
 

Executive summary 
City Deal Managementgame Rotterdam Delft 
 
Korte rapportage van de onderzoeksresultaat  
De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het 
oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten 
hierbij grootschalig te betrekken. CDKM is daarmee een ideale match met het vak ‘de 
managementgame’, een groot ontwerpvak in het laatste jaar van de Bachelor van Bouwkunde 
aan de TU Delft, waarin de uitwerking van een visie op de herontwikkeling van een deel van een 
stad centraal staat. De keuze voor een visie voor de lange termijn (50 jaar) met een zware 
wissel op milieu en mobiliteit maakt het in elke case tot een maatschappelijke opgave. De 
keuze voor een rollenspel waarbij de studenten hun bijdrage leveren vanuit verschillende 
disciplines, maakt de belangenafweging van veel maatschappelijke partners tot een logisch 
component van de opgave. Dat daarbij de stad in al haar geledingen een grote rol speelt wordt 
evident.  
 
Met het CDKM-project “City Deal Managementgame” wordt de verbondenheid tussen 
onderwijs en maatschappelijke partners aanschouwelijk gemaakt en geëvalueerd. 
De voor iedereen toegankelijke beschrijving op het web is feitelijk het gewenste resultaat. Op 
de website https://citydealmanagementgame.nl/ wordt vanuit diverse invalshoeken de 
samenwerking tussen alle stakeholders belicht. 
 
Managementgame in cijfers 
Sinds de zomer in 2013 is de 9de case aan de gang. Goed voor ruim 2500 studenten, die in 
teams met 9 of 10 rollen zo’n 275 visies hebben opgeleverd. Het vak, 10 intensieve weken, en 
dus een case wordt 2 maal per jaar aangeboden. In september met gemiddeld 100 studenten 
en in februari met zo’n 200 studenten. Met aparte docenten voor het proces (groepen) en de 
disciplines (rollen) worden telkens tot wel 40 docenten ingezet, die daarmee vanuit hun eigen 
expertise ook de nodige inbreng hebben in de cases. Daarmee zijn 5 steden betrokken - Delft 
(2), Dordrecht, Rotterdam (5), Schiedam (2) en Zwijndrecht – met steeds vaker alle diensten die 
ook in de rollen terug komen, en andere maatschappelijke partners binnen de steden. 
 
Rollen  
Het vak is opgebouwd rond een rollenspel. Hoewel de rollen zelf nooit volledig kunnen zijn – 
één van de leerdoelen is een goede notie van de vele stakeholders in gebiedsontwikkeling – zijn 
de aanwezige rollen een afspiegeling van de mogelijke disciplines binnen de afdelingen 
Urbanism en Management in the Built Environment van de faculteit Bouwkunde. De invulling 
via een rol appelleert aan het ondernemerschap van de student, hoe kun je vanuit 
professionalisering in de discipline komen tot een optimale invulling. In sommige gevallen 
resulteert de eerste rolverkenning in een definitie van een bureauprofiel. Op de website valt te 
zien dat de rol soms voelt als thuiskomen indien de match met het aanwezige talent en de 
gewenste MSc-keuze compleet is. 
 
 
 
 
 



 

Cases 
Het succes van de combinatie van het vak en City Deal Kennis Maken, ook als onderzoek naar 
de samenwerking, is voor een groot deel het gevolg van de keuze om elk jaar een nieuwe case 
te hebben. De cases zijn ook de eerste entry op de website omdat daarmee ook de chronologie 
tot uiting wordt gebracht en daarmee diverse ontwikkelingen worden verbeeld.  
 
