toekomst van de regio en de weg er naar toe. 

• Bestuurskracht: Bestuurlijke samenwerking in de 
regio.

Uitgangspunten zijn:
• De kennis, ervaring en toekomstdromen van 

inwoners, ondernemers en collectieven zijn een 
essentiële basis voor het realiseren van een 
inspirerende, schone en slimme regio. Hun 
Perspectief is een belangrijk startpunt voor de 
activiteiten van de  Academie

• De CtR  Academie ondersteunt de ambities en 
agenda’s van de regio en haar inwoners en heeft 
geen eigen inhoudelijke agenda. De 
programmering en werkwijze is aanvullend op en 
verrijkend voor de bestuurlijke processen en 
formele lijnen van besluitvorming en 
democratische legitimatie. 

• De CtR  Academie richt zich op integrerend, 
ontwerpend onderzoek en reflectie: Doen we het 
juiste? En doen we het op de juiste manier? Kan 
het schoner? Kan het slimmer? 

• Kunst, filosofie en ‘wilde ganzen/dwarsdenkers’ 
zijn essentieel voor het vinden van nieuwe 
oplossingsrichtingen. “Als je doet wat je altijd 
deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

• Het is aan jonge mensen om zich uit te spreken 
over ambities en ingeslagen wegen naar de 
toekomst. 

• Nieuwe kennis en inzichten worden met inzet van 
verbeeldingskracht gedeeld.

Ik hoop dat we met de CtR  Academie….

“ de grote opgaven en de techniek in de regio weet te 

verbinden aan de liefde voor en de betrokkenheid bij de regio.”

“bestuurders kunnen bedienen door lokale kennis/ervaring in te 

regelen in beleidsprocessen”

“bij kunnen dragen aan het verbinden van veel kleine initiatieven 

zodat er een grote beweging ontstaat”

“open gesprekken mogelijk maken tussen inwoners en overheid. 

Wanneer je bewoners betrekt bij projekten die niet van hun zijn, 

dan krijg je voor-en tegenstanders.”

“kan bijdragen aan het versterken/ organiseren van 

samenwerking. Als gezamenlijke energiecooperaties willen we 

graag een echte gesprekspartner zijn van de overheid.”

“kunnen pionieren in samenhangende gebiedsontwikkeling. Dit 

past binnen de omgevingswet.”

“Onze leefwereld is een meetbare wereld. De gevoelswaarde 

die iemand heeft bij een plek is gelaagd. Als je dat op een 

regionale schaal weet aan te spreken, dan creëer je stroompjes 

die uiteindelijk een rivier vormen.”

Deelnemers aan het verkennend gesprek,  18 februari 2021
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3 Het Regionaal Perspectief 2030
In het Regionaal Perspectief 2030 geeft de Cleantech Regio aan wat voor regio ze wil zijn en 
waar naar toe ontwikkeld wordt: een brede welvaartsgroei met aandacht voor het welzijn van de 
inwoners en een groene leefomgeving.

In het Regionaal Perspectief zijn 8 speerpunten voor 
de regio gedefinieerd: landschap, hub-functie, 
mindset/mentaliteit, energietransitie, leren & 
ontwikkelen, wonen, circulaire economie en werken. 
De verschillende functies doen een beroep op 
dezelfde schaarse ruimte en concurreren dus met 
elkaar en de overige functies. Het blijken complexe en 
in ruimtelijke zin soms botsende ambities. Oplossingen 
die meervoudige doelen dienen kunnen in dezelfde 
schaarse ruimte meer maatschappelijke waarde 
opleveren. Dit vraagt om integrerende, ontwerpende 
manieren van samenwerken tussen inwoners, 
ondernemers, kennisinstellingen en overheden: een 
“bottom based aanpak” waarin  bestuurlijke ambities 
worden verbonden met bewegingen van onderaf. De 
nieuwe mindset die erbij hoort is “politiek 
noaberschap”: de gemeentes in de Cleantech Regio 
helpen en steunen elkaar in het doorvoeren van de 
noodzakelijke transitieopgaves.
In het Regionaal Perspectief zijn daarom ook de 
speerpunten Mindset/mentaliteit en Leren& 
Ontwikkelen opgenomen. 

Speerpunten ‘mindset’ en ‘leren en ontwikkelen’
De CtR  Academie biedt als uitwerking van het 
Regionaal Perspectief inspiratie en experimenteerruimte 
voor leren over en het ontwikkelen van deze nieuwe 
mindset bij overheid, inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. 
We stellen hiervoor drie samenhangende en elkaar 
versterkende sporen voor: 
• Buitenexpo en regioatlas: zichtbaarheid van 
vernieuwende initiatieven en eigen identiteit vergroten 
en als inspiratie inzetten voor de Regiodialogen
• Regiodialogen: vrije ervarings-, 
onderzoeks-, ontwerp- en experimenteerruimte rond 
concrete thema’s toewerkend naar vernieuwende 
concepten en concrete pilots. Onderdeel van de 
Regiodialogen zijn evenementen die prikkelen en het 
publiek aanspreken.
 

