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Voorwoord

Zwolle is na Utrecht het tweede spoorwegknooppunt van Nederland. Vanuit dit station komen en gaan er in
acht richtingen treinen. Voor een optimale afhandeling van al het treinverkeer en reizigersstromen, nu en in
de toekomst, werken we samen met het ministerie, ProRail, de NS en de gemeente Zwolle aan een compleet
vernieuwde spoorzone.
De zuidzijde van het station is het belangrijkste ontwikkelgebied van de stad Zwolle. Daar ontwikkelt het
huidige diensten,- onderwijs en woongebied zich tot een nieuw zakelijk stadsdeel met de nieuwe OV-knoop als
aanjager. Aan de centrumkant zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. Door de herinrichting van het station en
de openbare ruimten rond het station, vormt het spoor niet langer een barrière, maar een schakel die beide
stadsdelen dichter bij elkaar brengt. Straks ligt er een nieuw OV-knooppunt op een A-locatie, een icoon en
nieuwe entree voor stad en regio, waar kwaliteit en duurzaamheid vanaf stralen. Dat is aantrekkelijk voor
mensen en komt de stedelijke en regionale economie ten goede.
Om te komen tot een nieuw multifunctioneel stedelijk gebied, waar sociale en ruimtelijke kwaliteit met elkaar
verbonden zijn, is in het Spoorzone-project het team sociale kwaliteit actief geweest. Het was een zoektocht
met mensen binnen en rondom het project. Er was in feit maar één helder uitgangspunt: Als je wilt dat de
Spoorzone ‘van de stad’ wordt dan is het nodig dat mensen zich verbonden voelen, uitgenodigd voelen, kunnen
bijdragen, zowel in plannen als in concrete activiteiten. Dat het project niet alleen een zaak is van degenen die
zich er juridisch, financieel en professioneel mee bezig houden.
De zoektocht hòe sociale kwaliteit echt onderdeel te laten worden van het project Spoorzone, leidde tot betere
gesprekken over wat omwonenden belangrijk vinden aan de inpassing en het ontwerp van de nieuwe busbrug.
Het leidde tot een gesprek met de betrokken partners en met mensen uit het gebied over de identiteit van het
gebied. En het leidde tot een prijsvraag voor studenten over tijdelijke initiatieven. Deze en andere ervaringen
hebben veel duidelijk gemaakt over hoe sociale kwaliteit vorm te geven. Zonder nieuwe vergaderingen,
structuren en spelregels. Deze ervaringen hebben we nu vastgelegd in een werkschrift, zodat de leerpunten
kunnen worden benut, ook in andere projecten. En zodat het vanzelfsprekend wordt om in kleine en grote
projecten aandacht te besteden aan sociale kwaliteit.
Bert Boerman
Gedeputeerde Mobiliteit, Water en Sociaal
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Context
In Zwolle is en wordt de komende jaren veel gebouwd en verbouwd

Het Oversticht

in het gebied rond het spoor: het project Spoorzone Zwolle. Het is

Het Oversticht zet zich op

een project van vier partners: gemeente Zwolle, provincie

actieve en betrokken wijze

Overijssel, NS Stations en ProRail.

in voor ruimtelijke
kwaliteit en ruimtelijk

Om binnen de Spoorzone Zwolle de sociale kwaliteit te borgen, is in 2014

erfgoed. In onze visie gaat

het project ‘Gastvrij station, gastvrije stad’ gestart onder regie van

het daarbij om een duurzame

Het Oversticht.

en goed functionerende

De expertise van Het Oversticht is voor dit project uitgebreid met

omgeving met een positieve

Het team sociale kwaliteit bestaat

Dorien de Wit van De Beuk Organisatieadvies en Karola Schröder van

belevingswaarde.

uit Henriëtte Verheyen, Bart Buijs

Bureau Schröder.

vanuit Het Oversticht, Dorien de Wit

Dit werkschrift laat zien hoe sociale kwaliteit als instrument ingezet kan

De Beuk Organisatieadvies

vanuit De Beuk Organisatieadvies en

worden. De ervaringen geven handvatten aan mensen die in brede zin

Onze drijfveer is onze

Karola Schröder van Bureau Schröder.

aan de slag willen met sociale kwaliteit, alsook aan alle betrokkenen bij

veranderkundige en

Karin Obdeijn van de gemeente Zwolle

het project Spoorzone Zwolle, dat de komende jaren verder uitgevoerd

organisatiekundige

sprak mee binnen het team sociale

zal worden.

expertise in te zetten voor
een samenleving waaraan

kwaliteit en was daarmee de linking
pin vanuit de projectorganisatie

mensen actief willen en

Ruimte voor mensen

spoorzone Zwolle.

kunnen deelnemen en waarin

Onder de titel ‘Ruimte voor mensen’, werkt Het Oversticht met diverse

ze zich ontwikkelen.

partijen aan projecten waarin de relatie tussen sociale kwaliteit en
ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Naast het project Gastvrij station,

Bureau Schröder

gaat het om:

Betrokkenheid, enthousiasme

- Erven voor ouderen

en creativiteit passen bij

- Ruimtelijke interventies & sociale samenhang in wederopbouwwijken

mij. Ik werk graag met

- Het kerkgebouw als blijvend baken in buurt of dorp.

verschillende mensen samen
om de beste oplossing voor
een vraagstuk te vinden.

zie ook www.oversticht.nl

Integraliteit en innovatie
Deze projecten zijn, evenals het project ‘Gastvrij station, gastvrije stad’,

zijn kernbegrippen bij mijn

mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie

werk, zodat nieuwe en soms

Overijssel.

ongebruikelijke combinaties
worden gevonden.
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hoofdstuk 1
Sociale kwaliteit:
definities en ambities
Sociale kwaliteit verbindt mensen en ruimte,
sociale en fysieke activiteiten, nu en straks.
Met deze definitie formuleerden we de volgende drie ambities voor
de Spoorzone:

1. De sociale gevolgen van fysieke interventies in de Spoorzone
in beeld
Bij de deelprojecten Busbrug en Busplatform brengen we in beeld wat
mogelijke sociale gevolgen zijn van de ruimtelijke veranderingen. Dit
leidt tot aandachtspunten en voorwaarden in het programma van eisen.
Deze inzichten brengen we in het kwaliteitsboek in voor het hele project.
“Voor de provincie is

2. Geïnformeerde en betrokken stakeholders

sociale kwaliteit ook te

Dit betekent dat mensen en organisaties in de stad en andere gebruikers

vertalen met Noaberschap:

van het gebied goed geïnformeerd en betrokken worden en dat hun

gedeelde verantwoordelijk-

advies gevraagd wordt op relevante onderdelen. Dit is primair het

heid, gelijkwaardigheid,

domein van projectcommunicatie en –participatie van Spoorzone. Het

wederzijds vertrouwen,

team sociale kwaliteit vervult een ondersteunende rol en adviseert over

talenteninzet en wederkerig-

te betrekken stakeholders en vormgeving van de participatie en commu-

heid. De provincie wil

nicatieve kernboodschappen.

vooral met samenwerkingspartners de schouders zetten

3.	Enthousiasme, betrokkenheid en ondernemingszin voor de
gebiedsontwikkeling Spoorzone op korte en lange termijn

maatschappelijke opgaven.

