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IN VERBINDING naar een 
toekomstbestendige leefomgeving
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‘NIETS DUURT VOORT, 
BEHALVE VERANDERING’

De wereld om ons heen staat onder druk. Er zijn slimme 
acties nodig om onze leefomgeving duurzaam te maken 
en leefbaar te houden. Dat gaat niet vanzelf. We moeten de 
verschillende ontwikkelingen met elkaar verbinden om 
te zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving. De 
sleutel tot succes is het gebied centraal stellen en ruimte 
geven aan de samenleving. Beide staan niet los van elkaar; het 
zijn twee kanten van dezelfde medaille.

‘Niets duurt voort, behalve verandering’, stelde de Griekse 
wijsgeer Heraclitus al 2500 jaar geleden. Hoewel we bij Over 
Morgen geen filosofen zijn, hangt in ons kantoor de tekst ‘Elke 
dag opnieuw kijken’, waaruit wij dagelijks inspiratie halen. Onze 
kijk op de wereld gaat uit van het idee dat we altijd in transitie zijn 
en daarom telkens opnieuw moeten kijken. Maar een frisse blik 
alleen is niet genoeg. 
 
Transities staan niet op zichzelf
In ons werk willen we bijdragen aan een toekomstbestendige 
leefomgeving. Dat vraagt om een visie daarop, rekening 
houdend met alle ontwikkelingen in de wereld. In onze 
visie staan transities niet op zichzelf, ze hebben altijd een 
ruimtelijke component en we zijn als maatschappij gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het ontstaan en verloop ervan. In ons werk 
voor publieke en private opdrachtgevers brengen we ze heel 
bewust en doordacht in verbinding met elkaar, met gebieden en 
met mensen.  

Wij delen onze visie ter inspiratie voor anderen die werken aan de 
leefomgeving, want we merken dat de uitvragen die we ontvangen 
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vaak eenzijdig zijn – ze gaan uit van een opgave voortkomend 
uit één specifieke transitie. Onze ambitie en werkwijze gaat uit 
van verbinding. Met dit paper delen we die ambitie en werkwijze, 
zodat anderen geïnspireerd raken. 

Hoe is dit paper opgebouwd? 
In het eerste hoofdstuk van dit paper gaan we in op de aard van 
transities en geven we voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. 
Bovendien gaan we in op de reden waarom we transities met 
elkaar in verbinding brengen voor een toekomstbestendige 
leefomgeving. Ook introduceren we onze aanpak: de combinatie 
van het gebied centraal stellen en ruimte creëren voor 
samenwerking met de samenleving. In hoofdstuk twee en drie 
gaan we vervolgens nader in op deze aanpak, waarbij duidelijk 
wordt dat ze samen twee kanten vormen van dezelfde medaille. 

Transities in 
verbinding brengen

1
Stel het gebied 
centraal2

3
Creëer ruimte voor 
samenwerking met de 
samenleving

Klik op een punt van de 
driehoek om verder te lezen
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Wat betekent nu een transitie? Een transitie is een 
langetermijnproces van radicale en structurele 
systeemverandering. Transities zijn grote, vaak mondiale, 
veranderingen die van grote invloed zijn op alles en iedereen. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld klimaatverandering, de transitie 
naar duurzame energie, de datarevolutie, overbevolking, 
migratie en nieuwe vormen van democratie. Transities leggen 
een claim op de ruimte die we hebben. 

De wereld om ons heen is niet statisch. Onder invloed van allerlei 
ontwikkelingen verandert deze langzaam. Om te zorgen voor een 
toekomstbestendige leefomgeving (oftewel een plek waar het 
goed wonen, leven en werken is voor iedereen), moeten we steeds 
afwegingen en keuzes maken. Rekening houden met transities is 
lastig, want transities zijn langetermijnprocessen die soms voelen 
als in een glazen bol kijken of gissen naar de toekomst. Wie had 50 
jaar geleden gedacht dat we zouden digitaliseren, wie zag voor maart 
2020 corona aankomen en wie verwacht bijvoorbeeld over een paar 
jaar klimaatvluchtelingen?  