• Lerende Regio en Toekomstraad: (bestuurlijke) 
reflectie op de bottom based aanpak gekoppeld aan 
bovenstaande activiteiten.Dit wordt ondersteund door 
de frisse blik van jongeren uit de regio die een 
Toekomstraad vormen. 

Deze ingrediënten zullen inhoudelijk en procesmatig 
worden verbonden aan de formele trajecten van 
partners in de Cleantech Regio. Zo mogelijk in 
verrassende vormen. 

Omgevingsagenda Oost
De Cleantech Regio neemt deel aan de 
Omgevingsagenda Oost, die voor dit landsdeel is 
opgesteld in het kader van de nieuwe Omgevingswet 
en de Nationale Omgevingsvisie. Er is daarin een 
eigen gebiedsopgave opgenomen. Daarnaast is op 
de regio ook van toepassing wat is beschreven bij de 
opgaven voor transitie landelijk gebied, Veluwe, 
IJsselvallei en Twentekanaal, en netwerkcorridors. De 
gezamenlijke opgaven van de regio die met de 
andere deelnemers aan de agenda gedeeld wordt , 
wordt in de CtR  Academie betrokken En omgekeerd: 
de inzichten uit de  Academie worden benut bij de 
actualisatie van de Omgevingsagenda Oost naar de 
2.0 versie, bijvoorbeeld als proeftuin voor integrale 
gebiedsontwikkeling.

Mindset

Burgers/bedrijven
initiatiefnemers

Kennis

Overheden
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4 Uitwerking ingrediënten CtR Academie

A. Buitenexpo, regioatlas
Om bij te dragen aan trots op de regio gaat de CtR  
Academie vernieuwende projecten en initiatieven in 
de regio beter zichtbaar maken. De regioatlas, die in 
ontwikkeling is, vormt hier een prachtige basis voor. 
Voorgesteld wordt om de digitale atlas nog meer tot 
leven te brengen door de daadkracht van tastbare 
innovaties in een “buitenexpo” zichtbaar te maken. Ter 
plekke kan meer informatie gegeven worden via een 
QR code. Deze ‘plekken van hoop’ kunnen worden 
verbonden door (thematische) wandel- en fietsroutes, 
als georganiseerde safari’s of individueel, benut 
worden in onderwijsprogramma’s of bezocht worden 
als onderdeel van een ontwerpdialoog of evenement. 
Als variant op de Monumentenschildjes kunnen 
gemeenten wellicht ‘Toekomstschildjes’ uitreiken, en 
jaarlijkse (publieks)prijzen uitreiken aan bijzondere 
initiatieven. 

De buitenexpo, de safari en de regioatlas dragen bij 
aan: 
• Verbondenheid van de inwoners en ondernemers 

bij de ‘slimme, schone regio’ 
• Inspiratie voor verdere ontwikkeling van 

toekomstgerichte initiatieven

B. Regiodialogen
Een regiodialoog is een samenhangende serie 
activiteiten rond een opgave of gebied, waar 
ervaring, beleving en het onderzoekende gesprek 
over een duurzame toekomst vorm krijgt. Denk aan 
excursies, ontwerpateliers, verdiepende gesprekken, 
kunstuitingen of publieksmanifestaties. Het zijn de 
gelegenheden waar samen geoefend wordt in 
toekomstdenken. 
Deelnemers zijn divers, inwoners en ondernemers, 
experts en overheidsmensen. Ieder neemt deel op 
persoonlijke titel met de eigen ervaringskennis naast 
professionele kennis. Input vanuit kennisinstellingen, 
ontwerpexpertise, kunst en filosofie verbindt de 
verbeelding met de feiten. 
Regiodialogen kunnen verschillen in vorm en tijd en 

kunnen al snel een jaar in beslag nemen. In een 
verkennende fase staat kennis-maken (letterlijk en 
figuurlijk) centraal. Er is vertrouwen nodig in ieders 
bijdrage en gezamenlijk feitenonderzoek (‘joint fact 
finding’. Dit legt de basis onder een gedeeld begrip 
van de situatie. Inbreng van ontregelende 
perspectieven, door bijvoorbeeld kunstenaars of 
ontwerpers, brengt vervolgens nieuw denken op 
gang. De opgave zoals die in eerste instantie werd 
gezien in termen van problemen en gebruikelijke 
oplossingen, blijkt ook nieuwe kansen te bieden. 
Bijvoorbeeld door een verbinding te leggen met 
andere opgaven of nieuwe spelers te betrekken. 

