
De publieke ruimte als barometer voor het samenleven 
Donderdag 22 september 15.30 - 17.00 uur | te volgen via livestream

Marjan Moris
Associate lector Urban Governance, KU Leuven

Binnen de publieke ruimte komen mensen die van elkaar verschillen 
bij elkaar. Dit maakt het een unieke plek. De betekenis van publieke 
plaatsen kan voor iedereen anders zijn. Hoe de publieke ruimte eruit 
moet zien en hoe dit moet worden beheerd, is altijd het resultaat 
van onderhandeling tussen veel verschillende visies, noden en 
belangen. In deze masterclass geeft Marjan Moris haar visie op 
Belevingsgestuurd Beheer vanuit de sociologie.

Drijfveren achter de keuzes en gedragingen van mensen 
Donderdag 6 oktober 15.30 - 17.00 uur | te volgen via livestream

Thijs Bouman, PhD
Assistent professor, Rijksuniversiteit Groningen 

Door op zoek te gaan naar de drijfveren achter keuzes en 
gedragingen van mensen komen we erachter waarom iemand 
iets wel of niet doet. Hoe openbare ruimtes worden beheerd heeft 
invloed op deze keuzes. Daarnaast kan het gedrag van mensen weer 
beïnvloeden hoeveel beheer er nodig is. Thijs Bouman neemt u mee 
in Belevingsgestuurd Beheer vanuit de omgevingspsychologie.

 

Blik op de buitenruimte: draagvlak en eigenaarschap
Donderdag 13 oktober 15.30 - 17.00 uur | te volgen via livestream

Dr. Christine Bleijenberg
Associate lector Urban Governance, Haagse Hogeschool

Binnen het beheer van de openbare ruimte verschillen de 
perspectieven van bewoners en professionals. Hierbij is het van 
belang dat er begrip ontstaat voor verschillen en er keuzes gemaakt 
worden die bijdragen aan draagvlak en eigenaarschap. Vanuit 
participatie en communicatiewetenschappelijk perspectief kijkt 
Christine Bleijenberg met u naar Belevingsgestuurd Beheer.

Het kantelpunt in de tijdgeest en de gevolgen voor 
de samenleving 
Donderdag 27 oktober 15.30 - 17.00 uur | te volgen via livestream

Jempi Moens
Founder & Chief Imagination Officer, Fresh Forward

We gaan een periode tegemoet waarbij natuur, kleinschaligheid, 
vertrouwen en geborgenheid belangrijk worden. Een kantelpunt in 
de tijdgeest met gevolgen voor de samenleving. Hierbij komen zes 
thema’s aan bod die na het kantelpunt de mentale mindset van de 
maatschappij kleuren. Dit geïllustreerd met voorbeelden en kansen 
voor beheer en de rol van openbare ruimte. Jempi Moens neemt u mee 
vanuit zijn marketingperspectief op Belevingsgestuurd Beheer.

De publieke ruimte: voor wie en met wie? 
Donderdag 3 november 15.30 - 17.00 uur | te volgen via livestream

Dr. Ir. Karin Peters
Assistent professor, Wageningen University 

Niet iedereen heeft dezelfde wensen en behoeften ten aanzien van de 
publieke ruimte. Toch zijn er wensen voor groepen mensen die vrijwel 
gelijk zijn. Inclusiviteit binnen de openbare ruimte vraagt niet alleen om 
inzicht in wensen en behoeften, maar vraagt ook om na te denken over 
participatie en nieuwe vormen van (mede)beheer. Karin Peters biedt u 
haar antropologische perspectief op Belevingsgestuurd Beheer.

 

Slotdebat: Verdiepen en vooruitzien! 
Donderdag 17 november 14.00 – 17.00 uur 
Fysiek bij de Social Impact Factory te Utrecht of te volgen via livestream

We kijken terug op de masterclasses, verdiepen de discussie en 
kijken naar de toekomst. Dit doen we samen met de sprekers  
en met beheerders.

Aanmelden

Meld u nu aan! U kunt zich voor één, enkele of alle masterclasses aanmelden op de 
knop hieronder. De masterclasses zijn te volgen via livestream. Klik hier voor de link naar  
de livestream van de masterclasses. Ook kunt u zich aanmelden voor het slotdebat  
(fysiek bij de Social Impact Factory in Utrecht of online te volgen via livestream). 

Vragen of meer informatie? 
Neem contact op via contact@managingpublicspace.com  
of kijk op www.managingpublicspace.com

Programma
masterclasses

Stichting Managing Public Space

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

Stichting Managing Public Space nodigt u uit voor de masterclasses en het slotdebat over 
Belevingsgestuurd Beheer. 

Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van 
de openbare ruimte? Deze vraag staat centraal in de serie van vijf masterclasses en het slotdebat 
rondom Belevingsgestuurd Beheer. Ook gaan we op zoek naar de factoren die van invloed zijn 
op de beleving van de openbare ruimte. Vanuit vijf verschillende perspectieven verdiepen we ons 
in Belevingsgestuurd Beheer. Laat u meenemen, verrassen en inspireren én leer meer over de 
toepassing in uw werk. 

Uitnodiging

22 september:  Marjan Moris (KU Leuven) bekijkt Belevingsgestuurd Beheer vanuit 
sociologisch perspectief.

6 oktober:  Thijs Bouman (Rijksuniversiteit Groningen) neemt u mee in  
de omgevingspsychologie.

13 oktober:   Christine Bleijenberg (Haagse Hogeschool) bekijkt Belevingsgestuurd 
Beheer vanuit participatie- en communicatiewetenschappelijk perspectief.

27 oktober:   Jempi Moens (Fresh Forward) benadert het thema vanuit  
marketing-perspectief.

 3 november:   Karin Peters (Wageningen University) vertelt over het antropologisch 
perspectief van Belevingsgestuurd Beheer.

 17 november:  Slotdebat met wetenschappers en beheerders.

MPS Masterclass 2022
Belevingsgestuurd 
Beheer

Stichting Managing Public Space presenteert:

Een wetenschappelijke én 
praktische benadering 
vanuit 5 verschillende 
invalshoeken. 
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