Meesterschap
is altijd ruimte vinden voor
een betere oplossing.

Merkpaspoort

Ruimtemeesters
Dit is wie wij zijn

Ruimtemeesters is in Nederland hét bureau dat de publieke
en private sector voorziet van antwoorden op ruimtelijke en
juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Wij bieden
overheden, ondernemers en particulieren praktische en effectieve
oplossingen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening,
bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht.

Mijn
meesterschap

is vanuit visie, expertise en ervaring
het totaal overzien.

Onze oplossingen reiken van kennisdeling

en kundige omgevingsspecialisten en -

en advisering op juridisch, bouwkundig en

regisseurs. Dat, gecombineerd met onze

planologisch gebied tot en met het werven,

integrale dienstverlening van initiatief- tot

selecteren en plaatsen van de juiste perso-

en met uitvoeringsfase, maakt Ruimte-

nele capaciteit (tijdelijk of vast). Wij bieden

meesters tot meedenkend én meewerkend

direct toegang tot een netwerk van ervaren

partner in het fysieke domein.

‘Meesterschap is altijd
ruimte vinden voor een
betere oplossing.’

Visie

Dit is wat wij zien
Ontwikkelingen in het fysieke domein gaan snel en de uitdagingen zijn veranderlijk
en complex.
De publieke sector ligt in onze informatie

Ruimtemeesters is al jaren een kundige en

maatschappij onder een vergrootglas en

betrouwbare partner voor de overheid en

kan zich geen misstappen veroorloven. Maar

andere marktpartijen. De inhoudelijke en

ook de private sector moet alert anticipe-

procedurele expertise die wij in de publieke

ren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen

sector hebben opgebouwd, kunnen wij

rondom participatie, leefbaarheid en de

eveneens vertalen in toegevoegde waarde

voorbereiding op de Omgevingswet. Er is

voor ondernemers en particulieren. Want

behoefte aan deskundige ondersteuning en

ook deze doelgroepen hebben meer dan

specifieke expertise om taken goed te kun-

ooit behoefte aan een deskundige en be-

nen vervullen. Expertise die vergaande

trokken gids die hen in het sterk verande-

specialisering veronderstelt.

rende landschap van wet- en regelgeving
bijstaat met raad én daad.

Missie

Dit is wat wij willen betekenen
Ruimtemeesters wil een bijdrage leveren aan het op kwaliteit brengen en op hoog niveau
houden van onze leefomgeving. Wij bieden opdrachtgevers daartoe praktische oplossingen
op bouwkundig, planologisch en juridisch gebied. Maatwerk oplossingen op het uitgestrekte
terrein van de fysieke leefomgeving, in de vorm van kennisdeling, advies, onderzoek en/of
personele capaciteit.
Klanten vinden bij ons kennis en capaciteit,

bij uiteenlopende opdrachtgevers in de

betrouwbaarheid en gemak. Onze mede

publieke en private sector. Een plek waar zij

werkers bieden wij een informele en

zich kunnen en geacht worden te bewijzen

inspirerende omgeving met alle ruimte voor

als echte Ruimtemeesters.

persoonlijke en professionele ontwikkeling

Mijn
meesterschap

is het potentieel van onze leefomgeving
maximaal benutten. Door met een open
blik praktische oplossingen te bieden.

Merkbelofte
Dit is wat wij beloven

Wij beloven gemeenten, provincies en

juridisch, planologisch en/of bouwkundig

omgevingsdiensten kennis en uitvoerings

gebied.

capaciteit in de vorm van al dan niet
tijdelijke (project)medewerkers. Maar ook

Wij beloven medewerkers een informele,

in de vorm van advies en kennisdeling,

collegiale en stimulerende werkomgeving.

begeleiding en coaching.

Een omgeving die alle ruimte biedt aan
persoonlijke en professionele groei. Met

Wij beloven de publieke sector dat we een

uitdagende opdrachten bij veel verschillende

betrouwbare kennispartner zullen zijn.

partijen in het publieke en private domein.

Een betrokken én kritische partner die
dóórvraagt en pas antwoordt als de vraag
achter de vraag is achterhaald.

‘Wij beloven een

Wij beloven ondernemers en particulieren

betrouwbare kennispartner

helder advies en praktische begeleiding op

te zullen zijn.’

Unieke kracht
Dit is wat ons onderscheidt

Ruimtemeesters is een kennisbedrijf. Die kennis zit in de medewerkers die bij onze
opdrachtgevers hun meesterschap bewijzen, vast of tijdelijk. Van daaruit kunnen wij
opdrachtgevers ook bedienen met advies- en begeleidingsdiensten. Met inhoudelijke
expertise op juridisch, planologisch en bouwkundig gebied.
Wij zijn al vele jaren vaste partner voor een

een mini-Masterclass op de hoogte van

groot aantal overheidsorganisaties. Wij

ontwikkelingen op hun eigen vakgebied en

kennen de procedures en processen en de

aangrenzende disciplines. Elk kwartaal is er

cultuur. Dat maakt Ruimtemeesters ook

een Meestersessie; een bijeenkomst waarop

voor ondernemers en particulieren tot een

kennis en informeel samenzijn worden

waardevolle adviseur en sparringpartner.

gecombineerd.

