Samen naar een
toekomstbestendige
openbare ruimte
Populair jaarverslag 2019

Voorwoord

Beeld: Stadswerk | Lancering i-Tree Nederland, februari 2019.

In 2019 droeg Stadswerk op verschillende
manieren bij aan de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. Met Stadswerk magazine, een
special over Connectiviteit, mogelijkheden
tot kennisuitwisseling via 90 bijeenkomsten,
een goed gewaardeerde studiereis naar
Zürich en verschillende kennisproducten.
Maar ook als penvoerder van verschillende
onderzoeken en kartrekker en verbinder bin
nen onder andere het Oogstfonds, de Com
munity of Practice Duurzaam GWW, i-Tree en
het Kennis- en Ervaringsplatform Invasieve
Exoten i.o.. Steeds met maar één doel: een
platform bieden waar onze leden van elkaar
leren hoe het kán. Samen werken aan een
openbare ruimte waar we trots op kunnen
zijn. En die antwoorden biedt op grote maat
schappelijke vraagstukken van deze tijd. In
2019 organiseerden we, met VHG, een twee
de Future Green City College tour en, voor
het eerst, de Nederlandse Boominfodag.
Daarnaast hebben we ons stevig voorbereid
op het jubileumjaar 2020 en kwam het
thema Druk(te) op de openbare ruimte,
via onze actieve leden, prominent in beeld.
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1 | Future Green City
De gezonde, groene Nederlandse metropool met toe
komst blijft onveranderd onze stip op de horizon.
In 2019 hebben we ons, met de tweede serie van de
Future Green City college tour, opnieuw gericht op
de verbinding tussen het professionele werkveld van
vandaag en de professionals van morgen. Hiermee
bereikten we studenten rondom de belangrijkste
thema’s van morgen. En boden we onze leden de

mogelijkheid tot contact met hun collega’s van de
toekomst. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte
organiseerden we, ook samen met VHG, het Future
Green City Ideeëntheater, waar we professionals
met inspirerende en innovatieve ideeën op onze
jaarthema’s een podium boden. De sessies in het
Ideeëntheater werden door gemiddeld
25 personen bezocht.

2 | Ontmoeten en verbinden
Bijeenkomsten

activiteiten wisten we 1864 mensen te mobiliseren.
Het aantal bijeenkomsten en bezoekersaantal is lager
dan in 2018; we hebben minder bijeenkomsten met
partners georganiseerd. Het aantal gemeentelijke
bezoekers op onze bijeenkomsten blijft verhoudings
gewijs groot. Ons nieuwe contributiesysteem, waarbij
gemeentelijke leden de bijeenkomsten kosteloos
kunnen bezoeken, blijft succesvol.

Stadswerk bouwt aan haar netwerk door het organi
seren van bijeenkomsten rondom thema’s die onze
leden kiezen. In 2019 waren dat waardevol groen,
circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie
en connectiviteit.
In 2019 vonden 44 verenigingsbijeenkomsten plaats
(regio’s en themagroepen) en organiseerden we 20
expertmeetings op inhoudelijke thema’s met deel
nemers op uitnodiging. Daarnaast organiseerden we –
samen met partners- 23 openbaar toegankelijke
bijeenkomsten en 3 grote evenementen. Met deze

Onze bijeenkomsten werden in 2019 gewaardeerd met
een gemiddeld rapportcijfer 7,6 (tegenover 7,4 in
2018, 7,6 in 2017 en 7,3 in 2016). De Meet in Greenexcursie naar Voedselbos Haarzuilens was, met een
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Beeld: Stadswerk | Boominfodag, mei 2019.

8,8 als gemiddeld rapportcijfer, de best gewaar
deerde bijeenkomst, gevolgd door de Praktijk
excursie Gebiedsontwikkeling Binckhorst in Den
Haag (8,7). Ook de studiereis naar ‘Resilient’
Zürich werd met een 8,3 weer prima gewaardeerd.

“ D e s t u d i e r e i s Z ü r i c h w e r d
met een 8,3 prima gewaardeerd”

Stadswerkmagazine 2019
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In 2019 bereikten we meer professionals via
Twitter en vooral LinkedIn. In 2019 hebben we
contacten weten te leggen met lokale en lande
lijke media, of deze weten te verdiepen. Het
heeft geleid tot plaatsing van een aantal be
richten en artikelen en aandacht voor
Stadswerk op radio en TV.
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3 | Stadswerk in de regio
In 2019 had Stadswerk een landelijk
dekkend netwerk van regiogroepen.

