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R-LINK vraagt

Hoe kunnen strategische stedelijke ambities 
gerealiseerd worden terwijl tegelijkertijd wordt 
ingezet op community-linked incrementele stedelijke 
ontwikking (CLIUDs)?

I – WAT: Rol van CLIUDs in de stedelijke 
ontwikkeling (NL en elders)

II - HOE: Strategische planning & CLIUDs
III - HOE: Contracten en CLIUDs
IV - WIE: Sociale innovatie en leren bij 

cocreatie via CLIUDs 
V - WANNEER: Activeren van CLIUDs & nieuwe 

handelingsperspectieven
VI - WANNEER: Business modellen & legitimatie 

van CLIUDs

I: CLIUDs?

II: 
Strategische 

Planning

III: 
Contracten

IV: 
Sociale 
leren en 
innovatie

V: Activeren

VI: Legitimatie



R-LINK oogst

 9/14 workshops met praktijk en initiatiefnemers

 Case protocol en Case report 

 1e ronde buitenlands veldwerk, casus rapporten en 
analyses

 Alle PhDs go + 1e artikel ingediend

 Nieuwe praktijkpartners (Noorden Duurzaam, Toentje, 
DAM Noord)

 Nieuwe PhDs (Prov. Drenthe, EZ)

 AESOP presentaties, College Tour, Min IenM Roundtable

 Vlogs (Londen, New York), MOOCs

 SURF Pop-up (R. Meijer)
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R-LINK oeps

 Markt trekt aan

● Casussen onder ontwikkelingsdruk – wel goed voor 
onderzoek!

 Samenhang SIA-NWO

● Versnelling om casusrapporten binnen 2 jaar af te ronden – 
gelukkig volgen we ze hierna nog

 Praktijkpartners

● Participatie-moeheid - Geen mogelijkheid tot vergoeding van 
uren en inzet

 Vraag en aanbod

● Te veel belangstellingen voor R-LINK consortium…helaas 
moeten we soms initiatieven afwijzen
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R-LINK presenteert

 Jonge onderzoekers aan het woord!

● Lilian (WUR): Strategische Planning (Marineterrein)

● Michiel (UvA): Contracten (Landtong Nieuwe Meer, 
K-Buurt)

● Kim (WUR): Sociale leren (Ebbingekwartier, 
Vinkmobiel)

● Fabi (HvA/WUR): Casus protocol en rapporten
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Governance: 
van bevindingen tot beleid?

Action research:
 vertrouwen winnen en behouden?

Synergiën:
kruisbestuiving tussen deelprojecten en 

ruimte voor nieuwe 
projecten/collaboratie?

Toentje in de stad, Groningen
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