Transities leiden tot opgaven   
Uit transities vloeien opgaven voort; de dingen die ons te doen 
staan om te zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving 
Transities kunnen ongrijpbaar lijken en sommige vragen om stevige 
systeemveranderingen, wil je echte verbeteringen bewerkstelligen. 
Dit is een aandachtspunt waar we in volgende papers nader op 
zullen ingaan.  

Over Morgen zoekt altijd een slimme manier om aan opgaven te 
werken, kijkt vooruit en ziet dingen die anderen nog niet zien, legt 
‘smart’ combinaties en verbanden, creëert draagvlak met bottom-up 

        TRANSITIES IN 
VERBINDING BRENGEN
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veranderingen en brengt zo beweging in transities. Op die manier 
brengen we beetje bij beetje systeemverandering teweeg. 

Een opgave is niet altijd een probleem. Het kan ook gaan om een 
vraagstuk of kans. Bovendien geeft een opgave niet alleen zicht op 
‘wat’ het vraagstuk is, maar ook richting en urgentie ‘hoe’ ermee om 
te gaan. Wat zijn de grote opgaven wanneer je kijkt naar de toekomst 
van onze leefomgeving? Wij richten ons onder andere op: 
 
• Opgaven die voortkomen uit de energie- en 

grondstoffentransitie 
Om onze CO2-uitstoot sterk te verminderen en 
klimaatverandering tegen te gaan, zijn we op zoek naar ruimte 
voor opwek van duurzame elektriciteit op land (wind en zon) en 
duurzame warmtebronnen. Ruim 7 miljoen woningen moeten 
van aardgas overgaan naar een duurzame bron. Vervoer gaat 
elektrisch en de elektriciteitshuishouding moet slimmer. Het 
grondstofverbruik in ons land is veel minder efficiënt dan in 
andere Europese landen. De stap naar een circulaire economie 
is gezet en wordt door de bouwsector opgepakt, maar vraagt om 
een andere manier van omgaan met grondstoffen.  

 
• De woningbouwopgave op basis van demografische 

ontwikkelingen  
Er is een schreeuwende behoefte aan betaalbare koop- en 
(sociale)huurwoningen, tot 2030 moeten er 75.000 woningen 
per jaar worden bijgebouwd. Er wordt veel gebouwd, maar toch 
blijven dezelfde vraagstukken op de woningmarkt al een paar 
decennia onopgelost. Het is tijd om dit te doorbreken met andere 
concepten voor wonen en samenleven. Van kwantitatieve opgave 
naar kwalitatieve oplossingen. Passende woonconcepten voor 
ouderen die langer zelfstandig (moeten) wonen. Denk ook aan 
deelconcepten voor jongeren, niet alleen voor mobiliteit maar 
ook om in te wonen. Woon-werkruimtes voor starters. Geef 
initiatief aan mensen zelf met ruimte en kansen voor particulier 
initiatief, zoals wooncoöperaties, (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap. De behoefte aan nieuwe concepten voor 
wonen en samenleven zijn goed te verbinden met concepten 
voor klimaatbestendige en gezonde steden met ruimte voor 
biodiversiteit.  
 

• Opgaven voor de fysieke leefomgeving als gevolg van 
klimaatverandering en sociale transities 
Grote delen van onze bebouwde leefomgeving moet worden 
aangepast aan de verwachte opwarming van de aarde, met meer 
groen, water ter afkoeling en oplossingen voor periodes met 
heftige regenval. Daarnaast moeten onze leefomgeving worden 
aangepast voor onze fysieke, mentale en sociale gezondheid. We 
moeten meer bewegen, gezondere lucht inademen, elkaar meer 
ontmoeten en helpen, groen en ruimte ervaren en door de harde 
scheidslijnen tussen buurten met duurdere- en sociale woningen 
sociale kloven overbruggen.   

 
Naast de veranderingsprocessen die passen bij 
langetermijntransities hebben we nu ook te maken met een 
crisis die van de één op de andere dag de wereld veranderde. 
De coronapandemie legt niet alleen een zware druk op de zorg, 
maar zorgt ook voor eisen in de openbare ruimte, vanwege ‘social 
distancing’ en meer thuiswerken. De betekenis van parken en 
pleinen, van natuur in en om de stad wordt groter. Het is relevant 
om met elkaar na te denken wat voor veranderingen in onze 
samenleving nodig zijn om dergelijke pandemieën te voorkomen of 
hiermee om te gaan. 