De betrokken partijen hebben grote ambities met het gebied. Deze

In de Spoorzone heeft het

strekken zich uit tot het hele gebied rond het station. Voor deze gebieds-

team sociale kwaliteit eraan

ontwikkeling moeten een visie en strategie ontwikkeld worden met de

bijgedragen dit in de

markt en de stad. Vanuit het concept ‘placemaking’ onderzoekt het team

praktijk te brengen.”

sociale kwaliteit waar beweging op gang kan komen en waar verbindin-

Martin Tijhuis, planoloog

gen kunnen ontstaan tussen initiatieven en ideeën die bouwen aan een

provincie Overijssel

gebiedsidentiteit van een ‘great place’.
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onder onze gezamenlijke
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Sociale kwaliteit: verschillende bronnen
Sociale kwaliteit brengt sociale gevolgen van fysieke interventies

Sociale kwaliteit maakt deel uit van placemaking, een methode

in beeld.

die sociale, fysieke en economische kwaliteiten van openbare

“We kijken waar we door aandacht voor de sociale aspecten van de

ruimte integreert.

kerntaak een versnelling, een kostenbesparing dan wel een kwalitatief

‘Placemaking’ is een methode voor het creëren van succesvolle openbare

beter resultaat kunnen realiseren. Sociale kwaliteit is daarmee integraal

ruimtes waarbij de gebruiker centraal staat. Het is sinds de jaren ‘70 in

onderdeel van de wijze waarop wij onze taken uitvoeren (evenals

Amerika gebruikt voor het betrekken van burgers bij het (her)ontwerpen

ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid). Zo voorkomen wij maatschap-

van de openbare ruimte en stoelt op het idee dat architecten, bestuur-

pelijk ongewenste sociale effecten op de terreinen waarvoor wij

ders, ingenieurs en planners niet voldoende toegerust waren om

verantwoordelijk zijn of realiseren wij sociale effecten in positieve zin.”

aantrekkelijke openbare ruimtes te maken. “We are good at putting up

(bron: Kaderstelling sociaal beleid, van Provinciale Staten Overijssel 2012)

buildings, but we are bad at making places”.

Sociale kwaliteit is een aanvullende ambitie in het ruimtelijk domein. In

(zie Project for Public Spaces, www.pps.org)

de Spoorzone is deze te benutten bij het opstellen van programma’s van
eisen en bij het ontwikkelen van een handboek ruimtelijke en sociale
Samenleving

kwaliteit.

Sociale kwaliteit vergroot de kwaliteit van het dagelijks leven van
Sociale
cohesie

Sociaal economische
zekerheid

mensen.
Deze definitie ontlenen we aan onderzoek en literatuur (Sociale kwaliteit
in de provincie Overijssel, J. Baake, UT, 2013). Sociale kwaliteit staat voor

Financiële zekerheid
Woonzekerheid
Combinatie arbeid zorg
Onderwijs

een concept dat de economische en sociale ontwikkeling van de
samenleving bestudeert. Met twee assen individu-samenleving en
instituties-informele structuren/relaties tekenen zich vier domeinen af

Vertrouwen
Solidariteit
Vrijwillige inzet
Lokale/regionale identiteit

die samen sociale kwaliteit definiëren: sociaal economische zekerheid,
sociale inclusie, sociale cohesie en sociaal empowerment.

Informele
structuren/relaties

Instituties

In relatie tot de spoorzone gaat het dan om:
• sociale cohesie:
	Versterken van werk-, verblijfs- en ontmoetingsruimte door levendig-

Sociaal
empowerment

Sociale
inclusie

heid te creëren en de identiteit van de spoorzone te versterken.
• sociaal economische zekerheid:
	Versterken van werk-, verblijfs- en ontmoetingsruimte van de vervoersknoop.
• sociaal empowerment:

Burgerschaprechten
Arbeidsparticipatie
Toegankelijkheid voorzieningen
Sociale netwerken

Toegankelijkheid van informatie
Inspraak en burgerparticipatie
Toegankelijkheid publieke ruimte
Ondersteuning kwetsbare groepen

	Actief betrekken van reizigers, bewoners, werkenden en andere
belanghebbende groepen zodat mensen zélf bijdragen leveren aan de
ruimte.
Individu
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Uitgangspunten bij placemaking:

“NS zet zich met hart en ziel

Tijdens de Provada 2015 (Jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoed-

-	Gebruikers zijn per definitie experts, worden serieus genomen en

in voor de kwaliteit van het

branche), vond een debatsessie plaats over ondernemerschap in

station en zijn omgeving: de

stationsgebieden. Thema van de sessie was Van vervoersknooppunt

reiziger staat daarbij

naar ‘place to be’. Conclusie: speel in op de behoefte van de gebruikers

centraal. Mooi dat in het

en denk na over gunstige omstandigheden voor investeerders. En

project spoorzone breed

benader de gebiedsontwikkeling vanuit de stedelijke context.

hebben zeggenschap.
-	De kracht zit in de participatievorm: gebruikers ervaren eigenaarschap
en verantwoordelijkheid.
-	Een plek wordt succesvol als er aan een breed scala aspecten van de

aandacht wordt besteed aan de

openbare ruimte gewerkt wordt.
- In die aspecten zitten zowel sociale, fysieke en economische
elementen.

omgeving van het station.”

Lessen uit 	

Ondernemerschap in stationsgebieden:

Nienke de Hart,

			

van vervoersknooppunt naar ‘place to be’

exploitatiemanager
NS-stations

Succesvolle placemaking stoelt op vier pijlers:

•	Investeerders komen niet vanzelf om bij te dragen aan ontwikkelingen
in een stationsgebied. Wanneer ontwikkelingen in een gebied die
voor hen relevant zijn zichtbaar worden, willen ze samenwerken. Het
is dus van belang vroeg in het ontwikkelproces na te denken over
omstandigheden die het gebied aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich te vestigen, en om hier op te anticiperen.
•	Denk bij nieuwe ontwikkelingen niet alleen aan de korte termijn maar
ook aan de lange termijn. Je kunt wellicht nu condities creëren die
gunstig zijn voor toekomstige investeerders.

Vitaal
Actief
Speciaal

Blij

Veilig
Charmant
Schoon
Aantrekkelijk

Echt

Historisch

•	Benader ontwikkelingen niet onder de noemer stationsgebied, maar
benader het als een stedelijke ontwikkeling waar het station onderdeel van is en waar de hele stad baat bij heeft.
(bron: www.gebiedsontwikkeling.nu)

comfort &
beeldvorming

gebruik
& activiteiten

gezelligheid &
gastvrijheid/
sociale kwaliteit

toegankelijkheid
& verbindingen

Gastvrij

Verbonden

Coöperatief

Begaanbaar
Gerieflijk

Vertrouwd

Toegankelijk
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hoofdstuk 2
Sociale kwaliteit in
de Spoorzone Zwolle
Sociale kwaliteit gaat over inhoud én proces, het gaat om bijdragen en
faciliteren. Onze gereedschapskist in Zwolle bestond uit
6 werkwoorden die gezamenlijk inhoud geven aan sociale kwaliteit.

1 / Agenderen van sociale kwaliteit bij de projectorganisatie:
ingang en aansluiting vinden bij de werkzaamheden en de organisatie
van het project om de meerwaarde van sociale kwaliteit voor de Spoorzone in te brengen.

2 / Communiceren over sociale kwaliteit en de activiteiten van het
team, om de bekendheid van sociale kwaliteit te vergroten én om mede
invulling te geven aan het Zwolse adagium dat de Spoorzone samen met
de stad wordt gemaakt.

3 / Uitnodigen van mensen en organisaties om invulling te geven
aan sociale kwaliteit in de Spoorzone. Door aan te sluiten bij activiteiten
van anderen en door een specifieke groep gebruikers op een voor hen
aansprekende wijze uit te nodigen ideeën te leveren.

4 / Enthousiasmeren van het gesprek over sociale kwaliteit.
Onder andere in gesprekken met betrokkenen over de gedroomde
identiteit van de Spoorzone en bij de werkgroep Busbrug.

5 / Brengen door input te leveren over sociale kwaliteit voor
projectdocumenten. Om zo sociale kwaliteit een plaats te geven in
meningsvorming en besluitvorming.