Mogelijke onderwerpen regiodialogen, genoemd gedu-
rende het kwartiermakersschap: 
• Vitale bodem en gezond watersysteem. Wat is er 

nodig om tot een vitalere bodem en gezonder wa-
tersysteem in de regio te komen en wat kunnen inwo-
ners, (agrarische) bedrijven, gemeenten, waterschap-
pen en andere partijen hieraan bijdragen? 

• Integrale gebiedsontwikkeling. Proeftuin Nettelhorst 
en Landschapsnetwerk Brummen kunnen oefenplaat-
sen zijn om te pionieren in de geest van de Omge-
vingswet. 

• Drinkbare IJssel: het streven naar drinkbaar water uit 
de IJssel heeft de potentie om uiteenlopende partijen 
te mobiliseren om zorg te dragen voor het stroom-
gebied.

• Masterplan IJsselvallei het verspreiden van de recre-
atieve druk van de Veluwe door het te koppelen aan 
grote maatschappelijke opgaven én aan initiatieven 
van onderop. 

• Energie leverend landschap Met energiecoöpera-
ties, het bedrijfsleven en overheid kansen verkennen 
gebaseerd op de leefwereld van bewoners en niet 
op technocratisch uitgedachte plannen.

• Toekomst van de landbouw korte ketens, natuurin-
clusief,  groen blauwe dooradering, circulariteit en 
kringloop

• Bouwopgave van de toekomst Het landelijk tekort-
aan woningen is groot en tot 2030 bedraagt de 
bouwopgave 845.000 woningen. Wat kan de Cle-
antech Regio hierin betekenen? 

• Met de Blauwe Omgevingsvisie  zet het Water-
schap Vallei en Veluwe  koers naar een duurzame 
samenleving waarbij water het ordenend principe is. 
Hoe kunnen de ruimtelijke plannen in de Cleantech 
Regio hermee verrijkt worden? 
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Dit proces van ‘herkaderen’ is essentieel. Als nieuwe 
concepten in beeld zijn en als belofte worden 
herkend, kunnen behapbare pilots of experimenten 
uitgewerkt worden. 

Publieksevenementen zoals exposities of stads- / 
streekgesprekken, communicatie via de gebruikelijke 
kanalen, maar zeker ook online (bijvoorbeeld 
videoclips of podcasts) zorgen voor brede 
verspreiding van nieuwe inzichten. 
Thematieken voor een regiodialoog komen voort uit 
het Regionaal Perspectief 2030. Bij de afbakening en 
uitwerking is het verstandig om partijen of netwerken 
die al tot de voorhoede behoren te betrekken. 
Afhankelijk van de omvang van een thema, in 
combinatie met de geografische en thematische 
spreiding, kunnen verschillende Regiodialogen 
‘dakpansgewijs’ in de tijd georganiseerd worden. In 
eerste instantie lijkt het verstandig om op 2 of 3 
opgaven ervaring op te doen. Met die ervaringen 
kan de aanpak steeds meer als de standaard gaan 
gelden voor opgaven die om vernieuwend denken en 
innovatie vragen. 
Een regiodialoog vraagt om een inhoudelijke 
Ateliermeester met visie en kennis van zaken. De 
organisatie van het samenhangende programma kan 
worden uitbesteed aan regionale organisaties voor 
wie dit kernactiviteiten zijn: naast de Architectuurcentra 
bijvoorbeeld ook Het Oversticht, Atelier Overijssel en 
het Gelders Genootschap

 Regiodialogen dragen bij aan:
• Kansrijke innovatieve concepten als uitwerking 

van het RegioPerspectief 2030
• Kennisnetwerken en allianties rond opgaven
• Pilots en experimenten om vernieuwende 

praktijken tot ontwikkeling te brengen

In het derde jaar willen we de opbrengst van de drie 
Regiodialogen met een extra slag verwaarden naar 
de actualisatie van de Omgevingsagenda Oost. 
Daarvoor zoeken we de samenwerking met het Rijk 
(Ministerie van BZK).

C. Lerende Regio en Toekomstraad
De partners van de Cleantech Regio zullen vanuit de 
inhoud bij de activiteiten van de CtR  Academie 

worden betrokken. Dat is steeds maatwerk per 
activiteit. Zo groeit de ervaring met bottom based 
aanpakken. Door aan te sluiten bij de procesgang en 
informatiekanalen van het Regionaal Perspectief 
2030 borgen we de verbinding tussen formele kaders 
en de informele ruimte van de  Academie. Op gezette 
tijden vindt reflectie plaats op de opgedane 
ervaringen en inzichten. Zo werken we aan een 
Lerende Regio. 
Bestuurders uit de regio en van de provincies worden 
betrokken bij bijzondere publieksgerichte activiteiten 
en er worden informele momenten van reflectie 
georganiseerd in de vorm van bijvoorbeeld 
ontbijtgesprekken, gastlezingen en excursies. 
De Toekomstraad is een groep jongeren (16-30 jaar) 
uit de regio, die een serieuze adviserende rol krijgt. Zij 
kunnen deelnemen, observeren en reflecteren op wat 
de  Academie voortbrengt. Zij zijn een belangrijk 
inspiratiebron voor de Cleantech Regio en houden 
haar een spiegel voor. Daarnaast is deelname aan 
de Toekomstraad een investering in de persoonlijke 
ontwikkeling van deze jongeren, en in de generatie 
die de duurzame samenleving in praktijk zal moeten 
brengen. Het zijn de leiders van straks. 
De Toekomstraad wordt goed gefaciliteerd en leden 
krijgen een onkostenvergoeding, begeleiding en 
masterclasses. Qua omvang kan gedacht worden 
aan drie jongeren per gemeente, dus totaal 24. Een 
diverse samenstelling is vanzelfsprekend. 

