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Agenda Stad en Regio

• In 2015 gestart als programma

• Binnen Agenda Stad werken steden, 
maatschappelijke partners en de rijksoverheid 
samen aan de bevordering van groei, 
leefbaarheid en innovatie in Nederlandse en 
Europese steden.

• Belangrijkste producten: City Deals, Dag van de 
Stad, Community of Practice



City Deals

• Innovatie aanjagen bij grote stedelijke 
veranderopgaven en maatschappelijke 
vraagstukken

• Steden, departementen, kennis-instellingen, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven

• Opgavegericht (versus Gebiedsgericht)
• Gelijkwaardige samenwerking
• 'Lerende' aanpak
• Looptijd 2-4 jaar
• Toenemende focus op kansen voor 'opschaling'

➢ Als succesvolle en eerste vorm van 'multilevel
governance' aan de basis van o.a. Regiodeals en 
Woondeals



City Deals

• Roadmap Next Economy
• Eurolab Grensoverschrijdend werken en 

ondernemen
• Clean Tech
• Voedsel op de stedelijke agenda
• Zicht op Ondermijning
• Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie
• Electrische deelmobiliteit
• Health Hub

• Warm Welkom Talent
• Naar een digitale woonomgeving
• Circulaire Stad
• Waarden van Groen en Blauw in 

de Stad
• Kennis Maken
• De Inclusieve Stad
• Gelrestad
• Klimaatadaptatie
• Zorg voor Veiligheid in de Stad
• Eenvoudig Maatwerk
• Energieke wijken, duurzaam en 

sociaal
• Impact Ondernemen
• Gezonde Voedselomgeving

Partners
• 27 City Deals
• 9 ministeries
• 100+ gemeenten
• 100+ bedrijven en organisaties
• 30+ kennisinstellingen
• 7 provincies



Regien van Adrichem (projectleider)



een City Deal is een ontdekkingsreis

op weg met een groep gedreven mensen

op zoek naar nieuwe mogelijkheden

het doel is helder,  de weg er naar toe niet



Doel van de 
City Deal 
Energieke 
wijken

Koppelen van de energietransitie aan het 
versterken van de sociaal-economische positie van 
kwetsbare bewoners en het verbeteren van de 
leefbaarheid in kwetsbare wijken



Partners 10 steden  -> Groningen, Arnhem, Nijmegen, Zeist, Utrecht, 
Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Den Bosch, Weert

3 departementen -> BZK (Programma Aardgasvrije Wijken en 
Programma Leefbaarheid &Veiligheid), SZW, OCW

3 corporaties -> WonenLimburg, TIWOS, ZAYAZ

Kennisinstelling -> Platform31 



Vier 
werklijnen

1. Kansen voor kwetsbare huishoudens

2. Naar werk en opleiding

3. Stimuleren particuliere eigenaren

4. Met de energietransitie naar een betere openbare ruimte



Wat is het vraagstuk?

Wat weten we al over het 
vraagstuk?

Is het vraagstuk met de 
huidige kennis op te 

lossen?

Ja? Huidige kennis inzetten 
en toepassen (evt. met 
experts) en oplossing 

delen.

Nee?

Is het een probleem 
waarvoor lokaal een 

doorbraak/innovatie nodig 
is?

Ja? Lokale 
doorbraak/innovatie 

ontwikkelen en oplossing 
delen.

Nee?

Is het een probleem 
waarvoor landelijk een 

doorbraak/innovatie nodig 
is?

Ja? Inzetten op goede 
vraagarticulatie en 

voorleggen aan 
interdepartementaal 

overleg.



Werklijn 1 Kansen voor kwetsbare huishoudens
- Ontwerpatelier Achter de Voordeur
- Bijzondere vormen van samenwerking
- Geldstromen in de wijk
- Verduurzaming van erfgoed

Werklijn 2 Naar werk en opleiding
- Wijkwerkbedrijven
- Relatie met MKB versterken
- Curriculum MBO aanpassen
- Voorfinanciering om- en bijscholing



Werklijn 3 Stimuleren particuliere eigenaren
- Aanpak (kleine) VVE’s
- Financieringsmogelijkheden (o.a. ISDE)

Werklijn 4 Naar een betere openbare ruimte
- Aanleg warmtenetten als trigger voor verbeteren openbare ruimte
- Koppelen financiële stromen
- Betrekken bewoners









Dank voor uw aandacht!

Meer informatie over de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal
https://agendastad.nl/citydeal/energieke-wijken-duurzaam-en-sociaal/

Regien van Adrichem
Regien.adrichem@minbzk.nl
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