6 / Borgen een relatief jong begrip als sociale kwaliteit moet zijn
weg vinden in de projectorganisatie, bij de partners en bij inwoners en
initiatiefnemers in de stad. Dat vraagt om het borgen van een welgekozen aanpak.
De zes werkwoorden nader toegelicht
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1 / Agenderen
Sociale kwaliteit is een begrip dat tegelijkertijd

ren. We organiseerden met regelmaat afstemmingsge-

In de gesprekken met de projectmanager en steden-

verwarrend en toegankelijk is. Iedereen heeft er een

sprekken met de projectmanager, de stedenbouwkundige

bouwkundige door het jaar heen waren de agenda-

beeld bij, en de beelden lopen uiteen. De verwarring

en de communicatiemanager. De laatste ging zelfs deel

punten:

en ieders eigen beelden zijn steeds mooie aangrij-

uitmaken van het team sociale kwaliteit, om zo ideeën-

•	Hoe kunnen we vanuit sociale kwaliteit bijdragen aan

pingspunten voor het gesprek over sociale kwaliteit.

stroom en activiteiten in de projectplanning Spoorzone

het kwaliteitshandboek en de programma’s van eisen?

Elke aanleiding is een kans om sociale kwaliteit toe te

in te passen.

We bespraken onze definitie en ambities met sociale

lichten en te agenderen. Om zo de vraag te stellen hoe

kwaliteit. Hoe kunnen we de start van de gebiedsont-

de Spoorzone meer ‘van bewoners en gebruikers’ kan

wikkeling helpen versnellen? Ons aanbod was: laat ons

worden en kwaliteit kan leveren voor alle groepen

partijen bijeen brengen en een startgesprek faciliteren.

bewoners en gebruikers.

•	Welke kansen en momenten in het project kunnen we

verwachtingen

benutten om sociale kwaliteit onder de aandacht te

Plan, planning, projectorganisatie

Een goede eerste kennismaking is voor beide partijen van

brengen van medewerkers en andere betrokkenen?

Hoe krijgen we het onderwerp sociale kwaliteit op de

groot belang: het is de basis voor samenwerking en

agenda? Op zoek naar aanknopingspunten dook het team

heldere verwachtingen over en weer. Het team sociale

sociale kwaliteit in informatie over plan en planning en

kwaliteit presenteerde zich en lichtte het begrip sociale

in het organogram van de projectorganisatie. Die

kwaliteit toe. De leden van het projectteam Spoorzone

informatie leverde vier aanknopingspunten voor sociale

gaven aan positief te staan tegenover samenwerking en

kwaliteit.

graag gebruik te maken van onze input in het kwaliteits-

De opzet van deze werkwijze om sociale kwaliteit en de

•	Het opstellen van een programma van eisen voor

Afspraken werden vastgelegd zodat voor
iedereen duidelijk was welk aandeel geleverd
zou worden.

boek, de programma’s van eisen en de communicatie en

bijdrage van het team sociale kwaliteit te agenderen was

deelprojecten. Deze programma’s van eisen worden ter

participatie. Hetzelfde gold voor de gebiedsontwikkeling.

goed. Wel hebben we geleerd dat het agenderen van

besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De positie van het team sociale kwaliteit werd getypeerd

zowel de inhoud als onze rol meer dan een eenmalige

als ‘verbonden maar onafhankelijk, geen deel van de

actie moet zijn. Zeker in een projectorganisatie waar

projectorganisatie’.

complexiteit, deadlines en personele wisselingen

•	Het op te stellen kwaliteitsboek, waarover een
kwaliteitsteam adviseert en dat de raad eveneens

dominant zijn. Sociale kwaliteit is in de ogen van velen

vaststelt.
•	Het communicatieplan. Daarin geeft de projectorgani-

‘gewenst - maar extra’. Het is zoeken naar een balans

satie het belang aan om belanghebbenden en belang-

tussen ‘frapper toujours’ en gewoon aan de slag gaan

stellenden in stad en regio te informeren en hen

en de meerwaarde van de blik van sociale kwaliteit al

maximaal te betrekken bij tijdelijke en definitieve

doende zichtbaar maken.

plannen.
•	De voorgenomen gebiedsontwikkeling nieuwe stijl,

programma’s van eisen

door Zwolle met de partners NS, ProRail en provincie.

kwaliteitsboek

Het organisatieplaatje in het Integraal plan van aanpak
maakte duidelijk dat de gemeentelijke projectmanager
Spoorzone en de daaronder hangende projectorganisatie

communicatieplan

Spoorzone de meest logische contacten waren voor het
team sociale kwaliteit.

gebiedsontwikkeling

Met deze kennis over plan, planning en projectorganisatie waren we voorbereid om sociale kwaliteit te agende-
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2 / COMMUNICEREN
Aanbevelingen communicatie

De Spoorzone moet van de stad worden en hij is het nog
niet. Dat was de boodschap die bij de start van het team

Samen maken we de stad

5. Denk in scenario’s en tussentijd
Nodig mensen uit om te denken in scenario’s en tijdelijke

sociale kwaliteit klonk. In de fase ervoor was de commu-

1. Informeren en uitnodigen

oplossingen in plaats van vaste eindbeelden. Maak

‘Samen maken we de stad’, het motto van de

nicatie gefocust geweest op een ander dilemma,

De nieuwsbrief en de stadsbrede bijeenkomsten zijn

ruimte om zichtbare veranderingen aan te brengen en

gemeente Zwolle, stroomlijnt met de ideeën van

Rondom
station Zwolle mooie
verandert
informatiekanalen.
veel: een busbrug
Om mensen echt te informenamelijk de keuze tussen een busbrug
of een bustunnel.

nodig partners uit daaraan bij te dragen met ideeën,

placemaking. Voor de Spoorzone is dit uitgewerkt in

en een nieuw
busplatform,
fietsenrekken
ren extra
en zo hun
belangstelling te wekken, is in dit tijdperk
Daarbij was helaas bij een aantal betrokkenen
het beeld

menskracht en geld.

een communicatieplan. Dat spreekt de ambitie uit

boven
en onder
de grond,
vernieuwing
van de nodig. Ten minste maandelijks
meer
en vaker informatie
ontstaan dat hun mening er niet echt
toe deed.
Er waren

om naast het informeren over de komende verande-

stationspleinen om
en (tijdelijke)
looproutes.
een nieuwsbrief
en Een
informatie die minder formeel is.
dan ook goede voornemens bij de projectorganisatie

ringen, bewoners, reizigers en belanghebbenden

belangrijke
ambitie is om
de spoorzone
Denk
aan een blog van de projectleider, gevoed met inforde communicatie anders te doen, grofweg
langs drie
lijnen:

aantrekkelijk te houdenmatie
voor alle
zowel
overgebruikers,
overwegingen,
activiteiten, dilemma’s,

gedurendeonderde bouwperiode,
als wanneer
alles af is.
ambities,
kleine gebeurtenissen
uit het project. Twitter
a.	Een brede klankbordgroep met stakeholders:

“Dat je mensen in de stad vanaf het begin

ook mee te laten denken en praten. Deze ambitie

betrekt bij nieuwe ontwikkelingen en plannen

bevindt zich op de bekende participatieladder op de

vinden we in Zwolle gewoon. Niet voor niks

onderste drie treden.

hun
wegmensen
vinden?uit
Zullen
nodig
te reageren. Laat mensen foto’s
wijs, ondernemers, toerisme en Hoe zullen voetgangers en

zeggen we “Samen maken we de stad”. Het team

zich gastvrij onthaald
Hoe zorgenof juist kansloze plekken in
insturenvoelen?
van veelbelovende
bewoners(organisaties). De groepreizigers
werd geregeld

sociale kwaliteit houdt ons scherp en helpt

we dat
ook omwonenden
blij
zijn met
de er een tentoonstelling van. Laat zien
het
gebied
en maak
bijgepraat en gevraagd om input over
thema’s
die de

zoeken naar manieren om (toekomstige)

hele Spoorzone raken.

veranderingen? Hoe maken
de spoorzone
tot een en input die mensen
wat we
er gebeurt
met suggesties

gebied
waar
van
doen is, waar het bruist en
b.	Werkgroepen voor deelprojecten die
werkten
aan
dealles televeren.