Gemeentelijke regie in regionale samenwerking 
De mate waarop een samenleving weet in te spelen op transities 
en invulling geeft aan de hieruit voortvloeiende opgaven, is 
bepalend voor de toekomstbestendigheid van de leefomgeving. 
In Nederland zorgen verschillende partijen voor de inrichting 
van die leefomgeving, ieder vanuit hun eigen belang of 
verantwoordelijkheid.  



6

Het is dan ook zinvol om deze te herkennen en de ruimte te geven. 
Het samenspel van bewoners, ondernemers, de overheid en andere 
organisaties vraagt om een verbindende regie. Gemeenten voeren 
bij een groot deel van de opgaven die regie. Veel opgaven overstijgen 
grenzen van gemeenten, terwijl ze niet altijd vallen onder 
provinciale verantwoordelijkheid. Ze vragen daarom om regionale 
regie.  

Dat gebeurt al volop in de Regionale Energie Strategieën. Een 
ander voorbeeld waarbij de waarde van regionale regie tot 
uiting komt, is in de transitie naar een circulaire economie. 
Door op regionaal schaalniveau verbindingen te leggen tussen 
bedrijven onderling nemen de kansen toe om partners te vinden 
voor materiaalkringlopen. Zo is het in de bouw relevant om 
sloopprojecten te verbinden aan nieuwbouwprojecten. De planning 
van het vrijkomen van materialen en de planning van het opnieuw 
toepassen van materialen moet op elkaar aansluiten. Door dit op 
regionaal schaalniveau te benaderen, nemen de kansen op matches 
toe. 

Regionale regie is ook belangrijk bij opgaven die in eerste 
instantie lokaal lijken. Een goed voorbeeld daarvan zijn opgaven 
op wijkniveau. Belangrijke partners bij de aanpak van wijken 
(woningcorporaties, netbeheerders, etc.) zijn vaak regionaal actief. 
De middelen van deze partners zijn beperkt; ze kunnen niet alles 
tegelijk. Om deze reden is het belangrijk dat een gemeente met een 
regionale blik nagaat of het werken aan lokale opgaven naast of juist 
na elkaar moeten plaatsvinden. 

Transities in verbinding brengen 
Maar regie op individuele transities en bijbehorende opgaven is niet 
genoeg. Om ze waar te maken, moet je de verschillende transities 
onderling met elkaar verbinden. Dat doet recht aan de aard van 
transities (geen transitie staat immers op zichzelf) én aan de 
opdracht om als samenleving effectief, efficiënt en met draagvlak 
werk te maken van de opgaven die voortkomen uit transities. Dat 
lijkt ingewikkeld. Maar feitelijk bieden deze opgaven voor elk dorp, 
buurt of stad dé kans om te investeren in een betere leefomgeving. 
Lees hierover ook onze paper over de omgevingsvisie als startpunt 
voor toekomstbestendige participatie.

Er zit overigens wel een grens aan de hoeveelheid verbindingen die 
je kunt leggen – het aantal moet niet verlammend gaan werken. 
De urgentie van sommige transities vraagt enige voortvarendheid 
in de aanpak van de opgaven. Maar alle veranderingen vragen tijd. 
Wanneer je die tijd neemt om zorgvuldig verschillende opgaven 
en thema’s te analyseren en met elkaar te verbinden, zul je aan 
het begin meer tijd kwijt zijn maar is het resultaat beter en de 
betrokkenheid groter.  

Onze aanpak om transities en opgaven aan elkaar te verbinden 
is gestoeld op twee pijlers: het gebied centraal stellen en ruimte 
geven aan de samenleving. Deze twee staan niet los van elkaar, 
het zijn twee kanten van dezelfde medaille. In de volgende twee 
hoofdstukken gaan we nader in op beide.