 De Toekomstraad: 
• verbindt het Perspectief van jongeren aan de 

ontwikkelingen in de regio
• verrijkt het gezamenlijke beeld van de toekomst 

en houdt de regio een spiegel voor
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5 Organisatie CtR Academie Wij Maken de Regio

A. Positionering CtR Academie WMDR
Ons voorstel is dat de CtR  Academie Wij Maken de 
Regio wordt uitgewerkt als integraal onderdeel van 
het uitvoeringsprogramma van het Regionaal 
Perspectief 2030. Het is een concrete invulling van 
de speerpunten mindset en leren & ontwikkelen en het 
zorgt voor verrijking, verdieping en versnelling van 
realisatie van de andere speerpunten uit het 
Perspectief. In het bijzonder door de energie uit de 
samenleving productief te maken via een bottom 
based aanpak en als een lerende regio nieuwe 
toekomstgerichte manieren van samenwerken te 
ontwikkelen. 
De periode tot september 2021 (besluitvorming rond 
het Regionaal Perspectief) kan dan als opstartfase 
worden benut om de nodige zaken uit te werken. (zie 
onder ‘opstartfase’) 

B. Organisatorische inbedding
Door de CtR  Academie Wij Maken de Regio te 
positioneren als uitvoeringsinstrument voor het 
Regionaal Perspectief, en als aanpak om de regionale 
bestuurskracht te versterken, is een goede verankering 
in de organisatie van de Cleantech Regio een 
voorwaarde. Ook is het essentieel om de netwerken 
van de betrokken architectuurcentra en hun expertise 
in ruimtelijke kwaliteit, architectuur, erfgoed en 
stedenbouw te verbinden aan initiatiefnemers in de 
regio. 

Aansturing en besluitvorming zijn verbonden aan de 
Strategische Board van de Cleantech Regio. 
Financiering en verantwoording lopen langs de lijnen 
van het uitvoerings- en investeringsprogramma voor 
het Regionaal Perspectief. 

C. Programmateam
We stellen voor om onder verantwoordelijkheid van 
de CtR een programmateam voor de  Academie 
samen te stellen. Vooralsnog voor een periode van 
drie jaar, met jaarlijkse evaluatiemomenten. Na drie 
jaar kan besloten worden tot verlenging of inbedding 

in de reguliere organisatiestructuur.

Uitgangspunten voor het programmateam zijn:
• Sterke programmatische aanpak, met continuïteit 

en slagkracht. 
• Algemeen: coöperatief, kennis van de regio, 

lerende houding
• Teamleden zijn in dienst van, ingehuurd door of 

gedetacheerd bij de regio
• Verantwoordelijk voor strategische sturing op 

inhoud, proces (van  Academie en koppeling aan 
bestuurlijke processen), budgettering, 
communicatie, ontwikkeling als lerend netwerk

• Verantwoordelijk voor projectmatige organisatie 
en uitvoering van activiteiten van de  Academie 
door capaciteit van de CtR in te zetten of externe 
projectopdrachten uit te zetten en deze als 
opdrachtgever te begeleiden en onderling te 
verbinden (tbv buitenexpo, Regiodialogen, 
evenementen, communicatieproducten etc)

• Verantwoordelijk voor het adequaat betrekken / 
inzetten van ambassadeurs en Toekomstraad

D. Samenstelling Programmateam
De Academie heeft een programmateam. De vaste 
kern van het team bestaat: 
• Programmamanager (indicatief 0,4 fte): bij 

voorkeur uit de CtR organisatie. 
Eindverantwoordelijk; verbinding naar CtR 
bestuur/ Regionaal Perspectief. Organisatorisch 
sterk en bestuurlijk sensitief

• Coördinator Regiodialogen (indicatief 0,2 fte): 
Gedelegeerd opdrachtgever voor Regiodialogen 
en de Ateliermeesters. Ervaring en netwerk in de 
wereld van ontwerp/ ontwerpend onderzoek/
regiodialogen/soft spaces, inhoudelijk sterk. 