(mee)beslissen
coproduceren

gebruikers en bewoners mee te laten doen en
denken over de spoorzone.”

levendig
en veilig is? Hoe
we
dat
2.organiseren
Een actieve
rol
in de
deelprojecten
programma’s van eisen. Deelnemers
waren omwonen-

Karin Obdeijn,

ideeën en ervaringen van
omwonenden,
gebruikers
Benoem
onderwerpen
waar je belanghebbenden bij wilt
den, belanghebbenden en specialisten.

communicatieadviseur gemeente Zwolle

adviseren
raadplegen

over het vernieuwde
spoorzonegebied
uitnodigen.
Beschrijf die en bepaal van te voren goed
c.	Stadsbrede informatievoorzieningen
viareizigers
nieuwsbrieven
en brede bijeenkomsten.

worden gehoord en opgepakt?
waar je inbreng bij wilt hebben. Zorg voor een uitnodi-

informeren

Kortom: is er sprake vangende
sociale
kwaliteit?
agenda,
een ruimhartig uitnodigingsbeleid,
Op initiatief
enover
metje
steun
van
deuitnodigende projectleider,
helderheid
vraag,
een
In afstemming met de communicatiemanager
vanvan
de Het Oversticht
provincie
Overijssel
aangespreksleider
de sociale en creatieve werkvormen. Laat
een goede
Spoorzone maakten we een pragmatische
keuze
over de is gewerkt
kwaliteit
van de Spoorzone
Zwolle. Dit werkschrift
de bijeenkomsten
geen vergaderingen zijn, maar maak
bijdragen van het team sociale kwaliteit.
We maakten

Mensen echt goed informeren en raadplegen vergt

doet daar verslag
geeft een handvat
er belevenissen
van. aan alle
deel uit van de klankbordgroep en agendeerden
socialevan. Het

tijd, geld en professionaliteit. In de praktijk is het de

betrokkenen
die de
de komende
jaren werken aan
3. Spoorzonecafé
kwaliteit. Waar mogelijk benutten we
de inbreng van

kunst om bij ruimtelijke professionals en projectma-

Spoorzone
Zwolle. Ook mensen
diein
binnen
Organiseer
plaats andere
van een brede klankbordgroep een
aanwezigen, zoals bij een brainstorm
over de identiteit

nagement ruimte te claimen om deze doelen met

werken
aan ‘sociale
kwaliteit’ kunnen
hun in het gebied. Kondig
tweemaandelijks
Spoorzonecafé
van de Spoorzone. We sloten aan bij projecten
werkgroepen
voor de

kwaliteit waar te maken. Voor belanghebbenden en

voordeel
doen
met onzedit
ervaringen.
breed aan, zorg dat er korte interessante presentaties
deelprojecten Busbrug en Busperron/plein
Zuid.
Daar

belangstellenden is het vooral belangrijk om

brachten we sociale kwaliteit in en stonden we de

zijn en nodig uit tot de juiste gesprekken. Zorg dat de

reguleren
informatie te kunnen vinden
over de voortgang van

projectleiders bij in het benutten van bijdragen uit de

vier partners daar altijd aanwezig zijn, zodat zij zelf

een project en de bijbehorende veranderingen. Ook

werkgroepen. Ook waren we aanwezig bij stadsbrede

ervaren hoe Zwollenaren praten over de Spoorzone. En

regisseren
moet duidelijk zijn
welke ruimte er is voor beïnvloe-

bijeenkomsten en zorgden we voor interactieve werkvor-

zodat Zwollenaren gezichten kennen bij het project.

ding of bezwaren.

men, waar bezoekers hun inbreng konden hebben. We

4.	Monitoren beeldvorming en input

leverden bijdragen aan de nieuwsbrieven. Tenslotte

Monitor de input en grijp snel in als bijeenkomsten of

Een groeiende groep mensen wil direct invloed

deden we de projectorganisatie aanbevelingen hoe

communicatie een ontevreden ondertoon krijgen. Wees

uitoefenen op hun leef- en woonomgeving. Ze

communicatie en participatie in de volgende fase vorm

alert op oud zeer en pijnpunten die steeds terugkomen.

stimuleren

faciliteren

hebben er ideeën en wensen over en weten vaak de

loslaten

juiste expertise te mobiliseren. Ze wachten niet af

te geven.

wat professionals van overheid of ontwikkelaars

16

17

(mee)beslissen
coproduceren
adviseren
bedenken, maar nemen zelf initiatieven. Voor de overheid

raadplegen
en de projectorganisatie
biedt dit nieuwe kansen: meer
verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Maar het kan

informeren

ook als lastig worden ervaren en als verstoring van de
eigen planning.
De ladder van overheidsparticipatie laat zien hoe de
overheid haar eigen positie kan bepalen, variërend van
loslaten tot regisseren en reguleren. (bron: Raad voor het
Openbaar Bestuur, 2012)

reguleren
regisseren
stimuleren
faciliteren
loslaten

Er is vanavond
een pizzasessie?

Vanuit het perspectief van sociale kwaliteit zijn ten
minste drie niveaus van communicatie en participatie
relevant. Deze vragen alle om ruimte, budget en profes-

Op weg
naar Zwolle?

sionaliteit:
1.	Projectcommunicatie: goed vindbare informatie over

Ik doe mee met
de prijsvraag!

voortgang en proces;
2.	Participatie: organisatie van ruimte voor de bovenste
treden van de participatieladder: meedenken, meedoen en meebeslissen;
3.	Antenne en uitnodiging voor initiatieven, en bepalen
hoe mensen deel kunnen uitmaken van het project.
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3 / UITNODIGEN
Zwolle is een actieve stad. Overal ontstaan initiatieven

We organiseerden een gesprek met de vier samenwer-

Jongeren

voor een betere openbare ruimte, nieuw ondernemer-

kingspartners over hun beeld over de gewenste identiteit

Omdat jongeren grootgebruiker zijn van Spoorzone

schap en een leefbare stad. De gebiedsontwikkeling

van de spoorzone in Zwolle. Onder het kopje enthousias-

Zwolle, maar tijdens publieksbijeenkomsten en werk-

nieuwe stijl van het project Spoorzone lijkt daar naadloos

meren gaan we hier verder op in.

groepen veelal afwezig waren, hebben we hen uitgeno-

op aan te sluiten. Zwolle wil in de Spoorzone nieuwe

digd mee te doen aan een prijsvraag over tijdelijk gebruik

functies in het gebied realiseren en investerend vermo-

We maakten gebruik van de door de gemeente georgani-

van de openbare ruimte.

gen aantrekken. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl staat

seerde stadsbrede themabijeenkomsten en namen actief

voor ‘anders samenwerken, anders plannen, andere

deel aan de klankbordgroep van het project Spoorzone.

We daagden hen uit ideeën te leveren die
leiden tot concrete resultaten.

instrumenten en anders investeren’. Vanuit sociale

Daarnaast zochten we contact met Marijke Sterkenburg,

Via een aansprekende werkvorm, een ‘Pizzasessie’ op een

kwaliteit gezien lag hier een mooie kans om de maat-

ideeënmakelaar van de gemeente, om met haar te

inspirerende locatie in de spoorzone, nodigden we

schappelijke activiteit te verbinden. Als team sociale

sparren over mogelijkheden om initiatieven te stimule-

jongeren uit. Bernd-Jan Overbosch, student Urban Design

kwaliteit hebben we doelgericht ingezet op het verbin-

ren en te verbinden.

en stagiair bij Het Oversticht, zorgde voor publiciteit en
een pakkende presentatie. Jongeren werden gericht

den van initiatieven en het bij elkaar brengen van ideeën.
Dat is immers waar het vaak aan ontbreekt.

“Het team sociale kwaliteit heeft de

uitgenodigd via MBO- en HBO-instellingen in Zwolle.

