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Een leefomgeving die dicht bij mensen staat: Dat is het doel waarmee 

Het Oversticht de wensen van vandaag invult: met respect voor het 

verleden en nieuwe betekenis voor volgende generaties. De kwaliteit 

van de omgeving verbeteren, dat is mensenwerk. In dialoog met 

betrokkenen, combineren wij onze brede kennis en ervaring voor een 

eerlijk advies. Dat doet Het Oversticht al sinds 1925: onafhankelijk, 

deskundig en creatief.

Werken in dialoog 
met betrokkenen
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Onderzoeken en adviseren
Op basis van onze langjarige kennis en erva-
ring op het gebied van ruimte en erfgoed 
geven wij advies (bijvoorbeeld welstandsadvi-
sering), wordt er onderzoek gedaan en beleid 
ontwikkeld. De brede expertise van Het 
Oversticht maakt een integrale aanpak van 
vraagstukken mogelijk.

Signaleren en agenderen
Wij nemen het initiatief om samen met onze partners actie te onder-
nemen op maatschappelijke ontwikkelingen die in relaties staan met 
de leefomgeving. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor deze 
onderwerpen in de vorm van bijeenkomsten en publicaties.

Informeren en inspireren
Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed laten leven, vinden wij belangrijk. 
Daarom investeert Het Oversticht in Erfgoededucatie (lesprogramma’s 
op maat voor basisscholen), organiseren wij publieksactiviteiten in het 
‘Overijssels depot voor de bodemvondsten’ en ondersteunen wij eve-
nementen rondom architectuur, archeologie en monumenten.

Activeren en verbinden
Wij informeren en verbinden beleidsmakers 
-en uitvoerders, bestuurders, maatschappe-
lijke organisaties, bedrijven en particulieren 
(individueel en georganiseerd) met elkaar 
en met ons. Samen met hen draagt Het 
Oversticht bij aan een inspirerend ingerichte 
omgeving voor iedereen en nog vele genera-
ties na ons.

https://hetoversticht.nl/welstand-welstandscommissie-stadsbouwmeester
https://hetoversticht.nl/welstand-welstandscommissie-stadsbouwmeester
https://hetoversticht.nl/expertise
https://hetoversticht.nl/agenda
https://hetoversticht.nl/erfgoededucatie-onderzoekend-leren-in-eigen-omgeving
https://hetoversticht.nl/expertise/product/22/provinciaal-depot-voor-bodemvondsten-overijssel
https://hetoversticht.nl/agenda
https://hetoversticht.nl/agenda
https://hetoversticht.nl/partners
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In 2017 investeerde Het Oversticht in 
een toekomstbestendige organisatie. 
Om jonge, afgestudeerde mensen een 
kans te geven werkervaring op te doen 
en om vanuit de organisatie gevoed 
te worden door mensen met nieuwe 
ideeën, werden drie trainees geworven 
voor ruimtelijke kwaliteit, stedenbouw 
en marketing. Ook organisatiebreed 
werd gekeken hoe we Het Oversticht 
‘toekomstproof’ kunnen maken. Doen 
waar je goed in bent, op een manier die 
passend is, is het uitgangspunt van ons 
personeelsbeleid. Door hierin te investe-
ren kunnen mensen, vanuit hun passie 
voor ruimtelijke kwaliteit, inzetbaar blij-
ven. Met subsidiegeld van het Europees 
Sociaal Fonds en de inzet van een extern 
bureau zochten we met elkaar naar 
manieren die pasten bij het werken in 
programmateams waarin ieders exper-
tise tot zijn recht komt. Slim leidinggeven 
aan je talent en loopbaan en het inzetten 
op samenwerking, waren hierbij belang-
rijke aandachtspunten. Medewerkers 
konden direct input geven aan het 
programma en de uitvoering hiervan. 

De inhoudelijke koers van de program-
ma’s werd uitgezet in een koerstraject, 
waarin naast input van eigen medewer-
kers en leden van de Raad van Toezicht 
en Stichtingsraad, ook die van relaties 
van Het Oversticht is gevraagd. Op een 
avond onder leiding van Co Verdaas, 
verbonden aan het adviesbureau Over 
Morgen, werden de ruimtelijke en maat-
schappelijke vraagstukken en kansen 
voor Het Oversticht verkend. Dit leidde 
tot een koersdocument met vijf speer-
punten. In oktober werden medewerkers 
uitgedaagd hun collega’s via pitches 

voorstellen te doen voor programma’s 
en programmateams. Deze teams kon-
den breed worden samengesteld. Alle 
medewerkers konden per pitch punten 
geven op basis van tevoren gegeven 
criteria. Na een spannende stemronde 
konden drie van de vijf programma-
teams aan de slag. 