Klik op de video en bekijk hoe Rotterdam  #inverbinding werkt.

https://overmorgen.nl/de-omgevingsvisie-het-startpunt-voor-toekomstbestendige-participatie/
https://overmorgen.nl/de-omgevingsvisie-het-startpunt-voor-toekomstbestendige-participatie/
https://www.youtube.com/watch?v=cMJSRbvdT68
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De verschillende transities en bijbehorende complexe opgaven 
komen op gebiedsniveau samen en hebben direct weerslag op 
de leefomgeving. Woningbouw, landbouw, natuur, energie, 
industrie en bedrijven wedijveren met elkaar om de schaarse 
ruimte. Daar waar de belangen lijken te botsen liggen de kansen 
om opgaven te verbinden en op te pakken. We stellen daarom in 
onze aanpak het gebied centraal.  

 Dat levert inhoudelijke en procesmatige koppelingen die samen 
de ‘koek vergroten’. Het gebied centraal stellen zorgt voor meer 
betrokkenheid en draagvlak van degenen die in het gebied leven 
en werken. Samen met hen koppelen we grote opgaven en slimme 
oplossingen aan hun directe leefomgeving. 

Doel is om maatschappelijke meerwaarde te creëren door de 
opgaven en kansen op zowel fysiek als sociaal gebied gezamenlijk op 
te pakken. Dat doen we door in co-creatie met partners (met name 
bewoners) te werken aan ‘plekspecifieke’ kansen en oplossingen. 
Dat vraagt tijd en betrokkenheid. Daarvoor is inzicht nodig in de 
gewenste veranderingen en een concrete aanpak, evenals het maken 
van afspraken over regie en samenwerking met alle stakeholders.  

Slimme verbindingen leggen
Paradoxaal genoeg is het belangrijk om voorafgaand aan de aanpak 
van urgente opgaven even afstand te nemen, te zoeken naar 
verbindingen op inhoud, proces en betrokkenheid. Door een gebied 
(of regio) centraal te stellen, kun je hierover het juiste gesprek voeren 
met en draagvlak creëren onder belanghebbenden. 

 Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar in de praktijk lang niet 
altijd makkelijk gedaan. Sla complexiteit niet plat, maar pak het op 

        STEL HET GEBIED 
CENTRAAL

2
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gebiedsniveau op en creëer koppelkansen door van die complexiteit 
doelgerichte logische oplossingen te maken. Dat vraagt om een 
samenwerking tussen professionals van verschillende disciplines, 
om het ‘ontschotten’ van budgetten en vooral om samenwerking 
met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op 
buurtniveau.  
 
Een voorbeeld van een koppelkans is bijvoorbeeld de uitvoering 
van de energietransitie te combineren met fysieke aanpassingen 
voor klimaatadaptatie. Wellicht zijn daar lokale of regionale 
werkgelegenheidsprogramma’s aan te verbinden en is het mogelijk 
om wensen van bewoners mee te nemen als we de wijken in gaan. 

Hoe werkt dat in de praktijk?

Gebiedsgericht op regionaal niveau: de ‘koek’ vergroten  
De Regionale Energie Strategie (RES) is een gezamenlijke zoektocht 
naar opwek van duurzame energie. Over Morgen heeft meegewerkt 
aan bijna de helft van alle 30 RES’sen in Nederland. Veel 
zoekgebieden in RES’sen overstijgen de grenzen van gemeenten. 
Bovendien heeft elke gemeente in dichtbevolkt Nederland een 
buurman, waardoor ‘aan de andere kant van de schutting’ keuzes 
van gemeente y direct voelbaar is voor gemeente x. Regionale regie 
is daarom wenselijk. Deze logica lag ten grondslag aan de RES, 
dus waarom dit principe niet ook toepassen wanneer de plannen 
gerealiseerd moeten worden? Dit vraagt om een gebiedsgerichte 
visie en aanpak voor de uitvoeringsprogramma’s. Je leest hierover 
meer in onze paper ‘Het leven in de RES’.