• Coördinator Lerende Regio (indicatief 0,2 fte): 
verantwoordelijk voor Toekomstraad, strategische 
inzet ambassadeurs, reflectie op bestuurskracht 
en regionale capacitybuilding. Kennis/ ervaring 
transitiekunde (verbinden soft spaces/ hard 
spaces) , bestuurlijke processen; affiniteit met 
werking van ontwerp en kunst
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• Communicatie strateeg (indicatief 0,2 fte): 
Verantwoordelijk voor communicatieplan/ 
uitvoering en buitenexpo. Gedelegeerd 
opdrachtgever van externe opdrachten voor 
uitvoering van communicatie activiteiten/ 
producten. Goed netwerk in de regio, brede 
ervaring in strategische communicatie en 
aansturing van uitvoering. Digitaal en analoog, 
fysiek en online, gericht op verbinding en 
inspiratie. 

Per Regiodialoog wordt het programmateam 
aangevuld met: 
• Een ateliermeester. De ateliermeester is een 

ervaren (ruimtelijk) ontwerper en wordt per 
Regiodialoog aangetrokken. Hij is 
verantwoordelijk voor het goede verloop van de 
Regiodialoog in al zijn aspecten. Hij werkt samen 
met de curator om verrassende wendingen in het 
denken te bevorderen. En met de coördinator 
Lerende Regio om de Toekomstraad in het traject 
te benutten en het gesprek met bestuurders vorm 
te geven.

• Opdrachtnemers betrokken bij de uitvoering van 
de Regiodialoog 

De Academie heeft een curator “Verwondering en 
reflectie”
• De curator is de strategisch adviseur voor het 

programmateam, de ateliermeester en zijn 
opdrachtnemers.  Hij is verantwoordelijk voor het 
vormgeven van de verwondering en de reflectie 
rond de onderwerpen die in de Regiodialogen 
aan de orde komen. Dat kan door het inzetten 
van kunstenaars, performances, filosofen, 
bijzondere ontmoetingen etc. Behalve het 
oprekken van het denken in de Regiodialogen, is 
dit ook bedoeld om een breder publiek en 
bestuurders te bereiken en te inspireren.  De 
curator blijft in principe voor langere tijd aan de 
Academie verbonden om ook vorm te geven aan 
het grotere evenement waarin de inzichten die 
opgedaan in de loop der tijd gedeeld worden 
met een breed publiek

De Academie heeft bondgenoten die de inzichten 
uit de Academie verbinden aan hun netwerken en 

organisaties en vice versa.
Ambassadeurs verbinden verschillende regionale 
netwerken aan de CtR  Academie. Zij worden 
aangezocht op persoonlijke titel, op grond van hun 
rijke ervaring en positie in de regio.  De volgende 
mensen zijn gevraagd en hebben interesse:  
• Harry Webers: voorzitter van de SER Overijssel. 

Focus: regionale bestuurskracht
• Sebastiaan van ’t Erve, Burgemeester van Lochem, 

focus: bottom based aanpak
• Judith Snepvangers, nieuwe directeur Stichting 

IJssellandschap: focus op duurzaam water/
bodemsysteem, nieuwe allianties/ coöperatieven

• Marijn Ornstein, Dijkgraaf van Waterschap Vallei 
en Veluwe. Aansluiting bij het Ruimteatelier van 
het waterschap als uitvloeisel van de Blauwe 
Omgevingsvisie

Verder wordt gedacht aan: 
• De gedeputeerden van de provincies Overijssel 

en Gelderland : focus regionale bestuurskracht 
en mindset

• Jonge regionale influencer; focus: Toekomstraad
• Iemand uit het bedrijfsleven;  Focus: 

innovatiekracht, ondernemerschap 
• Iemand uit de kennis/onderwijswereld; focus op 

kennisinfrastructuur
• Verbinders werken bij gemeenten, provincies, 

waterschappen en Rijk en verbinden de inzichten 
uit de  Academie met de agenda’s en 
cultuurveranderingen op de werkvloer van hun 
organisaties. Zij worden drie of vier keer per jaar 
uitgenodigd voor een (informele) 
gedachten-uitwisseling. 

Verbinders werken bij gemeenten, provincies, 
waterschappen en Rijk en verbinden de inzichten uit 
de  Academie met de agenda’s en cultuurveranderingen 
op de werkvloer van hun organisaties. Zij worden drie 
of vier keer per jaar uitgenodigd voor een (informele) 
gedachten-uitwisseling.

