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Colofon

Bureau BUITEN bestaat 20 jaar

Bureau BUITEN bestaat 20 jaar in 2020! Een mooi
moment om samen terug te kijken, stil te staan bij de
ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar en vooruit
te kijken naar de toekomst.

zich van tweemanszaak tot een team van meer dan
20 enthousiaste professionals. Wij zijn trots op ons

Vormgeving & Design

team, onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Esther van Velzen (DesignvanVelzen)

en de manier waarop we samenwerken aan mooie

Bart Janssen

Fotografie

projecten. Ook in de afgelopen periode waar we door het

Het Subsidiehuis

Shody Careman en Studio Oostrum

Lieke van der Westen

Redactie

Gemeente Amsterdam

Esther van de Velden

Jane van Kampen-Zoutendijk
Gemeente Amstelveen & Aalsmeer

het plezier en wat we samen hebben bereikt.

Veel leesplezier en op naar nog vele mooie jaren!

Joost Hagens

Gemeente Nissewaard

samenwerking, de mooie ervaringen, de leermomenten,

De afgelopen 20 jaar ontwikkelde Bureau BUITEN

Ik ben trots op ons team

Michel de Knegt

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de prettige

Anneke, Maarten,
Joost en Sander

coronavirus op afstand werkten en tot nieuwe manieren
van samenwerking en werkmethoden kwamen.
Twintig jaar werken aan synergie tussen economie
en omgeving zorgt voor vele mooie verhalen en
anekdotes. In dit magazine laten we een aantal van
onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en (oud)
collega’s aan het woord als afspiegeling van vele mooie
samenwerkingen.
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Medeoprichter en partner

Joost
Hagens
“Ik ben trots op
ons team!"
We gaan terug in de tijd. Hoe is Bureau BUITEN 20 jaar geleden ontstaan en uitgegroeid
tot een succesvol bedrijf met meer dan 20 gedreven en enthousiaste adviseurs.
Wij gingen in gesprek met Joost Hagens, de medeoprichter en één van de vier partners
van Bureau BUITEN, over hoe het allemaal is begonnen.
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Het begin

Janine deed een opdracht voor de

Je hebt elkaar nodig

Gebieden kunnen van karakter veranderen en de

“Ik werkte in die tijd bij een adviesbureau en ik vond dat er

duurzaamheidsontwikkelingsverdragen voor

“Inhoudelijk ben ik bijvoorbeeld trots op de visie

ruimtelijke behoefte ook. Je kijkt altijd met een open oog

net iets te weinig aandacht was voor ruimtelijke kwaliteit

duurzaam toerisme. Het ging om de verdragen tussen

vrijetijdseconomie Zuid-Limburg waar we de 16

of de huidige functie in de toekomst nog wel het beste

en duurzaamheid. Ook wilde ik meer tijd besteden aan

Nederland en Costa Rica, Benin en Bhutan over

Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie op 1

is. Het is bijvoorbeeld leuker om op een gemengde plek

de projecten in plaats van de aansturing ervan als senior

ontwikkelingssamenwerking, waarin wij samen met

lijn hebben gekregen voor een gezamenlijke visie

te werken dan op een winderig bedrijventerrein aan de

consultant. Mijn collega Hans van Engelenburg zei dat ik

o.a. WUR duurzame toerisme projecten uitvoerden. Ik

voor een toekomstbestendige vrijetijdseconomie.

snelweg.

maar eens met zijn partner Janine Caalders moest gaan

ging aan de slag met het projectmanagement voor het

Dit proces hebben we samen gedaan met

praten. Janine deed namelijk een promotieonderzoek

EU-project KONVER. De eerste grote opdracht die we

Firestarter en Dona Stedebouw. We hebben een

Dieptepunt

aan de WUR (Wageningen University & Research) en

binnenhaalden was voor het ministerie van Justitie en

aantal samenwerkingspartners waar we goed mee

“In 2012 zijn twee zeer gewaardeerde jonge collega’s

deed daarnaast al wat adviesopdrachten. Zo gezegd,

Veiligheid. We mochten toen het programmamanagement

samenwerken. In dit soort processen heb je elkaar nodig

overleden. De impact op een klein en hecht team is

zo gedaan. Janine kwam bij ons thuis op de koffie op

doen voor het Europese VluchtelingenFonds.

om tot een beter resultaat te komen.

dan enorm groot. Ook hebben we weleens financiële

Ook ben ik trots op onze procesmanagementprojecten

tegenwind gehad en heb ik mezelf laten coachen of ik wil

de Nicolaas Beetsstraat. Na het gesprek zei ik tegen
mijn partner Chimène: “Nou ik denk niet dat dit wat gaat

Door een gelijkmatige groei zijn we in 2003 verhuisd naar

onder andere in Voorne-Putten, waar we werken aan

blijven doen wat ik doe. Er kwam toen uit dat consultant

worden.”

de Vondellaan in Utrecht. Er was daar 1 lokaal met een

mobiliteitsvraagstukken en aan de RES (Regionale

het beste past, dus dat wil ik de komende 15 jaar dan ook
blijven doen.”

mooie entresol die we zelf hebben opgeknapt, samen

Energiestrategie). Dit zijn complexe projecten en die

Elkaar versterken

met familie en vrienden. Het zag er leuk uit. Een nadeel

vereisen een scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen

Een aantal gesprekken later concludeerden Joost en

was dat alles in één ruimte was, dus dat beviel na een

en ingewikkelde processen.

Janine dat ze elkaar juist konden versterken. Joost met

tijd niet zo goed meer. Ook was er ruimtegebrek. In 2005

zijn sterke ruimtelijk-economische focus en Janine met

kwam Sander Kooijman in dienst als partner en adviseur.

haar procesmatige en landschappelijke kracht. En zo is

Toen zijn we van een VOF naar een B.V. gegaan. In 2007

Bureau BUITEN voor Economie & Omgeving ontstaan. Op

zijn we verhuisd naar Achter Sint Pieter.”