Vanaf de eerste case, Blaak in Rotterdam wordt duidelijk dat herontwikkeling steeds de 
confrontatie geeft met de contouren van voorgaande ontwikkelingen. Bij Blaak de ontwikkeling 
va de omliggende ‘kwartieren’, waarmee de fraaie boulevard van weleer was gedegenereerd in 
een aan- en afvoer van te veel auto’s. Veel oplossingen gingen ook in op de leegstand van dat 
moment. De tweede case, ook in nauwe samenwerking met Stadsontwikkeling van Rotterdam, 
was een netelig knooppunt van vervoer, Pompenburg. Ook veel ontwikkelingen kwamen samen 
op dit punt, van Rotterdam Central District, de Hofbogen, met diverse buurten en alle 
betrokken partijen. Een flinke slag groter en dichter bij huis voor de studenten was de Campus 
Delft in 2015, de eerste poging om de ontwikkeling van de stad en de universiteit nader tot 
elkaar te brengen. 
 
In 2016 kwam Schiedam en de barrièrewerking van de A20 in beeld. Dit was ook een 
hoogtepunt is samenwerking. De resultaten van het vak – de verschillende ontwikkelvisies – 
werden via posterpresentaties in het station aan de bevolking ingezet voor een stedelijk 
debat.  Schiedam was ook betrokken bij de volgende case, samen met Rotterdam, voor de 
herontwikkeling van het havengebied Merwede Vierhavens (M4H). Hier is een enorme 
ideeënrijkdom aangedragen, die nog op vele manieren zal terugkomen in toekomstige 
ontwikkeling. 
 
Met de daaropvolgende cases, de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, Rotterdam 
Alexanderpolder en Rotterdam ‘van A tot Z’ zijn de grenzen bereikt in de omvang van het 
gebied wat binnen zo’n tijdsbestek en visie behapt kan worden. Steeds vaker moest worden 
geschakeld naar focus op deelgebieden binnen de opgave om naast de breedte ook voldoende 
diepgang mogelijk te maken. 
 
In de lopende case is teruggekeerd naar Delft, weliswaar een bredere context dan de eerste 
keer, maar aanzienlijk kleiner dan de laatste case in Rotterdam. Achterliggend doel van de 
huidige versie is, geheel in lijn met de ontwikkeling, om de potentie van intensieve 
samenwerking tussen de gemeente en de universiteit in een gezamenlijke gebiedsvisie voor de 
lange termijn duidelijk te maken. 
 
Voortgang 
De website https://citydealmanagementgame.nl/ gaat door, ook na de afronding van het City 
Deal Kennis Maken project dat het mogelijk heeft gemaakt. Dus ook de huidige case ‘Delft Zuid’ 
zal daar worden beschreven. Volgende partners/steden krijgen hiermee het juiste beeld om te 
zien waar zij in kunnen stappen. Door steeds aan te passen op de ontwikkelingen en de 
ervaringen kan het concept van het vak nog de nodige tijd mee. Website, CDKM, het vak en de 
onderlinge samenhang zullen uitvoerig worden toegelicht in een hoofdstuk in een publicatie, 
die volgend jaar uitkomt. 
 
 



 

Het vak, dat voor een belangrijk deel gaat over samenwerking in een groep, heeft zich 
verrassend goed gehouden in het onderwijs gedurende de verschillende beperkingen van de 
afgelopen tijd, volledig online en hybride, zie ook het bijbehorende YouTube-kanaal. In 
december volgt een Europese conferentie waar de filosofie achter het vak en de ontwikkeling 
wordt toegelicht. Ook dit resulteert in een toevoeging op de website, zodat ook andere 
onderwijsinstellingen zicht krijgen op mogelijke toepassing: een hoog gewaardeerd vak dankzij 
intensieve samenwerking binnen en buiten de opleiding dat ondanks een complexe logistiek 
past in elk onderwijsbudget. 
 
 

  
Onderschrift foto “AZ Nieuwe Kuip” 
“Zicht op de Nieuwe Kuip” als onderdeel in de ontwikkeling van de lijn van Alexanderpolder tot 
Zuidplein. De verschillende visies hebben bijgedragen tot het denken over die 
gebiedsontwikkeling, waarbij de combinatie van een nieuwe oeververbinding, het nieuwe 
stadion en Feijenoord City een lastige en politiek gevoelige puzzel blijkt te zijn (Maarten 
Hikspoor en zijn team). 
  
 
 


