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In de bouwsector voltrekt zich een fundamenteel veranderings-

proces. Tot voor kort werden in zo min mogelijk tijd zo veel 

mogelijk gebouwen uit de grond gestampt. Iedereen profiteerde: 

bouwbedrijven, gemeenten, huurders van commer cieel vastgoed 

en de huizenkoper die erop kon rekenen dat zijn bezit altijd 

maar meer waard zou worden. Die tijd is voorbij.

De economische crisis, de krimp van de bevolking, de roep om 

duurzaamheid en verregaande internationalisering dwingen 

de bouwsector tot nieuwe perspectieven en verhoudingen. De 

sector staat op de drempel van grote paradigmaverschuivingen.

De bouwwereld van de toekomst is duurzaam, integraal, 

transparant en flexibel. Techniek en prijs zijn er ondergeschikt 

aan beheer, gebruik en transformatie. ICT zal een doorslag-

gevende invloed hebben op een sector die in de nabije toekomst 

in deze vorm niet meer zal bestaan. 

In een aanstekelijk betoog, met sprekende praktijkvoorbeelden, 

laat Willem Verbaan zien welke instrumenten hier nu al voor 

zijn ontwikkeld en wat nodig is om deze duurzame aanpak te 

verankeren in wat we nu nog de bouwsector noemen.

Van macro-econoom Willem Verbaan, lector aan de Hogeschool 

van Amsterdam, verscheen eerder bij Blauwdruk ‘Wolk777, over 

crisis, krimp en duurzaamheid’, dat hij schreef samen met  

Gertrud Blauwhof.
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Willem Verbaan is econometrist en macro-eco-
noom. Hij ontwikkelde macro-econometrische 
modellen. Hij was betrokken bij toekomstverken-
ningen van de Wetenschappelijke Raad voor het 
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financiën, de bedrijfsvoering van de overheid, de 
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uitgeschreven door Building Smart Singapore.
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Voorwoord



De veranderingen in de maatschappij gaan razendsnel. Daarop inspelen is 
voor het bedrijfsleven in Nederland een grote uitdaging. Het nieuwe be
drijvenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie stelt ondernemers – groot en klein – in staat om te ondernemen, 
te investeren, te innoveren en te exporteren om daarmee gebruik te maken 
van de kansen die veranderingen bieden. Het vestigingsbeleid, de kennis
infrastructuur en de fysieke infrastructuur, en daarmee ook de ruimtelijke 
inrichting van Nederland en de vitaliteit van steden zijn daarbij van cruciaal 
belang. Ook de bouwsector staat door al deze ontwikkelingen voor grote 
uitdagingen.
In dit nieuwe boek maakt Willem Verbaan, als lector vastgoedeconomie 
verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, een trendanalyse van de 
nieuwe krachtenvelden die op de bouwsector inwerken. Onder druk van 
megatrends en crises op meerdere fronten brokkelt de oude en vertrouwde 
omgeving waarin de bouwsector tot nu toe opereerde steeds verder af en 
ontstaat er behoefte aan andere benaderingen en nieuwe accenten.
Hoe gaan we om met een krimpende en vergrijzende bevolking, de kli
maatveranderingen, de alomtegenwoordigheid van ICT, decentralisatie van 
overheidsdiensten, mobiliteitsvraagstukken en niet op de laatste plaats de 
leegstandsproblematiek? Daar gaat het ook om de omslag van bouwen naar 
beheren en transformeren, en zijn nieuwe verdien en beheermodellen meer 
dan gewenst. Immers, commerciële vastgoed en grondexploitatie als finan
ciële dragers van de ruimtelijke inrichting, hebben hun betekenis grotendeels 
verloren.

Willem Verbaan biedt een nieuwe kijk op traditionele processen en markten. 
Hij belicht daarbij ook het internationale krachtenspel, waarin hij een zwaar 
accent legt op de noodzakelijke vitaliteit van de stad. Essentieel is het kun
nen aantrekken van nieuwe kennis, nieuw talent en nieuwe bedrijvigheid. 
De grote vraag is of de bestaande stedenbouwkundige beleidskaders wel vol
doende ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en trends, veranderingen 
van bevolking en of de beleids en bestuursstructuur wel flexibel genoeg is 
om daar adequaat op te reageren. De toenemende betrokkenheid bij en ver
antwoordelijkheid voor de leefomgeving van burgers leidt tot behoefte aan 
betere communicatie en afstemming. 
Het inspirerende van dit boek is dat het verbanden legt tussen de nieuwe be
grippen van deze tijd, theorie en praktijk, markt, overheden en kenniswereld. 
Het schetst niet alleen de ontmanteling van een oude werkelijkheid, maar 
biedt vooral zicht op innovaties en kansen. Ook, of misschien wel juist, voor 
de bouwsector in Nederland.

Chris Buijink
Secretaris-generaal van het ministerie van  

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie



Introductie



Willem Verbaan beschrijft op boeiende wijze de dynamiek waarin de bouw
sector zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. De crisis speelt daarbij een 
essentiële rol. De crisis als hardhandige wakeupcall, waardoor het besef 
doordringt dat het nu echt anders moet. Met nieuwe paradigma’s, omdat de 
oude niet goed meer werken.
Verbaan beschrijft die nieuwe paradigma’s en besteedt veel aandacht aan 
de verbinding tussen technische, proces en systeeminnovaties en laat de 
invloed van de menselijke factor daarin doorklinken.
Rijkswaterstaat is, als opdrachtgever, een van de spelers in die sector. Wij 
geven vanuit onze maatschappelijke rol mede vorm aan vele initiatieven 
die uiteindelijk een bijdrage moeten leveren aan de innovatieve aanpak van 
vraagstukken rond mobiliteit, water en ruimte. Onze aandacht gaat daarbij 
niet alleen uit naar bouwen maar steeds meer naar het gebruik en beheer. 
Telkens stimuleren we de samenwerking met het bedrijfsleven om in
novaties vorm te geven. Wat kan cocreatie betekenen? Hoe werken we het 
principe ‘markttenzij’ uit? Welke rol kunnen de kenniscentra spelen? Wat 
kunnen we leren van andere sectoren en andere landen?
Rijkswaterstaat is opdrachtgever van talloze projecten, waarin omgevings
management en risicomanagement vaste bestanddelen zijn geworden. We 
stimuleren ketensamenwerking en integratie en we zien de aanzienlijke 
betekenis van BIM daarin. Dit alles zal leiden tot een enorme efficiencyver
betering en kostenverlaging. Het zal ook bijdragen aan de transparantie. En 
het zal daardoor gemakkelijker worden om vorm te geven aan de relaties met 
gebruikers en burgers. 
Naast nieuwe paradigma’s zijn er ook nieuwe vaardigheden nodig. Mensen 
die geleerd hebben hoe ze de nieuwe manier van werken in de praktijk kun
nen brengen. Ook om deze reden is het goed dat Verbaan na een lange car
rière in de publieke en bouwsector bij het onderwijs is terecht gekomen. Niet 
alleen om dit boek te schrijven, waarin hij laat zien wat nodig is om onze 
sector duurzaam te veranderen, maar ook om deze kennis aan de nieuwe 
generatie over te dragen.

Ben Spiering 
Innovatiemanager Rijkswaterstaat 
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‘It is especially important to consider the question of fragmen
tation today, because fragmentation is now widespread, not 
only throughout the society, but also in each individual; and 
this leading to a kind of general confusion of the mind, which 
creates an endless series of problems and interferes with our 
clarity of perception so seriously as to prevent us being able to 
solve most of them.’ 
– David Bohm

Dit boek is ontstaan na gesprekken met vele stakeholders in de bouwsector. 
De Stichting Vernieuwing Bouw vroeg mij: Schetst eens een beeld van het 
krachtenveld waarin de bouw zich de komende tien jaar zal ontwikkelen. 
Waar bewegen we naartoe? Hoe ziet het transitiepad eruit? 
Toekomstverkenningen zijn altijd tentatief, bestaan wellicht uit onderbouw
de verwachtingen, maar zijn geen spijkerharde voorspellingen. De omstan
digheden veranderen voortdurend, in een steeds sneller tempo en op een 
steeds grotere schaal. De systeembreuken zijn enorm, zowel sociaal, econo
misch, ecologisch, technologisch als politiek.*
Deze veranderingen gaan aan de bouwsector niet voorbij. Ze zijn zichtbaar in 
relatief vertrouwde gedaanten, in termen van bijvoorbeeld ketenintegratie, 
leiderschap en cultuur, in levensduurdenken. Maar er gaapt nog een aan
zienlijke kloof tussen weten en doen, tussen ambitie en prestatie. Met deze 
publicatie wil ik een bijdrage leveren aan de overbrugging van die kloof.
De maatschappelijke kernthema’s van deze tijd zouden de richting van de 
bouwsector moeten bepalen: aandacht voor globalisering, ICT, duurzaam
heid, demografie en klimaat. Vermoedelijk zal de oriëntatie van de bouw op 
deze thema’s sterk veranderen, maar ook moeten veranderen. De enorme 
budgettaire nood waar de sector momenteel onder zucht vraagt om meer 
waarde voor minder geld en dus om reductie van de enorme faalkosten. 
Grote opdrachtgevers als de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat heb
ben minder te besteden, terwijl de roep om meer kwaliteit en efficiency 
toeneemt. Ook is meer aandacht vereist voor de afvalproductie (waaraan de 
bouw 35 procent bijdraagt), de mobiliteit (25 procent), CO2uitstoot en ener
gieverbruik (40 procent).
We naderen een aantal zogenaamde systeemgrenzen, meer en meer komen 
vragen op van het type: Helpt meer asfalt het fileprobleem oplossen? Is de 
schaalsprong van Almere nog wel nodig? Is het businessmodel van de ruim
telijke inrichting nog wel adequaat? Er ontstaat nieuwe schaarste, zoals bij 
de startersproblematiek. De gangbare grondexploitatie is hopeloos verou
derd, gemeenten en corporaties verkeren in zwaar weer. De vastgoedwereld 
worstelt met een enorme crisis – de leegstand van commercieel vastgoed 
groeit snel. Sinds 2008 zit de wereld in een crisis die haar weerga niet kent 
en die voorlopig nog niet is uitgewoed. De woorden veranderen, kredietcri
sis, schuldencrisis, landencrisis, monetaire crisis, eurocrisis – de fenomenen 

* Indrukwekkende 
vergezichten worden be-
schreven in de nieuwe 
Economist Bundel: D. 
Franklin en J. Andrews  
Megachange. The world 
in 2050.
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blijven. De dubbele dip is werkelijkheid geworden. De zwarte zwaan blijkt 
toch te bestaan.*
De oplossingen voor deze problemen en de kernthema’s van deze tijd liggen 
niet alleen meer in incrementele, stapsgewijze, veranderingen, maar vragen 
om fundamentele herijkingen, paradigmaveranderingen en systeemspron
gen. De verduurzaming van de samenleving in sociaal, economisch, ecolo
gisch en technologisch opzicht lijkt ten grondslag te liggen aan de nieuwe 
waarden. Twijfel overheerst of de oude instituties in staat zijn deze sprongen 
te volgen en zichzelf opnieuw uit te vinden.
In het centrum van de cycloon beland, probeert een internationale denktank 
van sociologen, politicologen en economen genaamd Aftermath, zich een 
beeld te vormen van de aard van de storm. Hun analyses tonen grote ver
wantschap met de beelden in dit boek.

Aftermath
Dit is een nieuw begin en dit is Aftermath.* In de woorden van deze denk
tank gaat het niet alleen om de sociale ontwrichting, de politieke crisis of de 
ondergang van Griekenland – Aftermath richt zich ook op het herstel van het 
contact tussen de samenleving en de politiek. Het idee dat dit politieke sys
teem het eeuwige leven heeft komt voort uit eigenbelang en wordt in stand 
gehouden om mensen bang te maken voor een politieke leegte. 
Maar tussen het huidige moment van totaal wantrouwen in de politiek en 
een nieuwe vorm van politiek zit een lange overgangsperiode waarin vele 
gevaren dreigen. Daarom denken de mensen: laten we de handen ineen 
slaan. Samen creëren we een nieuwe economische cultuur gebaseerd op ver
trouwen, respect, tolerantie en saamhorigheid. Daarna kunnen we afwach
ten, want we hebben de instituties niet nodig. We kunnen onszelf redden – 
en vervolgens nieuwe instituties opbouwen. Het is een beetje utopisch, maar 
het biedt tenminste een alternatief. De andere optie is snel een nieuwe partij 
oprichten die meer van hetzelfde is, omdat het systeem hetzelfde blijft. 
De grote vraag draait om de rol van de staat. Is de staat een bron van solida
riteit die burgers bijstaat of dient hij alleen om het kapitalistische systeem te 
ondersteunen? We moeten ons erop voorbereiden dat de situatie verslech
tert. Europa en de Verenigde staten zijn straks niet meer het middelpunt 
van de wereld. Dat is al verschoven, we gaan daar allemaal de gevolgen van 
ondervinden. We zitten tussen twee reacties in: mensen die terug willen 
naar ‘vroeger toen alles beter was’ en mensen die nieuwsgierig zijn naar de 
toekomst. Wat niet meer werkt is het heden. Voor niemand.

* Bedoeld wordt: hoe 
ziet de wereld eruit als 
het hoogst onwaar-
schijnlijke gebeurt? Zie 
Nassim Nicholas Taleb 
(2008) De zwarte zwaan.

* Meestal gebruikt in de 
zin van de consequen-
ties na zeer ingrijpende 
gebeurtenissen.
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De bouw is een onmisbaar tandwiel van de samenleving. De Aftermath
analyse is daarom relevant voor de sector. De urgentie van oplossingen voor 
de kernthema’s van deze tijd vraagt immers om nieuwe competenties die de 
bouwsector in principe in huis heeft. Nieuwe concepten zoals integraliteit, 
de kunst van het verbinden, risico nemen zijn bouwers niet vreemd.
Door zo de maatschappelijke opgave tegemoet te treden ontstaat een po
sitief neveneffect, de omslag van een negatief imago naar een constructief 
responsieve, meedenkende en letterlijk meebouwende sector. Levenscyclus
denken en rekenen zijn daarbij cruciaal. Na de groeifase komt een tijdperk 
van adequaat renoveren en beheren. Van bouwen naar dienstverlening. 
Kernpunt daarbij is transitie naar duurzaamheid, economisch, ecologisch, 
technologisch en sociaal. Ketenintegratie is daarbij onmisbaar. Daarmee gaat 
de bouwsector een fase in die in de transportsector, in de bancaire sector en 
vele andere maakindustrieën zoals autoindustrie, procesindustrie, vlieg
tuigbouw, al decennia gebruikelijk zijn. En komen concepten op de bouw af 
als modulaire systemen, de configurator, asset management, lean production, 
operational excellence, deming circles – begrippen die nieuw zijn voor de sec
tor, maar in andere sectoren al lang zijn ingeburgerd.
Maar er is meer. Ook in de ruimtelijke concepten klinkt een roep naar in
tegratie. Het fenomeen stad komt op, urban management wordt een nieuw 
multidisciplinair vakgebied. Goed bestuur en burgerschap zijn sleutelbegrip
pen. Ondertussen is de burger machtig geworden en vraagt om een goede 
woonomgeving en wil Ramses Shaffy als naam voor een nieuw metrosta
tion.* Cocreatie is meer dan een hype, het is de vertaling van een steeds plat
tere wereld. Aanbieders en vragers van diensten ontmoeten elkaar in nieuwe 
partnervormen. Kwaliteit en samenhang vragen om heroriëntaties op onze 
oude waardeconcepten die veelal economisch en technisch bepaald waren. 
Sociale en culturele dimensies krijgen daarbij evenzeer een plaats. De inge
nieur van de 21ste eeuw is niet meer alleen de technische bruggenbouwer, 
maar ook een bruggenbouwer tussen disciplines, waardesystemen, sociale 
systemen, enzovoort. Een veelheid van paradigmatische sprongen.

Als lector aan de Hogeschool van Amsterdam word ik zeer geïnspireerd door 
het werken met studenten. Vandaar ook dat ik op diverse plaatsen in dit 
boek plaats inruim voor de jongere generatie in dit transitieproces. Deze on
derwijsomgeving bracht mij ook op het spoor van ons denken over scholen 
en academies en het werkveld. Kennisontwikkeling vindt niet alleen in de 
kenniscentra plaats, maar evenzeer in de markt. In de 21ste eeuw zullen on
derwijsinstellingen moeten transformeren in de context van een leven lang 
leren, wat meer is dan alleen alumnibeleid. Het is ook een broedplaats voor 
innovaties, waarbij business development met zogenaamde incubators moet 
leiden tot de start van nieuwe ondernemingen Maar ook bedrijven worden 
meer dan alleen werkomgevingen. Werken en leren gaan ook hier meer en 
meer hand in hand. Bedrijven worden academies, en andersom. Praktijk
gericht onderzoek functioneert dan als verbindende schakel tussen lerende 

* Een spontaan initiatief 
van burgers om het me-
trostation Vijzelgracht 
van de Noord/Zuidlijn te 
vernoemen.
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bedrijven en bedrijvigheid generende onderwijsinstellingen.
Verjonging van het arbeidspotentieel zal dit enorme transitieproces begelei
den. De sector heeft de mentaliteit en de oriëntatie van de jongere generatie 
nodig om uit zijn eigen systeembegrenzingen te kunnen treden. Jongeren 
kijken anders naar de wereld dan ouderen. Ze zijn gewend aan plat organi
seren, ze werken anders, zoeken anders, en zijn in staat razendsnel interna
tionale netwerken te organiseren. Babyboomers hebben over het algemeen 
naast goede eigenschappen ook nadelen: ze blijven lang vitaal en dragen 
laat of slecht over. Zou het niet zo kunnen zijn dat jongeren een veel beter 
antwoord kunnen ontwikkelen op al die puzzels en uitdagingen die in dit 
boek geschetst worden? Of moeten we denken aan nieuwe allianties tussen 
generaties?
Aldus ontstaat zowaar een wenkend perspectief en wordt het goed toeven in 
de bouw.

Dit boek bouwt slechts ten dele voort op de eind 2008 verschenen publica
tie van de het toenmalige innovatieprogramma PSIBouw ‘Megatrends in de 
bouw’. Tijdens de research en het schrijven bleek dat een update van deze 
publicatie niet zou volstaan. De situatie is in 2012 zo anders dat er dieper 
gezocht moest worden. De wereld staat op de rand van nieuwe paradigma’s.
In 2009 verscheen mijn boek ‘Wolk777, over crisis, krimp en duurzaamheid’, 
geschreven met coauteur Gertrud Blauwhof.* In deze publicatie worden 
systeemveranderingen in een historisch perspectief geplaatst en leggen de 
schrijvers uit hoe de huidige crises op velerlei terreinen vooral het gevolg 
zijn van crises in het systeem van waarden dat ten grondslag ligt aan de 
economie en aan de samenleving. In plaats van krimp te bestrijden met een 
vlucht naar voren en ‘steeds maar meer’ wordt krimp een nieuwe uitdaging 
– in combinatie met duurzaamheid, de drijvende kracht achter de sociale, 
politieke en economische ontwikkeling in deze eeuw. Was ‘Wolk777’ een al
gemene verkenning op macroniveau, dit boek richt zich primair op de bouw 
en de ruimtelijke inrichting. Daarbij passeren in mindere mate beelden en 
trends uit andere sectoren de revue. 
Steeds meer denkers zijn ervan overtuigd dat de klassieke modellen en de 
klassieke spelers deze wereld niet zullen redden. De radeloosheid van veel 
overheden is tekenend. Mijn overtuiging is dat bundeling van wetenschap 
en leiderschap nodig is. Daarom spelen wetenschappers een rol in dit boek 
en hoop ik dat de echte leiders, zowel in de sector als daarbuiten, open staan 
voor hun filosofieën. Inspiraties vond ik bij vele omdenkers als Bob Gouds
waard, Fritjof Capra, Bernard Lietaer, Stuart Kauffman, Carlota Perez, Brian 
Arthur, Joseph Schumpeter en tal van anderen die andere visies en nieuwe 
begrippen ontwikkelden voor wetenschapsbeoefening en voor ruimtelijke, 
economische, monetaire en bestuurlijke systemen. 

