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Een grote parkeerplaats, een betonnen hal 
van de Jaarbeurs en een rij met stijlvolle jaren 
30 huizen. Meer is het op dit moment niet, 
het gebied pal naast het Centraal Station 
van Utrecht. Maar vanaf 2023 wordt het 
Beurskwartier ontwikkeld tot een ‘eigentijdse 
aanvulling op het historische stadscentrum’. 
Een plek voor iedereen om te gaan wonen, 
werken en ontspannen. Met 3.000 woningen 
en werkplekken voor 5.000 mensen. En ook 
nog eens heel duurzaam.

De afgelopen drie jaar werkten medewerkers  
van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht,  
en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat op vernieuwende wijze met elkaar 
samen aan ontwerpende onderzoeken die 
ervoor moeten zorgen dat het Beurskwartier 
– en hopelijk ook andere nieuwe stukken stad 
in Nederland – dit unieke karakter krijgt.  
Dat deden ze in een levend laboratorium, 
waar ruimte is om te experimenteren. En om  
te leren. Een Living Lab* noemden ze het.  
Hoe is de samenwerking tussen de 
verschillende overheden in het Living Lab 
Utrecht Slimme en Gezonde Stad verlopen? 
En welke lessen zijn hieruit te trekken?  
De 20 belangrijkste op een rij.

ALLEREERST
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Deze twintig lessen voor samenwerking 
tussen verschillende overheden zijn het 
resultaat van een serie interviews die zijn 
gehouden met de betrokken medewerkers 
van het Rijk, de provincie Utrecht en de 
gemeente Utrecht. Zij werkten de afgelopen 
drie jaar samen in het Living Lab Utrecht 
Slimme en Gezonde Stad en deelden hun 
ervaringen. Op basis van deze interviews 
is het verhaal over de samenwerking van 
de afgelopen drie jaar gereconstrueerd en 
vastgelegd in een narratief. Uit dit narratief 
vloeiden als vanzelf de lessen voort voor 
samenwerkingsverbanden tussen overheden 
bij gebiedsontwikkelingen. Dit narratief 
geeft daarmee meteen ook de noodzakelijke 
context van deze lessen weer. Lees ook 
het complete verhaal ‘We probeerden iets 
nieuws. Mooi hè?’

HET VERHAAL ACHTER DE LESSEN
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*
“Een Living Lab is een initiatief 
van coalities geïnitieerd door een 
stad, die een aansprekende ambitie 
formuleert ten aanzien van één of 
meerdere grote maatschappelijke 
opgaven. Een Living Lab werkt 
vanuit een geografisch afgebakend 
gebied, is innovatief (onder andere 
experimenteren met nieuwe samen-
werkingsvormen en werkwijzen, 
evalueren van innovatieve ideeën, 
concepten, scenario’s en gere- 
lateerde technologische ontwik- 
kelingen) en gericht op doorbraken, 
die ook internationaal aansprekend 
en uitventbaar zijn. De gebruikers 
staan centraal en er is sprake 
van een open-innovatie systeem. 
Het Living Lab in Utrecht verenigt 
stakeholders in een meerjarige, 
gebiedsgerichte samenwerking om 
een leer- en realisatieomgeving te 
creëren om transities en systeem-
veranderingen op gang te brengen.” 

Uit de intentieovereenkomst  
Living Lab Utrecht Slimme en 
Gezonde Stad.
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DE ORGANISATIE

Leg de samenwerking vast in een passend juridisch instrument
Kies tijdig een passend juridisch instrument om de samenwerking 
en de verantwoordelijkheden in vast te leggen en te bekrachtigen. 
En wees alert op de randvoorwaarden waar elke partij zich aan 
heeft te houden en waar vooraf misschien wel een slimme oplossing 
voor kan worden gekozen.  

Kies een organisatiestructuur die past
Zorg bij aanvang direct voor een duidelijke organisatiestructuur in  
de samenwerking, en durf de opzet te wijzigen als dat nodig is.

Zorg voor een gezamenlijke ict-infrastructuur
Zorg bij een samenwerking tussen verschillende overheidspartijen  
voor een gezamenlijke ict-infrastructuur zodat de informatie voor 
iedereen toegankelijk is.

Kies het type leider dat nodig is
Denk na over het type leiderschap dat je nodig hebt. Een leider  
kan zorgen voor energie, maar tegelijkertijd ook voor ongelijk- 
waardigheid in de samenwerking. Een onafhankelijke project- 
leider kan uitkomst bieden. 

Betrek marketing- en communicatieprofessionals in de samenwerking
Neem communicatie- en marketingprofessionals op in een samen-
werkingsverband om de uitkomsten van de samenwerking te delen 
en kennis breder te verspreiden. Reserveer hier apart tijd en geld 
voor en maak het vanaf het begin onderdeel van het project.

