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Collegedagen

MCD in modules

Docenten

1   STUREN IN GEBIEDSONTWIKKELING
Macht, kracht en instituties

2   ONTWIKKELSTRATEGIEËN
Integraal versus organisch

 3   CONCEPTONTWIKKELING
Ontwerpend leren en oplossen

 4   ORGANISEREND VERMOGEN
Actoren, relaties en belangen in beeld

5   STRATEGIEVORMING
Van analyse naar concept

6   COMPLEXE GEBIEDSONTWIKKELING
Draagvlak en leiderschap

7   STRATEGIE EN CONCEPT
Van analyse naar visie en actie

Hoe kom je in stedelijke gebieden tot een e� ectieve ont-
wikkelstrategie? Hoe blijf je adaptief inspelen op veranderingen 
in markt en politiek? En hoe ga je om met de grote diversiteit 
aan partijen? In deze module staat het sturen in gebieds-
ontwikkeling centraal: van analyse via concept naar strategie.

Strategie op gebiedsniveau

In deze module leren deelnemers een 

krachtige ontwikkelstrategie samen te 

stellen met een breed gedragen gebieds-

concept. Dat begint met een gedegen 

strategische analyse van de gebiedsop-

gave, waarna op ontwerpende wijze aan 

een ontwikkelstrategie wordt gewerkt. 

Colleges, projectintervisies en workshops 

met topexperts leiden tot inzicht in 

strategievorming op gebiedsniveau.

Zowel visie als actie 

In deze module worden handvatten aan-

gereikt om zelf een strategische visie op

de toekomst van een stedelijk gebied te

formuleren. Ook wordt geleerd concrete

acties te formuleren en gemotiveerde

keuzes te maken voor de positionering en

programmering van een (deel)gebied.

Variatie

Het programma kent een grote variatie 

in zowel vorm als inhoud. We besteden 

aandacht aan de dynamiek rond integrale

ontwikkelstrategieën, zoals in het

Stationsgebied Utrecht, maar ook aan

organische ontwikkeling, zoals in De

Binckhorst (Den Haag). Schakelend tussen

theorie en praktijk leren deelnemers om 

te gaan met actuele én toekomstige

gebiedsopgaven.

Jeroen de Willigen MSc. mcd
Directeur De Zwarte Hond – Stadsbouwmeester Groningen

“Tijdens mijn MCD studie bleken tegen gesteld lijkende 
belangen regelmatig eenvoudig verenigbaar, of evident 
geachte oplossingen schier onmogelijk wanneer ze 
werden uitgetekend.”
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SPECIALISATIE
Onderzoek in gebiedsontwikkeling

KERNFASE
De context van stedelijke ontwikkeling 

VERDIEPINGSFASE
Stedelijke ontwikkelingsprojecten

MODULE 5

Urban Strategies & Concepts
Sturen in gebiedsontwikkeling