Beschouwingen, visies en gedachten ontstaan altijd in interactie met ande
ren. Ik ben daarom dank verschuldigd aan Harm Rozie, dr. Lout Jonkers, dr. 

* Willem Verbaan en 
Gertrud Blauwhof (2009) 
Wolk777 – Over crisis, 
krimp en duurzaamheid.
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Wim Gielingh, prof. dr. Jan Stuip, drs. Cees Oosterwijk, ir. Bert Vos. Ook ben 
ik dank verschuldigd aan de collega’s van het Urban Lab en de onderzoeks
programma’s Stad en Maintenance & Services van de Hogeschool van Am
sterdam, te weten de lectoren Peter de Bois, Jeroen Kluck, Dick van Damme, 
RobertJan de Boer, Inge Oskamp, Alex Straathof, Willem van Winden en 
David de Vries. En de leden van mijn kenniskring Anna de Zeeuw, Erik de 
Graaf, Rienk Stuive, Ben van der Ven en Hans Bosma. Ik dank mijn onder
zoeksassistenten Diederik de Koe en Karel Olde Meule en mijn rechterhand 
Patricia Koning voor hun vele geduld. Een bijzonder dankwoord ook aan 
Peter Vroom. Hij wist altijd weer de thema’s aan elkaar te knopen en schreef 
mee aan het slothoofdstuk over het transitieproces. Gertrud Blauwhof ben 
ik dankbaar voor de vele suggesties en referenties. Ik spreek veel dank uit 
richting Stichting Vernieuwing Bouw voor de ondersteuning tijdens het 
schrijfproces.
Ten slotte dank ik mijn studenten. Ik ben erg trots op het team dat in sep
tember 2011 de International BIMCompetition in Singapore won. Vandaar 
dat hun ontwerp op de cover van dit boekwerk staat. En ook al die andere, 
jonge inspirerende mensen die veel verwachten van hun werk in de veran
derende wereld van bouwen, ontwikkelen en beheren, Karel, Sabine, Mats, 
Leander, Lotte, Pim, Jonathan, Makis, Peter, Sander en vele anderen. Met 
jullie te werken is elke dag een feest .

Willem Verbaan
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Overhoeks, Amsterdam.
(Foto: ING Real Estate Development)
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Locatie: Overhoekscomplex / Amsterdam Noord
Datum: 11 april 2022

7.30 uur
Haar smartphone onderbreekt Mirjams gedachten met zachte Gre-
goriaanse muziek. Ze is al uren wakker want het was een bijzondere 
avond en nacht. In de keuken klinken geluiden van het kitchen-IC: 
de espresso is klaar en haar eitje is aan de kook. Op de display ko-
men speciaal voor haar geselecteerde nieuwsberichten door. Lekker 
wakker worden zo, na de inspannende videoconference met Beijing 
en Seoul gisteravond. Ze kijkt naast zich, maar Sima Qian, haar Azi-
atische collega die ze onlangs ontmoette en met wie het meer dan 
intellectueel klikte, is al vroeg vertrokken. Tja, bedenkt Mirjam, we 
kunnen tegenwoordig alles, maar een mens blijft een mens met een 
tijdritme. De dag van de een is de nacht van de ander. 
Mirjam print haar NEXT-krant uit en loopt met koffie en eitje naar 
haar geliefde plekje met uitzicht over het IJ. Mooi, de dag zo begin-
nen. Maar het was inspannend vannacht. Veel input van haar col-
lega’s van de Yonsei University van Seoul en de Peking University 
uit Beijing. Het was natuurlijk niet zo maar iets om het SAA-project 
(Schiphol-Almere-Amsterdam) te mogen evalueren. Met veel partijen 
was hier hard aan gewerkt. De diverse infraproviders hadden elkaar 
gevonden in het MOST-consortium dat nu alle mobiliteitsbewegin-
gen op en rondom de corridor regelde. MOST is een acroniem voor 
Mobility Sustainable Transition Area. In sommige talen is het ook 
het woord voor brug. Rijkswaterstaat, de regisseur van dit immense 
project, zag terug op een enorme uitdaging en had Global Intelli-
gence Sustainable Network (GISN) gevraagd het project te evalueren.
NEXT bericht naast veel nieuws uit Azië ook over de onrust in 
steden in Europa. Gisteren waren er opnieuw spanningen tussen 
ouderen en jongeren in een aantal Europese hoofdsteden. Vreemd 
dacht Mirjam, in het verleden hadden we spanningen tussen rassen 
en klassen, tegenwoordig tussen generaties. Sinds de ineenstorting 
van het Euromonetaire systeem in 2013 waren de pensioengelden 
in een aantal landen gebruikt om de torenhoge staatsschulden te 
verminderen, om zo afwenteling op de toekomst tegen te gaan. 
De invoering van de nieuwe Noord-Europese Novamunt, met Chi-
nese staatssteun, had de pensioenvoorzieningen ernstig aangetast. 
In sommige Europese steden leefden ouderen op de rand van het 
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bestaansminimum en gingen zij vaak in groten getale de straat 
op. In Nederland waren deze effecten meegevallen, dankzij forse 
uitgangsreserves en de bezuinigingen in de collectieve sector na de 
overwinning van de jongerenpartij in 2013. Het waren de sociale 
media die jongeren hadden overtuigd massaal naar de stembus te 
gaan, terwijl ouderen thuis waren gebleven.

Terug naar haar agenda voor vandaag. Wat is het goed dat ze medio 
2016 het GISN samenwerkingsverband waren begonnen. Mirjam 
denkt even terug aan de inspirerende meetings met de burgemees-
ter van Amsterdam in de Kenniskring van Amsterdam. Na haar 
studie aan de Amsterdam University of Applied Sciences was zij 
business development manager geworden bij het bouw- en pro-
vidersbedrijf Smart Servicing en was ze actief in de Amsterdamse 
Kenniskring. Amsterdam had na de enorme crisis tussen 2008 en 
2014 de steven gewend. De generatiekloof was ook hier groot. Maar 
de stad moedigde het vertrek van oudere generaties naar de krimp-
gebieden in Nederland aan, waar het leven goedkoper was. Weg uit 
het nationale polderachtige krimpmodel en gaan voor de internati-
onale competitie en kansen. Amsterdam werd een trekpleister voor 
jong talent en nieuwe samenwerkingsvormen.
Smart Servicing – ontstaan uit de fusie van een infrastructuur-
bouwer, een ICT-bedrijf, een internationale kapitaalverschaffer 
en kennisincubator Neue Kombinationen van de Hogeschool van 
Amsterdam – had ten volle geprofiteerd van de groei van Amster-
dam. Oude ruimtelijke concepten, zoals de schaalsprong van Almere, 
waren verlaten en de verdichting van de stad was met nieuwe 
duurzame gebiedsontwikkeling ter hand genomen. Overamstel en 
de oude A2-zone in Oost waren ontwikkeld tot leefbare stadswijken. 
Maar ook de vervuilde brownfields in Noord waren omgetoverd tot 
gebieden met veel jonge, hoogwaardige MKB-bedrijven, kunste-
naars en intellectuelen. Haar eigen Overhoekscomplex was daarvan 
een voorbeeld. De gaming industry behoorde tot de wereldtop. 
Concepten om de stad met hoogwaardige ICT-technologie leefbaar-
der te maken, werden verkend en ingevoerd. De stad als poort van 
goederen en mensen, maar vooral ook technologie, talent en ken-
nis. De Watergraafsmeer was met zijn diepe ligging een voorbeeld 
voor de wereld hoe een stad om kan gaan met waterproblematiek. 
En stadslandbouw met groene gevels en stadsparken gaf nieuwe 
energie aan de oudere stadsdelen. 
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De internationale uitstraling van Amsterdam, met zijn mondiale 
expansie en met veel export van kennis, werd ondersteund door na-
tionaal beleid. Het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid 
was opgegaan in een nieuw netwerk waarin groei- en krimpgebie-
den elkaar vonden, de 010/020-spanning was vervangen door een 
hechte samenwerking, de relatie met de regio Eindhoven was stevig 
en productief. Nederland ontwikkelde zich als een stadstaat zoals 
Singapore dat al in de vorige eeuw was, met Amsterdam als merk. 

De samenwerking met Beijing en Seoul kon in deze setting groeien 
tot iets moois waardoor GISN ontstond. Mirjam dacht na over die 
vele vormen van vruchtbare samenwerking. Wat had Nederland 
veel geleerd. Over ICT als vehikel voor ketenintegratie. Over vor-
men van verdichting door multifunctioneel gebruik, maar vooral 
ook over crowd sourcing en cloud computing. De Koreanen had-
den voor bouwconcepten een concept ontwikkeld dat verwant was 
aan de apps voor de smartphone en het bouwsteentjesconcept van 
LEGO. Iedereen mag mee ontwikkelen op basis van een IP en een 
bedrijfsplan. 
Vanmiddag werkt Mirjam met collega Kim Lee aan een tender voor 
een duurzame dam in de Jamundirivier in Bangladesh. In de voor-
ronde meldden zich vanuit de hele wereld al 148 kenniscentra bij 
GISN. Een schreef: ‘Wij willen onze kennis investeren om hier een 
duurzaam project van te maken.’ En omdat GISN die internationale 
reputatie heeft weten op te bouwen, is het bedrijf nu gevraagd door 
een internationaal consortium met een Amerikaans-Braziliaanse 
systeemintegrator, een Chinees-Nederlands water- en baggerbedrijf 
en Russisch kapitaal. Ja, een beetje trots is ze wel. Uiteindelijk was 
het begonnen in de Amsterdamse Kenniskring daar aan de overkant 
van het IJ. Ze kon vanuit haar appartement het torentje zien van 
het luxe Grand Hotel Amrath Amsterdam in het prachtige Scheep-
vaarthuis – waar ooit zes rederijen in de Beraadzaal vergaderden 
over hun eigen, maar vooral ook nationale welvaart, wist Mirjam. 
Wat een mooie metafoor. 
Het had meteen geklikt met Sima Qian, een civiel ingenieur die 
kunstgeschiedenis was gaan studeren, en die de civiele faculteit van 
Beijing had omgetoverd tot een broeinest van nieuwe bedrijvigheid. 
Maar ook met Kim Lee, een ICT’er met een lange loopbaan. Met haar 
eigen achtergrond in het bouwmanagement kon ze mooi bruggen 
slaan.
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Goed, NEXT gelezen, genoeg koffie gehad. Even kijken hoe de on-
gevraagde aanbiedingen ervoor staan. Er zijn er voor GISN nog zes 
onderweg. De leukste is de herontwikkeling van een bedrijventer-
rein in Pilzn in Tsjechië tot educatief park, met CO2-reducties als fi-
nancieringsbron. Ook leuk: een vlindertuin met internationale allure.

Nog even haar reis met de metro via de spraaksensor op de home-
server invoeren, dat doet Mirjam liever zo dan met de chipcard. Ze 
geeft de katten eten en trekt de deur achter zich dicht. De Noord/
Zuidlijn rijdt binnen twintig minuten naar de Mahlertoren op de 
Zuidas, maar Mirjam stapt bij de Amstelcampus uit om met het bu-
reau Knowledge Transfer de resultaten van vannacht te bespreken. 
Zij, Kim en Sima waren het eens op de hoofdpunten.
Ten eerste had de concurrentiegerichte dialoog verrassende resul-
taten opgeleverd, vooral in de sfeer van gebiedsontwikkeling en 
nieuwe beheerconcepten. Prima allianties. Verder: terugvordering 
van positieve resultaten was een meesterzet, ook voor Rijkswater-
staat. Ze waren het ook eens over het succes van het beheer van de 
corridor, na de samenvoeging van Rijkswaterstaat en de infraprovi-
ders. De mede door GISN aangedragen expertise vanuit China had 
daar zeer bij geholpen. De positie van Rijkswaterstaat als kennisle-
verancier in de wereld was erdoor versterkt, met spin offs naar het 
watermanagement. Wel was de mobiliteitsvoorziening rondom de 
corridor te laat operationeel. Uiteindelijk heeft de stad Amsterdam 
hier een goede ondersteunende rol gespeeld. En ten slotte de keuze 
voor BIM. Dat was destijds gewaagd, maar het bleek een hele goede 
zet. Veel geleerd ook van internationale ervaringen. De effecten op 
de faalkosten waren meetbaar, maar vooral bouwlogistiek en duur-
zaamheid gaven hoge scores. Vreemd dat er een tijd was waarin 
BIM niet vanzelfsprekend was, terwijl toen al lang bekend was hoe 
dat in andere sectoren werkte.

Mirjam zou liever in Sima’s buurt blijven, maar ze moet nu echt ver-
der. Ze hadden afgesproken voor vanavond. Het wordt een mooie 
dag.
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‘I believe, that many arrangements, many improvements, and 
many organisational changes need to be put in place before the 
new technology cluster can become widespread. A revolution 
doesn’t fully arrive until we structure our activities – our orga
nisations and business methods – around its technologies, and 
until these technologies adapt to us by becoming comfortable 
and easy to use.’
– Brian Arthur*

Trendwatchers baseren hun toekomstbeelden veelal op toekomstscenario’s. Ken-
niscentra in Nederland en daarbuiten ontwikkelen zulke scenario’s. In Neder-
land heeft vooral het Centraal Planbureau (CPB) een reputatie op dit gebied. De 
recentste CPB-scenariostudie is ‘The Netherlands in 2040’ (2010). Deze studie 
brengt de toekomst van de Nederlandse economie in beeld. Die staat of valt met 
slimme mensen en sterke steden, zoveel maakt de verkenning wel duidelijk. De 
centrale onderzoeksvragen voor de CPB-verkenning luidden: Hoe verdienen wij 
ons geld in 2040? Waar verdienen we ons geld en wie doen dat? Welke kennis-
opbouw is daarvoor nodig en hoe organiseren we de ruimtelijke processen?
Het is lastig te voorspellen hoe de Nederlandse economie zich de komende jaren 
zal ontwikkelen. Een of twee jaar vooruitkijken is al niet eenvoudig, laat staan 
dertig jaar. Toch moeten beleidsmakers nu beslissingen nemen die gevolgen heb-
ben voor de lange termijn, bijvoorbeeld over infrastructuurprojecten, investerin-
gen in onderwijs en wetenschap en hervorming van de welvaartsstaat.
Over een aantal trends voor de langere termijn bestaat overeenstemming, zoals: 
•  globalisering van productie- en distributiestromen versus regionale herorgani-

satie;
•  terugtredende overheid door uitbesteding en door overheveling van taken 

naar het private domein, overheid wordt steeds meer vooral crisismanager;
• roep om transparantie in openbare besluitvorming en (ook privaat) beheer;
• dominantie van ICT en cloud computing;
•  verdere opkomst van BRIC-economieën (Brazilië, Rusland, India en China), 

secularisatie en islamisering;
• vergrijzing en krimp in Europa;
• klimaatverandering;
• internetgebruikers zullen altijd online zijn en veeleisend over diensten;
• verschuiving van aanbodsturing naar vraagsturing en zelforganisatie;
• herijking van de financiële systemen;
• doorgaande verstedelijking.

Van lokaal naar globaal
De bouw is allang geen nationaal gebonden bedrijfstak meer, getuige de inter-
nationale aanwezigheid van partijen als Besix, Vinci, Bouygues, Skanska, Balfour 
Beatty, Fluor. Ook is de bouwsector meer en meer een kennisgedreven dienst-

* W.B. Arthur (2002) Is 
the Information Revo-
lution dead? Zie: www.
santafe.edu/~wbartur.
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verlener in plaats van alleen een capaciteitsindustrie, wat al blijkt bij bedrijven 
als Heijmans en Grontmij. Kennis beweegt zich makkelijk over landsgrenzen. De 
financiering van grote bouwprojecten is soms al ten dele of volledig geglobali-
seerd. De opkomst van sterke aandelenfondsen versterkt dit proces aanzienlijk. 
Maar ook in de sfeer van projectfinanciering (publiek-private samenwerking, 
PPS) rukt de globalisering op. Zelfs al wordt aanvankelijk het financieel arrange-
ment verzorgd door een Nederlandse bank, door herfinanciering ontstaan inter-
nationaal opgebouwde posities. Goedkope arbeid stroomde recentelijk binnen 
uit Oost-Europa, een proces dat door de recessie weliswaar is afgezwakt, maar 
zeker niet is verdwenen. Nog steeds worden technologie en ontwerp verplaatst 
naar lagelonenlanden. Maar die trend lijkt af te vlakken, omdat met name in 
China de lonen sterk stijgen. 
De Europese Unie beïnvloedt de Nederlandse bouwsector door regelgeving voor 
corporaties en voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, bodem en water. Ten slotte is 
er een toenemende internationale concurrentie om mineralen, bouwstoffen en 
metalen in een wereldmarkt met opkomende Aziatische landen. Zo zijn de af-
gelopen jaren de prijzen van koper en staal tot astronomische hoogte gestegen, 
met alle gevolgen van dien, tot en met treinstoringen als gevolg van koperdief-
stal. Verwacht mag worden dat deze ontwikkelingen versterkt doorzetten, zij het 
dat de internationale monetaire crisis voorlopig nog zijn stempel zal drukken op 
deze ontwikkeling.
De globalisering zet ook de ontwikkeling van steden onder druk. Staten zijn uit 
en steden zijn in, aldus de Nederlandse trendwatcher Adjiedj Bakas.* Een stad 
als Amsterdam zit midden in een internationale race om het beste talent, het 
mooiste natuurgoed en de vestiging van toonaangevende bedrijven. Amsterdam 
kijkt naar München, Londen en Parijs. De mate waarin steden erin slagen vitaal 
te zijn bepaalt hun internationale mededingingspositie. Steden die functioneer-
den als ‘hubs’, als knooppunten in netwerken, waren in het verleden het resul-
taat van volumeontwikkeling en handel. De moderne hub is de resultante van 
kennis. En kennis is, nogmaals gezegd, zeer beweeglijk.

Terugtredende overheid
De overheid treedt steeds verder terug en er ontstaat een lappendeken van 
bestuurlijk-politieke arrangementen. Zo hebben overheden vanaf 2008 fors 
moeten interveniëren in het bankwezen. In Europa worstelen overheden met 
snel toenemende steunfondsen om te voorkomen dat EU-lidstaten naar een 
bankroet afglijden. Jubelden de regeringsleiders in Europa op 8 oktober 2011 
nog dat de crisis in een maand bedwongen zou zijn, op 13 oktober kopte de 
economiepagina van NRC-Handelsblad ‘Verruimde European Financial Support 
Facility*-kas is al snel weer leeg’. Het bankwezen redt het niet zonder overheid. 
In die rol is de overheid de lender of the last resort (geldschieter in laatste in-
stantie). Maar zelfs aan die rol kan worden getwijfeld. In de schuldencrisis rond 
Griekenland is een akkoord gesloten over een grote schuldsanering door private 
partijen in samenwerking met de monetaire autoriteiten. Niettemin draagt de 

* A. Bakas (2005) Me-
gatrends Nederland.

* Het EFSF is het cala-
miteitenfonds van de 
eurolanden om de munt 
te redden.



overheid steeds meer uitvoerende taken over. Deze terugtredende beweging is 
cruciaal voor de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in expertise 
en uitvoeringsprocessen. Dit is geen nieuwe ontwikkeling. Al decennia treedt de 
overheid terug ten bate van de markt, zoals in de telecommunicatie, de nutssec-
tor, het openbaar vervoer, de woningbouw. Recenter neemt de overheid afstand 
in de zorg en het onderwijs. Het schemergebied tussen privaat en publiek groeit. 
Uitbesteding wordt een belangrijk thema: de verschuiving van taken van het 
publieke domein naar het private domein. Dat betekent niet dat de regie wordt 
overgedragen, maar wel dat uitvoering en beheer van bepaalde taken bij private 
partijen terechtkomt. Sommige functies zijn al grotendeels uitbesteed, zoals 
databasebeheer, administratie en ICT. 