We sloten daarom aan bij een aantal initiatieven van

klankbordgroep uitgedaagd niet alleen

Daarnaast werd via de media en tijdens de publieksbij-

andere actoren. Steeds daagden we onszelf en anderen

informatie te verwerken maar ook proactief mee

eenkomsten opgeroepen deel te nemen aan de prijsvraag.

uit om na te denken over en vorm te geven aan een

te denken over de omgevingskwaliteit van de

Ook hebben we op verzoek van Meijken Engbers, docent

gastvrije stationsomgeving.

spoorzone en de betekenis daarvan voor de

aan de lerarenopleiding aardrijkskunde van Hogeschool

stad.”

Windesheim, een les verzorgd waarin we studenten van

We namen deel aan een workshop over de toekomst van

Joep van der Heijde,

deze opleiding uitdaagden met initiatieven voor de

het Lübeckplein, georganiseerd door het Hanzelab.

onafhankelijk voorzitter klankbordgroep

prijsvraag te komen.

Tijdens deze workshop leverden we meedenkkracht en

Spoorzone Zwolle

brachten we thema’s van sociale kwaliteit in.

Deze actieve benadering zorgde voor betrokken jongeren

“Mooi om te zien dat de prijsvraag niet alleen

We zochten mede naar aanleiding van deze workshop

bij het project. Door vooraf geen kaders te stellen was

nieuwe ideeën heeft opgeleverd. De energie die

verbinding met ondernemer Gooitske Zijlstra, van Gooitz,

Door vragen te stellen hebben we mensen uitgenodigd

er ruimte voor creativiteit. Dat had tevens een nadeel:

initiatiefnemers steken in het realiseren van

die een verkenning heeft gedaan naar bestemmingen

zelf invulling te geven aan het begrip sociale kwaliteit.

achteraf gaf deze ruimte onduidelijkheid over bijvoor-

hun ideeën is goud waard. Dit laat zien dat

voor leegstaande kantoorpanden in Hanzeland.

We gebruikten werkvormen en methodieken die deze

beeld de plek waar het initiatief gerealiseerd kon worden.

eigenaarschap werkt, maar wel spannend is!”

uitnodigende houding ondersteunden. Een voorbeeld dat

Trajecten van vergunning aanvragen en fondsen werven

Marijke Sterkenburg,

“De prijsvraag voor tijdelijke initiatieven in

goed heeft gewerkt is het uitdelen van cupcakes,

zijn voor jongeren trajecten met een te lange adem.

ideeënmakelaar gemeente Zwolle

de openbare ruimte sluit mooi aan op mijn

voorzien van een uitnodiging voor de ideeënprijsvraag

Jongeren ervoeren het traject van de prijsvraag en het

verkenning naar mogelijkheden van tijdelijk

tijdens een van de stadsbrede bijeenkomsten. Een andere

realiseren van hun project als leerzaam.

gebruik van vastgoed en het proces om dynamiek

manier was het uitlokken van reacties door op tafelkle-

in het doelgericht ontwikkelen van kennis en

op gang te krijgen binnen Hanzeland. De relatie

den eigen ideeën te schrijven.

kunde. De aangereikte werkvormen van het team

“Studenten aan de lerarenopleiding scholen zich

tussen mens, omgeving en gebouw is van enorm

sociale kwaliteit zijn daarop een aanvulling.”

belang in mijn werk en de rode draad bij mijn

Meijken Engbers,

vervolgproject voor Hanzeland. “First life,

docent Hogeschool Windesheim

then spaces, then buildings, the other way
around never works.” - Jan Gehl.”
Gooitske Zijlstra, eigenaar Gooitz
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Oogst prijsvraag

Het winnende idee is van Max Melching.
Hij wil een skatebaan maken die bestaat uit prefab-

De oogst van de prijsvraag bestond uit 14 inzendingen.

elementen, waarmee variabele opstellingen gemaakt

Zes van de 14 inzendingen voldeden aan de door de jury

kunnen worden. De baan kan zowel geschikt gemaakt

opgestelde criteria:

worden voor street- als bowlskaters en kan ook ruimte

-	de tijdelijke invulling van de openbare ruimte moet

bieden aan groen en water of als zitelement gebruikt

origineel zijn voor Zwolle

worden.

- moet haalbaar zijn in 2015 of 2016

Daarnaast vielen nog twee plannen in de prijzen.

- de inzenders zijn tevens eigenaar van het initiatief
Bouwkundestudenten Myrthe Hidding, Lars Melenhorst

-	de initiatieven zullen de dynamiek binnen de Spoor-

en Martijn Aalbers kwamen met het idee van een

zone vergroten.

multifunctionele sportkooi. Die is voor de zomer te

Prijswinnaars

gebruiken voor voetbal en basketbal, in de winter

Door middel van een pitch konden deze zes genomineer-

geschikt om te schaatsen of voor ijshockey.

den een van de drie prijzen in de wacht slepen. De
beoordeling hiervan lag in handen van de jury, voor

Beeldend kunstenaar Mereijn Vrij stelde samen met

gezeten door de verantwoordelijk wethouder Ed Anker

ontwikkelaar Jos van Leusen voor tijdelijke groenpavil-

uit Zwolle.

joens te plaatsen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op
het Lübeckplein of het Stationsplein. De paviljoens
nodigen uit tot spontane ontmoetingen en korte
evenementen. Dit idee is al met succes uitgevoerd op het
stationsplein in Groningen.
De prijs bestond voor deze drie prijswinnaars uit een

“Het mooie van de prijsvraag is dat de ideeën

geldbedrag waarmee ze een start kunnen maken met de

een sociaal element toevoegen aan dit

uitvoering van hun plannen. Het team sociale kwaliteit

ruimtelijk project.”

ondersteunt hen bij de voorbereiding en realisatie van

Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle

hun ideeën.

“Een bloeiende creatieve industrie is

Jury

essentieel voor een dynamische ontwikkeling van

De jury bestond uit:

stad en regio. In Zwolle gebeurt dat! De

- Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle

prijsvraag voor het ontwerp van tijdelijke

- Coby Zandbergen, voorzitter College van Bestuur Cibap

initiatieven in de spoorzone past daarom bij

- Gooitske Zijlstra, eigenaar Gooitz

Zwolle. Creatieve studenten zetten zich in voor

-	Marijke Sterkenburg, ideeënmakelaar gemeente

deze belangrijke opgave in de stad.

Zwolle

Bekijk het resultaat!”

- Nienke de Hart, exploitatiemanager NS stations

Coby Zandbergen,

- Bernd-Jan Overbosch, student urban design

voorzitter College van Bestuur Cibap

- Bart Buijs, manager innovatieteam Het Oversticht.
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4 / ENTHOUSIASMEREN
In gesprek met de stedenbouwkundige van de Spoorzone

Vier wensbeelden

bleek dat er behoefte was aan een gedeeld beeld van de

Uit de verschillende gesprekken kwamen vier wensbeel-

Een duidelijke ambitie is steeds geweest dat het spoor

den c.q. identiteitskenmerken van de Spoorzone naar

niet langer een barrière is, maar een verbindende schakel

voren:

tussen noord en zuid. Vanuit de invalshoek sociale

toekomstige Spoorzone: wat voor type stad hebben we
voor ogen, nu en in de toekomst? Hoe zou de identiteit

Profiel van de stad

omschreven kunnen worden? Het antwoord op deze

Zwolle hoeft niet heel dol

vraag zou input leveren voor het kwaliteitsboek en voor

te doen, niet heel “metropool” te gaan denken. Zwolle

•

Een verbindende schakel

kwaliteit krijgt die verbinding vorm via o.a.: eenduidige

•

De Spoorzone met twee identiteiten

en herkenbare informatie over routes en bestemmingen;

De noordkant, de toegangspoort naar het centrum is een

gelijkwaardige uitgangen van het station in plaats van

plek om je gastvrij onthaald te voelen. De sfeer en

voor en achter; toegankelijkheid voor voetgangers,

uitstraling sluit aan bij de sfeer van de binnenstad. Zwolle

rolstoelers en fietsers; zonder drukke kruisende stromen;

en dat mag zo blijven. Toch

als ‘groene’ stad, rustig, kleinschalig met op sommige

op alle tijden van de dag en de nacht: routes door het

stedenbouwkundigen die aan de Spoorzone werken en

willen de inwoners wel dat

plekken iets te doen.

station die deel uitmaken van de openbare ruimte aan

vervolgens met de vier partijen gemeente, provincie, NS

er met behoud van de

De zuidkant verlangt vooral naar levendigheid, groen en

weerszijden. De passerelle sluit aan op de busterminal.