Schematische weergave
Schematisch weergegeven ziet de organisatie van de 
CtR Academie binnen het Regionaal Perpsectief 
2030 er als volgt uit (zie volgende pagina):
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Organisatie CtR Academie

Cleantech Regio (Strategische Board)

Regionaal Perspectief 2030

CtR Academie

Ambassadeurs
Verbinders  

Bestuurders

Programmamanager
Coördinator Regiodialogen
Coördinator Lerende Regio

Communicatie strateeg

Toekomstraad Ateliermeester 
plus team

team  exposities en 
communicatie

Curator

Andere activiteiten RP 2030 Andere activiteiten RP 2030
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6 Opstartfase
Het resultaat van de kwartiermakerfase is dat er duidelijkheid is ontstaan over het doel, de 
hoofdactiviteiten en de meerwaarde van de CtR  Academie voor lopende regionale trajecten, 
met name voor de uitvoering van het Regionaal Perspectief 2030 en de Omgevingsagenda 
Oost. Ook leven er veel verwachtingen en is er grote bereidheid om deel te nemen onder 
initiatiefnemers en organisaties uit de regio ( zie bijlage 4. Resultaten van de enquête). En zijn er 
verschillende mensen die hun bereidheid hebben getoond om zich in te zetten als ambassadeur, 
ateliermeester of verbinder.

Indien de Cleantech Regio besluit om op de 
voorgestelde weg verder te gaan, zijn er een aantal 
stappen te zetten voordat de CtR  Academie werkelijk 
van start kan gaan. Het gaat om: 
• Opzetten programmateam
• Ambassadeurs en verbinders formeel aanzoeken 

en hun rol verder uitwerken
• Afstemming met het Regionaal Perspectief 2030: 

Procesgang (informatiestromen, begeleiding en 
besluitvorming) 

• De eerste regiodialoog voorbereiden. Thema, 
scope, opzet en uitvoering van eerste 
regiodialoog. In afstemming met de CtR, de 
trekkers van het Regionaal Perspectief en de 
direct betrokken gemeenten wordt een keuze 
gemaakt voor het thema dat centraal gaat staan 
in de eerste regiodialoog. Belangrijke criteria 
zijn: meerwaarde coor het Regionaal Perspectief, 
urgentie en organiseerbaarheid op korte termijn. 
Mogelijk kan dit een keuze zijn uit een ‘top 3’ 
zodat ook al een doorkijk ontstaat naar volgende 
Regiodialogen. 

• Startevenement: Een van de lessen uit Leeuwarden 
en IBA Parkstad is het belang van een goed 
startevenement. Dit positioneert de CtR  Academie 
helder onder inwoners, initiatiefnemers en 
bestuurders. In de opstartfase wordt onderzocht 
hoe dit startevenement er uit kan zien en of dit te 
combineren is met het congres van de Ijsselbiënale 
die in het najaar van 2021 wordt georganiseerd.

• Uitwerken en opzetten van de Toekomstraad
• Communicatie aanpak uitwerken en nader 

definiëren hoe de CtR  Academie zich verhoudt 
tot de kennisagenda van de regio en de 
activiteiten die op basis daarvan plaatsvinden.
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7	 Indicatie	van	het	budget,	financiering
Ter vergelijking: het budget van Leeuwarden was 6,5 ton exclusief inzet in natura vanuit BZK, dat was 
zeker 0,6 fte). Looptijd inclusief voorbereiding 2,5 jaar. IBA Parkstad werkt met een totaalbudget van 
€46 miljoen met een looptijd van 8 jaar. Uit dat bedrag zijn ook de personeelskosten betaald (waarbij 
er gemiddeld een bezetting was van 14fte)

In de begroting maken we onderscheid tussen
• proceskosten voor het programmateam en vaste 

onderdelen, zoals de Toekomstraad en de 
curator. Deze kosten zouden onderdeel kunnen 
zijn van de uitvoering het Regionaal Perspectief 
2030. 

• modules voor (jaarlijkse updates van de) 
buitenexpositie,  Regiodialogen waar de 
evenemtenten en bestuurlijke reflecties deel van 
uitmaken en de verwaarding van de opbrengsten 
van de Regiodialogen naar Omgevingsagenda 
Oost. Deze kunnen aangevuld worden met 
subsidies vanuit fondsen, sponsors, betrokken 
partijen.

opstartfase van mei tot eind 2021 waarin het team 
wordt samengesteld, het startevenement wordt 
georganiseerd en de eerst regiodialoog wordt 
voorbereid. Dit wordt grotendeels uit reguliere 
middelen CtR gefinancierd, evt aangevuld met 
‘opstartbudgetten’ voor in te huren aanstaande leden 
van programmabureau (Communicatie, 
Regiodialogen, Lerende regio. In totaal gaat het 
hierbij om  45k. De Inhoudelijke uitwerking 
regiodialoog 1 is nog onderdeel van lopende 
opdracht Architectuur Centra. Als inhoud duidelijk is al 
ateliermeester aanzoeken en mee laten voorbereiden. 