Bekostiging van input naar output
De kanteling van de bekostigingsstelsels van inputsturing naar outputsturing, zo-
als in het onderwijs en de zorgsector leiden vaak tot uitbesteding en tot invoe-
ring van een baten-lastenstelsel. Economische principes zoals kerncompetenties 
en balansverkorting worden in de non-profitsector immers via de achterdeur 
binnengehaald. Dit heeft grote consequenties voor de factor arbeid en het over-
nemen van arbeidsplaatsen door insourcende partijen. Werknemers krijgen te 
maken met een hrm-beleid op basis van een businessmodel: aanscherping van 
sociale faciliteiten, wens tot productiviteitsstijging, enzovoort.
Door verschuiving van publiek naar privaat ontstaan nieuwe onderwerpen voor 
de bouwsector: het beheer van openbare buitenruimte, infrastructuur, gebieden, 
vaarwegen, vastgoed. Nieuw, althans over komen waaien uit de Angelsaksische 
wereld is het begrip asset management, waarmee de aandacht verschuift van 
bouwen naar beheren. Bedrijven concentreren zich daarbij op het integraal 
beheren van gebouwen, bouwprocessen, kennis, mensen, onderhoud, enzovoort. 
Dit begrip is in andere maaksectoren als de petrochemie en de vliegtuigbouw 
al decennialang veel verder ontwikkeld. Daarvan kan de bouwsector leren 
(zie hoofdstuk 9). De voorbeelden liggen voor het oprapen: wegenbeheer bij 
waterschappen, compleet vaarwegenbeheer, parkmanagement bij bedrijventer-
reinen, integrale wegbeheervormen, openbare buitenruimte (goed te koppelen 
aan veiligheid en bewonersparticipatie). Verder vraagt de veranderende rol van 
de overheid om andere regelgeving en dit zou ook tot meer private financiering 
moeten leiden. 
De rapporten van Elverding (2008) en Ruding (2008)* geven hier heldere lijnen 
voor aan. Deze rapporten zijn pleidooien om met publiek-private samenwerking 
meer gebruik te maken van expertise en financieringsmogelijkheden van private 
partijen voor infrastructuurontwikkeling. Dit leidt tot geheel nieuwe marktvor-
men op basis van concessiemodellen die zich uitstrekken over enige decennia. 
De beheercomponent is daarbij cruciaal. Exploitatiedenken neemt de plaats in 
van investeringsdenken. Het is logisch dat deze nieuwe marktvormen die geënt 
zijn op levensduurdenken (de vaktermen zijn Life Cycle Costing of Total Costs of 
Ownership) ook aanleiding geven tot een golf van innovaties. Een goed voor-

* Zie de rapporten Elver-
ding (april 2008) Sneller 
en beter en de commis-
sie Ruding (september 
2008) Op de goede weg 
en het juiste spoor.
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beeld is het gebruik van led-verlichting in de wegenbouw in plaats van natrium-
lampen, omdat de exploitatielasten hiervan veel lager zijn.

Transparantie en communicatie
Na de parlementaire enquête bouwnijverheid is er een luide roep om transpa-
rantie in de bouwsector. Niettemin is de sector voor buitenstaanders nog zo 
transparant als melkglas. Er is nog weinig ruimte van vers bloed, wat ook voor 
een nieuwe mentaliteit zou kunnen zorgen. Er worden nog steeds weinig strate-
gische verbintenissen gesloten met partijen van buiten, met andere competen-
ties. Men positioneert zich ook niet goed buiten de eigen sector en in de lobby 
naar Den Haag. Zo is de bouwsector, ondanks zijn betekenis voor de nationale 
economie, niet aangemerkt door het ministerie van Economie, Landbouw en 
Innovatie als een van de acht topsectoren. Onbegrijpelijk, niet alleen gezien de 
omvang, maar ook kijkend naar innovaties en exportbetekenis van delen van de 
bouwketen. Nederlandse architecten gaan de wereld over, Nederlandse water-
kennis heeft een wereldnaam en er zijn vele innovaties die er ook internationaal 
gezien toe doen. Het imago van bouwpartijen is kennelijk slecht of op zijn minst 
versnipperd, zeker vergeleken bij andere spelers in de markt – het zelfbeeld is 
niet veel beter. De oude instituties (stedenbouwkundigen, ingenieursbureaus, de 
GWW (Grond Weg & Waterbouw)/B&U (Bouw & Vastgoed) zijn nog volop gefrag-
menteerd. 
Transparantie is een nieuw element in de precompetitieve maar ook in de com-
petitieve fase. In de precompetitieve fase wordt toenemend gebruik gemaakt 
van marktconsultaties om de specificaties van de aanbesteding zo goed mogelijk 
te bepalen. Bij aanbestedingen wordt steeds meer transparantie tussen de spe-
lers nagestreefd, met strikte in achtneming van geclaimd intellectueel eigendom. 
ICT ondersteunt dit proces. Bij bijna alle complexe contracten wordt naar Angel-
saksisch voorbeeld gewerkt met de concurrentiegerichte dialoog (competitive 
dialogue).*

ICT
Ook de stormachtige ontwikkeling van ICT heeft grote gevolgen voor de ruimte-
lijke inrichting en de bouwsector. Een aantal observaties daarbij: 
•  in de nieuwe contractvormen wordt informatie steeds belangrijker. Bij transi-

ties zoals uitbesteding van onderhoud is dit een omvangrijk probleem, zie de 
overdracht van bestaande systemen en databases in een nieuw management-
systeem, zoals bij de N31 en het Coentunnelproject is gebeurd;

•  internetportals om met cliënten en ruimtelijke stakeholders ontwikkelingspro-
cessen te ondernemen bestaan nog nauwelijks;

•  er is een groeiend besef dat het bij asset management vooral gaat om infor-
matie- en risicomanagement, dat sterk gerelateerd is aan informatiemanage-
ment. Bij de grootste asset manager van Nederland, Rijkswaterstaat, staat 
het informatiemodel dan ook centraal in de strategie. In het grootste thans 

* Zie de evaluatie van 
complexe Rijkswater-
staat infrastructuurpro-
jecten waar de concur-
rentiedialoog meestal 
met succes werd ge-
bruikt. Zie bijvoorbeeld 
De concurrentiegerichte 
dialoog – Handreiking 
op basis van ervaringen 
van Rijkswaterstaat, 
Rijksgebouwendienst en 
Defensie (2009).
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in ontwikkeling zijnde project, de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere staat 
risicomanagement centraal;

•  de effecten van een verder oprukkende ICT-sector voor het transitieproces van 
de bouwsector moeten niet onderschat worden. Weliswaar zijn er nu nog grote 
hiaten – bijvoorbeeld in standaarden en de communicatieprotocollen – maar 
de ICT-component wordt cruciaal en zelfs voorwaardenscheppend voor de 
transitie; 

•  standaarden voor de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 
er in de bouw nog nauwelijks. We zeggen: ‘Elk project is anders’, alsof we het 
nog nooit eerder hebben gedaan. Vroeger werd bij de ontwikkeling en de bouw 
van ICT-projecten precies zo geredeneerd. Niettemin zijn daar met succes stan-
daarden ontwikkeld. De vakterm hiervoor is ASL (Application Services Library), 
destijds branchebreed geïntroduceerd door Pink Roccade. Het gevolg was een 
aanmerkelijke verbetering van de rendementen en een aanzienlijke verlaging 
van de transactiekosten. Achter de overname van Oranjewoud en later Struk-
ton door de ICT-er Centric gaat een slimme strategie schuil. De stormachtige 
ontwikkeling van Bouwconnect wijst diezelfde kant op;*

•  ICT zal ook de ontwerpwereld veranderen: ontwerpen in meer dan drie dimen-
sies wordt een onomkeerbare trend. De problematiek van een wereldstad is 
nu eenmaal niet meer te vatten in een 3D-ontwerp alleen. Onder meer bouw-
logistiek, CO2-emissies en levensduurkosten bepalen het toekomstig ontwerp. 
Daarvoor maken we gebruik van BIM, een wereldwijd beschikbaar en bruik-
baar Bouwwerk Informatie Model, waarin ontwerpen met inbegrip van tijd, 
geld, logistiek en onderhoud de gebruikelijke werkwijze zal zijn.

Daarnaast zal ICT een aanzienlijke invloed hebben op het woon-werkgedrag. 
De oude werkvormen uit het postindustriële tijdperk vervagen en maken plaats 
voor een samenleving die loopt langs geheel andere werkvormen en com-
municatiesystemen. Thuis werken of met de laptop in de plaatselijke koffiebar 
wordt eerder regel dan uitzondering. De teleconferencietechnologie verbetert 
razendsnel. De vraag is of de omvangrijke geplande investeringen in conventi-
onele (weg-)infrastructuur nog wel nodig zijn. Zouden we dat geld niet moeten 
steken in glasvezel in plaats van in asfalt? En wat is dan nog de betekenis van 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT, van het 
toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat), dat als doel heeft om meer 
samenhang te brengen in investeringen in ruimte, economie, bereikbaarheid en 
leefbaarheid?
Een tunnel geldt nog steeds als een civiele prestatie van grondverzet, beton en 
asfalt. Maar het functioneren van die tunnel wordt grotendeels bepaald door 
management, informatie en data. Een prachtig civiel bouwwerk als de Leidsche 
Rijntunnel in de A2 is na jaren vertraging en tientallen miljoenen voor noodwe-
gen pas begin 2012 opengesteld, omdat de informatietechnologie en manage-
mentvraagstukken kennelijk niet goed zijn afgestemd op de bouwprestatie. ICT 
en installatietechnologie zijn dominant geworden, waar ze vroeger sluitstuk 
waren.

* Bouwconnekt is een 
systematisch geordende 
objectenbibliotheek met 
KPN en de Twee Snoe-
ken als initiatiefnemers.
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ICT zal ook het antwoord geven op het vraagstuk van de miljarden aan faalkos-
ten, die zwaar drukken op de al zo geplaagde budgetten. Ook hier is BIM een 
wenkend perspectief, omdat het ketenintegratie en zogeheten lean-processen-
ondersteunt.* Cloud computing in relatie met BIM opent een nieuwe wereld voor 
design-, bouw- en beheerprocessen. Nieuwe ICT, crowd sourcing en cloud compu-
ting openen een nieuw tijdperk. De wereld is letterlijk plat geworden. In Noor-
wegen zien we voortekenen die een nieuwe wereld van competitie aankondigen. 

Oslo
Een voorbeeld van crowd sourcing is het ontwerp van het National Museum 
Vestbanen in Oslo. Het programma van eisen is gedownload door 1200 
partijen, waarvan 237 een ontwerp geüpload hebben. Deze ontwerpen zijn in 
een softwareprogramma beoordeeld op energieprestaties en nadat er 40 als 
onvoldoende werden gekwalificeerd werd uit 200 ontwerpen gekozen (zie 
verder hoofdstuk 11).

Het nieuwe werken
In het industriële tijdperk was de arbeid strak georganiseerd. Er was hiërarchie 
en er waren strikt bepaalde werktijden, waar nauwlettend op werd toegezien. 
De dienstensamenleving nam aanvankelijk deze organisatievorm over, alleen 
maakte de fabriek plaats voor een kantoor.
Het Rotterdamse Witte Huis, gebouwd in 1897, was de eerste Europese wol-
kenkrabber. De hoogbouw werd mogelijk door de ontwikkeling van de lift. Na 
de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de dienstensector zich in rap tempo, 
maar bleven de oude industriële organisatievormen in steeds hogere gebouwen 
gehandhaafd.
Nieuwe technologie, ICT en internet doen nu snel onze organisatie, werkvormen 
en ons denken veranderen. Het ‘nieuwe werken’ doet zijn intrede: anders wer-
ken en samenwerken, ondersteund door de jongste technologie. In het nieuwe 
werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkom-
geving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger en wordt de organisatie produc-
tiever. De consequenties hiervan voor de kantorensector, de bedrijventerreinen 
en op den duur ook de transportinfrastructuur zijn enorm.
 

Vergrijzing en krimp
De vergrijzing heeft ingrijpende gevolgen. De bouwkundige opgave blijft in 
de toekomst desalniettemin aanzienlijk, waarbij een andere kwaliteit nodig is. 
Zorgverlening aan thuiswonenden die hulpbehoevend zijn stelt hoge eisen aan 
de woning. In 2015 zal in ongeveer de helft van de woningen de gemiddelde 
leeftijd van de bewoners hoger dan 55 jaar zijn. Op den duur stijgt zorg naar de 
eerste plaats in de vastgoedsector.
In 2006 was de gemiddelde woningbezetting 2,4. Zo’n 25 jaar geleden was deze 

* Lean manufacturing is 
een managementfiloso-
fie gericht op eliminatie 
van verspilling. De 
methode komt van de 
Japanse autofabrikant 

Toyota. Door de ‘slanke 
productie’ zouden de 
kwaliteit van het pro-
duct omhoog en de kos-
ten omlaag gaan. In de 
bouwnijverheid wordt 
de term genoemd in re-
latie met ketenintegratie. 
In andere maakindus-
trieën is ketenintegratie 
al decennia triviaal.
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ratio ongeveer 3,4. De individualisering heeft een forse verdunning tot stand 
gebracht. Vandaar dat er, nadat men aanvankelijk dacht op het woningtekort te 
hebben ingelopen, een nieuw fors tekort ontstond, wat mede de aanleiding was 
tot de Vierde Nota Extra (Vinex). De vraag is of het vergrijzingseffect opnieuw 
een tekort aan woningen zal veroorzaken. Mogelijk wel en dan kan daarin wor-
den voorzien door het ruimtelijk instrumentarium aan te passen en woningen 
tijdelijk anders te bestemmen. Maar ook de bouwtechnologie moet dan worden 
aangepast, door meer flexibiliteit (living building concept ook voor woningen) en 
levensloopbestendig wonen.* 
De vergrijzing heeft gevolgen voor de inrichting van de buitenruimte. Het zorgt 
voor een impuls aan recreatie en ontspanning. Vergrijzing hangt ook nauw 
samen met bevolkingskrimp, met alle gevolgen van dien voor de ruimtelijke 
inrichting (zie hoofdstuk 3). Temeer omdat krimp ook een keer ophoudt en er 
weer bevolkingsgroei komt. Hoe kan krimp ten gunste komen van toekomstige 
groei (na 2040)? Voorwaar een duurzaamheidsopgave!
Aan de onderkant van de bevolkingspiramide zorgt het afnemende aantal 
leerlingen in het onderwijs voor een vraag aan de vastgoedmarkt. Er is behoefte 
aan een flexibeler scholenbestand, vastgoed dat meebeweegt met de groei en de 
daling van het aantal leerlingen. 
De vergrijzing heeft nog een groot gevolg. Er komt een generatie van jonge ar-
beidskrachten aan die met onder meer sociale media en crowd sourcing anders 

Het Witte Huis in 
Rotterdam, de eerste 
Europese wolken-
krabber.

* Hennes de Rid-
der (2011) noemt dit 
‘legolisering’ in zijn 
boek Legolisering van 
de bouw.
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werkt. Kennis en ervaring zitten niet meer in hoofden, maar in de cloud. Ieder-
een is elk moment online, verbonden met elkaar en met het totaal. De nieuwe 
kerncompetentie is niet meer ‘toegang tot’, maar ‘selectief vermogen’. Tegelijker-
tijd stromen oudere werknemers uit met veel tacit knowledge, kennis die berust 
op ervaring en meestal niet is gedocumenteerd. Bedrijven moeten hierop nu al 
anticiperen. 

Klimaat
Klimaatverandering en waterproblematiek staan de komende decennia hoog op 
de agenda. In algemene zin worden de pieken hoger: koude en warmte, droogte 
en neerslag. De klimaatverandering heeft door verwachte verdroging en vernat-
ting ingrijpend invloed op ruimtelijke processen en daarmee op de bouwnijver-
heid. Voor de effecten daarvan zijn niet alleen miljarden euro’s aan publieke 
middelen nodig, maar ontstaan er ook zakelijke kansen. De Nederlandse over-
heid heeft zich dat gerealiseerd* en de relevante kenniscentra samengebundeld 
tot het delta-instituut Deltares.* Het deltarapport van de Commissie Veerman 
heeft als titel ‘Samen werken met water’* en onderschrijft, naast de behoefte om 
antwoorden te formuleren op bedreigingen, een waaier aan kansen.
De kennis rondom deltatechnologie wordt inmiddels Delta Science genoemd. 
Deze term dreigt vooral een civieltechnische term te worden, waarmee de 
samenhang met andere processen verloren gaat. In de loop der eeuwen trok, 
ondanks de veiligheidsproblematiek, een groot deel van de wereldbevolking 
naar deltagebieden. Thans woont daar het merendeel van de bevolking. Delta 
Science zou dus ook moeten gaan over thema’s als mobiliteit, energieopwekking, 
voedselzekerheid en duurzaamheid. Niet alleen de kans op een overstroming is 
relevant, maar vooral het product van kans en schade, het zogenaamde probabi-
listisch verlies. De kans dat Schiphol overstroomt is klein, maar áls het gebeurt is 
de schade enorm.
De instroom van rivierwater neemt aanzienlijk toe en vertoont grote pieken. Op 
dit moment stroomt er volgens de modellen maximaal 16.000 kubieke meter per 
seconde bij Lobith het land binnen. De verwachting is dat dit na 2015 met zo’n 
12 procent stijgt. Het overheidsproject Ruimte voor de Rivier moet onze rivieren 
en uiterwaarden voorbereiden op dit scenario.* Dit programma van ruim twee 
miljard euro wordt in twaalf grote PPS-projecten uitgevoerd. Al begin deze eeuw 
werd beleid ontwikkeld voor de zogenaamde waterbergingsproblematiek.* De 
discussies in Nederland worden in veel gevallen als pijnlijk ervaren omdat land 
dat ooit overwonnen is op de vijand water, moet worden teruggeven. Inmiddels 
hebben het rapport Veerman en de bijbehorende Deltawet veel hogere veilig-
heidsmarges aangegeven dan de Commissie Tielrooy in 2000. Was het eerdere 
rapport in 2000 al een revolutionair vertrekpunt, een decennium later wordt het 
kader nog eens drastisch aangescherpt.
Het besef groeit dat polderbemaling het proces van inklinking en daling van de 
bodem versnelt: wij pompen onszelf naar beneden. Er zijn deskundigen die de 
polderbodem een veel grotere bedreiging vinden dan de dijklichamen. Door zee-

* Zie de Innovatiebrief 
Mobiliteit en water 
(2006) Innovatie Beraad 
Mobiliteit en Water.

*Dit Delta-instituut 
is gevormd door sa-
menvoeging van delen 
van Rijkswaterstaat, 
TNO, Geo Delft en het 
Waterloopkundig Labo-
ratorium, op advies van 
de commissie Wijffels. 
Zie bijvoorbeeld www.
deltares.nl.

*Rapport van de 
commissie Veerman 
(september 2008) Samen 
werken met water. Het 
kabinet heeft de aanbe-
velingen overgenomen 
en neergelegd in een 
nieuwe Deltawet.

* Zie Planologische 
Kernbeslissing No 3. 
Ruimte voor de Rivieren 
(2005). Dit programma 
van ruim twee miljard 
euro zal als twaalf grote 
PPS-projecten worden 
uitgevoerd. 