Stations, DC Vastgoed werden gesprekken georganiseerd

huidige kwaliteiten soms

moderne allure. De aanwezigheid van de vele studenten

De openbare ruimte, inclusief de routes door het station,

en gefaciliteerd. Hoofdvraag: Wat zijn elementen

wat meer durf wordt

en kantoormedewerkers en de plaatsing van het bus

is dienstbaar aan gebruikers; het is er schoon, veilig en

station zijn kansen die benut kunnen worden. Ze vragen

aantrekkelijk.

de gebiedsontwikkeling. Het zou inspiratie kunnen

is gewoon een stad

bieden aan ondernemers uit de stad die een aandeel

voor bestuur, onderwijs,

willen leveren in placemaking.

zorg en gemengde economie

Het team sociale kwaliteit pakte de handschoen op. Met

getoond, met name als het

van de Zwolse identiteit die te verbinden zijn
met een Spoorzone-identiteit, en met de
relatie stad en Spoorzone? Aan de hand van

gaat om cultuur en
evenementen.

beelden van gebouwde iconen, bekende Zwollenaren uit

“Ik ben een Zwollenaar,

heden en verleden, logo’s en beeldmerken van typisch

een echte Zwollenaar.

om activiteiten en voorzieningen die uitnodigen tot

•

gebruik op vele uren van dag en nacht. Ook past hierbij

Ontmoeting en verpozing

een bijzondere uitgang van het station en stedelijke

De spoorzone moet uitnodigend en gastvrij zijn. De

gebouwen.

openbare ruimte biedt kansen voor ontmoeten, verpo-

Zwolse ondernemingen en evenementen en de Zwolse

Ik doe niet vaak zo raar,

zen, blijven hangen om te werken of te kijken.

cultuur en mentaliteit, nodigden we deelnemers uit hun

in ‘t volle openbaar.

Gastvrij voor de reizigers: sociaal veilig, levendig, goed

beelden en gedachten met elkaar te delen. Tijdens een

Onder de Peperbus,

geregeld beheer; gezond qua geluid en fijnstof. Goede

is ‘t leven altijd knus,

stadsbrede bijeenkomst in het stadhuis ging het team

relatie met omwonenden: aandacht voor hun gezond-

Bekijk m’n vingers maar, ik

bovendien in gesprek met tientallen bewoners en andere

heid, rust en zicht.

ben een Zwollenaar!”

geïnteresseerden over de gedroomde identiteit van de

Verhaal Dichter Kloos

Spoorzone.

•

Duurzaam, innovatief, creatief

‘Vanzelfsprekend vanuit de toekomst’ denken, én voor het

Typisch Zwols

zoeken naar innovaties.

Een presentatie over Zwolle, Zwolse mentaliteit en

Duurzaam en innovatief qua energie en bedrijvigheid.

Zwolse iconen (personen, gebouwen, merken) leidde tot

Open voor ideeën en initiatieven, ook voor tijdelijke

mooie waarnemingen als:

initiatieven, en initiatieven die nergens anders kunnen.

Het realiseren van maakbare en haalbare dingen is een

Het benutten van de energie en betrokkenheid vanuit

heel Zwolse benadering. De 19e-eeuwse sfeer rondom het

de stad.

stationsgebouw is echt Zwols. Oud, maar ook stoer. Dat
past bij Zwolle.
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5 / BRENGEN
De inzet van het team sociale kwaliteit was om input te

Tijdens de werkgroep bijeenkomsten zorgden we voor:

Drie deelnemers aan de werkgroep reageerden op

Kwaliteitsboek

leveren voor inhoudelijke documenten uit het project.

- bespreken van het thema sociale kwaliteit;

de vraag ‘Waar denk je aan bij sociale kwaliteit in

Het kwaliteitsboek vormt het ‘toetsingskader voor de te

Enerzijds waren dat de programma’s van eisen van de

-	leden bevragen welke beelden, ideeën ze in relatie tot

de Spoorzone Zwolle’?

realiseren ruimtelijke kwaliteit’. Het boek is bedoeld als

de busbrug hadden bij sociale kwaliteit;

deelprojecten, anderzijds was dat het kwaliteitsboek.

‘stimulans en inspiratieboek voor de ontwerpers van de

-	vragen welke sociale kwaliteitsaspecten vertaald

Ook bij bijeenkomsten of aan groepen werd inhoudelijke
input aangeboden. Het team heeft op diverse momenten

moeten worden in de fysiek ruimtelijke vormgeving

procesmatige bijdragen geleverd door het aandragen van

van de busbrug.

interactieve werkvormen en methodieken.

openbare ruimte, de infrastructuur en het vastgoed’

Gerrit Bakkenes, Rover: “Ik denk dan aan je
veilig voelen, 24 uur per dag. Door levendigheid
en voldoende licht.”

(bron: Integraal plan van aanpak). Met andere woorden,
het kwaliteitsboek is een uitgelezen kans om het begrip
kwaliteit te verrijken en ook een inspiratiebron voor

Wat viel op?

sociale kwaliteit te laten zijn. Vanuit die gedachte leverde

Aan de slag in werkgroepen

- sociale kwaliteit wordt als soft ervaren;

het team sociale kwaliteit een bijdrage aan het boek. In

Om tot programma’s van eisen te komen voor de diverse

-	vragen over wat sociale kwaliteit inhoudt kan iedereen

reactie op het eerste concept van het kwaliteitsboek viel

makkelijk beantwoorden: het begrip sociale kwaliteit

ons op dat het begrip sociale kwaliteit nog niet goed uit

deelgebieden van het project Spoorzone Zwolle, zijn

spreekt tot de verbeelding;

werkgroepen geformeerd. Vanuit het team sociale

-	de kaders waarbinnen een fysiek ruimtelijk programma

kwaliteit hebben we deelgenomen aan twee van deze
werkgroepen. Een werkgroep richtte zich op het nieuw te

van eisen opgesteld wordt, laten soms weinig ruimte

ontwikkelen Zuidplein met busperron, de andere op de te

voor sociale kwaliteitsvragen;
-	betrokkenheid van werkgroepleden wordt groter door

realiseren busbrug over de sporen.

gebruik van interactieve werkvormen.

Een derde werkgroep Stationsplein noordzijde start in

de verf kwam. We schreven een notitie met suggesties en

Edwin Koster, Fietsersbond: “Ik denk dan aan
prettig verblijf, natuurlijk, waar je goed door
kunt gaan. Zwolle is schatplichtig aan de titel
Fietsstad om tot een sociaal kwalitatieve
oplossing voor het fietsparkeren te komen.”

een paragraaf die zo in te passen was. Daarbij gingen we
uit van een aantal leidende principes:
-	de Spoorzone is onlosmakelijk onderdeel van de stad
en dus Zwols;
- de Spoorzone is uitnodigend en gastvrij;

2016. De ervaringen die we opdeden in de eerste twee

-	het station en specifieker de stationsomgeving vormt

werkgroepen brengen we hier in.

Wat was het resultaat?