1 september 2000 zijn zij samen begonnen op een klein
kantoortje aan de Monseigneur van de Weteringstraat in

Trots

Utrecht.

“Ik ben trots op de positie die we in de markt hebben

“De komende 15 jaar wil Bureau BUITEN groeien naar een

“We werken samen aan
een sterke, mooie én
duurzame omgeving."

team van 25 collega’s, verdeeld over de thema’s waarin
we actief zijn.
De meerwaarde van ons Bureau is dat we veel kennis
opgebouwd hebben (al 20 jaar), structureel mensen
opleiden, de synergie tussen onze thema’s (economie en
werklocaties, mobiliteit, toerisme en recreatie, erfgoed,

verworven en dat we een zekere naamsbekendheid

“Water voor de koffie
haalden we bij het
kraantje op het toilet”

Sterk, mooi en duurzaam

hebben opgebouwd binnen onze thema’s. Ook ben ik

Ook het project voor gemengde woon-werkgebieden in

energie en duurzame omgeving en Europese projecten

blij met het partnerteam, bestaande uit Anneke van

ZaanIJ in samenwerking met MUST en Urban Xchange

en programma’s) en dat we gezamenlijk onze schouders

Mispelaar, Sander Kooijman, Maarten Kruger en mijzelf.

is een noemenswaardig project. We hebben hier een

eronder zetten.

We hebben nooit een groot verschil van inzicht en

ruimtelijk-economische verkenning gedaan en een

Hiermee zijn we in staat goede inhoudelijke kwaliteit te

we zijn het vaak snel met elkaar eens. Als we het niet

toekomstbeeld voor 2040 geschetst. De ambitie is om

leveren voor onze opdrachtgevers en werken we samen

eens zijn dan vinden we toch een gemeenschappelijke

binnenstedelijke bedrijventerreinen te laten verkleuren

aan een sterke, mooie én duurzame omgeving.”

weg. Anneke en Maarten zijn vanuit hun adviseursrol

naar gemengde werk-woongebieden.”

“Er was zelfs geen pantry en water voor de koffie en de

partner geworden en we hebben een mooi team met

thee haalden we bij het kraantje op het toilet, vertelt

verschillende mensen opgebouwd.

Joost lachend. Al snel kamen de eerste medewerkers in

Aandacht voor ruimte én omgeving
“Ik heb altijd een hekel als mensen zeggen dat vroeger

dienst. Nanda, Johan en Anneke van Mispelaar (sinds 2011

Wij werken bij Bureau BUITEN niet vanuit een klassiek

alles beter was. Het goede van stedelijkheid is juist

partner bij Bureau BUITEN).

model, want ook de partners zitten volop in de projecten

ook de verandering. Dat wonen, werken en recreëren

als senior adviseurs. Voor onze opdrachtgevers betekent

hand in hand gaan met duurzame mobiliteit en de

het dat ze naar verhouding veel senior capaciteit

energietransitie.

krijgen. En onze junior adviseurs hebben goede
doorgroeimogelijkheden. We stellen wel hoge eisen en
we werken hard.”
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Hanny RasKluitenberg
Over de visie vrijetijdseconomie
Zuid-Limburg

De regio Zuid-Limburg is al sinds jaar en dag een populaire bestemming voor bezoekers uit binnen- en
buitenland, en ook voor inwoners een geliefde recreatieomgeving. Om dat zo te houden wil de regio zich
inzetten voor een duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Duurzame ontwikkeling
Op basis van de bestuursafspraken regionale uitwerking
POL Zuid-Limburg is in 16 Limburgse gemeenten en in
overleg met de Provincie Limburg een gezamenlijke Visie
Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg ontwikkeld.
De visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg helpt de
provincie en gemeenten om zich gezamenlijk in te zetten
voor de duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie.
Dit betekent dat toerisme en recreatie aansluiten bij
de wensen van de bezoeker én de kwaliteiten van het
Nationaal Landschap, met oog voor de juiste balans

“De adviseurs
beschikken over
een hoog kennisniveau
van toeristische
ontwikkeling met
onderbouwde cijfers"

tussen lusten en lasten. Bureau BUITEN heeft de
toeristische visie en ontwikkelstrategie opgesteld. Hanny

Gezamenlijke weg

Ras-Kluitenberg van de gemeente Sittard-Geleen was de

“Ik ben er trots op dat het is gelukt om één gezamenlijke

projectleider en wij gingen met haar in gesprek over de

weg te kiezen en ik hoop dat we die lijn kunnen

samenwerking.

voortzetten. Nu ligt er een document waar alles staat
beschreven en waar je naar terug kunt grijpen. Dat we

Complex proces

samen staan voor een visie waarin de kwaliteiten van

Hanny Ras-Kluitenberg vervulde de rol van verbinder

Zuid-Limburg, waaronder het prachtige landschap, de

met de ambtelijke organisatie met alle 16 gemeenten

kern vormen. Dat we een aantrekkelijke bestemming zijn

en de provincie. Zij schakelde onder andere met het

voor jong en oud, voor bezoekers én inwoners.”

bestuursoverleg ruimte en economie, de gemeenten, de
provincie en het Nationaal Landschap.

“De samenwerking met Bureau BUITEN verliep goed. Ik
vergeet nooit dat in de eerste bijeenkomst Anneke van

“Het was een uitdaging om iedereen op één lijn te krijgen.