* Zie rapport Com-
missie Tielrooy (2000) 
Waterbeheersing in de 
21e eeuw. In deze nota 
wordt voor de eerste 
maal onderscheid ge-
maakt tussen drie typen 
overstromingsgebieden: 
berggebied dat jaarlijks 
overstroomt, eens per 
tien jaar, eens per hon-
derd jaar.
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spiegelstijging zal de druk van het grondwater op de oppervlakte steeds groter 
worden.
Verdroging en vernatting heeft grote gevolgen voor ruimtelijke processen en 
daarmee voor de bouwsector in Nederland. Onderhoud van infrastructuur en 
gebouwen vraagt door de pieken in het klimaat om geheel andere methoden en 
technieken. Het is duidelijk dat hier vooral multidisciplinaire processen moeten 
worden opgezet om tot aanzienlijke conceptvernieuwing te komen. Het gaat 
immers niet alleen meer om bijvoorbeeld dijkverhoging, er is een veel bredere 
expertise nodig – bijvoorbeeld voor het bouwen van drijvende wijken zoals Stei-
gereiland op Yburg, maar ook in relatie met energievoorziening, milieueffecten, 
enzovoort.*
Van andere klimaateffecten zijn de ruimtelijke effecten veel minder bekend. 
Neem de relatie tussen klimaat, virologie en veehouderij. In het verleden is nau-
welijks ruimtelijk beleid gevoerd bij de inrichting van veeteeltgebieden. Uitbra-
ken van Q-koorts, vogelgriep, varkenspest en mond- en klauwzeer en recentelijk 
het Smallenbergvirus dwingen tot een andere aanpak. Het ligt voor de hand dat 
het beperken van de risico’s op dergelijke calamiteiten in de ruimtelijke inrich-
ting een belangrijke rol speelt. 

Van aanbod naar vraag
Een megatrend van deze tijd, versterkt door internet, maar ook door toene-
mende burgerparticipatie, is de kanteling van aanbodsturing naar vraagsturing. 
Deze kanteling belooft aanzienlijke veranderingen. Vormen van collectief en 
particulier opdrachtgeverschap rukken verder op, niet alleen bij nieuwbouw, 
ook bij renovatie. De veranderende opvattingen over het bekostigingsstelsel van 
maatschappelijke activiteiten vormen eveneens een belangrijke drijfveer. Im-
mers, de financiering van sectoren als zorg en onderwijs wordt steeds meer out-
putgestuurd, waardoor het vastgoedbeheer, maar ook het opdrachtgeverschap 
bij de bouw drastisch verandert. De ICT-golf zal daarbij zeker ondersteunen. Ook 
speelt in dit verband de industrialisatie van het ontwerpen en het bouwen een 
rol, met ontwikkelingen als modularisering, standaardisatie, flexibilisering voor 
differentiatie, duurzaam bouwen, intelligent design manufacturing en control, 
ketenintegratie en ketenkwaliteitsborging. Het living building concept* waarbij 
gebouwen worden bezien als levende systemen, is een doorbraak in de vast-
goedwereld. De cruciale term is hier flexibiliteit, elke tijd stelt zijn eigen klantge-
bonden vragen aan het vastgoed.
Ten slotte zijn er veranderingen in de structuren in de bouwketens. De waarde-
toevoegingen en de dominanties in de ketens veranderen. Een voorbeeld is de 
gestaag veranderende verhouding tussen de stichtingskosten en onderhouds-
inspanningen van gebouwde ruimten. Onderhoud wordt dominanter tegenover 
architectuur. Ook verandert de ratio tussen de kosten van aanleg en onderhoud 
van het bouwwerk en de kosten en onderhoudsinspanningen van de installaties 
in die ruimten. Dat zal leiden tot totaal nieuwe structuren van processen voor 
ontwerpen, construeren, bouwen, exploiteren en beheren, inclusief onderhoud 

* Zie bijvoorbeeld de 
discussies rondom de 
renovatie van de Afsluit-
dijk en de plannen van 
Wubbo Ockels op www.
groenportaal.nl.

* Hennes de Ridder, 
toegepast in onder meer 
het Gemini Ziekenhuis 
Den Helder, Scholenge-
meenschap Veenendaal 
en Solids van woning-
corporatie Stadgenoot.
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en aanpassing aan steeds sneller veranderende functionaliteitseisen. Ook ont-
staan geheel nieuwe marktpatronen van oude en nieuwe spelers, met ander-
soortige verhoudingen tussen bouwbedrijven, installatiebedrijven en leveran-
ciers.

Crises
De kredietcrisis en monetaire systeemwijzigingen veroorzaken nieuwe feno-
menen. De Nederlandse minister van Financiën nationaliseerde in 2008 een 
bank, in navolging van de Verenigde Staten en andere westerse landen, waar al 
eerder nationalisaties plaatsvonden. Dit proces lijkt nog niet ten einde gekomen, 
getuige de nationalisatie van de Dexia Bank in België in 2011.
De financiële wereld, inclusief complete landen als Griekenland, Italië, Spanje, 
Portugal, wankelt. Landen die in de wereldeconomie hun eigen koers konden va-
ren, zoals Finland en de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) delen in de 
plotselinge malaise. Na decennialang geld creëren door leveraging (met weinig 
eigen vermogen veel vreemd vermogen genereren) liep het systeem wereldwijd 
uit de hand en verdampten duizenden miljarden euro’s op de beurzen. Van lan-
den als Frankrijk staat de internationale kredietwaardigheid op de tocht. Waren 
aanvankelijk slechts enkele landen het doelwit van speculaties van de financiële 
wereld met schatkistpapier en staatsobligaties, ook de rentes van sterke landen 
als Finland en Oostenrijk liepen in 2011 op. Zelfs Nederland bleef niet buiten 
schot, mede vanwege de enorme hypotheekschuld. Die bedroeg in 2010 107 
procent van het bruto binnenlands product, tegenover 60 procent in 2000.*
Deze crises werken door op de reële economie en we spreken van de ernstigste 
crisis sinds de jaren dertig. De financiële autoriteiten kunnen de ingeslagen weg 
van interventies, garanties en nationaliseringen moeilijk verlaten en dus worden 
alle begrotingsdisciplines in de context van deze crisis geplaatst. De ontwikke-
lingen in de zuidelijke Europese landen, met Griekenland als onwillige koploper, 
hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de monetaire systemen zijn.
De crises leren ons ook iets over verbanden. Veel van de groei uit het verleden 
was quasigroei, gebaseerd op zeepbeleffecten. Vastgoedportefeuilles, grondpo-
sities, hefboomeffecten, verrekeningen, (gebrek aan) vertrouwen in de stabiliteit 
van systemen blijken ineens iets met elkaar te maken te hebben. De roep om 
nieuwe bestuursvormen klinkt harder, de eurolanden krijgen er steeds meer 
mee te maken. Burgers gaan beseffen dat bijvoorbeeld de pensioengerechtigde 
leeftijd van een Griekse werknemer iets te maken kan hebben met de waarde 
van hun eigen spaarvoorzieningen. 
Niemand weet hoelang deze recessies zullen aanhouden. Het besef groeit dat 
zich paradigmaveranderingen voltrekken. De econoom Schumpeter, met zijn 
theorie van creative destruction, heeft zich daar scherp over uitgelaten. In zijn 
visie is een afbraakproces een natuurlijke voorwaarde voor nieuwe creativiteit. 
Het gaat bij innovatie niet alleen om incrementele vernieuwing, maar vooral ook 
om systeemverandering en het afbreken van oude werelden. Was dit nu te voor-
zien? Misschien niet in deze mate. Toch zijn er economen die hebben gewaar-

* FD 16 november 2011.
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schuwd voor een crisis als deze. De internationaal befaamde Belgische econoom 
Bernard Lietaer waarschuwde al tien jaar geleden dat we afstevenden op een 
crisis.* Hij voorzag niet alleen het einde van het huidige stelsel, maar schetste 
ook een geheel nieuw perspectief, het ‘scenario duurzame voldoening’ met een 
nieuwe visie op humaniteit, verduurzaming en monetaire verhoudingen.
Met de Crisis- en herstelwet wilde de Nederlandse overheid de economie stimu-
leren. Vooral de sector van de grond-, weg- en waterbouw profiteerde hiervan. 
De beoogde omvangrijke renovatie van de woningvoorraad komt echter maar 
nauwelijks op gang. Mede door afwaarderingen van hun grondposities raken 
ook de corporaties in het nauw. Hun ontwikkelingsactiviteiten zijn te risicovol 
of soms zelfs maatschappelijk onverantwoord. Bovendien is financiering – door 
een forse interventie vanuit Europa – met goedkope, door de overheid gega-
randeerde leningen niet meer mogelijk. Nieuwbouwprogramma’s worden overal 
verminderd en renovaties uitgesteld. 

Conclusies
Uit al deze trends blijkt dat het krachtenveld voor de bouwsector fors aan het 
schuiven is en dat daarmee alle bestaande systemen onder zware druk komen te 
staan. Het openen van het speelveld, zowel voor globalisering als voor sectorale 
verschuivingen, leidt tot ingrijpende veranderingen. Demografie en klimaat zijn 
cruciaal. Maar kansen zijn er ook. Kennis (of liever kennis over kennis) is domi-
nant, mobiel, vluchtig en voor velen toegankelijk.
De internationale kredietcrisis voegt hier een relevant gegeven aan toe. De 
prijseffecten (inflatie en deflatie) zijn nog onzeker, misschien zelfs alternerend. 
De volume-effecten voor de bouw zijn groot en bepalen de ontwikkeling. In die 
context bevinden zich de nieuwe opgaven voor de bouwsector.

* Zie Bernard Lietaer 
(2001) Het geld van 
de toekomst. Zie ook: 
Carlota Perez (2003) 
Technological revolutions 
and Financial Capital. 
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‘Niets in het leven hoef je te vrezen
Je hoeft het alleen maar te begrijpen
Nu is de tijd gekomen om meer te begrijpen
Zodat we minder hoeven te vrezen’
– Marie Curie*

Bij de vormgeving van ruimtelijke processen, zijn er allerlei randvoorwaarden, 
budgettaire overwegingen, eigendomsverhoudingen en inspraakprocessen. Het 
spelersveld is breed en wisselt voortdurend van samenstelling. Ook het aan-
sturingsproces en de bestuurlijke context veranderen steeds. De roep om deze 
processen drastisch anders te organiseren klinkt breder en luider.
In dit overvolle land neemt de spanning tussen de ruimteclaims voor de ver-
schillende functies toe. Er moet ruimte zijn voor Schiphol, voor water, voor 
mobiliteit, voor wonen, voor bedrijvigheid, en het moet ecologisch verantwoord 
en duurzaam. Nederland kampt met enorme ontwikkel- en doorlooptijden van 
ruimtelijke en bouwprojecten – enige decennia is eerder regel dan uitzondering. 
Schokkende voorbeelden zijn de A4 Midden Delfland en de Noord/Zuidlijn van 
de Amsterdamse metro.*
Dit vraagt om andere concepten en een andere aansturing van ruimtelijke pro-
jecten. Na een tijdperk waarin de stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en an-
dere publieke componenten gescheiden werden georganiseerd, is er nu behoefte 

Schiphol: ruimte-
claim in de Rand-
stad.

* Marie Curie (1867-1934) 
was een Frans-Poolse 
schei- en natuurkundi-
ge. Ze won de Nobelprijs 
voor de natuurkunde 
(1903) en voor de 
scheikunde (1911). Zie 
M. Benarde (1973) Our 
Precarious Habitat.

* Bas Soetendorst (2011) 
Het wonder van de 
Noord/Zuidlijn.
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aan coherentie in het beleid van de publieke actoren. Ook is samenhang nodig 
tussen deze spelers – kortom herijking van de aansturing.
Momenteel domineren doorgedraaide systemen en problemen zoals enorme 
verkeerscongestie, het steeds slechter presteren in de internationale concurren-
tie en afnemend contact met burgers. De politieke druk is groot om de processen 
rond megaprojecten anders te organiseren, na forse budgettaire en termijnover-
schrijdingen. In het post-bouwfraudetijdperk klinkt de roep om het professio-
naliseren van zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap. Er is 
groeiend bewustzijn dat een herijking nodig is van de keten in de ontwerpfase, 
de bouwfase en de exploitatiefase, om stijgende opbrengsten voor de samenle-
ving (increasing returns) te realiseren. In de zogenaamde aansprakelijkheidslad-
der (ladder of liabilities: aansprakelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en 
-nemer) van projecten is een beweging te zien naar integraler, meer samen en 
meer risico’s.
Globale ontwikkelingen krijgen steeds meer invloed. Het voor de hand liggende 
voorbeeld is de klimaatverandering met de gevolgen voor de waterhuishou-
ding. In snelgroeiende economieën van landen als China, India, Brazilië en Korea 
neemt de vraag naar grondstoffen snel toe – een heroverwegingsproces is daar-
mee onontkoombaar: remaking the way we make things, is de ondertitel van het 
boek van McDonough en Braungart over cradle tot cradle.*
Deze veranderingen zijn niet alleen maar van de eerste orde of incrementeel, 
maar raken de uitgangpunten van de systemen. Zulke systemische veranderin-
gen noemen we paradigmaverschuivingen. Zij gaan vaak gepaard met crises: 
schuldencrisis, ecologische crisis, monetaire crisis, kredietcrisis, waardecrisis, 
landencrisis, vastgoedcrisis. Ze zijn er allemaal en we bedenken steeds nieuwe 
woorden. Met deze stelselveranderingen verandert ook de besturingsfilosofie.
Een nieuwe besturingsfilosofie kan wortelen in het bewustzijn dat ruimtelijke 
processen samenhangen met economische en sociaal-culturele processen, die 
op hun beurt weer nauw verbonden zijn met megatrends en globale ontwikke-
lingen. Maar wel decentraal waar het decentraal kan. Daarbij is cocreatie in het 
ruimtelijk domein de nieuwe uitdaging. Cocreatie is gebaseerd op het zelforgani-
serend vermogen van belanghebbenden, in een integrale context van economie, 
ecologie en mobiliteit. Deze samenwerking is al langer een vertrouwd beeld 

in de maakindustrie, bijvoorbeeld 
bij Lego en het ontwikkelen van 
apps voor de mobiele telefoon. Een 
interessant voorbeeld is ‘Apps voor 
Nederland’ een landelijke wedstrijd 
die ontwikkelaars en ondernemers 
uitdaagt om toepassingen voor 
bijvoorbeeld web, mobiele telefoons 
of sociale media te maken met open 
data. De overheid en het bedrijfsle-
ven beschikken over grote hoeveel-
heden informatie over onder andere 

Logo Apps voor 
Nederland.

* Zie W. McDonough 
en M. Braungart (2002) 
Cradle to cradle – Rema-
king the way we make 
things.
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milieu, demografie, educatie en infrastructuur. Deze data kunnen economische 
en maatschappelijke waarde hebben, maar zijn nu om politieke, commerciële of 
technische redenen vaak niet beschikbaar voor het publiek. ‘Apps voor Neder-
land’ wil overheidsdata kapitaliseren, door hun beschikbaarheid te vergroten en 
door ondernemers en ontwikkelaars op het bestaan ervan te wijzen en zo tot 
nuttige applicaties te komen.

Samenhang en systeemveranderingen
Economendebatten over huidige crisis gaan vaak over Kondratieff-cycli evenals 
over het concept van de Oostenrijkse econoom Schumpeter over creative des-
truction: de oude orde vernietigt zichzelf en maakt daarmee ruimte voor nieuwe 
creaties. De Kondratieff-cycli hebben bekendheid gekregen door toedoen van 
Schumpeter en diens formulering van de ondernemingscyclus. Volgens Schum-
peter zijn innovatie en ondernemerschap de motor achter continue vernieuwing 
van en in het kapitalistisch productiesysteem. Soms clusteren die innovaties zo-
danig dat zij de bestaande economische en maatschappelijke ordening volledig 
overhoop halen én de grondslag leggen voor een nieuwe manier van produce-
ren, werken en organiseren.
Bij de Algemene Beschouwingen over de Miljoenennota in 2011 werd het 
kabinet en in het bijzonder de premier gebrek aan leiderschap en visieloosheid 
verweten. Een Miljoenennota van het vorige kabinet uit 2007 bevatte het vol-
gende fragment: ‘Positief aan de huidige hoge olie- en energieprijzen is dat ze 
het gebruik van alternatieve energiebronnen stimuleren en gebruikers prikkelen 
tot een zuiniger gebruik. (...) Ter illustratie: halverwege de negentiende eeuw 

Klassieke olieraf-
finaderij. Achter-
haalde energievoor-
ziening?
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maakte men zich grote zorgen over het uitsterven van de walvissen. Walvisolie 
was toen namelijk de meest gebruikte energiebron voor verlichting. Pas nadat 
de prijs van een vat walvisolie naar een nieuw record was geklommen, werd de 
eerste aardolieput geslagen. Het (bijna) uitsterven van sommige walvissoorten 
was ecologisch een ramp, maar het licht ging niet uit in de negentiende eeuw: de 
hoge prijzen zorgden ervoor dat alternatieve energiebronnen werden aange-
boord.’* 
Hadden beleidsmakers iets langer over deze zinsneden nagedacht, dan was hun 
wellicht geen gebrek aan leiderschap verweten. Integendeel zelfs, dan was het 
mogelijk geweest een visie neer te leggen.

Shell: start up in schelpenhandel
Shell was actief in de schelpenhandel, in een tijd dat iedereen op zoek was 
naar een alternatief voor walvisolie. Aardolie en in het bijzonder kerosine 
leek zo’n alternatief – alleen leverde het kraken een bijproduct op dat te 
brandbaar bleek om als lampenolie te gebruiken, namelijk gasoline. Dit bij
product bleek wel anderszins toepasbaar, namelijk als middel tegen luizen. 
En het bleek als brandstof buitengewoon geschikt als alternatief voor de in 
zijn actieradius beperkte stoomlocomotief: de interne verbrandingsmotor. 
Ford hielp daarop de Shells en BP’s van deze wereld een handje: een auto 
voor iedereen in elke kleur – mits die zwart was. Ook overheden hielpen hen 
door in de volgende decennia miljarden te investeren in wegen.

Auto’s, massapro-
ductie, massacon-
sumptie.

* Miljoenennota 2007, 
paragraaf 2.2 De Ne-
derlandse economie in 
vogelvlucht.
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Zo ontvouwde zich over een periode van decennia wat economen de vierde 
Kondratieff noemen: een tijdperk waarin fossiele brandstoffen en synthetische 
materialen tot de belangrijkste productiefactoren uitgroeiden. Waarin auto’s, 
dieselmotoren en vliegtuigen alom opgang maakten en waarin massaproductie 
en massaconsumptie gaandeweg de norm werden.

De huidige crisis wordt vaak vergeleken met die in de jaren dertig. Ook toen 
vond een breuk plaats tussen een oude en een nieuwe golf, tussen oude en 
nieuwe manieren van produceren, werken en organiseren. En wat te denken 
van de spoorweggekte, railroad mania, in Engeland rond 1845? Stukjes spoor-
wegaandelen werden verhandeld zoals de afgelopen jaren slechte (subprime) 
hypotheken van hand tot hand gingen. De Engelse overheid zag zich genood-
zaakt maatregelen te treffen om een systeembank, de Bank of England, overeind 
te houden om een nationale ramp te voorkomen.
Monodisciplinair denken overheerst: economie, sociologie en technologie – om 
maar enkele voorbeelden te noemen – worden als gescheiden werelden gezien. 
Gerenommeerde economen zoals de langegolvendenkers Christopher Freeman 
en Brian Arthur wijzen echter op de samenhang tussen technologie, economie 
en sociologie en betogen dat die wisselwerking ten grondslag ligt aan de lange 
economische golven. Technologische innovaties leiden tot veranderingen in 
productieprocessen en in de manier waarop die georganiseerd en gefinancierd 
worden. Die veranderingen nopen op hun beurt tot veranderingen in de manier 
waarop een samenleving geordend is met onder meer wetgeving en sociale ar-
rangementen.

Auto bepaalt ruimtelijke inrichting
Ooit domineerden de spoorwegen het landschap en leidde het aanleggen 
van stations tot de ontsluiting van nieuwe gebieden en de transformatie 
van een negorij in een welvarende gemeenschap. Ooit vielen wonen en 
werken samen; tot de prijs van auto’s en de beschikbaarheid van infrastruc
tuur het mogelijk maakten om massaal te forensen en bij de inrichting van 
de ruimte onderscheid te maken naar Vinexwijken en bedrijventerreinen 
of, zoals in talloze landen om ons heen, een hoofdwegennet en een onder
liggend wegennet (denk aan de Italiaanse Autostrade of de Franse Sociétés 
d’autoroutes). 

