
THEMASESSIE 1

Circulair beheer als bouwsteen van stedelijk metabolisme 
DONDERDAG 20 MEI: 15.30 – 17.00 UUR 

Prof. dr. ir. Arjan van Timmeren 
Hoogleraar Environmental Technology & Design aan TU Delft

Stedelijke beheervraagstukken koppelen aan circulariteit is een  
complexe uitdaging. Dit vraagt om het begrijpen van het metabolisme 
verder dan simpele stroomdiagrammen van (materiaal)stromen. Het 
vraagt ook om nieuwe tools en gerichte informatie voor besluitvormers. 
Circulair beheer is vervolgens de voorwaarde om circulaire projecten  
ook daadwerkelijk meer duurzaam te laten zijn.

THEMASESSIE 2 

Alles samen en alles integraal?
DONDERDAG 3 JUNI: 15.30 – 17.00 UUR 

Dr. Patrick Witte
Universitair docent Spatial Planning, Sociale Geografie en Planologie  
aan Universiteit Utrecht

Een kritisch planologisch perspectief op governance uitdagingen in de 
openbare ruimte. Met onderwerpen uit zijn praktijk neemt Patrick Witte 
ons mee in governance processen die spelen rondom de ontwikkeling  
van circulair beheer. Een integrale versus sectorale benadering, de  
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en burgers  
én het spanningsveld tussen korte en lange termijn.

 

THEMASESSIE 3 

Collectieve waardecreatie in plaats van pilots
DONDERDAG 17 JUNI: 15.30 – 17.00 UUR

Prof. dr. Jan Jonker
Emeritus hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan Radboud Universiteit 
Nijmegen 

Jan Jonker houdt een pleidooi voor collectieve waardecreatie om de 
transformatie naar een meer circulair beheer te realiseren. Dit betekent 
stoppen met de pilotprojecten en werken met nieuwe businessmodellen 
en samenwerkingsvormen. 

THEMASESSIE 4 

Begin bij het beheer: de emancipatie van beheer 
DONDERDAG 1 JULI: 15.30 – 17.00 UUR

Prof. dr. ing. Geert Teisman
Hoogleraar in Complex Decision Making and Process aan Erasmus  
Universiteit  Rotterdam

Geert Teisman pleit voor een ketenomkering. Hij geeft aan dat in keten- 
denken de relatie beheer en beleid interactief en dynamisch wordt. Start  
bij de uitvoering en beheer en pas het beleid hier op aan. Hij gaat in op de 
noodzaak van lifecyclebenadering en ketendenken tussen publieke en  
private partijen om transities te realiseren.

SLOTDEBAT 

Leren en vooruitzien!
DONDERDAG 14 OKTOBER: 14.00 – 17.00 UUR

We kijken terug naar naar wat we hebben geleerd, trekken conclusies, delen  
leermomenten en stellen vast dit betekent voor onze beheerpraktijk.

Aanmelding
Meld u nu aan! Hoewel al de vier themasessies een samenhangend geheel vormen, kunt u zich 
ook aanmelden voor afzonderlijke themasessies.

De vier themasessies zijn online. Het slotdebat in oktober hoopt MPS (deels) live te organiseren.

Meer weten? 
Neem contact op met Martine Boot - contact@managingpublicspace.com  
of kijk op www.managingpublicspace.com

Het programma

Stichting Managing Public Space

De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op  
de beheerder van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. 
Verdere professionalisering vanuit een wetenschappelijk kader maakt doorbraken mogelijk 
om de uitdaging met de toekomst aan te gaan en een ambitieuze nieuwe generatie beheer-
ders op te leiden. In opdracht van de stichting Managing Public Space werkt Wageningen 
University & Research (WUR) daarom aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

In een serie van vier themasessies en een slotdebat verkennen we de transformatieopgave  
van lineair naar circulair beheer. De wetenschap neemt ons aan de hand in deze zoektocht:  
hoe zorgen we dat circulair beheren mainstream wordt? 

Een van de doelstellingen van de Stichting Managing Public Space is de verbinding leggen 
tussen de wetenschap en praktijk. In deze serie bijeenkomsten nemen vier vooraanstaande 
wetenschappers van vier verschillende universiteiten u mee in hun visie op het complexe 
vraagstuk van circulair beheer. Wetenschappelijk maar mét aandacht voor de toepasbaarheid 
in de dagelijkse beheerpraktijk. 

De presentatie is in handen van Jaap Meindersma (directeur Fysiek Domein van de gemeente 
Haarlem én voorzitter stichting Managing Public Space). Bij iedere themasessie gaat hij samen 
met een wetenschapper en de deelnemers op zoek naar de connectie met de beheerpraktijk.

De themareeks wordt afgerond met een slotdebat waarbij we conclusies trekken, 
leermomenten delen en vaststellen wat dit betekent voor onze beheerpraktijk.

Uitnodiging

Hoe gaan we van 
lineair naar circulair 
beheer?

Stichting Managing Public Space presenteert

Een wetenschappelijke  
verkenning vanuit vier  
invalshoeken

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNwpQ9SvpU1ocShseNNhMkPl0qVsTy-7k_KumTkw0sCG7ofg/viewform?usp=sf_link
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