Voorgestelde financiering
In de financiering is een verhouding van ongeveer 
50%  gemeenten/andere partijen en 50% provincies 
aangehouden. Waarbij provincie Gelderland 2/3 
van het provincie aandeel op zich neemt en provincie 
Overijssel 1/3. Dit levert het onderstaande beeld op. 
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8 Bijlagen

Bijlage 1: Aandachtspunten uit PoH Leeuwarden 
en IBA Parkstad

PoH Leeuwarden 
1. Een bredere beweging organiseren van 
‘bottom-based’ initiatieven met Soft Spaces aanpak.
2. De verbinding met de structuren in het 
publieke domein realiseren.
3. De werkwijze ‘Soft Space’ structureel 
monitoren (adaptief leren).
4. Een belangrijk aandachtspunt is de diversiteit 
van deelnemers en bezoekers. 
5. De actief langdurige betrokkenheid vanuit de 
samenleving van de aanloopfase tot en met de 
opvolgfase stimuleren. 
6. De gebruikte technieken en mengvormen van 
kunst en wetenschap hebben erg positief uitgewerkt, 
blijf verrassen en verbinden. 
7. En koppeling aan regionale opgaven en 
evenementen maken.
8. Organiseer een regelmatige effectmeting.
9. Besteed aandacht aan het ontwerp van 
multistakeholder sessies en de wijze waarop deze 
gefaciliteerd worden. 

IBA Parkstad
1. Kies voor kwaliteit boven verdelende 
rechtvaardigheid (voorheen werden gezamenlijke 
potten altijd enigszins evenredig onder de gemeenten 
verdeeld).

2. IBA heeft in de voorfase van een project 
altijd topbureau’s en andere experts laten meekijken. 
Dit geeft ook een impuls aan het projectmanagement 
van gemeenten.

3. Geef mandaat aan de regionale organisatie 
zodat bestuurders wel eindbeslissingen nemen via 
een AvA maar de dagelijkse gang van zaken aan de 
IBA organisatie overlaten

4. In de nadruk op kwaliteit wordt het grote 
publiek nog wel eens vergeten. Zoek vanaf het begin 
naar mogelijkheden om het grotere publiek te 
betrekken. Pas op de ivoren toren.  

5. Organiseer ambassadeurs vanuit 
ondernemers en het maatschappelijk middenveld 
door kwartiermakersessies te organiseren in de 
aanloop.
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Bijlage 2: overzicht interviews/gesprekken

• Hanna Lara Palsdottir, Ministerie van BZK
• Sebastiaan van t ‘Erve, burgemeester van Lochem
• Renske Keijzer, Gemeente Leeuwarden,
• Evert Leusink, Veluwe op één
• Mieke Conijn, IJsselbiënale 
• Barry Braeken, IBA Parkstad
• Harry Webers, SER Overijssel
• Andries van den Berg, BugelHajema
• Arko van Brakel, Cleantech Regio Directeur 

Strategische Board
• Judith Snepvangers, directeur Stichting 

IJssellandschap 
• Marijn Ornstein, Dijkgraaf van Waterschap Vallei 

en Veluwe

Bijlage 3: Projectgroep kwartiermakersfase 
• Jannemarie de Jonge, Wing
• Dorien Brunt, Wing 
• Hans Menke, Architectuurcentrum Bouwhuis
• Ulrike Weis ten Elsen, Architectuurcentrum 

Rondeel
• Jaco Remmelink, Architectuurcentrum Rondeel
• Elbert van der Linden, provincie Gelderland
• Dana Wiersma, provincie Overijssel
• Anouk Ganseij, provincie Overijssel
• Gert Jan Koele, Cleantech Regio
• Kees Verspui, Cleantech Regio
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Bijlage 4: Verkennend gesprek 18 februari 2021
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Bijlage 5: Samenvatting respons enquête: ‘Wij maken de Cleantech Regio…’

47 personen hebben deze enquête ingevuld. Aan de ophaalsessie op 18 februari georganiseerd 
door Bureau Wing en de architectuurcentra Rondeel en Bouwhuis deden ruim 32 mensen mee. 
Deze deelnemers was verzocht de enquête in te vullen en daarnaast hebben andere 
belangstellenden, na een oproep, de enquête ook ingevuld.

Vraag 1: Wat komt het eerst bij u op bij de zin: Zin in 
de toekomst van de regio?
De antwoorden zijn heel erg divers, algemeen en 
minder inhoudelijk. Sommigen mensen wisten zich 
geen raad met deze vraag. Bij vraag 2 wordt men 
concreter, daarom zijn de reacties bij vraag 1 
weggelaten. 

Vraag 2: Wat is daarbij belangrijk?
De antwoorden variëren heel erg. We kunnen wel 20 
verschillende antwoorden ontdekken. Hieronder volgt 
een overzicht van de antwoorden die meer dan een 
keer werden gegeven. Steeds is de belangrijkste te 
herleiden reactie uit het antwoord meegenomen.