Woningbouwopgave en gebiedsvernieuwing 
De afspraken tussen de rijksoverheid en gemeenten en provincies 
over woningbouw krijgen vorm in gebiedsgerichte programma’s, 
zoals de Woondeals en de Regiodeals. Deze ‘deals’ zijn regionaal 
opgezet en bevatten afspraken over gewenste woningbouwaantallen 
tot 2030, transformatie van industriegebieden naar woningbouw 
en afspraken over verbetering van de leefomgeving van steden 
en regio’s. Over morgen is betrokken bij die gebiedsvernieuwing 

en daar houden wij ons bezig met vragen als: ‘Hoe bouwen we 
extra woningen binnen een gezonde leefomgeving?’ Hoe is de 
leefomgeving en woonkwaliteit in krimpgebieden te verbeteren?’ 

Op basis van data-analyses brengen we ontwikkeling in kaart van 
de ‘interne migratie’ vanuit de randstad naar grotere steden als 
Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. En we bekijken 
met de steden wat dit betekent voor de regionale afstemming over 
woningbouw en leefomgeving. 

Met name de kwantitatieve woningbouwafspraken hebben 
één op één raakvlak met de uitvoeringsprogramma’s vanuit de 
RES’sen. Waar komen de woonwijken en waar de zonnevelden of 
windmolens? We houden ons bezig met met de inrichting van ons 
landschap, de druk van woningbouw in de steden en de toenemende 
vraag naar ruimte voor opwek van duurzame energie in de landelijke 
gebieden. 

Klik op de video en bekijk hoe deNoord-Veluwe  #inverbinding werkt.

https://overmorgen.nl/het-leven-in-de-res/
https://www.youtube.com/watch?v=HpHoXo7uDNg
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Gebiedsgericht op wijkniveau: toekomstbestendige wijken 
Op wijkniveau werken we in het kader van het Klimaatakkoord 
momenteel onder andere aan het ontwikkelen van de eerste 
aardgasvrije wijken. In onze aanpak landen aardgasvrije ambities in 
een breder pakket aan plannen voor de lokale leefomgeving. Het is 
wat ons betreft zonde om alleen te focussen op de energietransitie 
als we in één klap veel meer kunnen betekenen voor een wijk. 
Bovendien, deze aanpak werkt beter voor de wijk én het klimaat; 
door de blik te verruimen, kom je tegemoet aan wensen van burgers 
én vereffen je de weg naar een duurzame oplossing achter de 
voordeur van elke inwoner.  

Zo werken we bijvoorbeeld in Hoorn aan ‘Kansen voor de 
Kersenboogerd’. Samen met lokale partners maken we plannen voor 
een warmtenet in deze wijk maar waar ook sociaal-maatschappelijke 
uitdagingen spelen. Deze plannen zijn onderdeel van een 
gebiedsgerichte aanpak waarin opgaven als vastgoedrenovatie, 
verduurzaming vastgoed en comfortverbetering met 
energietransitie, verbetering van riolering en openbare ruimte, maar 
ook projecten die bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid samen 
komen. Door niet de opgave, maar het gebied (de wijk) centraal te 
stellen, creëren we maatschappelijke meerwaarde.

Door niet de transities en de opgaven, maar het gebied centraal 
te stellen, lukt het inhoudelijke verbindingen te leggen, belangen 
te koppelen en draagkracht te creëren. Maar een gebiedsgerichte 
aanpak is slechts één kant van de medaille. De andere kant is ruimte 
creëren voor samenwerking met de samenleving.
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Naast een gebiedsgerichte aanpak, is de belangrijkste 
succesfactor het leggen van verbinding tussen alle 
belanghebbenden. Waar we in hoofdstuk 1 beschreven 
dat gemeenten weliswaar regie voeren over de aanpak van 
veel transities, betekent dat niet dat de overheid alleen 
verantwoordelijk is of verantwoordelijkheid moet nemen voor 
transities. Sterker nog, de samenleving is aan zet om de opgave 
voor een gebied vroeger in het proces vast te stellen. 

Omgevingsvisies zijn daarbij hét vliegwiel om nieuwe en moderne 
samenwerkings- en besturingsmodellen tussen overheid – 
samenleving te ontdekken en te ervaren. Het is een uitnodiging 
om een gebied beter te maken en met elkaar de maatschappelijke 
uitdagingen met beide handen aan te pakken.