Mispelaar rechtop bleef staan, vol in het politieke geweld,

Het was een kwestie van goede timing, de juiste dingen

door bij de inhoud te blijven. Dat vond ik erg krachtig.

op het juiste moment aankaarten om iedereen mee te

Er was vertrouwen en humor. Bovendien beschikken de

krijgen. Er speelden verschillende belangen en er lagen

adviseurs bij Bureau BUITEN over een hoog kennisniveau

gevoeligheden. Het was een zeer complex proces maar

van toeristische ontwikkeling met onderbouwde cijfers.

het is gelukt, want nu staan alle 16 raden achter één visie.”

Ik wil ze dan ook hartelijk feliciteren met het 20-jarig
jubileum en op naar 25 jaar.”

“Er zijn raadsinformatiebijeenkomsten, werksessies,
stakeholdersbijeenkomsten en rondetafelgesprekken

“Het was een uitdaging
om 16 gemeenten op
één lijn te krijgen.”
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georganiseerd om de verschillende doelgroepen mee te
nemen in de visie en het belang te onderstrepen en te
onderbouwen met cijfers.”
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Dit is ons
team

Bovenste rij (v.l.n.r.): Esther, Emma, Miles, Daphne, Jaap. Joost, Bart
Middelste rij (v.l.n.r.): Rutger, Wouter, Bianca, Maarten, Adriana, Jan, Jos, Sander, Ruben
Voorste rij (v.l.n.r.): Anneke, Mick, Ilse, Bart, Jeanine
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Bart Janssen
van Het Subsidiehuis

“Wij zetten ons in
voor een sterke,
mooie en duurzame
omgeving."

Al ruim 10 jaar werkt Bureau BUITEN met veel plezier samen met Bart Janssen van Het Subsidiehuis
uit Helmond. Samen werken ze aan Europese projecten, waarbij Bart het financieel management voor zijn
rekening neemt. Wij gingen met hem in gesprek over de samenwerking en wat deze zo uniek maakt.
Krachten bundelen

Mooie herinneringen

“Het eerste contact met Bureau BUITEN was met Anneke

“Eind 2018 was ik samen met adviseurs Emma en Maarten

van Mispelaar. We kwamen elkaar tegen in het Europese

achtereenvolgens in Mechelen en Brussel voor een drietal

INTERREG project ELAt (Eindhoven, Aachen, Leuven

Europese projecten (twee voor de OVAM en eentje voor

Technologie Trangle) voor de regio Eindhoven. Anneke

Leefmilieu Brussel). Als je dan ziet hoe de relatief jonge

heeft dat project mede-ontwikkeld en adviseerde bij de

adviseurs een zes uur durende vergadering met meer dan

projectcoördinatie, ik nam een aantal financiële taken

tien internationale partners weten te leiden, aanvoelen

over van een ander bureau. Onverwacht werd hiermee de

hoe ze informatie moeten verzamelen en in control zijn,

basis voor een langlopende samenwerking gelegd.

dan is dat erg knap.

 Van 2 naar 21 medewerkers

Wij zetten ons in voor een sterke, mooie
en duurzame omgeving. Dit doen we met
een fantastisch team van enthousiaste
adviseurs met verschillende achtergronden.
Onze adviseurs zijn energiek, deskundig
en flexibel. We werken aan complexe
vraagstukken, altijd in nauwe samenwerking
met de opdrachtgever.

Anneke benaderde mij vervolgens om samen projecten
te ontwikkelen om het projectmanagement en het
financieel management te verzorgen. Samen werkten
we aan mooie Europese samenwerkingsprojecten, zoals
Liberation Route en het INTERREG project ResilieNtWEB

“Op Bureau BUITEN
kun je bouwen”

voor Leefmilieu Brussel. Omdat we elkaar qua kennis en
expertise goed aanvullen, is er een mooie samenwerking

Ik vind het bijzonder hoe Bureau BUITEN de afgelopen

ontstaan. Inmiddels hebben we aan zeker aan 15

20 jaar aan de weg heeft getimmerd. Als het gaat om het

Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Europese projecten samengewerkt.”

bouwen en ondersteunen van Europese projecten dan

en ontspanning. We organiseren inhoudelijke

doen ze dit op een bijzonder hoog niveau, ik zeg altijd

Bureau BUITEN dagen, teamevents en borrels

Vertaalslag

de “Champions League”. Ik kijk er dan ook naar uit om

waarbij collega’s vaak zelf het voortouw nemen.

“Bureau BUITEN beschikt over de unieke kwaliteit om

in de toekomst nog vaak met Bureau BUITEN en haar

projectvoorstellen in ‘Eurospeak’ op te tekenen. Dit

deskundige adviseurs te mogen samenwerken.”

houdt in dat ze de ideeën van de initiatiefnemers kunnen
vertalen naar een subsidievoorstel, veelal in het Engels,
waar ook de Europese subsidiegevers enthousiast van
worden en wat past binnen de geldende complexe
Europese kaders en ambities.
De samenwerking met Bureau BUITEN is buitengewoon
goed. Ze doen wat er is beloofd en afspraak is afspraak.
Als er toch iets niet goed loopt kijken we altijd hoe we het
samen kunnen oplossen. Bureau BUITEN is een partner
met uitstekende normen en waarden waar je op kan
bouwen. In ieder traject ga ik met een goed gevoel aan
de slag, omdat we elkaar versterken en vertrouwen én
de slagingskans van het project door de expertise van

Bart Janssen van
Het Subsidiehuis

Energiek,
deskundig

en flexibel

Bureau BUITEN groot is. Het is heel gaaf om samen te
werken aan complexe Europese projecten en daarmee
partijen vanuit de overheid en semi-overheid de
gelegenheid te bieden hun activiteiten te ontplooien met
Europese middelen.”
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Werken bij

1

2

Daniek Nijland

Rutger van Raalten

Bureau BUITEN

luik

In een drieluik gaan we in gesprek met onze collega’s Daniek Nijland,
Rutger van Raalten en Mick Visser. We vragen waarom het zo leuk is om
bij Bureau BUITEN te werken, waar ze energie van krijgen en waar hun
ambities liggen voor de toekomst.