Het Oversticht werkt aan een leef-
omgeving die dicht bij mensen staat. 
Kennis van erfgoed en ruimte kan 
 bijdragen aan waardevolle ontwik-
keling voor toekomstige generaties. 
Het Oversticht investeert dan ook 
in educatie. In 2017 ontwikkelden 
we samen met Historisch Centrum 
Overijssel en het Stedelijk Museum 
Zwolle ‘Het verhaal van Zwolle’. 
Hierin nemen leerlingen primair 
onderwijs in 16 digitale lessen de 
geschiedenis van de stad onder de loep. 
Ook ging, dit keer in samenwerking met 
ArchitectuurcentrumTwente, de college-
reeks ‘1000 jaar bouwen’ van start.

Onze kennis en activiteiten deelden 
we in het verslagjaar ook op een ander 
vlak. We kozen voor content marketing. 
Met inzet van een externe marketings-
trateeg investeerden we in een nieuwe 
site, intensiveerden we onze inzet van 
social media en kozen we voor een 
nieuwe huisstijl. ¢

Samen op koers

Bart Buijs, directeur 
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Er is een groeiend bewustzijn voor 
de noodzaak van een transitie naar 
duurzame energie. Hoe die energie 
vervolgens opgewekt moet worden, 
levert veel discussie op. Energie op 
grote schaal uit wind, zon of water 
halen of opslaan, betekent ingrijpen 
in de ruimte. “Prima, maar niet in mijn 
achtertuin”, is vervolgens de reactie 
van velen.

Het Oversticht produceerde twee 
video’s: ‘Energielandschap voortdurend 
in beweging’ en ‘Energielandschappen 
anders bekeken’. In de video’s reflec-
teren mensen vanuit verschillende 
organisaties op het aanboren van 
energie bronnen, de impact op de 
ruimte en de weerstand die dat 
opleverde. De video’s laten zien hoe 
de perceptie in de loop van de tijd 
verandert en hoe landschap dat wij 
(nu) waarderen, ooit gevormd is door 
gebruik van energiebronnen als veen 
of hout. Met deze video’s draagt Het 
Oversticht bij aan de bewustwording 
en de acceptatie van de transitie naar 
duurzame energie en de ingrepen in 
de ruimte. 

In juni organiseerde Het Oversticht 
voor een breed publiek van 
geïnteresseerden de bijeenkomst 
Duurzame energie, duurzame ruimte, 
in The Gallery Enschede. Vijf pitches 
leverden voer voor discussie  tussen 
de mensen in de zaal en een panel. 

Bijvoorbeeld over het verduur zamen 
van landgoederen en monumenten 
met behoud van erfgoedwaarden. 
Twee aandachtspunten hierin zijn: de 
behoefte aan een visie op grote schaal, 
zodat de angst voor versnippering 
beperkt wordt; en mensen actief 
betrekken bij  energievraagstukken, 
want de opgave betreft ons 
allemaal! Thema’s als participatie, 
innovatie en ontwerp moeten 
hierin samenkomen. ¢

Duurzame 
energie en ruimte

De panelleden (vlnr): Milou Schrijver, beleidsadviseur RO gemeente 
Zwartewaterland; Leander Broere, projectleider Ruimte en Natuur, Natuur 
en Milieu Overijssel;  Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel; 
Ferenc van Damme, strategisch communcatieadviseur provincie; Peter Jort 
Bakhuis, Jongerenraad Overijssel; Ellen Prent, wethouder Haaksbergen, 
ambassadeur energievisie Twente.  
 