Al snel valt daarbij de term participatie, in de Omgevingswet 
gedefinieerd als ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van 
belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming om tijdig 
belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen.’ Al eerder 
gingen onze collega’s in op de mythe over participatie binnen de 
Omgevingswet.  

De kracht van de samenleving benutten 
Wat ons betreft is participatie namelijk breder dan alleen ‘betrekken 
bij besluitvorming’. Die definitie impliceert immers ten eerste 
dat initiatief voor besluitvorming altijd bij de overheid ligt en de 
samenleving daar vervolgens slechts op reageert, en ten tweede dat 
het na besluitvorming gedaan is met de participatie. 

        CREËER RUIMTE VOOR 
SAMENWERKING MET DE 
SAMENLEVING

3

https://overmorgen.nl/blog/3-mythes-over-participatie-in-de-omgevingswet-ontkracht/
https://overmorgen.nl/blog/3-mythes-over-participatie-in-de-omgevingswet-ontkracht/
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Wij definiëren participatie als samenwerken met de samenleving: 
samen denken (plannen maken, beslissen) en samen doen 
(deelnemen en soms ook: aandeel nemen en organiseren). Bij grote 
transities is dat samenwerken met de samenleving essentieel:

• Juist omdat meningen verschillen (en soms ver uiteenlopen), 
is het belangrijk vroeg in het proces op zoek te gaan naar de 
belangen, wensen, zorgen en gedeelde waarden en vanuit daar te 
zoeken naar oplossingen;

• Juist omdat het ingewikkelde problemen betreft, is het nuttig 
om vroeg in het proces die ingewikkeldheid te beamen en 
verschillende opties tegen elkaar af te wegen en keuzes te 
maken;

• Juist omdat transities zowel grote institutionele partijen 
als individuele burgers (en alles daartussenin) raken, is het 
belangrijk om samenwerking te zoeken op en tussen alle niveaus. 

Stap één is dan ook accepteren dat participatie een proces is van 
vallen en opstaan is. Al lerend hebben wij in ieder geval al het belang 
van timing, borging en ruimte voor participatie ervaren. 

Eerder en vanuit buurtperspectief beginnen 
Het gebied en niet de opgave centraal te stellen, vraagt in beginsel 
al om een vroege start van samenwerking met de samenleving. De 
opgave, of met andere woorden de ‘to do list’ van de samenwerking, 
moet worden gedefinieerd. Het gaat immers niet meer om de vraag, 
hoe krijgen we opdracht x voor elkaar, maar om de vraag, wat willen 
we samen met dit gebied, rekening houdend met transitie x? (en y, 
en z?)  

We proberen die ‘to do list’ vanuit gebiedsperspectief inzichtelijk 
te krijgen, waarbij de sociale context - gezondheid, veiligheid, 
inkomen, talentontwikkeling en zelfredzaamheid – even zwaar telt 
als de fysieke context. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik 
van bestaand initiatief. Waarom immers de moeite doen om nieuwe 
energie te vinden, als die op sommige onderwerpen in het gebied al 
lang bestaat? 

Borging in proces en instituties 
Participatie is geen parallel proces. Het is vervlochten in transities 
en opgaven. We beschouwen participatie als hoofdbestanddeel 
van een proces. Institutionele partijen hebben daarbij vaak 
vanzelfsprekend al een plek aan tafel.  

Zaak is om ook de rest van de samenleving een positie te geven, 
gebruikmakend van bestaande structuren (buurtverenigingen, 
energie-coöperaties, winkeliersverenigingen, etc.). Wanneer deze 
onvoldoende aanwezig zijn of slechts een deel van de samenleving 
vertegenwoordigen, installeren we die structuren tijdens het proces, 
bijvoorbeeld in de vorm van klankbordgroepen. 

Klik op de video en bekijk hoe de Maasheggen  #inverbinding werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=iXa9UrGh1ts&feature=youtu.be
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Ruimte geven 
Die posities moeten niet alleen symbolisch zijn. De moeite die (een 
deel van) de samenleving neemt om mee te denken en te doen moet 
serieus genomen worden. Dat vraagt ook iets van de bestaande 
politieke instituties.  