De reden waarom het begrip lange golven gebruikt wordt is evident: tussen de 
ontdekking van gasoline, de uitvinding van de interne verbrandingsmotor en het 
tot wasdom komen van een daarop geënte samenleving (Nederland Distributie-
land bijvoorbeeld) liggen ettelijke decennia. 
De Venezolaans-Britse econoom Carlota Perez analyseert de dynamiek van 
lange golven in haar boek ‘Technological Revolutions and Financial Capital’ 
(2002). Zij gaat in op de mechanismen achter het ontstaan en de opeenvolging 
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van lange golven. Perez onderscheidt productief kapitaal en financieel kapitaal. 
Het eerste is geld dat aangewend wordt voor productiefaciliteiten, scholing van 
medewerkers, en dergelijke. Het tweede is het geld van de vermogenden van 
deze wereld. Tussen beide vormen van kapitaal is een belangrijk verschil: pro-
ductief kapitaal hoopt zich met het tot wasdom komen van een golf op in machi-
nes, vastgoed, mensen en kennis. Financieel kapitaal daarentegen is footloose: 
beleggers kunnen hun geld via de beurs op ieder gewenst moment realloceren 
op zoek naar aandelen die meer rendement opleveren. Perez stelt dat naarmate 
een golf volwassen raakt, winsten en meeropbrengsten afnemen en productief 
en financieel kapitaal divergeren doordat beleggers beter renderende investe-
ringsmogelijkheden zoeken. Die mogelijkheden bieden zich aan in de vorm van 
innovatie en nieuwe technologieën. Maar doordat iedereen mee wil profiteren 
ontstaat overinvestering, met een economische dip als gevolg. Opnieuw op zoek 
naar investeringsmogelijkheden breekt vervolgens een fase aan van ‘geld maken 
met geld’ via financiële innovaties. Dit is precies wat nu plaatsvindt.
Microsoft-topman Bill Gates* zei ten tijde van de internetzeepbel van rond de 
millenniumwisseling: ‘Luister dombo’s, natuurlijk gaat het om een zeepbel maar 
jullie snappen het niet. Die zeepbel trekt zo veel kapitaal naar de internetin-
dustrie dat het de innovatie steeds meer zal aanjagen.’ En dat is precies wat 
er de afgelopen jaren is gebeurd: de banken en de verzekeringssector omarm-
den internet en produceerden tal van financiële innovaties. Zo wordt geld met 
schulden gemaakt door slechte hypotheken te verkopen en de onderliggende 
schuldpapieren opnieuw te verhandelen. Japan kende een vergelijkbaar proces 
met landprijzen.

Wij zijn geneigd om de schuld van de crisis bij de banken te leggen, bij het ‘grote 
graaien’. De vraag is of dat terecht is. Zoals gezegd zijn langegolvendenkers van 
mening dat economie en maatschappij vervlochten zijn. Heeft het Nederlandse 
bedrijfsleven in de afgelopen jaren niet het Rijnlandse model ingeruild voor het 
Angelsaksische – aldus meer ruimte gevend aan shareholders value in plaats van 
stakeholders value? Ook in onze wetgeving zitten constructies die geldschepping 
door het aangaan van schulden bevorderen. Zo bevoordeelt de vennootschaps-
belasting vreemd vermogen boven eigen vermogen – waardoor de veerkracht 

van veel bedrijven structureel ver-
zwakt is. Voor de eigenhuisbezitter 
is, door de wijze waarop de inkom-
stenbelasting georganiseerd is, het 
huis met zijn hypotheek een bron 
van inkomsten – een tophypotheek 
biedt nog steeds riante aftrekmoge-
lijkheden.
Sommige innovaties kunnen leiden 
tot nieuwe manieren van produceren 
en organiseren. Alleen ontwikkelt 
een nieuwe golf zich binnen maat-

De chip, fundamen-
tele innovatie. 

* Thomas Friedman 
(2005) De aarde is plat.
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schappelijke en juridische arrangementen van de tot dan toe dominante golf. 
Zo ontstaan breukvlakken: de crisis in de jaren dertig, de spoorweggekte in de 
negentiende eeuw, en de (financiële) crisis die de wereld momenteel teistert. 

Het informatietijdperk
De Spaanse socioloog Manuel Castells analyseerde de golf die zich nu aandient 
al in de jaren negentig. In 1996 publiceerde Castells een lijvige studie over het 
informatietijdperk en de netwerksamenleving – met de chip als constituerende 
innovatie en internet als transport- en communicatie-infrastructuur.* Deze nieu-
we golf is de afgelopen decennia de kinderschoenen ontgroeid door toedoen van 
de dominante spelers in de vigerende golf. Na de oliecrisis in de jaren zeven-
tig is de auto-industrie drastisch veranderd door een combinatie van Japanse 
managementmethoden (onder andere krap voorraadbeheer en total quality), het 
gebruik van I(C)T (zowel in de auto zelf als in productieprocessen) en de globa-
lisering van fabrieken en productiefaciliteiten – mogelijk gemaakt door vroege 
vormen van digitale telecommunicatie. In de olie-, energie- en petrochemische 
industrie is hetzelfde gebeurd: ICT heeft op grote schaal haar intrede gedaan om 
productieprocessen te optimaliseren, te besturen en te controleren. 
Ook in de financiële sector (banken en verzekeraars) heeft ICT sinds de jaren 
zeventig opgang gemaakt. ICT heeft hier de ‘casino-economie’ mogelijk gemaakt 
die ten grondslag ligt aan de huidige financiële crisis. Nieuwe financiële produc-
ten zijn bedacht en via internet verhandeld. Met een complexiteit en een snel-
heid die de bestaande institutionele kaders verre te boven gingen en toezicht-
houders het nakijken gaven.
Denken in termen van lange golven biedt mogelijkheden voor leiderschap en 
het ontwikkelen van visie op de toekomst. Lange golven ontwikkelen zich in 
een historische context: aardolie als alternatief voor de steeds schaarsere en 
duurdere walvisolie. Lange golven zijn geënt op selectieve zoekprocessen. 
Mensen bekijken de wereld door een bepaalde bril en zoeken oplossingen voor 
vraagstukken door die bril. Nadere analyse van aardolie bijvoorbeeld leidde tot 
talloze toepassingen en mondde uiteindelijk uit in een op fossiele brandstoffen 
gebaseerde samenleving. 
In de huidige sociaal-economische situatie spelen vergrijzing en demografische 
krimp een grote rol. Is het raar om te denken dat ICT in de zorg en het onderwijs 
van doorslaggevend belang wordt? Waar halen we anders de handen vandaan 
om te voorzien in de stijgende vraag naar zorg door toedoen van de dubbele 
vergrijzing: het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren daalt. De vraag 
naar zorg neemt nog verder toe doordat mensen langer leven. Nederland is 
klein, maar in een land als Canada met zijn grote afstanden, heeft digitalisering 
in de zorg en het onderwijs reeds een grote vlucht genomen. 
De Wet van Moore houdt in dat in de ICT ongeveer iedere twee jaar de rekenca-
paciteit van chips verdubbelt en de prijs halveert. Chips worden steeds kleiner, 
kunnen steeds meer en worden steeds goedkoper. Is het raar om te denken dat 
nanotechnologie de komende decennia zal doorbreken? Is het raar om te denken 

* Manuel Castells (1996) 
The Rise of the Network 
Society.
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dat RIFD (Radio Frequency Identification) en aanverwante technologieën de 
komende jaren een enorme opgang zullen maken? Dat computerspelvormen 
(serious gaming) zich zullen ontwikkelen tot een economische sector van bete-
kenis en bijvoorbeeld in het onderwijs, de bouw en de gebiedsontwikkeling een 
belangrijke rol gaan spelen? 

Instrumenten hebben in de wetenschap meerdere malen voor doorbraken ge-
zorgd. Is het raar om te denken dat initiatieven als LOFAR (Low Frequency Array, 
lage frequentie telescoop) gekoesterd moeten worden? Dat ICT in de astronomie 
tot nieuwe doorbraken in kennis en kennisontwikkeling kunnen leiden? Zo heeft 
de biotechnologie door toedoen van ICT een enorme vlucht genomen. In de 
gezondheidszorg is een trend in opkomst naar preventie. De levenswetenschap-
pen spelen daarin een belangrijke rol, mede door toedoen van ICT en alle daarbij 
behorende mogelijkheden van dataopslag, data-analyse en datamining.
Lange golven kunnen de problemen en de schaarste van een voorgaande golf 
als aangrijpingspunt hebben. De zoektocht naar alternatieven voor walvisolie 
kwam voort uit toenemende schaarste – immers: voor een alternatief voor een 
schaars goed is per definitie een markt. Aan de vooravond van het tijdperk van 
de fossiele brandstoffen maakte niemand zich zorgen over schone lucht of de 
beschikbaarheid van olie. Nu denken we over het beprijzen van CO2-uitstoot en 
maken we ons zorgen over peak oil – het moment waarop de prijzen van fos-
siele brandstoffen fors gaan stijgen omdat het winnen steeds kostbaarder wordt. 
Is het raar om te denken dat duurzaamheid en in het bijzonder de reductie van 
de CO2-voetafdruk en het benutten van niet-fossiele energiebronnen (water, zon, 
wind) bepalend worden in de nieuwe golf?
Klimaat en water zijn kernthema’s van deze tijd. Nederland is een dichtbevolkt 
deltaland met een navenante complexiteit. Een groot deel van de wereldbevol-
king leeft ook in delta’s. Is het raar om te denken dat deltawetenschappen en 
deltatechnologie een exportartikel van Nederland kunnen worden? Nederland 
heeft zichzelf de naam ‘Nederland Distributieland’ toebedeeld. Is het raar om te 
denken dat Nederland een proeftuin bij uitstek kan zijn voor duurzame logistiek, 
voor slimmer en schoner transport met behulp van ICT?

‘Production capital is pathdependent while financial capital is 
fundamentally footloose and flexible.’
– Carlota Perez (2002)*

In de analyse van Perez ligt divergentie tussen productief kapitaal en financieel 
kapitaal ten grondslag aan crises en de transitie van een oude naar een nieuwe 
golf. Het omgekeerde is ook het geval: Perez stelt dat een nieuwe golf pas echt tot 
wasdom komt als er sprake is van synergie tussen beide vormen van kapitaal – 
als ondernemers en beleggers (als representanten van financieel kapitaal) dezelf-
de kant op kijken en hetzelfde beeld hebben over waar en waarin te investeren.

* Carlota Perez is een 
Venezolaans-Britse 
onderzoeker op het 
gebied van technologie 
en socio-economische 
ontwikkeling. Zie haar 
publicatie Technological 
revolutions and techno-
economic paradigms 
(2009).
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Die stelling roept de vraag op hoe Nederland in de toekomst geld kan verdienen. 
Wat worden de belangrijke sectoren? In het voorgaande zijn er verschillende 
genoemd. Eén ding hebben ze gemeen, namelijk kennis – de nieuwe golf is de 
wereld van de kenniseconomie en dat vereist investeren in onderwijs om men-
sen slimmer te maken. Daarbij vragen vooral achterstandssituaties om kleinere 
klassen en andere onderwijsvormen – anders segregeert Nederland en creëert 
het verloren groepen. 

Deze stelling roept nog een vraag op, namelijk naar waarde en waarden. In het 
verleden gold de gouden standaard: de waarde van geld was gekoppeld aan een 
tegenwaarde in reële entiteiten, veelal goud. In Duitsland en Engeland sloeg na 
de Eerste Wereldoorlog hyperinflatie toe, doordat de oorlog achteraf gefinan-
cierd moest worden. Om decennia later die situatie te voorkomen, werd in 1944 
het akkoord van Bretton Woods gesloten. In de veronderstelling dat de Verenig-
de Staten de oorlog zouden winnen, koppelden tal van landen hun munteenheid 
aan de dollar, met een vaste waarde van 35 dollar per ounce. Dit hield stand tot 
1973, toen de regering Nixon de geldpersen aanzette om de Vietnam-oorlog te 
kunnen financieren. De pariteit tussen dollar en goud werd nietig verklaard en 
het fundament onder de waarde verdween.
Een extra complicerende factor: verschuivende golven betekenen ook verschui-
vende waardestelsels – in de jaren zestig kocht je vijf auto’s voor de prijs van 
één computer, in de jaren negentig twintig computers voor de prijs van één auto. 
Wat is waarde?
De crisis vraagt om herijking. ICT en internet hebben een virtuele wereld gecre-
eerd en de relatie tussen waardecreatie en de reële wereld verdwijnt. Daardoor 
rijst de vraag naar monetaire innovatie, naar nieuwe monetaire concepten die 
verankerd zijn in reële entiteiten. Daarnaast is een nieuwe financiële struc-
tuur wenselijk. Wat te denken van het in ongerede geraakte onderscheid tussen 
nutsbanken en handelsbanken? Die scheiding bood ruimte aan een consumentge-
dreven onderscheid tussen behoudend en veilig sparen met overheidsgaranties 
enerzijds en risicovolle spaarvormen en beleggingen zonder overheidsgaranties 
anderzijds.

Iedere golf is geënt op een bepaalde 
manier van kijken en denken. En 
iedere golf biedt nieuwe mogelijkhe-
den om de economie en samenleving 
te bezien en organiseren. Hoe ver-
schilt een nieuwe bril van de oude 
kijk? Een aantal voorbeelden:
•  overheden en bedrijven betalen 

jaarlijks miljoenen aan energiekos-
ten terwijl gebouwen ook energie 
kunnen opwekken en inkomsten 
kunnen genereren; 

We moeten investe-
ren in onderwijs om 
mensen slimmer te 
maken.
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•  wij lijden een enorm productiviteitsverlies door iedere dag uren in de file te 
staan, terwijl veel werk ook thuis gedaan kan worden; 

•  een webcam kan bedrijfseconomisch gezien een alternatief zijn voor het werk-
overleg en het gesprek bij de koffieautomaat;

•  (meer) thuiswerken kan een enorme besparing opleveren in vastgoed (werk-
plekken en parkeerplaatsen), in het beheer en onderhoud daarvan, en tal van 
knelpunten in kinderopvang en onderwijs oplossen;

•  wereldwijd is een enorme afvalberg ontstaan doordat wij producten zo ont-
werpen dat de verpakking de inhoud overleeft en slecht is te hergebruiken;

• in de Stille Zuidzee ligt een eiland van plastic zo groot als half Europa;
• afval kan ook voedsel zijn, mits producten anders worden ontworpen;
•  wij denken bij nieuwbouw en gebiedsontwikkeling in termen van stichtings-

kosten, terwijl beheer en onderhoud, bezien over de totale levensduur van 
gebouwen, veel meer kosten;

•  geld kan gemaakt worden door anders te denken en kijken en anders te orga-
niseren;

•  ouderen en jongeren worden ruimtelijk gescheiden, in een tijd waarin zowel 
eenzaamheid als normen en waarden kernthema’s zijn; 

•  integratie kan aan beide vraagstukken (eenzaamheid en waarden en normen) 
een positieve bijdrage leveren, en het beroep op professionals in de zorg en 
het onderwijs verkleinen. 

Iedere golf heeft zijn eigen maatschappelijke ordening, ook in politiek opzicht. 
De accijns op benzine, diesel en alcohol levert de schatkist jaarlijks miljoenen 
op, net als de belasting op nieuwe auto’s. Durven de oude sociale partners echte 
systeemwijzigingen wel aan? Bij een hoge arbeidsinkomensquote zijn looneisen 
uit den boze. En bij dalende bevolkingsaantallen, vergrijzing en een stijgende 
levensverwachting is pensionering met 65 onbetaalbaar. Durven bedrijven en 
managers het aan de stap te maken van inputsturing en werknemers die aan-
wezig zijn, naar outputsturing en elders werkende medewerkers? Of blijven we 
polderen – tot het niet meer hoeft? 
Voorsprong kan een remmende werking hebben. China legt in enkele jaren 
13.000 kilometer hogesnelheidslijn aan. Nederland deed ruim 40 jaar over 

acht kilometer snelweg A4 Midden 
Delfland. Staat Nederland nog op 
de wereldkaart wanneer de vijfde 
Kondratieff-golf tot wasdom is geko-
men? Haast is geboden. Visie, leider-
schap en lef zijn nodig. Alle hens aan 
dek. Ook de jongeren.

Jongeren denken en 
organiseren anders. 
(Foto: Daphne de Bruijn)
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Nieuwe gemeenheden
Het bestuurlijke landschap is volop in beweging – in de politiek, maar ook in het 
monetaire systeem, in de wereld van ruimtelijke processen, het onderwijs en 
de zorg. Systeemsprongen kondigen zich aan. Maakt bijvoorbeeld de brandstof-
economie als drager van de vierde Kondratieff-golf plaats voor een duurzame 
economie?
De vraag rijst of ook het bestuurlijk systeem aan een heroverweging toe is. Kan 
het bestuurlijke kader nog wel zo’n substantieel deel van de economie aan, of zijn 
we toe aan iets nieuws? In de Verenigde Staten is ‘vrijheid’ een ontastbaar goed – 
maar de overheid stevent af op een faillissement. China laat het omgekeerde zien 
– beperkte vrijheden en het grootste staatswelzijnsfonds van de wereld.

De nieuwe meent
Soms ligt in de geschiedenis de kiem van vernieuwing. Zo komt in veel steden 
en dorpen in ons land ‘meent’ voor in de naam. De meent was aanvankelijk een 
soort niemandsland, onverdeeld, het was van de hele gemeenschap. Een boer 
mocht daar tijdelijk zijn schapen laten grazen, maar het was ook een speelter-
rein en het oogstfeest werd er gevierd. Het was geen eigendom van de overheid, 
en niet van een particulier. Net zoals de lucht en de regen en oorspronkelijk ook 
de universiteit van ons allemaal zijn. Achter het woord meent ging gemeen-
schapszin schuil. Later wisten mensen zich geen raad met grond ten algemenen 
nutte, er moest bij het kadaster toch iets staan. Zo raakte het eigendom geïnsti-
tutionaliseerd. 

Nederland deed  
40 jaar over acht 
kilometer snelweg. 
(Animatie verkeersplein 
A4: Rijkswaterstaat)
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Deze vorm van beheer biedt verrassende perspectieven voor de vraagstuk-
ken van deze tijd. In zijn recente en goed ontvangen boek ‘De utopie van de 
vrije markt’ wijdt Hans Achterhuis hier een apart hoofdstuk aan.* Hij noemt het 
‘gemeenheid’. 

Taal op internet
In de wereld van ICT en internet speelt een soortgelijk fenomeen. Van wie is 
de standaard eigenlijk, van wie is de taal? Als internet letterlijk alles over de 
wereld verbindt, dan zouden de verbindende systemen toch ten algemenen 
nutte moeten zijn? De enorme macht door het beheren van software door 
Microsoft laat zien hoezeer de werkelijkheid hiervan af wijkt. Wie ontwikkelt 
de meent voor internet? Dit is een ingewikkelde opgave: men zegt wel ‘Als je 
moet betalen, is het voor een product, maar als je het gratis krijgt ben je zelf 
het product.’ Er klinkt hosanna voor sociale media en Apple, wiens macht 
evenzeer immens is. Wegbereiders van een virtuele meent zijn ze niet.