1

Daniek is adviseur toerisme, recreatie en
erfgoed bij Bureau BUITEN. Na haar studies
Tourism aan Wageningen Universiteit en
Cultural Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen
(beide cum laude) woonde zij in haar geliefde
Zeeland en werkte zij als adviseur recreatie & ruimte
bij Rho Adviseurs voor Leefruimte in Middelburg. In
oktober 2017 hebben wij haar in ons team mogen
verwelkomen.

Je werkt aan verschillende projecten tegelijk in het hele

Zo heb ik laatst deels onder werktijd het vak Urban Heritage

land met een doorlooptijd die kan variëren van 8 weken

(over de rol van erfgoed in stedelijke transformaties)

tot meer dan 1 jaar. Het is nooit saai en de ervaring die

gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Er is veel

je op doet kan je weer gebruiken voor nieuwe projecten.

betrokkenheid en de communicatie is transparant. Iedereen

Normaliter ben je veel op pad voor overleg, werksessies

denkt mee over waar we als bureau naartoe gaan.”

en interviews. Nu in de coronatijd is dat wat minder.”

Het is nooit saai
“Een voorbeeld van dat het nooit saai is een project wat
we hebben gedaan voor de provincie Noord-Holland. We

“We versterken
elkaar”

2

Rutger is senior adviseur en sinds oktober
2012 in dienst bij Bureau BUITEN. Hij werkt
al 8 jaar bij ons. Hij had nog maar net zijn
scriptie voor zijn master stadsgeografie aan de
Universiteit Utrecht ingeleverd toen hij op de dag
van zijn diploma-uitreiking een bericht van een
vriend ontving over een vacature bij Bureau BUITEN.
Anderhalve week later is hij toen gestart als junior
adviseur.

Hoe ben je bij Bureau BUITEN terecht gekomen?

hebben daar een verkenning gedaan voor een provinciaal

“Ik kende Bureau BUITEN al tijdens mijn studie aan de

beleidskader voor durfsporten. Het was erg interessant

Waardevol toerisme

werkten 9 collega’s. Samen met Anneke van Mispelaar

Wageningen Universiteit. Op een career event gaf Bureau

om me vast te bijten in dit complexe speelveld.

“Het is nu een zeer interessante tijd om te werken

werkte ik aan Europese projecten en met Janine Caalders

BUITEN een presentatie. Bij Rho werkte ik voornamelijk

Ik krijg er energie van als ons werk van toegevoegde

voor de toerismesector. Op landelijk niveau krijgt de

heb ik mijn eerste grote onderzoek gedaan naar het

aan bestemmingsplannen voor verblijfsrecreatieve

waarde is voor onze opdrachtgevers. Voor de gemeente

sector steeds meer aandacht. Zo is er inmiddels het

gebruik en de waardering van toeristische en recreatieve

ontwikkelingen. Ik heb er een leuke tijd gehad en veel

Dronten hebben we een uitvoeringsagenda recreatie

landelijke Perspectief 2030 van het NBTC en heeft de

voorzieningen in de regio Eindhoven. Daarvoor heb ik

geleerd, maar de werkzaamheden waren veelal juridisch

en toerisme opgesteld samen met een kerngroep

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een

zelfs nog een dag op de High Tech Campus in Eindhoven

van aard en mijn hart ging meer uit naar onderzoek,

van ondernemers. In het begin waren zij soms wat

advies uitgebracht over waardevol toerisme. De raad

gestaan om expats te vragen naar hun mening over de

advies en visievorming. Toen zag ik de vacature van

afwachtend, maar later werden zij erg enthousiast en

richt zich in dit advies op de vraag hoe er kan worden

vrijetijdsvoorzieningen in de regio. In het begin draaide ik

Bureau BUITEN op LinkedIn en heb ik gesolliciteerd.”

zijn ze zelf actief verder gegaan met de acties uit de

gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende

mee op de projecten en nu stuur ik de projecten aan.”

uitvoeringsagenda.”

en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de

Wat vind je leuk aan je werk?

“In 2012 was het bureau nog een stuk kleiner dan nu, er

economie, de samenleving en de leefomgeving met

Wat doe je precies bij Bureau BUITEN?

“Ik vind het leuk om te werken aan een concrete

Je hebt veel aan elkaars expertise

elkaar in samenhang worden bekeken. Hier komen alle

“Ik werk aan een breed scala van projecten. Van het

vraag van een opdrachtgever gericht op de praktijk.

“Samenwerken is key bij Bureau BUITEN. Samen kom

thema’s waar we bij Bureau BUITEN aan werken mooi

aansturen van projecten voor toekomstbestendige

De opdrachtgever kan er daarna dan ook echt mee

je verder dan alleen en onze expertise is een belangrijk

samen. Ik vind het leuk om hieraan een bijdrage te

bedrijventerreinen, het ondersteunen van gemeenten

aan de slag. Het werk bij Bureau BUITEN is ook

onderdeel van ons product, dus je hebt er veel aan om

leveren met de projecten waar ik aan werk.”

bij de invoering van zero emissiezones (ZE-zones) voor

zeer divers. Ik werk nu bijvoorbeeld aan een visie

met elkaar te sparren. Zo creëer je echt meerwaarde. De

stadslogistiek, het aansturen van de communicatie tot het

vrijetijdseconomie voor de gemeente Hoeksche Waard,

collegialiteit onderling is groot. Ook is er veel aandacht

opstellen van het MVO-beleid voor het bureau. Het werk

een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming

voor persoonlijke ontwikkeling. Er is veel mogelijk als je

is zeer veelzijdig.

van forten in Utrecht en een business case voor een

zelf het initiatief neemt.

saunacomplex in Vlissingen.
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Mick Visser

“Iedereen kent elkaar
goed, dus je weet wat
je aan elkaar hebt."

