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ADVERTORIAL

Beheer als kracht voor
beleving en participatie
' Het beheer van de openbare ruimte kan in de toekomst niet meer zonder co-productie,” zeggen Oscar
Mulder en Charlotte van der Hulst van adviesbureau
Buitengewoon. “ Een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van onderhoud is vooral uitvoeren wat de
burgers en bezoekers belangrijk vinden.”

H

et beheer van de openbare ruimte doe je niet meer
alleen als overheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor de inzet van het gemeenschapsgeld dat
hiervoor gereserveerd is. Zo ontstaat er een nieuwe
balans, waarbij we overgaan van het beheer van de
openbare ruimte naar beheer van onze publieke ruimte.

Burgertevredenheid
“Beheer is het nieuwe ontwerpen en is de stuwende kracht
voor beleving en (bewoners)participatie, “ leggen Oscar
Mulder en Charlotte van der Hulst van Buitengewoon uit.
“Het is belangrijk ruimte te geven voor burgers om wat
voor hen belangrijk is. En hoe we, als beheerders, de beste
effecten kunnen bereiken wat betreft de tevredenheid
over de openbare ruimte. Daarnaast vraagt het beheer om
sociale duurzaamheid, gerichte keuzes en gedifferentieerde onderhoudsniveaus. Hierbij is niet alleen maar de

techniek bepalend, ook
gebruikers- wensen gaan
verregaande invloed
krijgen op de uitvoering
van het beheer en onderhoud.”

Samen
Buitengewoon is professioneel, praktisch en
klantgericht en doet aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
“Doordat wij een flexibele, kleinschalige organisatie zijn
kunnen snel inspelen op veranderende vraagstukken in de
publieke buitenruimte. Vanuit onze kennis en ervaring
zijn wij in staat om anders om te gaan met de buitenruimte en het verbinden van elkaars kwaliteiten,” leggen beide
adviseurs uit. “Wij ondersteunen bij succesvolle bewonersparticipatie, verbetering van de uitvoeringsorganisatie en ondersteuning bij uw beheerafdeling of buitendienst. Vanuit de praktijk met onze ruime kennis en ervaring. We doen dit samen met en voor onze
opdrachtgevers.”
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