In bestuurlijke en ruimtelijke processen komen zelforganisatie en cocreatie meer 
en meer op. Soms ontstaat gemeenschapszin – bewoners van een stadswijk ver-
binden zich en nemen zelf de organisatie ter hand. Zo ontstaan er meenten voor 
het algemene nut.
Een sector die jarenlang ten algemenen nutte is geweest is de monetaire sector. 
De sector ontstond ooit als vervanging van de ruil in natura. Een nieuw verbin-
dingsmiddel zag het leven: geld. Het algemene nut stond niet toe dat hiermee 
werd geknoeid. Nauwkeurig vastgestelde gouden standaards beveiligden het 
geldstelsel. De valsemunter werd levend gekookt in hete olie, want bad money 
drives out good money. Na vele stelselwijzingen vervaagde het besef van alge-
meen nut en omarmden bankiers het Angelsaksische model. De geldcreatie steeg 
naar absurde hoogte, en wizkids (quants) verkochten vanachter hun beeldscher-
men met hun onnavolgbare wiskundige formules alles wat los en vast zat, van 
huizenleningen in Detroit, tot de staatslotto in Griekenland. De toezichthouders 
stonden in hun hemd.
De huidige economische systemen zijn zo ingericht dat de toegevoegde waarde 
in ketens – ooit waren die reëel in plaats van virtueel – uitmonden in het nati-
onale inkomen. Dat geldt dus ook voor zeepbellen in de economie. Zo lijkt de 
bijdrage van de bancaire sector aan de economie op zijn minst voor een groot 
deel oneigenlijk te zijn geweest. Dat impliceert dan ook dat de bijbehorende 
groei van het publieke domein een zeepbel was, denk aan de achteraf riskante 
grondexploitaties van gemeenten, vooral in Vinex-gebieden. 
Ondertussen lijkt de bancaire sector losgeslagen van elke vorm van sturing. Na 
de reddingsoperaties en stoere taal van politici als de Amerikaanse president 
Obama en toenmalig minister Wouter Bos over het beteugelen van de bonussen 
lijkt de oude geest weer teruggekeerd.* Bedrijven in de financiële sector maak-
ten alweer winst terwijl de reële economie nog in zwaar weer verkeerde. Een 

* In het najaar van 2011 
ontstonden tegenbe-
wegingen zoals Occupy 
Amsterdam.

* Hans Achterhuis (2010) 
De utopie van de vrije 
markt.
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merkwaardige tegenstelling, of hebben de quants ook hier iets op gevonden? 
De monetaire crisis heeft de interesse gewekt voor monetaire innovaties die 
meer gericht zijn op duurzaamheid. Je zou dit domein de meenten van de finan-
ciële sector kunnen noemen.
Zo ondersteunt het betaalwezen de rest van de economie. Het zou vanwege deze 
basisfunctie uit de economie moeten worden getild. De bancaire sector is dan van 
niemand, en dus van ons allemaal: de monetaire meent. De verwevenheid met 
grondbezit en vastgoedportefeuilles wordt dan ook van een andere orde.
Duurzamer, maatschappelijker. Op de grote vastgoedbeurs Provada 2011 in 
Amsterdam was voor het eerst een pleintje gereserveerd voor ‘maatschappelijk 
vastgoed’. Jarenlang hebben de grote vastgoedondernemingen deze omvangrijke 
sector over het hoofd gezien. Misschien moet dit pleintje groter gemaakt worden. 

De oude vertrouwde nutsspaarbank
De metafoor van de meent heeft een schaduwzijde. 
Soms verloederde de meent (commons) zozeer dat er, 
in de woorden van de Amerikaanse ecoloog Garrett 
Hardin een ‘Tragedy of the commons’(1968) ontstond. 
Het individuele belang oversteeg het collectieve. In de 
speltheorie is dit verschijnsel bekend met een per saldo 
negatieve collectieve balans. Wat de bancaire sector 
heeft laten zien lijkt sterk op de tragedie van Hardin. 
Modellen werken alleen als de cultuur verbondenheid 
toelaat, en dan werken ze positief. Lees de statuten van 
de oude nutsspaarbank er nog maar eens op na.

De conclusies zijn duidelijk. De Kondratieff-cycli zijn gebaseerd op creative des-
truction. De fossiele brandstofeconomie heeft een enorme impuls aan de wereld-
economie gegeven, maar dreigt nu het nieuwe spook te worden. Problemen met 
emissies, opwarming en vervuiling zijn enorm.
ICT heeft een ongekende groei doorgemaakt waardoor de financiële sector kon 
exploderen. Het einde van deze expansie is nog lang niet in zicht. De introductie 
van fenomenen als cloud computing, nanotechnologie, permanent online, heb-
ben grote gevolgen voor de arbeidsverhoudingen, de organisatie van processen 
en daarmee ook voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Dankzij ICT kon de afstand groeien tussen productief kapitaal (kapitaal in 
hardware en machines) en financieel kapitaal (kapitaal in en om het kapitaal). 
Hierdoor zijn immense economische zeepbellen ontstaan. Daarnaast zijn in veel 
economieën de basisregels van verantwoord beheer niet gevolgd en dreigen nu 
complete staten om te vallen. 
De roep om nieuwe, duurzame verhoudingen, nieuwe gemeenheden en cocre-
atie wordt steeds luider. Onderwijs en vernieuwing van onderwijsvormen zijn 
noodzakelijk om uit de impasse te komen.

Nutsspaarbank, Den Haag.
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‘Dorp Oostenrijk ruilt bouwgrond voor kinderen’ 
– NRC Handelsblad 9 maart 2009
(nieuwe inwoners krijgen gratis bouwgrond, als zij beloven voor  
nageslacht te zorgen)

Nederland differentieert in de komende decennia. Analyses van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) laten zien dat de Randstad jonger, voller, allochtoner 
en internationaler wordt terwijl de grensregio’s een grijzer en leger karakter krij-
gen.* Dat laatste komt door demografische krimp en structureel dalende bevol-
kingsaantallen, en tegelijkertijd een veranderende bevolkingssamenstelling: ver-
grijzing (meer ouderen), ontgroening (minder jongeren) en verkleuring (migratie 
en integratie).* Sommige regio’s worden hard getroffen, zoals Limburg, Zeeland 
en Noord-Nederland.* Inmiddels is wel duidelijk dat ook gemeenten en gebieden 
in de Randstad met krimp kampen. Andere gebieden anticiperen op krimp door 
bijvoorbeeld hun woningprogrammering aan te passen. 
Er zijn diverse soorten krimp: demografische krimp, economische krimp, krimp 
op deelgebieden zoals aantallen leerlingen, krimp van de beroepsbevolking. 
Demografische krimp werd lang ontkend, economische krimp wordt gevreesd, 
op krimp van de beroepsbevolking wordt nauwelijks geanticipeerd. Toch neemt 
de beroepsbevolking af. Vooral in de sfeer van werkervaringskennis is dit een 
probleem. Voor geologen is krimp het verlies aan bruikbaar land door klimaats-
problemen. Derhalve gebruikt men wel de term dubbele krimp: minder land 
en minder mensen op dat land. Een nieuwe term is kredietkrimp, de contractie 
van kredietverlening. Monetaire autoriteiten dwingen financiële instellingen en 
banken tot veel stringentere kredietverlening. Inmiddels werken overheden en 
kennisinstellingen samen in het platform ‘Van meer naar beter’ om de kennisont-
wikkeling over krimp op gang te brengen. 
Groei versus krimp zal in de 21ste eeuw een bepalend vraagstuk zijn. Sinds de 
industriële revoluties in de negentiende eeuw is ons denken gebaseerd op groei 
– groei van de bevolking en groei van de economie. Nu is het noodzakelijk te 
leren denken vanuit krimp. Zo heeft krimp verregaande gevolgen voor duurzame 
gebiedsontwikkeling*, immers alle financieringsmodellen van ruimtelijke proces-
sen zijn geënt op groei.
Demografische krimp heeft ook gevolgen voor het onderwijs. De toestroom in 
het primair onderwijs loopt drastisch terug. Zo zijn er in 2025 in Oost-Groningen 
ongeveer 34 procent minder leerlingen dan nu. Dat heeft enorme consequenties 
voor zowel de financiering als de kwaliteit van het onderwijs. Ook de zorgvraag 
verandert. In de Groningse gebieden neemt de vraag naar ouderenzorg tot 2030 
met 60 procent toe. De productiecijfers van kinder- en kraamafdelingen daaren-
tegen lopen terug. Ondanks meer ouderen krimpt de totale bevolking in verschil-
lende streken waardoor streekziekenhuizen onder druk komen te staan, evenals 
bijvoorbeeld de huisartsenzorg.
Krimp kost geld. De verdienbron, namelijk kwantitatieve groei, droogt op. Ge-
meenten komen voor herstructureringsopgaven te staan die hun draagkracht te 

* Planbureau voor de 
Leefomgeving (2008) 
Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek Regionale 
bevolkings- en allochto-
nenprognose 2007-2025; 
en J. Latten, D. Manting 
(2006) Bevolkings- en 
allochtonenprognose: 
Nederland in 2025 sterk 
geprofileerd.

* W. Derks (et al) (2006) 
Structurele bevolkings-
daling. Een urgente 
nieuwe invalshoek voor 
beleidsmakers.

* Begin 2009 heeft de 
minister van Wonen, 
Wijken en Integratie 
het ‘Topteam Krimp’ 
ingesteld, dat zich 
onder meer boog over 
Groningen. Na de sloop 
van 5500 sociale wo-
ningen in het afgelopen 
decennium, volgt in het 
komend decennium een 
minstens even grote 
afbraak.

* EO Wijers-prijs 2012. 
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boven gaan. Voorzieningen staan onder druk en de afstand tot voorzieningen 
wordt groter. Verloedering van de openbare ruimte ontstaat door leegstand, 
sociale segregatie en stagnerende nieuwbouw. Overheden die krimp onderken-
nen in plaats van bestrijden, zullen investeren in kwaliteit en leefbaarheid. Voor 
tal van beleidsterreinen (onderwijs, zorg, welzijn, arbeidsmarkt en mobiliteit) 
moeten de consequenties dan in beeld worden gebracht. Krimp vraagt om een 
regierol van de provincie, maar het onderwerp is heikel. De toekomst is drei-
gend en een inspirerende visie is de enige mogelijkheid om het maatschappelijk 
debat niet te laten ontaarden in gesteggel tussen conflicterende belangen en 
politiek debacle.

Geen sloop van Ganzedijk
Ganzedijk is een onaanzienlijk dorpje ergens diep in de leegte van OostGro
ningen. Zo’n streek aan de rand van Nederland, waar de bevolking krimpt. 
Een probleem waar de komende jaren de helft van de Nederlandse gemeen
tes mee te maken krijgt. Hoe moeten gemeenten omgaan met leegstand, 
verkrotting, sociale verloedering? Stevig ingrijpen dacht een wethouder van 
Reiderland, de gemeente waar Ganzedijk deel van uitmaakt. Geen halve 
maatregelen, maar heel Ganzedijk tegen de vlakte en teruggeven aan de na
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tuur. De bewoners reageerden woedend. Een golf van mediaaandacht kwam 
los. Aanzwellende eendracht in het dorp. De wethouder moest aftreden. Uit
eindelijk zagen de bestuurders af van sloop. Maar wat nu? Het verhaal over 
de mensen van Ganzedijk en hun strijd, een gevecht om te overleven, begint 
nu pas echt.*

Krimp veroorzaakt concurrentie tussen gemeenten. Hier ligt een taak voor de 
provincie om gemeentelijke samenwerking te bevorderen, de samenhang tussen 
beleidsvelden te bewaken (waar wordt de komende jaren in geïnvesteerd?) en 
een maatschappelijk en bestuurlijk debat over de consequenties van krimp op 
gang te brengen.
Uit verkennende studies over krimp blijkt een aantal ontwikkelingen:
•  structurele bevolkingsdaling is een mondiaal fenomeen dat wereldwijde con-

currentie oproept om de vestiging van inwoners en bedrijven. De concurrentie 
zal zich toespitsen op niet-regiogebonden activiteiten, zoals hoofdkantoren 
van multinationals. Dat vereist dat in regionale ontwikkelingsplannen deze 
regiogebonden activiteiten op de voorgrond komen;

•  de beroepsbevolking krimpt, met gevolgen voor onder meer de mobiliteit. Wel-
vaart wordt afhankelijk van stijgende arbeidsproductiviteit. Bovendien neemt 
de concurrentie om arbeidskracht toe;

•  individualisering en vergrijzing leiden tot een veranderende vraag naar wonin-
gen; naar kleinere woningen en naar levensloopbestendige woningen. 

Krimp veroorzaakt ook een ideologisch probleem: het idee niet langer te groeien 
stuit intuïtief op weerstand, immers alle beleid is gebaseerd op groei. Solidariteit 
komt onder druk te staan: concurrentie tussen gemeenten, tussen provincies, 
tussen landen en wellicht zelfs tussen de generaties. Overheden en bestuur-
ders moeten het vraagstuk eerst onderkennen en erkennen. Wellicht dat een 
ongebonden elite zich sterk moet maken om de vraag van krimp te agenderen. 
Betrokkenheid van de samenleving is nodig bij het zoeken naar oplossingen. 

Schoolgebouw Jan Snel: gebouw krimpt bij leerlingenkrimp
Veel gemeenten kampen met huisvestingsproblematiek van scholen. Er is 
nu nog behoefte aan ruimte, maar leerlingprognoses voor komende decen
nia laten een dalende lijn zijn. Wat te doen? De traditionele benadering biedt 
slechts twee opties; op maat bouwen en aantonen wat er met toekomstige 
overbodige ruimte gedaan moet worden of te klein bouwen en tijdelijk aan
vullen met noodlokalen. Beide verre van ideaal en kostenverhogend, maar 
nieuwe bouwconcepten bieden nieuwe mogelijkheden. 
Het flexibele bouwsysteem van Jan Snel geeft scholen de vrijheid nu naar 
behoefte te bouwen en de overtollige ruimte over een paar jaar weer te her
gebruiken op andere locaties voor dezelfde of andere functies. Geen sloop, 
geen vervuiling, geen afval. 

* Over de herstructu-
rering van Ganzedijk 
is door het VARA-
programma Zembla een 
documentaire gemaakt 
onder de titel ‘De slag 
om Ganzedijk’.
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Bijkomend voordeel is de financiering. Door flexibele financieringsmodel
len wordt het bijvoorbeeld mogelijk te ‘betalen per leerling per jaar’. Deze 
flexibiliteit kan ook in tal van overige sectoren (zelfs de woningbouw) een 
oplossing bieden voor huisvestingsproblemen. 

Kansen door krimp
Krimp biedt ook kansen: 
•  een krimpende bevolking oefent minder druk uit op schaarse goederen, zoals 

milieu, natuur, openbare ruimte. Een oudere krimpende bevolking heeft een 
ander economisch patroon, met bijvoorbeeld meer vraag naar recreatieve 
voorzieningen;

•  krimp kan duurzaamheid bevorderen – bijvoorbeeld door het bundelen van 
wonen, werken, mobiliteit en ruimte; 

•  krimp vraagt om andere verdienmodellen in de ruimtelijke ordening. Immers: 
verdienen aan bouw is niet langer gangbaar. Wat worden de nieuwe waarde-
dragers? Mogelijk is krimp in een levenscyclusmodel veel beter te financieren 
dan in een traditioneel model;

•  voor de financiering van herstructurering van regio’s zijn private partijen 
nodig op basis van een gezond businessmodel. Denk aan de bundeling van niet 
alleen openbaar vervoer, maar alle vervoersstromen;

•  kansen zijn er wellicht ook in het aanwenden van vrijvallende bouw- of 
landbouwgronden. Bijvoorbeeld door CO2-emissierechten te verkopen, of voor 
biobrandstof voor energieopwekking;

•  een groot deel van de nationale besparingsmiddelen zijn in vastgoed belegd, 
waar nu de kansen kleiner worden. Voor beleggers op zoek naar andere inves-
teringsvormen kunnen interessante projecten worden ontwikkeld met wellicht 
een lager rendement en minder risico; 

•  krimpbeleid vraagt om nieuwe coalities. Te denken valt aan breedbanddien-
sten, zorg- en dienstverleners, partijen die een gebied verrijken; 

•  ten slotte zit er veel potentie bij de burgers. Welke kostenbesparing levert 
het op om burgers bij het veranderingsproces te betrekken, of ze financieel te 
betrekken met bijvoorbeeld gebiedsaandelen?

Burger betrokken bij krimp
De voorcompetitie voor de verkiezing tot prijsvraagregio in het kader van 
de EO Wijersprijsvraag 20112012 is gewonnen door de Veenkoloniën. De 
Veenkoloniën ligt in de provincies Drenthe en Groningen. Kenmerkend is het 
fijnmazige kanalennetwerk, een verkaveld landschap met wijken en droge 
zandgronden als gevolg van eeuwenlange veenontginning. De regio kampt 
met dalende werkgelegenheid, afname van voorzieningen, wegtrekkende 
jongeren, leegstand en verpaupering. De leefomgeving in de regio krijgt een 

56 Krimp

>



andere schaal. Niet elk dorp heeft een bakker, basisschool of sportvereniging. 
De vertrouwde omgeving verandert en de sociale samenhang neemt af.
De prijsvraag agendeert krimp als een kwalitatief vraagstuk en legt een 
relatie met thema’s als energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. De op
drachtgevers uit de Veenkoloniën hebben daar tijdens de voorcompetitie de 
thema’s water en landbouw aan toegevoegd. Met deze uitdagende opstelling 
hebben ze zich onderscheiden van andere inzenders. Het doel is te komen 
tot bottomup gebiedsontwikkeling. Vele van bovenaf ontwikkelde plannen 
zijn gestrand en de opdrachtgevers zijn op zoek naar nieuwe ingangen om 
de verborgen krachten van de regio te ontplooien. Daarin is een centrale rol 
weggelegd voor burgers, bedrijven, ontwikkelaars, investeerders en lokale 
en regionale bestuurders – de ideeën van bewoners en gebruikers over hun 
toekomstig leefgebied moeten een gedeeld toekomstperspectief voor de regio 
opleveren. Van klein naar groot. In plaats van een overheid die de achter
ban wil overtuigen, staat hier de overheid juist open voor plannen van de 
achterban. 

Krimp vraagt om anders na te denken over ruimtelijke structuren en regionale 
dienstverlening. De EO Wijers-stichting koos daarom krimp, ruimtelijke inrich-
ting en energietransitie als thema voor haar prijsvraag van 2011-2012. Ruimte-
lijke inrichting is een lokaal vraagstuk. Zo heeft Friesland het terpenlandschap 
met kerken als markante punten in de ruimtelijke structuur. 
Kenmerkend voor Noordoost- en Oost-Groningen daarentegen is ijlheid, dunne 
ordening en weids uitzicht. De ruimtelijke structuur is ook (en misschien zelfs 
wel vooral) van belang bij krimp, omdat ze vraagt om locatiespecifieke herstruc-
turering en transformatie.
De ruimtelijke structuur bestaat uit lagen: het systeem van kavels, het netwerk 
van de openbare ruimte, de aard van de bebouwing, het bewerkte grondgebied 
en het gebruik van gebouwen en openbare ruimte. Om die lagen betekenisvol 
bijeen te brengen in een ruimtelijk ontwerp, is het RGBG-model ontwikkeld: een 
simulatieomgeving met als dimensies: 
• rood voor de bebouwde omgeving; 
• groen voor natuur (land- en tuinbouw, bossen, parken, groenvoorzieningen);
• blauw voor water (rivieren, kanalen, sloten); 
• grijs voor infrastructuur (wegen, fiets- en wandelpaden).

Door ontwikkelingen op het gebied van GPS is een vijfde dimensie in het model 
mogelijk geworden, namelijk de mobiliteit en het feitelijk ruimtegebruik van 
mensen in een openbare ruimte.* Het RGBG-model is onder meer gebruikt voor 
stedenbouwkundige ontwerpvraagstukken in Tiel, Graft en de Rijp en Bergen 
op Zoom.* Doordat het model ontwikkeld is in een simulatieomgeving, wordt 
het onderscheid tussen analyse en ontwerp fluïde: ruimtegebruik op basis van 
GPS-data kan dan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor herontwerp van een gebied. 
In Almere bijvoorbeeld bleek dat ouders hun kinderen vooral met de auto naar 

* Door mensen uit te 
rusten met GPS (of 
RIFD) en de signalen 
daarvan te registeren 
(tracking-and-tracing), 
kunnen ruimtegebruik 
en mobiliteit(spatronen) 
inzichtelijk worden 
gemaakt. 

