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Waarom moet (mee)koppelen nu écht?

Een golf aan transities
▪ Energietransitie (warmtenet, electrificatie)
▪ Biodiversiteitstransitie
▪ Mobiliteitstransitie
▪ Klimaattransitie
▪ Voedsel/landbouwtransitie
▪ Digitale transitie
▪ Woningbouwtransitie (stedelijke verdichting)

100% in de ondergrond 



Onder Ons#HOEDAN





Het verschil tussen de papieren 
en de echte werkelijkheid…

Parool d.d. 10 feb 2022 van Herman Stil: De “ruggengraat opnieuw gelegd”…



❑ Het past niet (drukte)

❑ Het werkt niet (werkwijzen/regels)

❑ Er worden kansen gemist!

❑ #Hoedan → systeeminnovatie

❑ Uitproberen wat werkt

❑ Doorbreken barriers -> #Hoedan?

Urgentie Koppelkansen



Combineren/stapeling van stedelijke transities en opgaven in 

openbare ruimte en ondergrond

1. Slimme integrale oplossingen

2. Efficiënte benutting ondergrond

3. Flexibiliteit boven de grond

4. Betaalbaar voor burgers en bedrijven

Co-creatie traject Koppelkansen



Koppelkansen programma #HOEDAN?





De gemeentelijke praktijk

Het tactisch gat!
Veel 
sectorale 
visies

De pilot- en 
projectenfabriek



Bron: Next City, M. ten Kate
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Gevolgen in de praktijk

Wat is er dan nodig?
Zie volgende sheets…

…uit Amsterdam!



Meervoudige
waardecreatie
“Hoe komen we samen tot slimme, 

gecombineerde oplossingen die bijdragen aan 

meerdere opgaven tegelijk?”  

➢





N200 (Business As Usual) 



N200 (Meervoudige Waarde Creatie) 





#HOEDAN

Proceskenmerken

Schaalniveaus

Verdelingsvraagstukken 
programmeren
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Hier is veel te 
winnen! 

Gestructureerd en 
in de juiste 
volgorde 

beleidsterreinen 
integreren scheelt 
gedoe in projecten. 

En draagt bij aan 
een LERENDE 
ORGANISATIE! 



ONDERZOEK VERKENNING VOORBEREIDING UITVOERING

De SAMENHANG tussen Reis, Route, Rit en Routine & fases

REIS ROUTE ROUTINERIT: a->b

Hier ligt vaak de 
focus: werken in 

projecten
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Routefase is de ontbrekende schakel

REIS ROUTE ROUTINE

Dit is het 
tactisch gat!

En hier worden nu 
allerlei strategische 
besluiten genomen

RIT: a->b

!

!

!



Waar begin je?

Vergt: op een andere manier samenwerken: 
➢ Vroegtijdig interdisciplinair overleg
➢ Identificeren van knelpunten en barrières
➢ Achterhalen aannames vergroot oplossingsruimte
➢ Verbeeldingskracht & goede samenwerkings-skills

➢ Pas op de plaats
➢ Als start voor een gezamenlijk toekomstbeeld
➢ Waar willen we gezamenlijk naartoe?

Gezamenlijke probleemdefinitie

"De uitdaging zit in ‘governance’ en timing, 

en start al bij de probleemdefinitie." 
Uitnodiging KNW congres

Havenstad Amsterdam



Stedelijke 
Programmering
Openbare Ruimte
2021





SPOR 2021 Pitch SSP en Vitaliteit - 21 december 2021

prioriteiten gebiedsgericht (wijken) 

Donkerblauw
=

Stapeling van opgaven
=

koppelkansen



ondergrond = bovengrond



Wat is het antwoord?

Keert het tij?

Gaat dit over:
A. Het nieuwe pensioenstelsel
B. Het onderzoek naar de vml. kamervoorzitter
C. Het stikstofbeleid
?



Het tij keert!



Wezenlijke
winstpunten

“Relatief kleine, kernachtige transitiestap 
die kan aanzetten tot verdergaande 

transitiestappen”



Belangrijke 
kenmerken

Wezenlijke winstpunten:

1. Bevatten kern van radicale vernieuwing; 

adresseren vaak meerdere systeem-barrières

tegelijk.

2. Genereren concrete, tastbare resultaten op 

relatief korte termijn

3. Hebben aantrekkende werking, creëren

momentum, triggeren nieuwe stappen. 

4. Zijn binnen de handelingsruimte van 

betrokkenen te realiseren of te ondersteunen

5. Brengen relatief kleine risico’s met zich mee 

voor betrokken partijen



Click to edit Master title style



Click to edit Master title style



25 november 2022
www.kennisactie.nl

KNW congres Koppelkansen

Koppelkansen 

in Rotterdam en Amsterdam

Maarten Claassen & Pieter Boone
Maarten.Claassen@amsterdam.nl p.boone@rotterdam.nl

NEXT

IS NU

http://www.kennisactie.nl/
mailto:Maarten.Claassen@amsterdam.nl
mailto:p.boone@rotterdam.nl