Ook ben ik gedetacheerd geweest als EU-expert bij
de gemeente Utrecht, Apeldoorn en (nu) Zeeland
en heb ik als projectbeheerser gewerkt bij het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een

“Er is veel ruimte om
jezelf te ontwikkelen”

Er wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor leuke

“In werk aan dataverzameling, data-analyse en het

activiteiten naast het werk. Het is gezellig dat je ook naast

visualiseren van data. Het is erg leuk om de conclusies

het werk ook een biertje kan drinken met je collega’s.”

van een rapport kracht bij te zetten met een mooie
interactieve kaart of dashboard. Je laat dan het resultaat

Ambities voor de toekomst

Ambities voor de toekomst

zien met zo min mogelijk woorden. Hierop ontvang ik

Ik vind het leuk om te kijken hoe we nog efficiënter om

“Komende 5 à 10 jaar wil ik me verder specialiseren in

positieve feedback van opdrachtgevers.

kunnen gaan met data en hoe we GIS naar een hoger

bereikbaarheidsproject in het gebied tussen Amsterdam
en Hoorn.

Waar werk je aan?

Eén van de leukste projecten die ik heb gedaan is het

gezonde en duurzame verstedelijking en leefomgeving

Europese Climate-KIC project BestMOB, wat ging over

en mobiliteit. Daarbij zie ik voor mijzelf vaker de

Voor een gemeente breng ik bijvoorbeeld de

data betekent voor de projecten die we doen en wat

de ontwikkeling van nieuwe business modellen voor

rol van projectmanager, programmamanager of

werkgelegenheid in beeld rondom stations. We gebruiken

de toegevoegde waarde daarvan is. Ik vind het leuk

duurzame mobiliteit op basis van gedragsverandering.

gebiedsregisseur. Ook wil ik de mobiliteitsactiviteiten

hiervoor data van opdrachtgevers of van LISA. Ook

om te experimenteren met nieuwe technieken en de

Het is erg leuk om aan verschillende typen projecten te

van het bureau verder uitbouwen en inzetten op het

werk ik aan verschillende mooie designs voor een

mogelijkheden te onderzoeken.

werken. Het zijn vaak complexe opgaven met een korte

ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van

achtergrondkaart a la Google Maps die we als template

doorlooptijd. Dat maakt het uitdagend en afwisselend.”

wonen, werken, verblijven en verplaatsen in en rond de stad.

kunnen gebruiken. Het is leuk om aan verschillende

Ruimte voor ontwikkeling

Mick is sinds mei 2019 onze data- en
GIS-expert. Mick is nu bezig met zijn
afstudeeronderzoek en scriptie voor de
master Geographic information management and
applications (GIMA) aan de Universiteit Utrecht. Bij
Bureau BUITEN houdt hij zich bezig met alles wat
met data te maken heeft en de ontsluiting daarvan
in aantrekkelijk dashboards, interactieve kaarten en
mobiele Apps.

niveau kunnen tillen. Ook ga ik onderzoeken wat open

dingen tegelijk te werken. Dat maakt mijn werk gevarieerd
“Er is veel ruimte voor ontwikkeling en kennisdeling. De
lijnen zijn kort. Als je goede ideeën hebt en een concreet
plan dan mag je daarmee aan de slag. Je zit niet vast aan
een bepaald stramien en je wordt uitgenodigd om over
veel zaken mee te denken. Het team is jong, betrokken en
dynamisch.
Ook is het leuk om met verschillende collega’s te

3

werken. Mijn rol in de projecten is in de loop van de

en niet saai.
Voor het thema vrijetijdseconomie werk ik nu aan een

“Er wordt hard gewerkt,
maar het is ook gezellig.”

dashboard waarop je alle verblijfsrecreatie, horeca,
natuurgebieden, erfgoed, winkelgebieden, wandel- en

Naast mijn werk speel ik in de band “Humble” waar Jos

fietsroutes kunt zien. Zo heb je inzicht in wat de drukke

van Heest ook onderdeel van is. Met onze band proberen

punten zijn en waar er juist nog kansen liggen.”

we een mix te maken van verschillende stijlen uit de jaren
60-70-80. We schrijven zelf onze eigen nummers en zijn

Informele werksfeer

van plan na de coronaperiode weer regelmatig op het

“Ik vind het leuk om bezig te zijn met datamanagement.

podium te staan. Ik speel drums, gitaar, toetsen en ik zing.

Dat je samen goed nadenkt over welke informatie

In de toekomst willen we graag een album opnemen,

jaren wel veranderd. Eerst draaide ik mee met projecten

Hoe ben je bij Bureau BUITEN terecht gekomen?

er nodig is. Een beleidsmedewerker die bezig is met

het liefst zou ik deze zelf produceren in een eigen,

en nu coach ik collega’s om hun kwaliteiten verder

“Via collega-adviseur Jos van Heest ben ik in contact

bereikbaarheid heeft bijvoorbeeld hele andere informatie

geïmproviseerde studio.

te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk om collega’s

gekomen met Bureau BUITEN, omdat er extra GIS

nodig dan een gebiedsmarketingbureau.

iets mee te geven, bijvoorbeeld hoe je het beste een

ondersteuning nodig was. Ik begon als werkstudent voor

Ik vind de informele werksfeer erg prettig bij Bureau

projectplanning kunt maken.”