* P.G. de Bois, 2004; P.G. 
de Bois, K.A. Buurmans 
2002, 2004.
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school brachten, omdat er geen goede ruimtelijke alternatieven waren (netwerk 
van veilige fietspaden). 
Een stap verder is om mensen te vragen hoe zij hun omgeving willen gebruiken, 
wat de ideale afstand tot voorzieningen (school, winkels) is, welke wegen en 
locaties als veilig en onveilig ervaren worden, welke afstanden zij kunnen over-
bruggen. Denk aan ouderen en langzame verplaatsingsvormen zoals met een 
scootmobiel, fiets en lopen. Aldus gebruikt kan het RGBG-model het gereedschap 
zijn voor ruimtelijke scenarioplanning en ontwerp. In Atelier-Almere* is dit be-
proefd: in vier workshops visualiseerden de deelnemers (studenten, hoogleraren 
en medewerkers van de gemeente) gezamenlijk hun beelden voor het ontwerp 
en de inrichting van de openbare ruimte.* De kracht van deze simulatie was dat 
individuele wensen van de deelnemers zichtbaar werden voor allen. De simula-
tie overbrugde verschillen in taal, kennis en belevingswerelden – bijvoorbeeld 
verschillen in disciplinaire achtergrond, de tegenstelling tussen expert en leek, 
en het verschil tussen publiek en privaat.*

Conclusies
Krimp werd lang ontkend, terwijl het toch een min of meer natuurlijk proces is. 
Al onze systemen zijn immers geënt op groei. Desondanks krijgen steeds meer 
gebieden te maken met krimp, ook in de Randstad. 

* P.G. de Bois (et al.) 
2004, 2005, 2006, www.
atelieralmere.bk.tudelft.
nl.

* Atelier Almere is een 
initiatief van de afdeling 
Stedenbouw TU Delft, 
faculteit Bouwkunde, 
de afdeling Land-
schapsarchitectuur van 
Wageningen University 
& Research centre en 
de gemeente Almere. 
Doel was werken aan 
het analyseren van en 
ontwerpen voor de 
ruimtelijke ordening. 

* P.G. de Bois, K.A. 
Buurmans (2006) RGBG 
Strategic model – A 
scenario analysis and 
design method. Zie ook 
G. Blauwhof (2008) Vir-
tual reality in de bouw: 
ICT-hype of serieuze 
innovatie?

Terpdorp Franssum, 
Friesland. 
(Foto: Michiel Pothoff, 
Canon van het Ne-
derlandse landschap, 
Blauwdruk 2008)
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Krimp vraagt om een totale omslag van het oude paradigma; groei is voorbij en 
dus moeten investeringen op andere wijze gefinancierd worden. Dat geldt ook 
voor kredietkrimp, een nieuw fenomeen. In dat licht biedt krimp ook kansen, 
zeker als er voor beleggers aantrekkelijke alternatieven voor vastgoedbeleggin-
gen komen.
Nieuwe coalities kunnen een belangrijke rol spelen. Denk aan actief burger-
schap, zowel voor kostenreducties als financieringsmogelijkheden. Daarbij bie-
den in krimpgebieden herordeningsmogelijkheden met een RGBG-model extra 
kansen, omdat hier de druk groot is om ruimtelijke en dienstverleningssystemen 
anders in te richten. 
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4 Transitie in de  
bouwsector



‘Het einde van het stenen tijdperk kwam niet omdat de stenen 
op waren.’
– Cees Oosterwijk (2009)

Naar Engels voorbeeld is in 2004 PSIBouw (Proces en Systeem Innovatie in 
de Bouw) opgericht.* Het doel van deze organisatie is het stimuleren van het 
veranderingsproces in de bouw om meerwaarde voor de eindgebruiker en de 
maatschappij en meer rendement voor het bouwbedrijfsleven te creëren. Na 
een breed gevoerd debat met tal van partijen formuleerde PSIBouw een aantal 
noodzakelijke veranderingen voor de bouwsector:

Van Naar
statisch beheer van het product  dynamisch beheer van het proces
projectoriëntatie  oriëntatie op de totale levens cyclus
direct betrokken partijen  alle betrokkenen in de levens cyclus
gefragmenteerde waardeketens geïntegreerde waardeketens
delen van risico’s en kosten management van risico’s en kosten
accent op vaste lage prijs  accent op kwaliteit-prijsverhouding 

tijdens levenscyclus
oorspronkelijke prijs uiteindelijke waarde
initiële investering levenscyclusfinanciering

PSIBouw brengt daarmee de transitie van de bouwsector in kaart, van een ge-
fragmenteerde capaciteitsgerichte productenmarkt naar een procesmatig geïnte-
greerde dienstenmarkt. In die markt beheren en exploiteren opdrachtgevers en 
eindafnemers, samen met aanbieders en toeleveranciers, functies van gebouwen 
en ruimten. De transitie is nog nauwelijks in gang gezet.
De transitie leidt er idealiter toe dat alle bij de levenscyclus van een bouwobject 
betrokken partijen delen in de baten, lasten en risico’s van de bouw, het beheer 
en de exploitatie van het object. Dat doen zij in open communicatie met elkaar 
en in goed geregisseerde en geïnstrumenteerde ketens. Het leidt tot drastische 
veranderingen van belangen en onderlinge relaties van betrokken partijen. 
Maar die verandering is moeilijk te bewerkstelligen en weerspiegelt het grootste 
obstakel voor vernieuwing van de sector. Kan de bouwsector zich aan de eigen 
haren uit het moeras trekken?
Voor het realiseren van deze transitie zijn drie sporen van belang:
• het ontwikkelen van de benodigde kennis en kennisinfrastructuur;
•  het organiseren van experimentele bouwpraktijken waarin die nieuwe ken-

nis en werkwijze(n) geconcretiseerd, gepraktiseerd, getoetst en gevalideerd 
worden;

•  het in de sector doen beklijven en verspreiden van de beoogde veranderingen, 
zoals op cultuur- en attitudeverandering gericht leiderschap en transitiema-
nagement.*

* Inmiddels is PSI-
Bouw als programma 
beëindigd, en ook zijn 
opvolger is inmid-
dels overgegaan in 
Vernieuwing Bouw. De 
organisaties veranderen, 
de begrippen blijven.

* J. Rotmans is de 
oprichter van Stichting 
Urgenda.
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Om de implicaties van het begrip transitie te waarderen, gaat dit boek in op het 
verschil tussen transities en de bouwstenen daarvoor, die men wel systeemin-
novaties noemt.

Transitie van kosten naar waarde
In elke fase van een ruimtelijk inrichtingsproces wordt waarde toegevoegd. Teza-
men vormen deze toevoegingen een waardeketen. De eerste fase is meestal visie-
vorming: wat is de potentie van een gebied of project? Op basis hiervan ontstaat 
een stedenbouwkundig, infrastructureel of landschappelijk ontwerp. Dan volgen 
het ontwerp- en engineeringsproces, de bouw, en ten slotte de exploitatie en het 
onderhoud. Het bijzondere is de ontwikkeling van een kader in de ontwerpfase 
dat de latere exploitatiekosten bepaalt. Probleem is onder meer dat de waarde-
vraag vaak sneller verandert dan het aanbod kan bijbenen en bekostigen.

Bouwkosten versus levensduurkosten
In de verschillende fasen lopen de kosten sterk uiteen. Stellen we de bouw
kosten op 100, dan bedragen visievorming en ontwerpkosten bijvoorbeeld 
10, de levensduurkosten 500 en de maatschappelijk resultaten 1000. Betrek
kelijk geringe initiële bedragen hebben op den duur enorme effecten.

De vroege ontwikkeling van een project, de fase van ontwerp en engineering, 
bepaalt ten minste de volgende effecten:
• de marges van de bouwkosten;
•  de omvang van de levensduurkosten. Het ontwerp is een cruciale factor voor 

de toekomstige onderhoudskosten – die ook samenhangen met de onder-
houdsstrategie, de wijze van gebruik, omgevingsvariabelen en integratie in de 
omgeving;

• waardegeneratie in termen van opbrengst, hetzij omzet of winst.

Mede door het klimaatprobleem is er recentelijk weer veel aandacht voor 
duurzaamheid en waardeconcepten. Rond het verschijnen van het rapport van 
de Club van Rome in 1972 werd veel fundamentele research gedaan naar het 
waardebegrip. Daaruit kwam onder meer dat er wel degelijk grenzen aan groei 
zitten. Onderzoekers zochten in die tijd naar waardebegrippen die niet direct via 
marktwerking meetbaar waren. Ongeprijsde schaarste noemde Bob Goudswaard 
dat. De Nederlandse econoom Roefie Heuting ging het verst. Hij ontwikkelde 
een nieuwe macro economische theorie op basis van nieuwe waardeconcepten.* 
Sindsdien is dit nauwelijks verder uitgewerkt. Mede door het klimaatprobleem is 
er recentelijk weer veel aandacht voor beide begrippen.
Was de bouwsector vroeger sterk objectgericht, bijvoorbeeld gericht op een 
gebouw of op transportinfrastructuur, steeds meer gaat de aandacht ook uit naar 
de context en dus naar het gebied waarin een ontwikkeling plaatsvindt. Rijks-

* Zie onder andere Bob 
Goudszwaard en Nobel-
prijswinnaar Jan Tinber-
gen (1970) De economie 
van het genoeg.
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waterstaat maakt niet langer alleen een verbinding van A naar B maar maakt en 
onderhoudt een netwerk, en voor een woningcorporatie is de context waarin zij 
exploiteert uiterst relevant. Omgevingsmanagement is voor Rijkswaterstaat met 
zijn infranetwerk, maar ook voor een corporatie essentieel voor het bereiken 
van de doelen. Zo is de exploitatie van sociale woningbouw minder op winst 
geënt en worden eventuele tekorten aangevuld met winst uit de vrijesectorhuur. 
Waarde is daarmee gebieds- en niet alleen objectgebonden, zeker vanuit maat-
schappelijk perspectief.

De nieuwe rol van de opdrachtgevers
Aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap in Nederland is recent 
hard gewerkt. Er is een grote hoeveelheid beleidsdocumenten, boeken en hand-
leidingen gepubliceerd. De zogenaamde PPS-expertisecentra (Publiek Private 
Samenwerking) hebben daar veel aan bijgedragen. Internationaal zijn deze 
ontwikkelingen al verder. Ook is in de bouw een Opdrachtgeversforum opgericht, 
een netwerk van publieke en semipublieke opdrachtgevers die ervaringen uitwis-
selen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en 
infrastructuur uitwerken. Ook is er het BPPO, een platform voor professioneel op-
drachtgeverschap. Bestuurders en ambtenaren komen vijf keer per jaar bij elkaar 
om hun kennis en ervaringen op het gebied van opdrachtgeverschap, samenwer-
king en best en worst practices onderling en met bouwbedrijven te delen. Een 
nieuwe agenda, in de lijn van twee innovatieve partijen in de bouwsector zoals 
PSIBouw en Vernieuwing Bouw, vergt professioneel opdrachtgeverschap.
Transformatie van budgettaire stelsels volgens nieuwe bedrijfseconomische 
beginselen (baten-lastenstelsel, costs of ownership, levensduurkosten) zal in 
de hoofden van opdrachtgevers een plaats moeten krijgen. De consequentie is: 
meer integraliteit, ofwel meer inspraak van meer partijen tijdens het gehele ont-
wikkelingsproces. Bovendien moet de sector nadenken over een betere risicoal-
locatie zodat het risico niet alleen ligt bij de bouwkosten maar wordt meegeno-
men in de exploitatie. 

Maatschappe-
lijk verantwoord 
bouwen: evenwicht 
tussen omgeving, 
economie en maat-
schappij.

Maatschappelijk verantwoord bouwen

Natuurlijke 
omgeving

– Energiezuinig
– Compensatie

– Weerbaarheid
– Toegankelijkheid

– Transparantie
– Aanpasbaarheid

MaatschappijEconomie
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De stap van denken over een bouwwerk naar denken over dienstverlening in 
de exploitatie is groot. De overheid is als opdrachtgever hoeder over een eerlijk 
speelveld (level playing field). De opvattingen hierover veranderen. Een eer-
lijk speelveld moet geen rem op innovatie zijn. Een organisatie die veel heeft 
geïnnoveerd en een product heeft gepatenteerd mag niet om die reden worden 
uitgesloten. Innovatie zou in een systeem van functioneel specificeren moeten 
worden beloond. Moet iedereen gelijke kansen krijgen of moet het gaan om 
innovatie? Kan waarde meetellen in de aanbestedingen of kiest de publieke 
opdrachtgever uiteindelijk voor de laagste prijs?
Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de relatie naar en met markt-
partijen, typologieën en wijze van vraag (van inhoudelijke naar functionele 
vraag en waardegestuurde aanbestedingsprocessen). Bovendien vragen deze 
veranderingen bij opdrachtgevers om geheel andere expertise en een creatieve 
en toetsbare attitude. Een interessante ontwikkeling was de gunning van een 
DBFM-contract (design, build, finance, maintain) van de Rijksgebouwendienst 
voor de bouw en exploitatie van een belastingkantoor in Doetinchem aan een 
dienstverlener. Een bedrijf zonder ervaring met het ontwikkelen van vastgoed 
neemt een opdracht als een nieuw belastingkantoor op zich en brengt dit tot een 
goed eind. Door de manier van organiseren van de uitvraag komen er uit andere 
sectoren nieuwe toetreders, namelijk een dienstverlener die gaat bouwen. Who 
is next? Ikea?

Belastingkantoor 
Doetinchem werd 
ontwikkeld na gun-
ning van een DBFM-
contract.
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Een nieuw professioneel opdrachtgeverschap heeft een grote invloed op de 
organisatievorm, de interne processen en de managementstijl en -cultuur. De 
vechtcultuur verandert, de waardecultuur treedt binnen. Nieuwe, ten onrechte 
zacht genoemde, waarden vinden hun weg: klantoriëntatie, communicatie en 
proceskennis. Dat veranderingsproces komt schoorvoetend op gang. Overheden 
leunen daarbij in de regel op externe expertise. Dat ligt voor de hand bij afge-
bakende projecten zoals de ontwikkeling van de Betuweroute. Er moet echter 
voor worden gewaakt dat regie- en beleidscentra in deze expertiseontwikkeling 
achterblijven.
Van belang zijn ook prestaties uit het verleden. Die spelen mee in de beoor-
deling en dus ook in de gunning. Het meetinstrument past performance werd 
ontwikkeld op initiatief van de bouwsector. Het is een systeem voor het meten, 
opstellen en opvragen van projectprestaties van verschillende betrokken partij-
en bij een bouwproject, die gebruikt kunnen worden als criterium voor toekom-
stige aanbestedingen.* In 2007 is een pilot gedaan met twintig past performance 
metingen bij diverse publieke opdrachtgevers om het systeem in de praktijk te 
testen. Hierbij gaat het om de geleverde prestatie, ook in termen van tevreden-
heid bij de cliënt. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers waren enthousiast.

De nieuwe rol van de opdrachtnemers
Bij een terugtrekkende overheid moeten opdrachtnemers meer pro-actief, klant-
georiënteerd en ketengericht handelen. Dit is niet sterk ontwikkeld in de huidige 
aannemerscultuur. Invoelingsvermogen en rechtmatigheidsdenken zijn in de sec-
tor weinig ontwikkeld. Meer kennis van netwerken is nodig, meer primaat voor 
gammadisciplines en bestuurskunde naast civiele techniek. Er is behoefte aan 
nieuwe kennisvormen zoals aanbodketenmanagement en systeemintegratie. Er 
is naar buitenlands voorbeeld een systematiek beschikbaar voor eigen initiatief 
(unsolicited proposals)*, hoewel in de markt nog veel scepsis heerst over deze 
methodiek waarbij marktpartijen innovatieve oplossingen aandragen voor een 
probleem, voordat een opdrachtgever daarvoor een aanbestedingsprocedure is 
begonnen. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de zandmotor voor de 
Nederlandse kust door Boskalis als instrument voor zandsuppletie ter verster-
king van de kustwering.
Bij meer regie door private partijen hoort dat zij leren wat regietaal is en hoe ze 
daar inhoud aan kunnen geven. Hierdoor zullen zij zoeken naar de innovatieve 
ruimte in functionele specificaties en zal het uitvoeren een belangrijke compe-
tentie worden. Functioneel specificeren betekent immers dat doelen alleen te 
bereiken zijn als meerdere partijen die kunnen bereiken. Daarmee ontstaat een 
geheel nieuwe vorm van competitie.
De consequenties van levensduurdenken en baten-lastenstelsels zijn groot. 
Immers, de administraties moeten geheel anders worden ingedeeld en onzicht-
bare kosten en baten moeten expliciet worden gemaakt. Dit is onder meer een 
verantwoordelijkheid voor het toekomstige financieel management. Leereffec-
ten dienen toegelicht te worden teneinde de baten van levenslange contracten 

* Bouwend Nederland, 
PSIBouw, de Regieraad 
Bouw en PIANOo en 
het expertisecentrum 
aanbesteden. Het Op-
drachtgeversforum in de 
bouw heeft de noodzaak 
van past performance 
onderschreven.

* Zie het rapport van de 
commissie Scheltema. 
Inmiddels hebben de 
grote opdrachtgevers 
de ‘brievenbus’ voor 
unsolicited proposals ge-
structureerd. In de markt 
is sceptisch gereageerd 
op deze communicatie-
methodiek.
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te vergroten. Leerprogramma’s bevatten kennis van de werkvloer en van de klant.
Levensduurdenken betekent dat er aandacht is voor de totale levenscyclus en dus 
ook voor duurzaam en flexibel ontwerpen, bouwen en beheren. Managementrap-
portages worden anders georganiseerd, bestuurlijke processen zijn gericht op 
duurzaamheid en minder op kortetermijnrendementen. Wat betekent op de lange 
duur een meerjarencontract voor initiële en langjarige geldstromen? Het ligt ook 
voor de hand dat de personele incentives zullen veranderen. In hoeverre draagt 
een bedrijf bij aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in plaats van al-
leen te streven naar winstmaximalisatie?
Een meer integrale bedrijfsvoering vereist ontkokering van de eigen organisatie. 
Organogrammen en disciplines maken plaats voor gebieds-, thema- en interdisci-
plinair denken en doen. De klassieke indeling tussen infrastructuur en vastgoed 
verdwijnt daarbij. De uitdaging is te zoeken naar nieuwe, niet vooraf gedefini-
eerde businesscases. De kunst wordt om vanuit de nieuwe parameters de meest 
passende case op te stellen. De vraag is bijvoorbeeld op welke schaal we organi-
seren, hoe we een gebied afbakenen en welke ordening we gebruiken. In de infra-
structuur en mobiliteit worden corridors, netwerken, deelnetwerken en regio’s de 
nieuwe kaders. Integraliteit is dan een unique selling point, met generalisten naast 
specialisten in bedrijven. 
Opdrachtgevende partijen doen er goed aan zich te realiseren welke risico’s zij 
kunnen overdragen. Daar hebben zij adequaat informatiemanagement voor nodig, 
maar ook contractkennis. De juridisering verschuift immers van de achterkant, in 
de vorm van arbitreren, naar de voorkant van processen in de bouw.
Bij kanteling van de bekostigingsstelsels hoort een nieuwe bedrijfsvoering, na-
melijk sturing op resultaat en daarmee systeemniveau-overstijgende sturing of 
sturing op diensten.

Producten zijn 
sneller te vervaar-
digen maar brengen 
minder op dan 
maatwerk-diensten.