Doel van onze deelname was en is aandacht geven aan

-	actieve deelname van leden tijdens werkgroepbijeen-

sociale kwaliteit bij de veelal fysiek ruimtelijk georiën-

komsten, deelnemers kwamen zelf met ideeën;

teerde werkgroepen. Deelnemers aan de werkgroepen

-	commitment over de uitstraling van de busbrug,
binnen een aantal vastliggende kaders;

waren bewoners, experts en belangenorganisaties.

een verbindende schakel tussen noord en zuid;
-	de stad wordt actief geïnformeerd en uitgenodigd, en

Toon van Beek, projectleider gemeente Zwolle:
“Er is sociale kwaliteit als ik een glimlach zie bij
de reizigers.”

er wordt samengewerkt met initiatiefnemers met
ideeën en plannen voor de Spoorzone.
“Stedenbouw gaat over gezelligheid; het maken

-	een door de werkgroep gedragen Programma van

Inzet van het team sociale kwaliteit bij de werk-

van een prettige, vriendelijke en veilige

Eisen;

groep Busbrug

omgeving. Goed dat er bij het opstellen van het

-	de wens om ook bij het vervolgtraject nauw betrokken

kwaliteitsboek ruim aandacht was voor de

te blijven.

Bij de voorbereiding van de werkgroep bijeenkomsten

relatie tussen de gebruiker en zijn omgeving.”

zorgden we voor:

Henk Snel, stedenbouwkundige van de gemeente

Busbrug vormgevingsplan

- agendering van sociale kwaliteit;

Zwolle en samensteller van het kwaliteitsboek

-	aandacht voor samenstelling werkgroep, actief
betrekken van vrouwen;
-	gebruik van interactieve werkvormen tijdens de

We deden de aanbeveling het bestaande kwaliteitsteam

werkgroepbijeenkomst;

uit te breiden met expertise op het gebied van sociale

-	reflectie op stijl van leiden van de werkgroep bijeen-

kwaliteit. Wat is mooier dan een directe ambassadeur

komst, met nadruk op informatievragen;

van sociale kwaliteit als het gaat om stimuleren,

-	alert op vertaling van input door de leden van de

inspireren en toetsen?

werkgroep in het programma van eisen.
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Interactieve werkvormen en methodieken

Mental mapping Tijdens ontwerpsessies met studenten
hebben we deze methode gebruikt. Een eerste idee staat

Stille wanddiscussie/ Tafelkleden / Reactiewand Bij

centraal op een groot vel papier en door associaties op dit

bijeenkomsten zorgden we voor plekken waar mensen hun

idee krijgt het verder vorm en breidt het idee uit.

mening kwijt konden. Soms gestuurd door middel van
stellingen, beelden of vragen. Waarna gesprek volgde over de

Creatieve groepsvorming Om mental mapping goed

reacties met leden van het team sociale kwaliteit.

tot zijn recht te laten komen hebben we groepen van
wisselende samenstelling gevormd, waardoor mensen

Opinie peilen via stickermethode Door het gebruik

vanuit verschillende denkrichtingen tot een ontwerp

van stickers, groen eens, rood oneens, worden mensen

kwamen.

uitgedaagd om zelf actief aan te geven wat ze van iets
vinden. Hierdoor wordt helder voor welk thema veel of

Pitchen Om de prijs in de wacht te slepen moesten de

weinig draagvlak is.

genomineerden hun tijdelijk initiatief pitchen bij de jury
via een korte, pakkende presentatie van drie minuten.

Gebruik van beelden Door beelden te gebruiken komt
het gesprek over sociale kwaliteit makkelijk op gang.

Cup cakes met uitnodiging Tijdens een publieksbijeen-

Plekken waar men zich niet gastvrij voelt, kent iedereen.

komst hebben we de uitnodiging voor de prijsvraag met

Met beelden wordt helder waaraan die plekken voldoen

daarin een cup cake uitgedeeld aan het publiek. Met

en kan het gesprek gevoerd worden dat nodig is om een

grote dienbladen en schorten voor trokken we extra

plek wel gastvrij te maken.

aandacht.

Rondom de kaart Bij de werkgroep Busbrug is de

Pizzasessie Eten moet je toch. Studenten hebben we

methode rondom de kaart gebruikt. De kaart van de

betrokken aan het begin van de avond met een pizza, een

Spoorzone met een schets van de busbrug is gebruikt om

actieve werkvorm en een duidelijke eindtijd.

ideeën van werkgroepleden op te halen. Het resultaat van
deze methode was een actieve houding van de werkgroepleden en nieuwe input voor het programma van
eisen.

Schetsen aan ideeën en dromen, visualiseren
Voorstellen hoe iets zal zijn, eruit zal zien en zal voelen is
als hulpmiddel gebruikt om sociale kwaliteit te omschrijven. Vragen hierbij zijn: bedenk hoe het daar is als je ’s
avonds om 23.00 uur aankomt, bedenk hoe het is als je
een vrouw van 85 jaar bent en het regent pijpestelen. Wat
zie je als je op de busbrug in de bus zit?
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6 / Borgen
Sociale kwaliteit hoort bij elk ruimtelijk project. In

men. Door ze in contact te brengen met de juiste

Ambtelijke afstemming tussen verschillende afdelingen

“Het is een goede zaak als kwaliteit zo breed

succesvolle ruimtelijke projecten zijn sociale consequen-

personen maakten we het mogelijk dat er stappen

van de gemeente draagt bij aan de sociale kwaliteit van

mogelijk in het vizier is. In een ander

konden worden gezet.

de Spoorzone. Vooral als zij elkaars expertise en kennis

kwaliteitsteam maakte ik mee dat ook sociale

kennen en benutten: rond duurzaamheid, rond initiatie-

veiligheid en duurzaamheid expliciet op de

ven in de stad, rond behoefte aan (tijdelijke) ruimte.

agenda stonden. Hoewel het ook vanuit de

ties meegewogen en spelen belanghebbenden en
initiatiefnemers een actieve rol. Sociale kwaliteit is nog

-	Wees bruggenbouwer om beeldvorming te doorbreken:

wel een redelijk nieuw begrip. Dat betekent in de praktijk

Soms zien instituties en grote partijen initiatiefnemers

dat je moet rekenen op weerstand en reacties als: “We

als hobbyisten zonder zakelijke inslag. En andersom:

nemen sociale aspecten al lang mee”; “Sociale kwaliteit

maatschappelijke initiatiefnemers die de gemeente of

voegt niets toe aan ruimtelijke kwaliteit”; “Allerlei

projectontwikkelaars zien als moloch zonder ruimte

Het is van belang onderzoeksgegevens te koppelen: de

werkt, kan specifieke aandacht vanuit sociale

mensen betrekken kost wel erg veel tijd”; “Wie zijn hier

voor creativiteit, met alleen commerciële doelen. Soms

gemeente en de andere partners ontwikkelen en

disciplines zo’n brede kwaliteitsdiscussie

nou eigenlijk de deskundigen?”.

zijn het beelden, soms is het taal, soms in alles

beschikken over feitelijke gegevens en cijfermatige

meer inhoud en diepte geven. Daarom is het goed

Daarnaast zijn er hobbels die vaker voorkomen: een

gescheiden werelden. De rol van bruggenbouwer is dan

onderbouwing van aspecten van sociale kwaliteit:

om aan de voorkant verschillende manieren van

strakke planning met deadlines; personele wisselingen in

waardevol.

sociale veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit, analyse

kijken naar kwaliteit te organiseren: dan wordt

gebruikersstromen, gezondheid en geluid.

kwaliteit vanzelfsprekend kwaliteit in

de projectorganisatie; gemeenteraadsverkiezingen met

-	Elke fase in het project biedt nieuwe kansen en aankno-

wisseling van de bestuurlijke wacht; sommige professio-

pingspunten: We zochten bij elk projectonderdeel

nals die invloed van buiten als lastig ervaren.

