
Roots Beleidsadvies 

Roots is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op 
het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed. 

Wat doen we? 

In de visie van Roots moet een regio of locatie wor-
den ontwikkeld naar de specifieke kenmerken van 
een gebied. Roots helpt haar opdrachtgevers bij het 
inventariseren van die kenmerken, het in beeld 
brengen van relevante trends en ontwikkelingen en 
het opstellen van een visie. Bovendien brengt Roots 
de effecten van ingrepen in het sociale, fysieke en 
economische domein in kaart. 

Wie zijn we? 

Drijvende kracht achter Roots Beleidsadvies is 
eigenaar Gilbert Bal. Gilbert heeft uitgebreide 
ervaring opgedaan met ruimtelijk-economisch 
onderzoek en advies bij Rabobank Nederland en 
Ecorys, een fusie van het voormalig Nederlands 
Economisch Instituut (NEI) en Kolpron Consul-
tants. Zijn aanpak kenmerkt zich door betrok-
kenheid, flexibiliteit en een goede verhouding 
tussen prijs en kwaliteit. In zijn visie staat het 
leveren van toegevoegde waarde voor klanten 
centraal. 

Wie zijn onze klanten? 

Roots werkt alleen of in samenwerking met partners voor 
gemeenten, provincies en de Ministeries van EL&I en I&M. 
Ook werkt Roots voor projectontwikkelaars, banken en 
intermediairs, zoals de Kamer van Koophandel. Bent u 
geïnteresseerd in wat Roots voor u kan betekenen? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op via 070 – 7799 469 of 
info@rootsadvies.nl. Meer informatie over onze producten 
en diensten kan worden gevonden op www.rootsadvies.nl.  
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Een actieprogramma voor úw gebied 

Een actieprogramma is een opmaat voor de uitvoering van 
projecten om de economische ontwikkeling van een gebied 
te ondersteunen. 

Waarom Roots? 

Roots Beleidsadvies heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van actieprogramma’s. 
Roots heeft haar aanpak met succes ingezet in de Delftse binnenstad en bedrijventerrein 
Schieoevers. Eerder heeft eigenaar Gilbert Bal actieprogramma’s opgesteld in Zwolle, 
IJmond, Venlo en Terneuzen. De kennis van het bedrijf met het berekenen van de haal-
baarheid en de economische effecten van een project, komt bij het prioriteren van acties 
goed van pas. Het bedrijf heeft daarnaast uitgebreide ervaring met het begeleiden van 
bijeenkomsten en het werken voor publieke en private organisaties in het algemeen. 

Toegevoegde waarde van het programma 

In de aanpak van Roots spelen diverse actoren een 
belangrijke rol. Doorgaans worden ondernemers, 
vastgoedeigenaren én overheid betrokken bij de 
totstandkoming van het rapport. Het interactieve 
proces enthousiasmeert ondernemers te investeren 
in hun bedrijfsomgeving, versterkt de organisatie-
graad en genereert nieuwe ideeën om de econo-
mische ontwikkeling van een gebied te stimuleren. 
Een actieprogramma kan bovendien een leidraad 
zijn voor de publiek-private samenwerking (PPS)  
in een gebied. 

Aanleiding voor het opstellen van een actieprogramma 

Opdrachtgevers hebben verschillende redenen om een actieprogramma op te laten 
stellen. Toenemende leegstand en behoud van werkgelegenheid zijn voor de overheid 
vaak een belangrijke reden om extra aan de economische ontwikkeling van een gebied 
te willen werken. Vanuit ondernemers zijn vaak bestemmingsplanprocedures en het zo 
goed mogelijk inzetten van gezamenlijke financiële middelen (vanuit OZB-opslag, BIZ, 
reclamebelasting en/of een ander ondernemersfonds) een belangrijk motief. Wilt u 
mogelijk een actieprogramma voor úw gebied? Neem dan vrijblijvend contact op via   
070-7799469 of info@rootsadvies.nl.  
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