Goede woon- en leefomgeving: 9, 19%
Samenwerken: 7, 15%
Enthousiasme/ optimisme: 5, 11%
Inclusief landschap: 4, 8,5%
Verbinden overheid en burger: 4, 8,5%
Toekomstbestendigheid/ duurzaam maken: 3, 6%
Focus op doelen regio, keuzes: 3, 6%
Doen/ realisatie doelen: 2, 4%
Veel natuur: 2, 4%

Acht antwoorden zijn niet meegenomen.

Vraag 3: Welke van de zeven thema ‘s vragen 
volgens u op dit moment de meeste aandacht?

Hier kon heel concreet worden gereageerd. Men 
mocht meerdere thema’s noemen. In totaal hebben 
de 47 geënquêteerden 141 thema’s genoemd. Elke 
respondent heeft twee of meer thema’s genoemd. 

Energietransitie: 36, 26%
Agro en landbouw: 29, 20,5%
Klimaatadaptatie: 29, 20.5%
Woon- en leefklimaat: 27, 19%
Economie en werk: 13, 9%
Recreatie en toerisme: 4, 3%
Mobiliteit: 3, 2% 

Andere weergave
De antwoorden op bovengenoemde vraag 3 kunnen 
ook anders worden bekeken. We kijken nu naar het 
aantal keren dat elk thema werd aangekruist in relatie 
tot het aantal respondenten. 
Energietransitie: 36, 76,5%
Agro en landbouw: 29, 62%
Klimaatadaptatie: 29, 62%
Woon- en leefklimaat: 27, 57,5%
Economie en werk: 13, 28%
Recreatie en toerisme: 4, 8.5%
Mobiliteit: 3, 6,5%

Vraag 4: Aan welke projecten en ambities van uw 
organisatie kan het evenement ‘Wij maken de 
Cleantech Regio een bijdrage leveren? Op welke 
manier?

Ook hier varieerden de antwoorden enorm, wel 22 
verschillende niet koppelbare reacties. We noemen 
ook hier de antwoorden die meer dan een keer 
werden gegeven.

Geen, n.v.t..: 7, 15%
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: 6, 13%
Innovatie/ verduurzaming: 5, 11%
Via de Omgevingsvisie: 4, 8,5%
Via kennis delen: 3, 6%
Via versnellen klimaatmaatregelen: 3, 6%
Bottom-based /bruggenbouwen: 2, 4%
Hulp dialoog burgerberaad: 2, 4%
Economisch geografisch onderzoek: 2, 4%
Dertien antwoorden zijn niet meegenomen

Vraag 5: Welke doelgroep zou u in elk geval willen 
bereiken?
De antwoorden zijn hier duidelijker, we komen op 14 
verschillende. Daar waar brede groepen uit de 
samenleving worden genoemd zijn deze bij elkaar  
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getrokken. Ook hier noemen we de belangrijkste.

Boer, burger, politiek, ondernemer, meerdere partijen 
genoemd: 19, 40%
Ondernemers: 6, 13%
Gemeenten: 4, 8,5%
Jongeren: 3, 6%
Boeren: 3, 6%
Overheid/ bestuurders: 2, 4%
Huiseigenaren: 2, 4%
Geen voorkeur: 2, 4%

Zes antwoorden zijn niet meegenomen.

Vraag 6: Welke inzichten of resultaten zou u uit dit 
evenement ‘Wij maken de Cleantech Regio’ willen 
ophalen?

Ook hier zijn de antwoorden divers. We kunnen 
onderscheid maken in 22 verschillende. De uitwerking 
beperkt zich hier tot het noemen van antwoorden die 
vaker dan een keer worden genoemd.

Concrete activiteiten: 6, 13%
Kansen tot samenwerken: 5, 11%
Initiatieven zichtbaar krijgen: 4, 8,5%
Niet bekend, n.t.b.: 4, 8,5%
Focus, strategische agenda CTR: 4, 8,5%
Bottom-based mogelijkheden: 3, 6%
Inzicht in samenwerking: 3, 6%
Verbinden bottom-up/bottom-down: 3, 6%
Kennis ophalen: 2, 4%
Hoe integraal samen te werken: 2, 4%

Elf antwoorden zijn niet meegenomen. Op een of 
andere manier samenwerken wordt meerdere malen 
genoemd. 

De volgende vraag: Ja, mits is door 89% ingevuld. 
Nee, tenzij: door 11%

Belangrijk bij de ja, tenzij stemmers is o.a. het 
volgende:
Breed draagvlak/samenwerking, geen praatcircus, 
concrete maatregelen/acties, ingebed in andere 

beleidstrajecten, goede communicatie.
Bij nee, tenzij: het duidelijk is waaraan het bijdraagt, 
het de burgers serieus neemt.
De reacties zijn ook hier erg divers. Het is niet 
eenvoudig er heldere lijnen uit te halen dan 
bovengenoemde grove opsomming.

Namens de architectuurcentra Rondeel en Bouwhuis, 
maart 2021
Jaco Remmelink