1 à 2 dagen per week. Al vanaf dag 1 draai ik mee met de

BUITEN. Iedereen kent elkaar goed, dus je weet wat je

lopende projecten en ik werk nu voor 40 uur als junior

aan elkaar hebt.

adviseur bij Bureau BUITEN.”
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Terugblik met voormalig medewerker

Lieke van
der Westen

“Ik kijk terug
op een leuke
en leerzame tijd”

18

“Bij Bureau BUITEN
krijg je de kans om
jezelf te ontwikkelen
in de richting die je wilt"
Lieke van der Westen werkt nu bij Stadsdeel West
van de gemeente Amsterdam als strategisch
adviseur openbare ruimte, verkeer & vervoer en
democratisering. Ze adviseert het dagelijks bestuur
over stedelijke beleidsvoornemens en voert regie op
de realisatie van bestuurlijke prioriteiten en signaleert
en agendeert gebiedsopgaven en knelpunten in de
aanpak.

Samen met adviseur Karin Blokzijl onderzocht ik wat de

Diversiteit en complexiteit maakt het leuk
en leerzaam

Voor mij was het de eerste keer om als senior adviseur

“Ik heb na mijn studie eerst een jaar als trainee en

dat ook erg in de maatschappelijke en politieke

beleidsmedewerker Economie & Toerisme voor de

belangstelling stond. Dat was wel even spannend!

gemeente Noordwijk gewerkt. Daar deed ik mijn

Tegelijkertijd is dit ook meteen mijn mooiste herinnering.

eerste praktijkervaring op met ruimtelijk economische

Het resultaat werd heel goed ontvangen door zowel

vraagstukken, bijvoorbeeld rondom hoteluitbreiding in

de gemeente als de creatieve ondernemers, door de

natuurgebieden. Dit smaakte naar meer. Ik wilde meer

concreet toepasbare adviezen én omdat de ondernemers

ervaring opdoen op verschillende plekken in het land en

zich gehoord voelden. Het geeft veel voldoening om te

heb toen gesolliciteerd bij Bureau BUITEN.

horen dat je werk ertoe doet voor mensen.”

Bij Bureau BUITEN ben ik begonnen als junior adviseur

In ontwikkeling blijven

en doorgegroeid tot senior adviseur. Ook heb ik me als

“Bij Bureau BUITEN krijg je de kans om jezelf te

manager strategie & organisatie bezig gehouden met

ontwikkelen in de richting die je wilt. Ik kijk dan ook terug

de ontwikkeling van het bureau en de medewerkers. En

op een leerzame en leuke tijd en ik ben dankbaar voor

ik heb de mogelijkheid gekregen om via detacheringen

de kansen die ik gekregen heb. Soms was het ook wel

te werken als beleidsmedeweker bij gemeenten en

pittig om alle werkzaamheden te combineren. Dan helpt

provincies. De diversiteit en complexiteit van de opgaven

het enorm dat je een team van fijne collega’s om je heen

waren ontzettend leuk en leerzaam.”

hebt.

Meerwaarde creatieve sector

Ik ben erg trots op wat de partners en collega’s van

“Eén van de leukste en uitdagendste projecten waar ik

BUITEN hebben bereikt. Ondanks soms wat economische

aan gewerkt heb is het onderzoek naar de meerwaarde

tegenwind blijft Bureau BUITEN zich ontwikkelen en

van creativiteit in gebiedsontwikkeling in opdracht van de

werken jullie met passie aan een sterke, mooie en

gemeente Utrecht.

duurzame omgeving. Dat vind ik bewonderingswaardig.”

huisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Utrecht
is, hoe die zich ontwikkelt en wat de mogelijkheden
zijn om de vraag te accommoderen met een optimale
meerwaarde voor gebiedsontwikkelingen in de stad.
We hebben enquêtes uitgezet onder creatieve
ondernemers en de uitkomsten gecombineerd met
economische trendanalyse, interviews en casestudies.

verantwoordelijk te zijn voor dergelijk complex project
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Wij werken
aan
Vanuit onze specialistische kennis leggen we dwarsverbanden en overzien we de
strategische consequenties. Of het nu gaat om een transformatie van een bedrijventerrein,
een plan voor toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling of het aanvragen van Europese
subsidie voor een innovatief project binnen de circulaire economie.

Mobiliteit 
Samen staan we voor de opgave om Nederland
bereikbaar te houden, zonder dat dit ten koste
gaat van het klimaat, de leefomgeving en de
gezondheid. Mobiliteit kan en moet daarom
schoner én slimmer.

 Energie en duurzame omgeving
Wij werken met passie aan de
circulaire economie en het versnellen
van de energietransitie. Wij doen
verduurzamingsprojecten voor economie
en omgeving.

“Wij werken aan synergie
tussen economie en
omgeving”

 Economie en werklocaties
Wij vinden dat werken, wonen, mobiliteit,
gebiedsontwikkeling en andere ruimteclaims
met elkaar in verbinding moeten zijn. Alleen
zo wordt de volle potentie van de lokale en
regionale economie benut.

Europese projecten en programma’s 

 Erfgoed

De EU biedt een breed spectrum aan

Door erfgoed te verbinden aan

programma’s met subsidiemogelijkheden voor

maatschappelijke opgaven worden gebieden

bedrijven, overheden en maatschappelijke

verder ontwikkelt. Zo kan erfgoed bijdragen

organisaties. Wij hebben inhoudelijke kennis

aan een aantrekkelijke omgeving om te wonen,

en ervaring met Europese programma’s,

werken en recreëren. Het verbindt mensen met

het realiseren van partnerschappen en het

elkaar en draagt bij aan de regionale economie.

opstellen van subsidieaanvragen.

 Toerisme en recreatie
Wij werken met passie aan aantrekkelijke
bestemmingen, inspirerende belevenissen
en een mooie leefomgeving waar het prettig
wonen, verblijven en recreëren is. Nu en in de
toekomst.
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“Bij Bureau BUITEN
weten ze hoe de
hazen lopen"

In de afgelopen jaren hebben verschillende studies
aangetoond dat de bereikbaarheid van Voorne-Putten
en de haven van Rotterdam nu en in de toekomst
onder druk staat. Oplossingen om de bereikbaarheid
te verbeteren zijn hard nodig. Wij interviewden
strategisch adviseur Verkeer & Vervoer Michel de
Knegt van de gemeente Nissewaard over deze
bereikbaarheidsopgave én onze samenwerking.