hetoversticht.nl/verduurzaming-met-kwaliteit

https://hetoversticht.nl/verduurzaming-met-kwaliteit
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Dit jaar werd de samenwerking met de 
gemeente Staphorst en Het Oversticht 
geïntensiveerd. De gemeente maakt 
concrete stappen in het EPOS-
traject: Efficiënte Procesinrichting 
Omgevingsrecht Staphorst. 
Het Oversticht was bij de vorming 
van EPOS nauw betrokken en speelt 
ook een rol in de uitvoering daarvan. 
Concreet vertegenwoordigt het 
Oversticht ruimtelijke disciplines zoals 
welstand, landschap en monumen-
tenzorg in de Omgevingskamer. In de 
Omgevingskamer worden plannen 
behandeld die niet in het bestem-
mingsplan passen. Een groep van 
deskundigen, waar naast ambtelijke 
vertegenwoordigers ook de provincie 
en een onafhankelijke voorzitter aan 
deelnemen, kijkt of het ingediende plan 
van toegevoegde waarde is voor de 
omgeving en beoordeelt met name of 
de onderbouwing en de planvorming 
van de aanvrager bijdraagt aan de 
omgevingskwaliteit van Staphorst.

Een ander vernieuwend proces 
vormt de ‘pilot omgevingsadvisering’. 
Particulieren en bedrijven die een 
omgevingsvergunning aanvragen 
omdat zij willen gaan bouwen of ver-
bouwen, krijgen een andere rol. Vóór in 
het proces verzamelen zij zelf infor-
matie voor de aanvraag. Als er bij de 
bouwaanvraag sprake is van welstand, 
stedenbouw, monumenten, landschap 
of archeologie, kijkt een adviseur 
van Het Oversticht mee en coacht 

de aanvrager. De initiatiefnemer neemt 
hiervoor rechtstreeks contact op met 
de speciale contactpersoon van Het 
Oversticht. Dit gebeurt vroeg in het 
proces, zodat er voor de aanvrager 
tijd genoeg is om stukken compleet en 
goed in te dienen. Een locatiebezoek en 
tussentijds overleg vormen vaak een 
meerwaarde. Als alle stukken compleet 
zijn en aan de beleidskaders voldoen, 
kan voor deze ruimtelijke onderdelen 
een positief advies worden afgegeven. 
De uiteindelijke omgevingsvergun-
ning blijft een taak van de gemeente. 
Deze kijkt ‘slechts’ of voor alle beno-
digde onderdelen een positief advies 
is afgegeven. 

Ook de gemeente Zwolle anticipeert nu 
al op de Omgevingswet. De gemeente 
stelt een omgevingsvisie op - een 
integrale visie op de gehele fysieke 
leefomgeving - die flexibel, adaptief en 
toekomstgericht is. Bart Buijs leidde 
op 18 mei de discussie ‘Integraal 
werken volgens de Omgevingswet’ 
met panel en aanwezigen in de zaal, 
georganiseerd door de BNSP. Hij spitste 
de discussie toe op de vraag hoe 
je een visie ontwerpt, samen met 
Zwollenaren, waarbij je een antwoord 
geeft op de opgaves in de gemeente. 
Welke opgaves liggen er? Wie doet wat 
en wat doe je niet? En: is de organisatie 
klaar voor een nieuwe aanpak? ¢

Omgevingswet
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In januari kreeg Het Oversticht bericht 
dat de inzending Game over Krimp 
door het Stimuleringsfonds voor 
de Creatieve Industrie was uitge-
kozen als een van de vier projecten 
Transformatie en herprogrammering 
van binnensteden. Ontwerpend 
onderzoek is hierbij de methodiek die 
wordt ingezet. Het Oversticht voert dit 
onderzoek uit met IAA Stedenbouw 
& Landschap en Invocate. 

In de ontwikkelde serious game 
Stadtego ontdekken ondernemers, 
inwoners, vastgoedeigenaren en 
gemeente welke belangen en wensen 
er zijn en wie een bijdrage kan leveren 
aan een centrum visie. In het spel moe-
ten de spelers in een abstracte stad 
gezamenlijk acties ondernemen om de 
centrumvisie te realiseren. Elke speler 
vertegenwoordigt daarbij een eigen 
achterban. Onderhandelen, zorgen 
voor draagvlak… het echte leven komt 
in spelvorm voorbij. De inzichten uit 
het spel worden vervolgens ingezet om 
acties te verbinden aan de centrum-
visie van de eigen stad.  
 

De gemeente Kampen is de eerste 
pilot-gemeente. Hier vonden test-
bijeenkomsten plaats en zijn ook de 
eerste spelsessies georganiseerd onder 
de titel ‘Hanzeborden’. Op dit moment 
worden scenario’s uitgewerkt waar 
de gemeente concreet mee aan de 
slag kan. ¢

Ontwerpend 
onderzoek
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Adviseur erfgoed Mascha van 
Damme kreeg de vraag om tijdens 
het Nationale Monumentencongres 
in Leeuwarden te laten zien welke 
actuele zaken de monumentenagenda 
(zouden moeten) bepalen. Zij schoof 
op het podium aan bij de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Ingrid van Engelshoven.