Stadswerk kent de volgende
regionale afdelingen
• Zuidwest
• Zuidoost
• Randstad
• Gelderland-Utrecht
• Overijssel
• Noord

“A l l e r e g i o’s
organiseerden
in 2019 één of
meerdere
bijeenkomsten
op de Stadswerk
j a a r t h e m a ’s ”
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2 6| 09 Meet
in G re en
Vo e ds elb o s
Ha a r z uilen s
D e ‘ M e e t i n G r e e n’
excursie naar
Vo e d s e l b o s
Haarzuilens was
met gemiddeld
rappor tcijfer 8,8
de best gewaar
deerde bijeenkomst
in 2019. Meet in
Green is een
excursiereeks
waarbij we goede
voorbeelden van
natuurlijk groen
beheer bezoeken.
Steeds aan het
einde van de werk
dag, zodat weinig
werktijd verloren
gaat.
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4 | Stadswerk thema’s
In 2019 was K lim aa t adap t a t ie opnieuw een groot en
belangrijk thema. Waarbij de focus langzamerhand
niet alleen meer op water, maar ook mop (de gevol
gen van) droogte komt te liggen. In de regio’s Zuid
oost, Gelderland-Utrecht en in de Future Green City
collegetour kreeg het thema volop aandacht.

Meet in Green; de excursie naar Voedselbos Haar
zuilens bleek met een gemiddeld rapportcijfer van
8,8 de best gewaardeerde Stadswerk bijeenkomst
van 2019. Circ ula ire econ om ie stond in 2019 voor het
vierde jaar als thema in ons werkplan. Met de Mind
map Circulaire Openbare Ruimte als onderlegger,
hebben we ook in 2019 kleinschalige werksessies
in gemeenten georganiseerd. Daarnaast zijn we kar
trekker en verbinder voor de Community of Practice
Duurzaam GWW, waar steeds meer gemeenten
bij aansluiten.

Beeld: Stadswerk | Meet in Green, september 2019.

“ We z i j n k a r t r e k k e r e n v e r b i n d e r
voor de Communit y of Prac tice
Duurzaam GWW”
Op het thema Waarde vo l gro e n ! gingen we in
februari van start met de zeer druk bezochte
presentatie van i-Tree Nederland. Voorzitter Gerdo
van Grootheest overhandigde daarbij het eerste
exemplaar van de publicatie De Baten van Bomen
aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. Ook de media
belangstelling voor deze bijeenkomst was groot; het
resulteerde onder andere in een twee pagina’s tel
lend artikel in Trouw. Daarnaast zijn Invasieve exoten
en Biodiversiteit subthema’s die volop in de belang
stelling zijn gekomen in 2019. Deze thema’s stonden
centraal tijdens diverse regiobijeenkomsten. Ook
waren er weer twee edities van de groene excursie

Het thema En ergiet ra n sit ie heeft in nagenoeg
alle regio’s tijdens een bijeenkomst op de agenda
gestaan.
Het in 2019 nieuwe Stadswerkthema Connectiviteit
is tijdens beide Algemene ledenvergaderingen aan
bod gekomen. In de voorjaars-ALV tijdens een
brainstormsessie om kennis, ervaringen, vragen en
thema’s bij leden op te halen, tijdens de najaars-ALV
stond de Stadswerklezing ‘Zet Internet of Things de
openbare ruimte op zijn kop?’ op het programma.
Daar werd ook het special magazine Connectiviteit
gepresenteerd.
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5 | Stadswerk internationaal
De werkgroep Internationaal is in 2019 eenmaal bij
elkaar geweest om het werkprogramma internatio
naal te bespreken. In nagenoeg elk nummer van
Stadswerk magazine stond een artikel over inter
nationale activiteiten, er werd actief deelgenomen
aan de bestuurlijke activiteiten van IFME en Stads
werk bleef actief voor World Urban Park Association
(WUPA). Heel succesvol was de studiereis naar
Zürich in september, die we duurzaam, per ICE,
hebben gemaakt. Het aangeboden reisprogramma
riep veel enthousiaste reacties op en met een

rapportcijfer van 8,3 was het een van onze best
gewaardeerde activiteiten van 2019.