Wij zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen. Ook als het gaat om
kennismanagement. Een maandelijkse
Meesterproef houdt medewerkers via

Mijn
meesterschap

Is weten dat niet alles in beton gegoten
is. Om vandaag bij te dragen aan de
kwaliteitseisen van morgen.

Mijn
meesterschap

is recht op mijn doel af gaan door
niet rechtlijnig te zijn.

Merkwaarden

Dit is waaraan men ons herkent
Betrokken

diens vraag zo goed mogelijk te kunnen

Ruimtemeesters is een betrokken partner

beantwoorden. Maar ook ongevraagd komen

die de klant daadwerkelijk verder helpt.

we met informatie en advies. Betrokken

Die opdrachtgevers biedt wat ze echt

en proactief. Persoonlijk is ook wat ons

nodig hebben. Kennis, advies, inzicht,

intern kenmerkt. We stellen ons open

personele capaciteit … Dat maakt dat onze

naar elkaar toe op, willen van elkaar leren.

omgevingsspecialisten best wel eens lastig

We stimuleren en inspireren elkaar tot

kunnen zijn. Kritisch en vasthoudend.

persoonlijke en professionele groei.

Dóórvragend, net zo lang tot de vraag
achter de vraag duidelijk is.

Resultaatgericht
Onze dienstverlening is praktisch, hands-

Persoonlijk

on, resultaatgericht. Wij willen onze

Wij zijn volstrekt open en transparant. We

opdrachtgevers helpen bij het op kwaliteit

zeggen wat we doen en doen wat we

brengen en houden van de leefomgeving

zeggen. We verdiepen ons in de klant om

en leveren precies wat daarvoor nodig is.

Dat kenmerkt ook het ondernemerschap
dat wij van al onze omgevingsspecialisten
verwachten.

Ambitieus
Ruimtemeesters wil in Nederland de beste
zijn. Zowel in kennis als in dienstverlening.
We lopen voorop en doen er alles aan om
voorop te blijven lopen. Dat is immers
ook wat we de markt met de naam
Ruimtemeesters beloven.

‘Wij zijn een betrokken en
persoonlijke partner.’

Meesterschap
Meesterschap is altijd ruimte
vinden voor een betere
oplossing. En ons meesterschap
reikt van kennisdeling en
advisering binnen Ruimtelijke
Ontwikkeling, Bestuurs- en
privaatrecht, Bouwkunde en
Advies op Leefomgeving.

Ruimtelijke ordening

Bestuurs-en privaatrecht

Ruimtemeesters ondersteunt overheden,

Ruimtemeesters ondersteunt overheden,

ondernemers en particulieren in het ruim-

ondernemers en particulieren in hand

telijke ordeningsproces van planvorming

havingsprocedures, procedures op het

tot realisatie. Onze omgevingsspecialisten

gebied van Wabo-vergunningverlening

adviseren bij het opstellen van bestem-

en vertegenwoordigt een organisatie bij

mingsplannen tot het verlenen van omge-

juridische procedures. Onze juristen zijn

vingsvergunningen. Onze adviseurs durven

bedreven in handhavingsvraagstukken,

open het gesprek aan te gaan om plannen

vergunningverlening en bezwaar & beroeps-

van initiatiefnemers te realiseren.

procedures. Op zowel bestuursrechtelijk als
privaatrechtelijk vlak kijken zij anders naar

Mijn meesterschap is het potentieel van

zaken, denken niet rechtlijnig en laten niets

onze leefomgeving maximaal benutten.

aan het toeval over.

Door met een open blik praktische oplossingen te bieden.

Mijn meesterschap is recht op mijn doel af
gaan door niet rechtlijnig te zijn.

Bouwkunde

Advies op leefomgeving

Ruimtemeesters ondersteunt bij

Ruimtemeesters ondersteunt overheden en

vergunningaanvragen en houdt toezicht

ondernemers bij project- en procesmanage-

op de kwaliteit van de bouw. Onze bouw-

ment. Wij zetten de lijnen uit, verbinden

kundigen zijn pragmatisch, zoeken naar

partijen en zorgen ervoor dat politiek

mogelijkheden en denken mee met

gevoelige projecten in goede handen zijn.

organisaties en burgers. Hiermee sorteren
wij voor op de kwaliteitseisen van morgen.

Door jarenlange ervaring als beleidsmedewerker en projectleider zijn onze adviseurs

Mijn meesterschap is weten dat niet alles

hét aanspreekpunt voor college, manage-

in beton gegoten is. Om vandaag bij te

ment, medewerkers en externe partijen.

dragen aan de kwaliteitseisen van

Als regisseur overzien zij het proces en gaan

morgen.

zij altijd voor kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening.
Mijn meesterschap is vanuit visie, expertise
en ervaring het totaal overzien.

Onze
vakgebieden

RUIMTELIJKE
ORDENING

BESTUURS-EN
PRIVAATRECHT

BOUWKUNDE

ADVIES OP
LEEFOMGEVING

Ruimtemeesters
Daviottenweg 40
5222 BH ‘s-Hertogenbosch
T 088 - 400 28.00
E welkom@ruimtemeesters.nl
www.ruimtemeesters.nl