Voorne-Putten kan dan ook bijdragen in de
verstedelijkingsopgaven, kan leverancier blijven van
werknemers voor de hele regio en biedt daarnaast ook
nog eens rust en ruimte voor de stad: groen, duinen en
zee.”

Rijk en regio werken samen
Ik ben er trots op dat samenwerking met alle betrokken
partijen bijzonder goed verloopt. Al ruim twee jaar

Hoe is de samenwerking ontstaan?

werken we samen aan het boven tafel halen van de

“Eind 2017 zijn in de uitkomsten van het MIRT-onderzoek

opgaven en het zoeken naar maatregelen. Uiteraard

Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag een aantal

zijn er verschillende belangen, maar de wil om tot een

bereikbaarheidsopgaven voor Voorne-Putten en het

gezamenlijke aanpak te komen is er. Dit jaar is vanuit het

havengebied naar voren gekomen. In april 2018 is er

programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) ook het

gestart met de Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid

ministerie I&W aangehaakt als mede opdrachtgever. Rijk

Voorne-Putten en Haven Rotterdam, onder

en regio werken nu samen verder aan de opgaven. Dat er

opdrachtgeverschap van de vier gemeenten op Voorne-

geïnvesteerd moet worden in een betere bereikbaarheid

Putten, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio

van Voorne-Putten en Haven Rotterdam is nu evident.

Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Havenbedrijf

Eind dit jaar worden de resultaten van het onderzoek

Rotterdam.

naar maatregelen uitgevoerd door Royal HaskoningDHV
geagendeerd voor het BO-MIRT.

Voorne-Putten werd aangewezen als trekker voor het
proces. We hebben hier toen intern over nagedacht;

Kijkje in de keuken

we wilden wel penvoerder zijn, maar vooral als een

We werken allemaal met veel inzet aan het project.

gelijkwaardig opdrachtgever naast de andere opdracht-

Serieus als het moet met respect voor elkaars

gevende partijen aan tafel zitten. Dit was de reden dat

standpunten, maar er is ook ruimte voor humor. Zelfs na

we op zoek zijn gegaan naar een partij die het proces

de omschakeling van live naar digitaal in de coronatijd.

kon begeleiden en faciliteren. Na wat veldwerk en het

In een video-meeting namen we bij een collega letterlijk

opstellen van beoordelingscriteria heeft Bureau BUITEN

een kijkje in de keuken, want we zagen op de achtergrond

de opdracht gekregen om de procesrol op zich te nemen.”

dat de koelkast meerdere keren tijdens de vergadering
werd leeggehaald door een puberende zoon. Tijdens

Verbeteren van bereikbaarheid noodzakelijk

de rondvraag zei iemand van de projectgroep dat het

“Met de autonome doorontwikkeling van Voorne-

waarschijnlijk weer tijd was om boodschappen te doen.

Putten met onder andere twee voormalig aangewezen

Michel
de Knegt
Over de bereikbaarheid in Voorne-Putten

groeikernen is de bereikbaarheid niet meer toereikend.

Goed gevoel

Voorne-Putten heeft te weinig ontsluitingsverbindingen

Vanaf het begin had ik al een goed gevoel over de

richting de A15 en daardoor veel vertraging en

samenwerking, maar dat moet dan ook nog wel blijken.

terugslag op de A15. Daarnaast zijn de al bestaande

Sander Kooijman en zijn collega's voeren een zeer goede

oeververbindingen kwetsbaar: storingsgevoelige bruggen

regie op het proces. Alle procesonderdelen worden

en tunnels en veel brugopeningen, waardoor er nog

uitstekend opgepakt en verzorgd. In de offerte werd de

minder capaciteit beschikbaar is. Kortom het systeem is

belofte gedaan om te ontzorgen en dat doen ze echt voor

onvoldoende robuust.

de volle 100%. Met acht opdrachtgevende partijen is dat
een bijzondere prestatie. Wat ook heel prettig is, is dat ze

Doordat van oudsher veel inwoners van Voorne-Putten

volop affiniteit met RO en mobiliteit hebben, dat is echt

werken in het Havengebied en in groot Rotterdam is er

een meerwaarde. Ze weten hoe de hazen lopen en dat

relatief weinig eigen werkgelegenheid en is er dagelijks

communiceert makkelijk. Sander werkt met zijn collega's

sprake een grote uitgaande pendel. Het is van belang

uiterst professioneel. Hij heeft een helicopterview, is

meer werkgelegenheid te realiseren op het eiland zelf,

toegankelijk, integer, loyaal, toegewijd en zaakgericht.

maar daarvoor is de bereikbaarheid een belangrijke

Ik wil ze dan ook hartelijk feliciteren met het 20-jarig

vestigingsplaatsfactor. Het is dus een beetje een kip-ei-

bestaan. Ik ben erg blij dat ik jullie bureau ontdekt heb.

verhaal.

Proost op 20 jaar! Vanuit het project hopen we dit jaar nog

Maar ook vanuit het perspectief van de bereikbaarheid

een keer te kunnen proosten, als we het tot een goede

van banen vanuit Voorne-Putten is een impuls in het

afronding hebben gebracht.

verbeteren van de bereikbaarheid van belang. Nu al zijn er
lange reistijden en de transities in het havengebied en het
ontstaan van nieuwe werklocaties in de metropoolregio
zullen nog meer onderstrepen dat een verbetering van de
bereikbaarheid noodzakelijk is.
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Jane van
KampenZoutendijk

“De adviseurs weten
waar de gemeente
behoefte aan heeft"

Bureau BUITEN werkt al geruime tijd samen met de
gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, van bestuurlijke
advisering op het Schipholdossier tot de herijking
van het economisch en toeristisch-recreatief beleid
voor Aalsmeer. Wij gingen in gesprek met Jane
van Kampen-Zoutendijk, Teamleider Economie &
Duurzaamheid voor beide gemeenten - die ambtelijk
samenwerken - over de samenwerking met Bureau
buiten.

maatwerk geleverd. Ook als er aanpassingen nodig zijn
wordt dit meteen constructief opgepakt.”