Beeld: Stadswerk | studiereis Zürich, september 2019.

Ook de groene stadsexcursie naar Antwerpen, die
we samen met onze Vlaamse zusterorganisatie
VVOG organiseerden, kon op dezelfde hoge waarde
ring rekenen. Ook voor deze reis hebben we, met een
korting, het reizen met Openbaar Vervoer gestimu
leerd. In 2020 ontvangen we, in het kader van ons
jubileumjaar, zowel een Belgische als een tweede
buitenlandse delegatie.
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6 | Samenwerking met
partners & vertegenwoordigingen
Stadswerk deelt en bundelt krachten voor een beter
resultaat. Dit doen we binnen de vereniging met
onze leden en daarbuiten, nationaal en internatio
naal, met andere (branche) organisaties. We werken
graag en met veel partijen samen. Delen is het
nieuwe bezitten.

trokken we samen op richting de Vakbeurs openbare
Ruimte. Met de Vereniging Gemeenten voor Duur
zame Ontwikkeling, RIONED, Koninklijk
Waternetwerk en Waternet organiseerden we de
studiereis naar Zürich.
In 2019 was Stadswerk vertegenwoordigd in 29 com
missies en adviesraden. Stadswerk heeft zitting in
de jury voor de MKB Infra Award. Daarnaast heeft
Stadswerk zich op diverse bijeenkomsten gepresen
teerd, zoals de Zuid Nederlandse Groendagen, de
Nationale Groendag, de Dag van de Omgevingswet
en de Vakbeurs Openbare ruimte.

Beeld: Stadswerk | Future Green City
college tour, oktober 2019.

Op het gebied van de vergroening van de fysieke
leefomgeving en duurzaamheid werken we nauw
samen met brancheverenigingen VHG en VVM.
Samen organiseerden we ook in 2019 diverse activi
teiten. Met NVRD werd samengewerkt op de thema’s
Circulaire economie en Beheer en Connectiviteit en
met GPKL organiseerden we een bijeenkomst en
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Met een divers
reisgezelschap
maakten we een
studiereis naar
Zürich, eind 2016
d o o r o. a . i n g e 
n i e u r sb u r e a u
Arcadis verkozen
tot meest duurzame
t e r w e r e l d. R e d e n
genoeg ter plekke
te bekijken hoe dat
duurzame profiel
zich vertaalt in de
openbare ruimte.
En hoe klimaat
adaptatie en
duurzame vormen
van mobiliteit er
hand in hand gaan.
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7 | Organisatie
Financiën

Beeld: gemeente Amsterdam | Duurzaam GWW, januari 2019.

Beeld: Stadswerk | Groene excursie Antwerpen, juni 2019.

Stadswerk sluit 2019 af met een positief financieel
resultaat van €11.510 In onze begroting 2019 had
den we een negatief resultaat van €23.141,00 voor
zien om te kunnen investeren in de kwaliteit van de
vereniging. Dat hebben we gedaan. Dat we deson
danks een positieve resultaat hebben geboekt is in
hoofdzaak toe te schrijven aan lagere personeels
kosten en lagere bestedingen binnen de begrotings
post internationaal. Daarnaast hebben we kosten
op bijeenkomsten goed bewaakt.

Ontwikkelingen ledenaantal
In het verslagjaar waren 161 gemeenten van de 355
gemeenten en 92 bedrijven lid. In 2019 hebben we
opnieuw met succes ingezet op de bevordering van
de bekendheid van het Stadswerklidmaatschap bin
nen aangesloten organisaties. Wij willen graag dat
zoveel mogelijk medewerkers gebruik maken van de
voordelen van het lidmaatschap. Onder de lidmaat
schappen van organisaties hangen de individuele
namen van professionals die van het netwerk ge
bruik kunnen maken. Het totaal aantal bij ons
bekende individuele professionals bedroeg eind 2019
3.887 personen, tegen 2.961 eind 2018.
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Meer weten over Stadswerk,
de regiogroepen of onze
activiteiten rondom de thema’s?
Ga naar www.stadswerk.nl