Richt de organisatie in om te experimenteren in de openbare ruimte 
Experimenteren in de openbare ruimte vereist een andere aanpak 
en geeft een andere dynamiek dan het laten uitvoeren van onder-
zoeken. Als je wilt experimenteren in de buitenruimte, moet de 
organisatie hierop worden ingericht.

DE VOORBEREIDING

Start gelijkwaardig
Geef een start van een samenwerking tussen verschillende  
overheidslagen een open karakter, waarbij geen van de samen- 
werkingspartners dominant is wat betreft organisatie of protocol.  
Maar respecteer de verschillen in elkaars organisatie of protocol  
wel. Dit bevestigt het gelijkwaardige karakter van een samenwerking.

Bepaal het thema van de samenwerking
Bespreek samen vooraf goed welk overkoepelend thema ieders  
belangen dient. Neem zowel de individuele als de organisatorische 
belangen mee.

Betrek het directieniveau op vernieuwende wijze
Voor het draagvlak van een samenwerking tussen overheids- 
lagen is het cruciaal het directieniveau vroegtijdig te betrekken.  
Laat directeuren kennis met elkaar maken en geef ze ruimte om  
hun invloed in te zetten. Dat kan op een innovatieve manier, het 
liefst op een voor iedereen nieuwe plek.  

Verdeel de mankracht evenwichtig
Breng in een samenwerkingsovereenkomst niet alleen de financiële 
bijdragen in beeld, maar ook de verdeling van de mankracht.

DE FINANCIERING 

Stel een projectbudget samen 
Zorg ervoor dat budgetten kunnen worden gebruikt voor dat wat 
gezamenlijk is afgesproken. Dit is onafhankelijk van inhoudelijke 
belangen van de afzonderlijke partners. Het instellen van één 
projectbudget kan dat gemakkelijker maken. 

Begrijp elkaars financiële cycli
Begrijp elkaars financiële cycli. Bij een gemeente is de financiële 
cyclus anders dan bij een landelijke overheid. Accepteer dat de ene 
flexibeler inzetbaar kan zijn dan de andere.

DE LESSEN



10 11

LIVING LAB UTRECHT – SLIMME EN GEZONDE STAD

DE UITKOMSTEN

Maak uitkomsten ook geschikt voor andere gebiedsontwikkelingen
Wanneer een samenwerkingsverband tussen verschillende over- 
heden zich richt op één specifieke gebiedsontwikkeling, terwijl het 
doel is om ook breed toepasbare kennis op te doen, dan moet er 
rekening mee worden gehouden dat de uitkomsten van de samen-
werking ook geschikt zijn voor andere gebieden. 

DE AFRONDING

Vier de afronding van de samenwerking
Vier de afronding van een samenwerking en deel de successen  
en lessen.

GEDURENDE DE SAMENWERKING

Houd rekening met alle schaalniveaus
Een koppeling met een lokaal concreet gebiedsontwikkelings- 
project brengt enerzijds snelheid en energie in een samenwerking. 
Anderzijds kunnen regionale en nationale belangen naar de achter- 
grond raken. Houd rekening met de belangen van alle schaalniveaus.

Blijf investeren in elkaar op basis van vertrouwen
Blijf investeren in elkaar, ook wanneer je een werkproces van een 
samenwerkingspartner niet begrijpt. Houd ook dan vertrouwen en 
durf los te laten.

Kies de juiste type persoonlijkheden voor iedere fase in de 
samenwerking
Voor iedere fase in een samenwerking zijn de juiste type persoonlijk- 
heden nodig. Maak duidelijk onderscheid tussen de strategische 
adviseurs in de voorfase en de projectleiders en -adviseurs voor de 
fase erna.

Zorg tijdens de samenwerking voor blijvend draagvlak bij directie
Commitment van de directies van de verschillende overheidslagen 
is cruciaal om de energie en toewijding van het uitvoerende samen-
werkingsteam hoog te houden.

Sluit aan bij de planfase van een gebiedsontwikkeling
Om onderzoeken en uitkomsten van een samenwerking tussen  
overheden effectief te laten zijn voor een specifieke gebieds- 
ontwikkeling, is het noodzakelijk om al in de planfase betrokken te  
zijn en inhoudelijk aan te sluiten bij ontwikkelingsfase van het gebied.

Geef de samenwerking de tijd
Een experimentele samenwerking met verschillende overheids- 
lagen heeft langer dan drie jaar de tijd nodig. Hoe lokaler de samen-
werking wordt, hoe meer aandacht de lokale overheidspartij moet 
schenken aan de samenwerking.

DE LESSEN
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