 
Om een toekomstbestendige leefruimte te creëren, moet een 
overheid deze ruimte letterlijk en figuurlijk willen afstaan aan 
bewoners en initiatiefnemers. De rol van de gemeenteraad is daarbij 
essentieel. Een raad is niet alleen aanspreekbaar op de inhoud van 
besluiten - het wat - maar ook op de manier waarop besluiten tot 
stand komen - het hoe.  

Bij het nadenken over het hoe, proberen wij samen met 
gemeenteraden ‘systeemverantwoordelijkheid’ te nemen waarbij 
we het systeem van de gemeente groter maken door de samenleving 
– met haar belangen, verwachtingen en werkwijzen - eerder op te 
zoeken en een gelijk speelveld te creëren.  

Samenwerken met de samenleving is een constante zoektocht 
naar verbindingen. Daarover transparant zijn – ook over wat niet 
kan of lukt – wekt begrip en acceptatie. Dat helpt niet alleen de 
leefomgeving, maar ook het vertrouwen in de democratie vooruit.  
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Transities 
en opgaven

Het gebied

De samenleving

Onze missie is een toekomstbestendige leefomgeving. In ons 
werk hieraan brengen transities en opgaven heel bewust en 
doordacht in verbinding met elkaar. We stellen in onze aanpak 
het gebied centraal en werken samen met de samenleving. 
Daarmee inspireren we graag anderen.

Bij Over Morgen werken we graag samen met ambitieuze en 
ondernemende opdrachtgevers aan een duurzame, prettige en 
gezonde leefomgeving. 

Aan de slag 
Ben jij geïnspireerd geraakt door onze aanpak en wil je met ons 
aan de slag? Kijk op onze website voor meer informatie. Of blijf 
op de hoogte via onze nieuwsbrief over ons werk. Wil je direct 
contact met ons opnemen? Dat kan natuurlijk ook! Mail dan naar 
communicatie@overmorgen.nl.

https://overmorgen.nl/in-verbinding/
https://overmorgen.nl/aanmelden/
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Wie wij zijn
Wij zijn Over Morgen. Met bijna 100 adviseurs werken wij aan zichtbare oplossingen 
voor een duurzame leefwereld. Dit doen wij met een integrale aanpak op het snijvlak van 
gebiedsontwikkeling én energietransitie. We vinden het belangrijk om naast het werk in opdracht 
ook zelf te investeren. We hebben alle disciplines in huis om elk ruimtelijk vraagstuk op te 
lossen. We helpen je met project- en procesmanagement, selectie en aanbesteding, financiële en 
juridische vragen en participatie.

Onze visie
Het is tijd. De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte willen we steeds meer 
doen. Je weet dat het de hoogste tijd is om in beweging te komen. Werk te maken van de leefbare 
stad, van elektrisch vervoer, van een vitaal platteland en van zonne-energie en aardgasvrije wijken. 
Je ziet de mogelijkheden en de voordelen. Je weet alleen nog niet hoe je het zo simpel maakt dat 
iedereen geïnspireerd raakt om mee te doen.

Zullen we?
Wij zijn Over Morgen. Mensgericht, creatief, realistisch en thuis in duurzame gebiedsontwikkeling. 
We maken haalbare plannen en stellen heldere, meetbare doelen. Doen terwijl we denken. Zijn 
transparant en aanstekelijk. Brengen de juiste mensen bij elkaar. Kijken verder dan geld. Nemen 
verantwoordelijkheid. Zijn goed in tegengestelde belangen. Organiseren funding en ondernemen 
zelf ook mee, want we zijn pas gelukkig als plannen werkelijkheid worden.

Kijk maar eens
Naar de warmtetransitievisies die we maken voor grote Nederlandse gemeenten. Naar onze 
Prognose Elektrisch Vervoer. Naar onze omgevingsvisies. Stuk voor stuk inhoudelijke, 
inspirerende, verbindende en uitvoerbare projecten. Gebaseerd op feiten en data. Projecten 
waarmee we samen duurzame impact maken. Een slimmere, groenere, betere wereld. Elke dag 
weer.

Over Morgen begint nu.

https://overmorgen.nl/teamlid/arie-willem/
https://overmorgen.nl/teamlid/anouk-montagne/
https://overmorgen.nl/
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