Samenwerken in coronatijden
“In de coronatijd ontstonden er verschillende
vraagstukken, zoals: Wat is de rol van de Rijksoverheid
en de gemeenten, wat zijn de gevolgen voor bedrijven,
welke sectoren moeten direct ondersteund worden en
wat zijn de economische effecten op korte en langere
termijn?

Hoe ben je in contact gekomen met Bureau BUITEN?

Samen met de adviseurs van Bureau BUITEN hebben we

“Ik ken Bureau BUITEN nu al een aantal jaren. 3,5 jaar

de uitvoeringsagenda voor 2022 opnieuw onder de loep

geleden ben ik bij de gemeente gestart als Teamleider

genomen en geconcludeerd dat er een versnelde inzet

Economische Zaken, wat nu Economie & Duurzaamheid

nodig is op de verduurzaming van de economie en de

heet. Het eerste contact was bij de samenwerking met de

overgang naar de circulaire economie, onder andere in

Amstelland-Meerlanden Regio. Eerst maakte de AM regio

het sierteeltcluster.

deel uit van de Stadsregio Amsterdam. Vanaf 2017 is de

De komende periode gaan we samenwerken aan een

regio opgeschaald naar de Metropoolregio Amsterdam

integrale gebiedsvisie voor de Westeinderplassen, die

(MRA). Om de aanhaking vanuit de AM gemeenten goed

richting geeft aan de toekomst van het gebied. Een

te organiseren, is een team van vier regiosecretarissen

duidelijke koers helpt de gemeente om keuzes te maken

opgericht. Voor het thema economie heeft oud-

en intern en extern te adviseren over projecten en

medewerker Maarten Kruisselbrink van Bureau BUITEN

initiatieven in het gebied. Daarnaast dient de gebiedsvisie

de rol van kwartiermaker vervuld. Hieruit is vervolgens

als input voor de Omgevingsvisie.

de functie regiosecretaris economie & ruimte ontstaan.
Tevens heeft Maarten, in nauwe samenwerking met de

Eind september is er het startmoment, waarbij er

zes gemeenten, de economische agenda Amstelland-

verschillende disciplines van de gemeente betrokken zijn;

Meerlanden opgesteld.”

van recreatie en toerisme, mobiliteit, ruimtelijke ordening
tot duurzaamheid. We hopen dan coronaproof het gebied

Meteen een klik

te kunnen verkennen.”

“Vorig jaar heb ik zelf een project geïnitieerd,

Jane van Kampen-Zoutendijk,
teamleider Economie & Duurzaamheid
voor gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

waarbij Bureau BUITEN is geselecteerd als

Mijlpaal

samenwerkingspartner. We hebben toen een herijking

Het 20-jarig bestaan van Bureau BUITEN is een mooie

en een samenvoeging van de Economische Agenda en

mijlpaal. Als je 20 jaar bestaat dan heb je je bewezen. De

de Recreatie en Toerisme Agenda gerealiseerd met een

adviseurs die wij binnen de gemeente hebben ingezet

bijbehorend uitvoeringsprogramma voor 2020-2022.

excelleren in hun persoonlijke aanpak en zijn goed in

Met Bureau BUITEN was er meteen een klik, omdat

staat zich te verplaatsen in wat de opdrachtgever precies

de adviseurs goed weten waar de behoefte ligt. De

nodig heeft. Dat gaat zeker voor meer succesvolle jaren

samenwerking verloopt prettig met Maarten Kruger en

zorgen.

Bart van Rijkom, er is een persoonlijke aanpak en er wordt
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Een greep
uit

Activiteiten

Onze projecten

 Groningen
Marktanalyse werklocaties
Regio Groningen-Assen

Friesland 
Opstellen Operationeel Programma
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Noord-Nederland

 Drenthe
Rekenkameronderzoek
Economisch Beleid en
ondernemersklimaat Tynaarlo

Noord-Holland 
Regionale economische visie
Zaanstreek-Waterland

 Flevoland
(Noordoostpolder)
Gebiedsvisie
Kuinderbos

Onderzoek

Omgevings-

en advies

management

 Overijssel
Toekomstbestendige
bedrijventerreinen

 Utrecht
Zuid-Holland 
Procesbegeleiding verbeteren
bereikbaarheid Voorne-Putten

Innovatiestrategie
circulair bouwen
Utrecht

 Gelderland
Huisvestingsvraag
creatieve sector Arnhem

 Noord-Brabant
Opstellen Regionale Innovatie Strategie
voor Slimme Specialisatie (RIS3) Zuid-Nederland

Zeeland 
Mede opstellen van
de EU-strategie
voor Zeeland

 Limburg
 Vlaanderen
Subsidieaanvraag en projectidee
EU LIFE-project NARMENA
voor de OVAM

 Brussel
Projectmanagement
Building as Material Banks
voor Leefmilieu Brussel

Visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

Project- en

Detachering en

Subsidieadvies en

procesmanagement

talent van BUITEN

programmaontwikkeling

Bureau BUITEN | Economie & Omgeving
Achter Sint Pieter 160 | 3512 HT Utrecht
+ 31(0)30 231 89 45 | info@bureaubuiten.nl | www.bureaubuiten.nl

