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Integraliteit als tegenhanger voor 
verkokering & fragmentatie
Gericht op ‘klant’

• een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden en alle 
vraagstukken waar de ‘klant’ mee worstelt.

• professionals werken met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op 
elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor de ‘klant’ te komen.

Gericht op (kwetsbare) wijken – formeel vanuit ‘agenda’ of informeel vanuit ‘initiatief’ 

Gericht op opgaven: organisatie overstijgend werken aan maatschappelijke opgaven, co-creatie

Roep om een integrale gebiedsgerichte aanpak transities, dubbele integratie

• “sectorale uitgaven worden integrale investeringen in behoud van welvaart en welzijn”

• Samenhang tussen sectorale opgaven (energie, water, mobiliteit) & gebiedsagenda’s

• Samenhang tussen top down én bottom up

Visies op ‘integrale duurzaamheid’, systeem denken & systeemverandering, holistisch



SAMENHANG & SAMENSPEL



Bewoners
Druk bezig met (over)leven… Werk, school, huishouden, 
gezin, media, contact met vrienden en familie, sporten… 
Mensen zijn best wel op de hoogte, willen ook best wel 
wat. Tegenstrijdige of moeilijk toegankelijke informatie, 
onduidelijk waar ze aan toe zijn en gevoel van ‘het zal 
zo’n vaart niet lopen’. Doorvertaling ‘milieu’ naar 
individueel niveau in en om het huis. Afval scheiden, 
geen troep op straat, fiets pakken en licht uit.

Wijk
Gebouwd in een periode dat we andere eisen en 
wensen hadden… Tijden zijn veranderd. Issues als 
eenzaamheid, verandering woonwensen, beperkte 
natuurbeleving, hitte, wateroverlast, sleetsheid, ...

Energiesysteem
Isolatie, apparaten, warm water, verwarming, koeling, 
mobiliteit, opwek, opslag, warmtebronnen, 
infrastructuur, …

Opgaven
Klimaatadaptatie, biodiversiteit, economie en 
werkgelegenheid, gezondheid, …

VOORBEELD!



Voordelen van een integrale aanpak

• Mes snijdt aan meerdere kanten, dit leidt tot aansluiten bij … 

• Kansen om steun (draagvlak en legitimiteit) te verwerven bij …

• Kansen om middelen en capaciteit te verwerven voor …

• Meervoudige waardecreatie



Maar ook uitdagingen

• Domein overstijgend en discipline overstijgend kan stuiten op sectorale werkwijzen, kaders, budgetten en regels

• Balanceren van korte termijn & lange termijn

• Afstemming tussen verschillende partijen en fases

• Verschillende ideeën bij integraliteit of integrale oplossingen

• Vraagt om proceskunst, (schaarse) tijd en energie, het is geen geoliede machine (en wordt dat ook niet)

• Schaarste en overvloed



Wat helpt?

Een overkoepelend 
perspectief waar 

mensen/partijen zich aan 
kunnen verbinden

Doorvertaling in concrete 
(deel)projecten

Open houding, flexibiliteit, 
inlevingsvermogen, 

bereidheid tot meedenken, 
enthousiasme, lef, 

ondernemende houding

Diversiteit in team 

Bestuurlijke rugdekking en 
draagvlak binnen betrokken 

overheid of organisatie(s)

Heldere visie op 
participatie en 
samenwerking

Ruimte in vorm van tijd, 
geld en doorzettingsmacht

Reflectie, evaluatie, 
leerinterventies

Constructief omgaan met 
spanning en conflict