‘haakjes’ om sociale kwaliteit binnen te brengen.

ruimtelijke experts belangrijk gevonden wordt
dat de openbare ruimte prettig wordt en goed

meerdere betekenissen.”
Ir. Anna Vos, lid kwaliteitsteam Spoorzone
Koppel mensen en organisaties met ideeën, initiatieven

Onze focus was gericht op wat we zo effectief mogelijk

Aandacht voor sociale kwaliteit levert meer eigenaar-

en locaties aan elkaar, ook voor de tijdelijke situaties.

voor elkaar konden krijgen. Dit zijn kenmerken van onze

schap, meer kwaliteit, meer feedback en snelle verbete-

Organiseer bijvoorbeeld een vereniging van vrienden,

“In een complexe opgave met grote belangen en

aanpak:

ring, kostenbesparing, versnelling in procedures, enz. De

een trefpunt van initiatieven, dat inspireert, ontwikkelt,

stevige spelers mag het belang van de stad en

-	Duidelijk en concreet maken wat sociale kwaliteit is en

meerwaarde is des te groter als sociale kwaliteit in het

combineert, en waarbij gemeente en NS Stations

de gebruiker niet ondersneeuwen. Aandacht voor

hele project expliciet wordt geborgd. Het tot stand

betrokken zijn als eigenaren en ‘mogelijkmakers’.

sociale kwaliteit geeft een positieve impuls

wat het toevoegt aan wat al gebeurt.

brengen van sociale kwaliteit wordt dan een zaak van alle

aan het realiseren van een gastvrije

maar gesprek over en met gebruikers en bewoners hoe

partners en betrokkenen. Optimale borging van sociale

stationsomgeving.”

zij het gebied nu en in de toekomst ervaren en beleven.

kwaliteit vergt niet zozeer nieuwe structuren als wel het

Oebele Jansma, projectmanager Spoorzone,

organiseren van aandacht aan verschillende tafels.

gemeente Zwolle

-	Een lichtvoetige aanpak: geen theoretische discussies

-	Oog voor plezier: een zorgvuldige organisatie nodigt
uit om mee te doen en zet anderen met hun vondsten
en ideeën in het zonnetje.
-	Bruggen bouwen helpt om belemmeringen die

Aanbevelingen borgen

stagnatie veroorzaken weg te nemen. Soms zien
instituties en grote partijen initiatiefnemers als
hobbyisten zonder zakelijke inslag. En andersom:

We adviseerden over de borging van sociale kwaliteit

maatschappelijke initiatiefnemers die de gemeente of

voor de volgende fase van het project Spoorzone.

projectontwikkelaars zien als moloch zonder ruimte
voor creativiteit, met alleen commerciële doelen. Soms
zijn het beelden, soms is het taal, soms in alles

Regie op projectniveau met de partners in het gebied is

gescheiden werelden. De rol van bruggenbouwer is dan

essentieel. Sociale kwaliteit wordt sterk als er sprake is

waardevol.

van een heldere en gedragen identiteit en uitstraling van
het gebied. Het verder uitwerken van de ambities en de

-	Mensen wegwijs maken in het land van regels,

identiteit vergt een gezamenlijke inspanning.

procedures, besluitvormingsprocessen en subsidiestro-
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hoofdstuk 3
Sociale kwaliteit is
een werkwoord
Onze lessen en tips op een rijtje:

Agenderen
Sociale kwaliteit agenderen vraagt om inzicht en aanknopingspunten in
projectplan en planning en om aansluiting bij contactpersonen op de
juiste plaatsen in de projectorganisatie.
Agenderen van sociale kwaliteit vraagt blijvend om aandacht, zeker in
een klimaat van complexiteit, deadlines en personele wisselingen.

Communiceren
Sociale kwaliteit met het adagium ‘Samen maken we de stad’ vergt
ruimte, budget en professionaliteit in communicatie en participatie.
Communicatie betekent luisteren, vragen stellen, en mensen vanaf het
begin serieus nemen: Geef ruimte om te participeren.
Meedenken, meedoen en meebeslissen wordt vergemakkelijkt door het
laagdrempelig aanbieden van informatie over voortgang en proces.
Communiceren doen we allemaal. Met woorden en beelden, maar ook
non-verbaal. In projecten gaat communicatie vaak over het uitwisselen
van informatie, ideeën, wensen en belangen, in twee richtingen, dus
brengen en halen, dialoog. Zorg hierbij voor aansprekende teksten en
illustraties.
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Uitnodigen

Brengen

Gastvrijheid begint met een uitnodigende houding: oprecht nieuws
gierig zijn naar wat mensen beweegt en bezighoudt.

Wat houdt jou
nu echt bezig?

De inhoudelijke input over sociale kwaliteit moet aanvullend en
verrijkend zijn. Door de gebruiker centraal te stellen, ontstaat een andere
blik op het project en het gebied.

Denk na over de groepen die je graag wilt bereiken en maak per groep
een specifiek plan hoe je dat gaat doen. Daarbij is het niet alleen

Juist omdat sociale kwaliteit ook gaat over het betrekken en verbinden,

belangrijk hoe je ze bereikt, maar ook in welke vorm je met elkaar aan

bestaat de te leveren input naast inhoud uit procesadvisering, werk

de slag gaat. Een aansprekende, bij de groep horende werkvorm, is
essentieel.
Initiatiefnemers opereren binnen informele netwerken die niet altijd op
het netvlies van projectorganisaties staan. Door deze initiatiefnemers in

Ik wil me
thuisvoelen in de
stad waar ik
woon en studeer.

vormen en methodieken.

Ik weet iemand die je
kan helpen met jouw
initiatief...

Zoek binnen het project naar momenten, plekken en documenten waar
het aspect sociale kwaliteit ingebracht kan worden en betekenis kan
krijgen. Breng inhoud op die momenten en in die situaties die er toe doen.

beeld te brengen, uit te nodigen en te verbinden aan het project, wordt
zowel de kwaliteit als de diversiteit groter.

Blijf het gebruikersperspectief centraal stellen: ‘Wat willen, vinden,
beleven mensen bij de ontwikkeling van het gebied?’. Laat dit in al je

Om verbinding tussen vanzelfsprekende en mogelijk nieuwe partners tot

activiteiten en communicatiemiddelen tot uiting komen. Stuur hier ook

stand te brengen, is een uitnodiging tot dialoog onder leiding van een

op tijdens de voorbereiding van werkgroepen of andere activiteiten en

onafhankelijke gespreksleider een goede optie. Zo’n gesprek is een

attendeer op de stijl van leiden die hier bij past.

investering in goed naar elkaar luisteren en uitwisselen van aanvullende
ideeën.

Borgen
Enthousiasmeren

Borgen van sociale kwaliteit in de hele projectorganisatie helpt om
gastvrijheid en het perspectief van gebruikers goed op tafel te houden: op

Het gezamenlijk bouwen aan een toekomstbeeld of identiteit van het

regieniveau, in beleidsontwikkeling en in de uitvoering en communicatie.

gebied, leent zich goed als onderdeel van werken aan sociale kwaliteit.
Verbind elementen van de identiteit van de stad of de regio aan bestaan-

Werken aan sociale kwaliteit betekent doorpakken, omdat het als extra

de en nieuwe elementen van het projectgebied. Gebruik beelden van

wordt ervaren én omdat het veel meerwaarde kan opleveren. Dit vraagt

gebouwde iconen, bekende personen uit heden en verleden, logo’s en

om een combinatie van praktisch doen en lichtheid in de aanpak.

beeldmerken van typisch lokale of regionale ondernemingen en evene-

Vermijd theoretische discussies en bespreek liever het gebruik van het

menten en de eigen cultuur.

gebied nu en in de toekomst. Borg de aandacht voor sociale kwaliteit op
verschillende tafels.
Help enthousiaste mensen wegwijs maken in het land van regels en
procedures en de juiste personen te pakken te krijgen. Wijs de weg naar
subsidiemogelijkheden en help met besluitvormingsprocessen.
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