Aan de hand van enkele stellingen 
gaf Mascha van Damme de minister 
mee wat er rondom erfgoed speelt en 
waar Het Oversticht zich hard voor wil 
maken. Niet alleen kerken en historisch 
groen, maar ook het (leegkomende) 
agrarisch erfgoed en het agrarische 
cultuurlandschap vragen om aan-
dacht. De stellingen die zij poneerde, 
prikkelden niet alleen de minister 
en haar tafelgenoten, maar konden 
hoorbaar op instemming van het 
publiek  rekenen. ¢

1. Erfgoedorganisaties moeten 
herijken waarom erfgoed van 
maatschappelijk belang is en welke 
rol erfgoed speelt.

2. Erfgoedorganisaties hebben (nog 
steeds) een imagoprobleem. Zij 
worden niet goed genoeg gezien 
als een partij die eigenaren op 
weg helpt.

3. De belevingswaarde van erfgoed 
door burgers en gebruikers wordt 
ondergewaardeerd.

Drie stellingen 
voor de minister
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Een monument dat niet gebruikt 
wordt, heeft geen toekomst. Een van 
de belangrijke onderdelen van een 
waardestelling die Het Oversticht 
opstelt bij herbestemming van monu-
menten is dan ook het aangeven van 
transformatie ruimte. Waar moet een 
ontwikkelaar zuinig op zijn, wat moet 
hij in tact laten en waar zitten de moge-
lijkheden voor ontwikkeling? Want juist 
die ontwikkeling en nieuwe invulling, 
biedt toekomst aan monumenten. 
Deze overtuiging en het heldere 
systeem van waardering, hielpen de 
architect en projectontwikkelaar van 
postkantoor Neude in Utrecht bij de 
ingrijpende herbestemming van het 
monumentale pand in een biblio-
theek en winkel. De onafhankelijke 
waardestelling vormde de onder-
legger voor het ontwerpteam, en de 
gesprekken met de gemeente Utrecht 
en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. De plannen werden hieraan 
steeds getoetst.

Om te laten zien wat Het Oversticht kan 
betekenen en hoe een onafhankelijke 
waardestelling uitkomst biedt voor de 
omgang met waardevolle onderdelen 
van erfgoed, werd een paginagrote 
advertorial ‘Herbestemmen van 
gebouwen biedt mogelijkheden’ 
geplaatst in de speciale bijlage ‘Infra -
structuur en Ruimte’ van het Financieel 
Dagblad. Andere  bijdragen in de 
bijlage kwamen ondermeer van het 
Ministerie voor Infrastructuur en 
Milieu, Rijkswaterstaat, Bouwend 
Nederland en het Planbureau van de 
Leefomgeving. De bijlage bereikte een 
lezerspubliek van 175.000 mensen 
en werd via het web en social media 
breed gedeeld. ¢

Profilering 
herbestemming
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31-12-17 31-12-16

activa € 3.789.826,00 € 3.677.168,00

passiva eigen vermogen € 3.155.833,00 € 3.093.360,00

overig € 633.993,00 € 583.808,00

totaal € 3.789.826,00 € 3.677.168,00

baten levering producten/diensten € 3.486.569,00 € 3.350.606,00

overig € 39.793,00 € 38.150,00

totaal € 3.526.362,00 € 3.388.756,00

lasten personeel € 2.423.639,00 € 2.237.948,00

overig € 1.043.839,00 € 1.012.509,00

totaal € 3.467.478,00 € 3.250.457,00

resultaat € 58.884,00 € 138.299,00

Het Oversticht kijkt met een onafhankelijke blik naar veran-
deringen in de leefomgeving. Met veel kennis en ervaring 
leveren wij een objectieve basis, zodat opdrachtgevers een 
overwogen eigen keuze kunt maken. Wij werken vanuit de 
overtuiging dat een goede kwaliteit van de omgeving een 
positieve invloed heeft op het functioneren van mensen 

en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het 
maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats. Het 
Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende 
leefomgeving te creëren en te koesteren. Dat is belangrijk 
voor welzijn.  

Het Oversticht


