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De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een lerend 
netwerk van overheden en marktpartijen, die zich professioneel 
met gebiedsontwikkeling bezighouden. De doelstellingen van de 
stichting betreffen goed opdrachtgeverschap door overheid en 
marktpartijen, het leren uit de praktijk van projecten, het 
optimaliseren van de randvoorwaarden o.a. in wetgeving en 
opleidingen, het leggen van verbindingen tussen relevante 
disciplines, alsmede het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, 
marktgerichtheid en tempo in projecten.

Sinds de oprichting in 2006 ondersteunt de stichting (financieel 
en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de 
TU Delft.

Gebiedsontwikkeling 
is een samenspel: een 
bundeling van ambities, 
belangen, partijen, 
disciplines en geldstromen 
voor de vernieuwing van 
een gebied. Dit vereist 
afstemming tussen veel 
partijen zoals overheden, 
marktpartijen, bewoners, 
omliggende bedrijven en 
maatschappelijke 
organisaties.
—— 
Friso de Zeeuw 
Praktijkhoogleraar 
Gebiedsontwikkeling

Stichting Kennis 
Gebiedsontwikkeling



De SKG ondersteunt het jonge kennisdomein Gebiedsontwikkeling  
vanuit de praktijk. Haar missie is het leveren van een bijdrage aan 
het behoud en het verbeteren van de gebruiks-, belevings- en 
toekomstwaarde van de gebouwde omgeving. Dat doet zij door:

Verbinden van 
wetenschap & praktijk 
en de diverse disciplines 
binnen gebieds-
ontwikkeling

Het bieden 
van praktische 
handreikingen

Het signaleren van 
relevante toekomstige 
(internationale) 
ontwikkelingen

Het bieden van 
een podium voor 
verschillende 
stemmen

Agenderen
en het aanjagen 
van discussie
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Gebiedsontwikkeling is 
mensenwerk. 
Betrokkenheid van diverse 
partijen maakt op voorhand 
dat er sprake is van een 
meerduidige werkelijkheid, 
met diverse zienswijzen, 
waarden en belangen. 
De kracht van de SKG ligt 
in een benadering waarbij 
betrokkenen afstemmen en 
gezamenlijk en oplossings-
gericht tot duurzame 
(her)ontwikkeling van een 
gebied komen. 
—— 
Agnes Franzen
Directeur SKG
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Wat
we
doen

Het SKG-netwerk maakt kennisontwikkeling, kennis-
uitwisseling en kennisverspreiding mogelijk. Het richt 
zich op het samenbrengen van denken en doen en 
de hiervoor benodigde vaardigheden en gedrags-
veranderingen. 

De activiteiten worden langs drie hoofdlijnen
georganiseerd: de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 
TU Delft, de GO academie en Gebiedsontwikkeling.nu.

De mensen die in gebieds-
ontwikkeling werken zijn bij uitstek 
mensen die dingen kunnen samen-
brengen die niet vanzelfsprekend 
samengaan. Juist omdat gebieds-
ontwikkeling zo integraal is. Dat 
betekent dat je moet kunnen samen-
werken, geïnteresseerd moet zijn in 
wat anderen bezighoudt en wat de 
belangen van anderen zijn. Dat je 
elkaar daar ook op bevraagt en daar 
heb je wel bepaalde competenties 
voor nodig. Nog los van de kennis. 
——
Eveline Kokx-van Aalsburg
Gemeente Zoetermeer



De SKG ondersteunt verschillende onderzoeks- en 
onderwijsgerelateerde activiteiten van de Praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling TU Delft. Deze is ingebed in het 
onderzoeksprogramma van de vakgroep Urban Development 
Management binnen de afdeling Real Estate & Housing van 
de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. 

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verricht onderzoek, 
biedt onderwijsprogramma’s, verdiept de kennis over 
gebiedsontwikkeling, ontwikkelt instrumenten en methoden 
voor de praktijk en agendeert. Daarbij slaat zij een brug 
tussen praktische ervaringen en theoretische inzichten.  

Praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling 
TU Delft: Onderzoek 
en onderwijs

handreikingen 
vakpublicaties

scriptiebegeleiding
lezingen
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In een wereld waarin alleen 
nog door samenwerking 
resultaten worden bereikt, 
vormt de Praktijkleerstoel 
een brug, die praktijk en 
theorie verbindt en die 
markt en overheid bij elkaar 
brengt.
——
Henk Twisk
Gemeente Delft



De SKG organiseert i.s.m. Gebiedsontwikkeling.nu, 
de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere 
kennisinstellingen verschillende bijeenkomsten in het 
kader van de GO academie. Het primaire doel van de 
GO academie is kennisontwikkeling en -deling binnen 
onze partnerorganisaties. Hiervoor vragen we voor-
aanstaande personen binnen en buiten het vakgebied 
hun expertise en ervaringen te delen en in discussie te 
gaan met de medewerkers van de partners en studenten.

GO academie
De lerende 
organisatie

congressen
seminars • intervisies

college tours
debatten • symposia 
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De stichting maakt het platform Gebiedsontwikkeling.nu mogelijk. 
Het onafhankelijke platform fungeert als een open source 
(kennis)netwerk voor professionals, onderzoekers en studenten 
die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. Kennisuitwisseling 
tussen wetenschap en praktijk staat daarbij centraal, evenals het 
aanjagen van het debat, tussen publiek en privaat en tussen de 
verschillende vakdisciplines. Het op toegankelijke wijze ontsluiten 
van wetenschappelijke kennis, leidt tot concrete handreikingen 
en inzicht in nieuwe strategieën. Het platform staat midden in het 
actuele vakdebat en trekt op het moment ruim 10.000 unieke 
bezoekers per maand.  

Gebiedsontwikkeling.nu
Het platform voor 
gebiedsontwikkeling

actualiteit
verdieping • onderzoek
projecten • nieuwsbrief

agenda • inspiratie
internationaal

Redactieraad
Wetenschapsraad

Praktijkredactie
Young Professionals-

redactie
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gebiedsontwikkeling.nu @GEBIEDSONTWnu

In deze jaren zoeken we 
allemaal vanuit onze eigen 
professie naar manieren 
om gebiedsontwikkeling 
opnieuw vorm te geven. 
Dat is spannend. 
Gebiedsontwikkeling.nu 
is voor mij een platform 
om te delen, uit te dagen 
en te leren.
——
Helma Born
Procap



Participatie 
Het is mogelijk als organisatie aan te 
sluiten als partner (financieel en/of 
inhoudelijk) bij het SKG-kennisnetwerk. 
Heeft u interesse om deel te nemen in 
een project of aan een programma? 
Informeert u dan naar de mogelijk-
heden via Agnes Franzen, directeur SKG 
—> A.J.Franzen@tudelft.nl.

Contact
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Faculteit Bouwkunde, Afdeling RE&H
Julianalaan 134 • 2628 BL Delft
Postbus 5043  •  2600 GA Delft
Telefoon +31 (0) 15 27 8415
www.gebiedsontwikkeling.nu
www.gebiedsontwikkeling.tudelft.nl

Akro Consult
Berenschot • Brink Groep

Buck Consultants • Deloitte
Movares • Stibbe

Partners

Kring van
Adviseurs