Marktontwikkeling en strategische positionering

Product

Systeem

Diensten

Toegevoegde 
waarde

Tijd
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Van productleverantie naar dienstverlening
In de zorgsector vindt momenteel een omslag van inputbekostiging naar output-
financiering plaats. Dit leidt tot een geheel andere perceptie van het aanwezige 
vastgoed: van bezit naar asset of productiefactor, die wellicht moet worden 
uitbesteed.
De bekostiging in de zorg is gekanteld naar outputbeloning, dus een geldstroom 
per bewezen dienst. In deze beloning zit ook de vergoeding voor het vastgoed. 
Goed vastgoedbeheer is cruciaal. Een goede zorgverlener die zijn vastgoed niet 
op orde heeft, redt het niet. Vandaar de opkomst van de zorgvastgoedprovider. 
Voor dienstverlening geldt in het algemeen een andere oriëntatie dan voor bij-
voorbeeld vastgoedbeheer. Diensten vinden plaats in de interactie tussen vrager 
en aanbieder. Bouwbedrijven doen steeds meer aan dienstverlening, maar erva-
ren dat nog niet als een fundamentele vernieuwing. Kerntaak is nog steeds de 
bouw, terwijl dienstverlening aantoonbaar leidt tot een betere positionering in 
de waardeketen en daarmee een grote invloed heeft op de aandeelhouderswaar-
de. Overigens speelden dezelfde processen bij de opkomst van de ICT-branche. 
De bouw van nieuwe grote platforms was het belangrijkste doel. Gaandeweg 
verschoof het streven naar het realiseren van permanente inkomsten, wat veel 
meer rendement oplevert.
Bij diensten gaat het om een permanente inkomsten in de relatie met de gebrui-
ker. Bij diensten zijn productie en levering onlosmakelijk verbonden. Diensten 
kun je niet op voorraad maken. Het succes van een dienst hangt af van de per-
ceptie van de dienst door de ontvanger.

Maatwerk is van 
cruciaal belang voor 
de kwaliteit van 
diensten.

Professionalisering

Business

Klant

Proces

Technologie

Professionaliseren

Verzakelijken

Vernieuwen
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Europa
De Nederlandse markt globaliseert en staat onder toenemende invloed van Eu-
ropa.* Buitenlandse bedrijven met geheel andere expertises betreden de Europe-
se markt, zoals Besix, Bechtel, Fluor, Jacobs, Macquarie, Royal Bank of Scotland 
zijn inmiddels allemaal in Nederland aanwezig. De EU legde intussen met nieuwe 
regels de bouwsector aan banden, denk aan regels voor fijnstof, Vathorst en de 
ingreep in de corporaties (zie verder). Nu blijken ook de Fransen en Spanjaarden 
excellente bouwers te zijn die bovendien de weg naar Brussel beter weten te 
vinden. Het is leerzaam om de expertise van een Frans of Spaans bedrijf te ver-
gelijken met hun Nederlandse pendanten. De monocultuur die we in Nederland 
bijna standaard aantreffen, waarbij de partijen in de bouw allemaal het hoogste 
rendement willen behalen, is daar allang doorbroken. 
Waar zijn de entrepreneurs die voorkomen dat Nederland verwordt tot slaap-
land? In 2008 verscheen van Mathijs Bouman ‘Hollandse Hoogmoed’, een boek 
dat de teloorgang van de Nederlandse economie treffend beschrijft. Zijn conclu-
sie is dat gebrek aan innovatie in samenhang met gebrek aan ondernemerschap 
(zowel buiten als binnen de bedrijven en overheden) de belangrijkste redenen 
zijn voor het structureel achterblijven de Nederlandse economie. De eerder ge-
noemde futuroloog Adjiedj Bakas plaatst Nederland wat dat betreft in het rijtje 
slaaplanden. 
Zijn het misschien de jongeren die de nieuwe ondernemers zullen worden? Wie 
Seats2Meet in Utrecht binnengaat ontmoet een geheel nieuwe, veelbelovende 
dynamiek. Jonge ondernemers komen hier samen op een inspirerende plek 
waar iedereen hetzelfde doel heeft en openstaat voor nieuwe aanbiedingen. 
Hier zorgt de genoemde dynamiek voor een smeltkroes aan ideeën die liggen te 
wachten op uitvoering.
 

Onderwijs en transitieprocessen in de bouw 
Mijn onderwijsomgeving bracht mij op het spoor van ons denken over scholen 
en academies en het werkveld. Kennisontwikkeling vindt niet alleen in de ken-
niscentra plaats, maar evenzeer in de markt. In de 21ste eeuw moeten onder-
wijsinstellingen transformeren naar centra voor ‘een leven lang leren’, wat meer 
is dan alumnibeleid. Onderwijsinstellingen kunnen een broedplaats zijn voor 
innovaties, maar ook bedrijven worden meer dan alleen werkomgevingen. Wer-
ken en leren gaan ook hier meer en meer hand in hand. Bedrijven worden dan 
academies*, en andersom. Praktijkgericht onderzoek groeit zo uit tot de verbin-
dende schakel tussen lerende bedrijven en bedrijvigheid generende onderwijs-
instellingen.

* Er zijn al bouwbedrij-
ven die dit ontwikkelen, 
zoals BAM.

* Een toekomstbeeld 
met veel oog voor de 
internationale aspecten 
is gegeven door de 
trendwatcher Adjiedi 
Bakas. Zie bijvoorbeeld 
A. Bakas (2005) Me-
gatrends Nederland. 
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Nieuw zicht op onderwijs*
‘Combinatie van (deze) beschouwingen en waarnemingen met de onafwend
bare trend in het onderwijs in de richting van flexibilisering en individua
lisering van leerwegen en in de richting van “het leven lang lerend werken 
en werkend leren”, roept een nieuw beeld op van ons onderwijssysteem en 
voor de vervlechting daarvan met onze ondernemingsgewijze productie en 
innovatieprocessen. Meer in het algemeen lijkt de verwachting gerechtvaar
digd dat de oude structuur van ons onderwijsbestel langzaam zal vervloeien. 
Daarbij gaat de traditionele instellingsgewijze kolommen en lagenstructuur 
voor het aanbod van onderwijsdiensten over in een proces en inhoud geori
enteerde structuur. De ontwikkeling van een procesgerichte structuur voor 
aanbod van en vraag naar onderwijs en dienstverlenend onderzoek omvat 
een overgang van instellingsgericht beleid naar beleid voor het faciliteren 
van flexibele en dynamische processen in waardeketens, voor productie, dis
tributie en genot van kennis. De leerling/student is daarbij te beschouwen als 
het centrale subject, dat de cumulatieve waardeketens van onderwijs, vor
ming en arbeid doorloopt en waarop de aandacht van alle, bij onderwijs en 
productieve arbeid betrokken partijen, wordt gericht. Generieke kwaliteitsbe
waking van het beroepsonderwijs en het wetenschappelijke onderwijs kan 
bij brede invoering van de geschetste arrangementen de ontwikkeling vergen 
van nieuwe inspectiemechanismen. Daarbij is door alle verantwoordelijke 
partijen ook aandacht te besteden aan de handhaving van de kwaliteit en 
praktijkgerichte herkenbaarheid van de funderende onderwijsniveaus. (...)
In contrast met de huidige ingenieur, die veelal of gericht is op specialisti
sche technologie alleen, of meer op bedrijfsmatige aspecten van de techniek, 
zal de toekomstige ingenieur, naast de diepgaande technologische kennis te
gelijkertijd ook kennis hebben over zingeving en socioeconomische conse
quenties van technische keuzes. Daarnaast zal hij /zij vaardigheden moeten 
opdoen in communicatie en coachingstijlen zodat hij/zij niet alleen ingezet 
kan worden om technische oplossingen te produceren, maar deze ook kan 
initiëren in een voor de maatschappij optimale richting.’

De bouwsector en pad afhankelijkheid
De beroemde Amerikaanse econoom Brian Arthur* heeft gewezen op ‘padafhan-
kelijkheid’; een ingeslagen weg waarvan niet meer wordt afgeweken. Dit speelt 
op systeem- en individueel niveau van probleemoplossing. Het individu zal een 
centrale rol spelen bij de omslag van collectief weten en van collectief beschik-
bare kennis naar het inzetten van transities.

* Zie bijvoorbeeld Brian 
Arthur (1994) Increasing 
Returns and Path Depen-
dence in the Economy.

* Lout Jonkers (et al) 
(2009, 2011)
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Padafhankelijkheid
Waarom hebben de toetsen van een toetsenbord de volgorde qwerty? Omdat 
het ontwerp dateert uit de tijd van de mechanische typemachine die ge
bruikmaakte van hamertjes. Die raakten in elkaar verstrikt bij een geoefende 
typist. De oplossing was een ontwerp waarbij de meest gebruikte letters zo 
ver mogelijk uiteen liggen en de hamertjes de tijd krijgen om ongestoord 
terug te vallen. Efficiënt en effectief? Vanuit de hamertjes bezien wel.
Maar waarom heeft een pc of een touchscreen nog steeds een qwerty
klavier? Omdat niets zo moeilijk is als een systeem afleren en een nieuw 
aanleren. Dat komt door padafhankelijkheid. We zouden vele malen sneller 
kunnen typen als we bereid waren om onze vingers nieuwe vaardigheden 
aan te leren. We zouden bereid moeten zijn om te desinvesteren, om de 
hardware die wij allen hebben staan af te schrijven; om de typecursus die 
we misschien ooit hebben gevolgd, als ‘weggegooid geld’ te beschouwen; om 
productieprocessen stil te leggen om tijd te creëren voor transformatie en het 
installeren van nieuwe vaardigheden. 
Een vergelijkbaar voorbeeld: waarom draait Nederland op 220 volt om ver
volgens in allerlei apparaten transformatoren in te bouwen om laagspanning 
te maken? Waarom baseren we ons elektriciteitsnet op een ontwerp dat uit 
de tijd is? Om de gloeilamp, die op 220 volt was ontworpen, in ere te houden?
De ruimtelijke ordening staat bol van de padafhankelijkheid. Waarom is het 
Centraal Station in Den Haag een kopstation en ligt het niet op het logisch 
kruispunt van het Holland Spoor en het oude Staatsspoor? Waarom krijgen 
enorme claims voor het spoor eigenlijk zo veel ruimte bij de stadsrenovatie 
van Utrecht?
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Leegstand
De voortdurende roep om de bouw van kantoren is een voorbeeld van padaf-
hankelijkheid. Er is een grote leegstand van kantoren (gemiddeld 14 procent) en 
die dreigt nog veel groter te worden. Volgens onderzoek van ABN AMRO loopt 
de leegstand op naar 25 procent in 2015. De grootste leegstand in 2011 hebben 
Leidsendam-Voorburg en Rijswijk (27 procent en 24 procent)* en locaties in de 
omgeving van de Delftse Spoorzone, waar een enorm exploitatietekort dreigt nu 
NS Stations (voorheen NS Poort) zich heeft teruggetrokken.
In 2011 maakte de gemeente Delft de problemen openbaar die zijn ontstaan 
in de grondexploitatie van het spoorzone-gebied. Op een verwachte opbrengst 
van 78 miljoen euro (prijspeil 2003) – uit de ontwikkeling en exploitatie van de 
overkluisde spoorzone waarop kantoren en woningen gepland zijn – werd een 
tekort verwacht van tussen 7 miljoen en 27 miljoen euro (netto contante waar-
de). NS Stations dreigde zich als ontwikkelaar terug te trekken, waardoor de ge-
meente geen partner meer zou hebben voor de ontwikkeling van het gebied van 
30 hectare. Maar hoe kon je nou met zo veel leegstand – bijvoorbeeld in Leid-
sendam op fietsafstand – zo’n groots project ter hand nemen? En waarom wordt 
nog steeds gepleit voor beter bereikbare bedrijventerreinen rondom Delft? In de 
oude wereld was een bedrijventerrein aan een snelweg een A-locatie. Qwerty is: 
er komt een weg, dus moeten we ook een bedrijventerrein bouwen. Maar wat te 
doen nu er massale leegstand is? Nu de A4 Midden Delfland echt gebouwd wordt 

Gebiedsontwikke-
ling spoorzone Delft:  
ooit een rendabel 
project?

* Kantorenleegstand 
volgens DTZ Zadelhoff 
2011.
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terwijl ook daar leegstand heerst, is het antwoord dat die ingeslagen weg niet 
meer kan worden veranderd. Padafhankelijkheid zit overal.

Gelijk speelveld en jongeren 
Gelukkig verandert de marktordening snel. De onderonsjes worden vervangen 
door een competitief level playing field, een gelijk speelveld. De cultuur van 
‘waarom zou ik iets slims aanbieden, als ik er niet voor beloond word?’ loopt op 
zijn eind. Toch kan gelijk speelveld ook innovaties remmen, bijvoorbeeld door 
patenten niet te honoreren. Hopelijk beseffen opdrachtgevers dat innovatie niet 
moet worden afgestraft, maar juist beloond.
Levensduurcontracten en een regisserende overheid vragen om samenwer-
king en betrokkenheid. Cocreatie en samen delen zijn de nieuwe standaarden. 
Jongeren beleven dat heel anders dan de oudere generatie, vrouwen anders 
dan mannen. Organisaties van jongere, veelbelovende mensen in de bouw zoals 
De Nieuwbouw en Baanbrekers roeren zich steeds vaker en bepleiten nieuwe 
kernwaarden: dare to share.*
Jongeren zijn als het ware de belichaming van het gelijke speelveld. Parallel 
processing zit in de genen. Heel hun denken en opereren is gestoeld op multitas-
king. Zij zullen de aanstormende ICT-golf spelenderwijs inhoud geven.
De grote sprong zal gaan zitten in cloud computing en crowd sourcing. Alle 
slimme jongeren zijn door technologie en communicatie verbonden, waardoor er 
ongekende mogelijkheden ontstaan.
De filosoof Friedman onderzocht in diens ‘De aarde is plat’ (2005) wat er het 
afgelopen decennium aan grote veranderingen plaatsvond. Zijn conclusie: ‘Het 
perspectief en de vooroordelen die je in je hoofd met je meedraagt, bepalen in 
hoge mate wat je ziet en wat je niet ziet. Dat helpt te verklaren waarom de drie-
voudige convergentie 1) rond het jaar 2000 begonnen alle platmakers te conver-
geren, 2) naarmate dit nieuwe speelveld tot stand kwam ontwikkelden bedrijven 
en individuen nieuwe gewoontes, vaardigheden en processen om daar zo veel 
mogelijk uit te halen en 3) er kwam een hele groep nieuwe mensen uit China, 
India en het voormalige Sovjetrijk het speelveld oplopen aan zo veel mensen 
voorbij gegaan is. Hun hoofden waren ergens anders, ook al gebeurde het voor 
hun neus. Drie andere omstandigheden, een andere convergentie, hebben teza-
men aan het ontstaan van dit rookgordijn bijgedragen: de crash van de dotcoms 
(...), de aanslagen van 11 september (...) en de corporate-governance-schandalen 
rond Enron, gevolgd door de daverende klappen bij Tyco en WorldCom.
‘Welnu, dit is de waarheid die niemand u wilde vertellen: de aarde is plat 
geworden. Door de drievoudige convergentie zijn wereldwijde concurrentie en 
wereldwijde samenwerking – tussen individuen en individuen, tussen bedrijven 
en individuen, tussen bedrijven en bedrijven en tussen bedrijven en hun klanten 
– goedkoper, gemakkelijker, minder stroef en productiever geworden, voor meer 
mensen in meer hoeken van de aarde dan op enig tijdstip in de wereldgeschie-
denis.
‘U kent de IT-revolutie waar de zakelijke pers de afgelopen twintig jaar zo’n op-

* Marjet Rutten (2010) 
Van Yab Yum naar Dim 
Sum – Uitdagende visies 
op de bouw-, instal-
latie- en vastgoedsector 
in 2025.
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hef over heeft gemaakt? Sorry, dat was nog maar de proloog. De afgelopen twin-
tig jaar draaide het alleen nog maar om het smeden, slijpen en verspreiden van 
alle nieuwe hulpmiddelen waarmee je aansluit en kunt samenwerken. Nu staat de 
echte IT-revolutie op het punt van beginnen, nu alle complementariteiten tussen 
deze hulpmiddelen werkelijk gaan samenwerken om het speelveld te egaliseren.’
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat de meeste ‘platmakers’ van 
Friedman te maken hebben met ICT en door ICT mogelijk zijn gemaakt. Moet de 
conclusie zijn dat ICT een nieuw techno-economische paradigma is of een para-
digma dat zijn installatietijd achter de rug heeft en nu volwassen wordt?
Een van diegenen die het doek optrok en dit moment bij naam noemde, was 
Carly Fiorina van Hewlett Packard, die sinds 2004 in haar publieke toespraken 
beweerde dat de opkomst en de ondergang van de dotcoms slechts het einde van 
het begin was geweest. ‘De afgelopen 25 jaar’, sprak Fiorina, ‘waren in technolo-
gisch opzicht slechts het voorprogramma.’ Volgens haar beginnen we nu aan de 
hoofdvoorstelling: ‘En met de hoofdvoorstelling bedoel ik een tijdperk waarin de 
technologie letterlijk elk aspect van het zakendoen, elk aspect van het leven en 
elk aspect van de samenleving zal transformeren.’

Conclusies
De maatschappelijke realiteiten van morgen en overmorgen dwingen tot een 
voortzetting en radicalisering van het transitieproces in de bouwsector. De bijbe-
horende bekwaamheden grijpen diep in op micro-, meso- en macroniveau. Het is 
noodzakelijk in het veranderingsproces te komen met systeemsprongen en para-
digmaveranderingen. Incrementele aanpassingen zijn onvoldoende. Dat noemen 
we innovatie. De regiefunctie van globaal en regionaal opererende instituties zal 
aanzienlijk moeten worden versterkt. Coherentie en integraliteit zijn daarbij sleu-
telbegrippen.
De nieuwe generatie heeft een veelbelovende mentaliteit en oriëntatie. We moe-
ten ons dan wel verlossen van onze padafhankelijkheden. ICT zal een enorme 
impuls aan dit transitieproces geven, evenals de verduurzaming van de samen-
leving. Zo ontstaat ruimte voor zelforganisatie en cocreatie. Crowd sourcing 
wordt een nieuw zakelijk ontwikkelingsinstrument. Uiteindelijk zal dit leiden tot 
maatschappelijk hoger gewaardeerde opbrengsten.
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5 De bouwsector en  
duurzaamheid



‘Hoe zou het zijn om deze plek, de aarde, weer eer aan te doen, 
als thuisbasis voor onszelf en al onze verwanten?’ 
– Braungart & McDonough*

Het thema duurzaamheid stond een aantal decennia niet of nauwelijks op de 
agenda. Klimaatverandering, smeltende ijskappen en de film ‘An inconvenient 
Truth’* in de klaslokalen brachten het onderwerp wereldwijd in de aandacht 
terug. Recente beleidspakketten op Europees en nationaal niveau, onderstrepen 
dat ingrijpende maatregelen nodig zijn.
Tegelijkertijd vindt onder meer de overgang plaats van de regionale markteco-
nomie van onze postindustriële samenleving naar een mondiale netwerkecono-
mie. Hierin ontwikkelen de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China)* zich 
razendsnel en eisen hun aandeel van de natuurlijke hulpbronnen op. De afname 
van natuurlijke hulpbronnen dwingt tot matiging van bezit, maar betekent nog 
geen matiging van gebruik. Duurzaamheid heeft niet alleen een technologische, 
maar ook een economische en sociale component. 
Er ontstaat een toenemende competitie tussen de sociale groepen om schaarse 
ruimte, schaarse grondstoffen en schaars talent. Dat veroorzaakt schade en be-
dreigingen van overvloed en nieuwe onbalansen. Duurzaamheidconcepten zijn 
dan het enige antwoord. Duurzaamheid loont, zeker als we onze economische 
paradigma’s daarop aanpassen – of zoals de Belgische econoom Bernard Lietaer* 
bepleit, verduurzaming van het monetaire en bancaire systeem. De bouwsector 
kan hierin als hoofdrolspeler bij de inrichting van de ruimte een grote rol spelen.

Duurzaamheid en de gebouwde omgeving
De Nederlandse overheid heeft ambities genoeg: vermindering van energiever-
bruik in bestaande gebouwen naar zes tot elf megaton per jaar CO2-emissie in 
2020. In nieuwbouw moet CO2-emissiereductie door aanscherping van EPC-nor-
men (Energie Prestatie Coëfficiënt) plaatsvinden, voor de woningbouw van 0,8 
naar 0,4 in 2015 met als doel volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020. Voor 
de utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare aanscherping opdat in 2017 nieuw-
bouw 50 procent energie-efficiënter is.
Energiebedrijven, woningcorporaties, bouwbedrijven en installatiebedrijven 
hebben een plan gemaakt voor bestaande woningen en utiliteitsbouw met als 
doel om tot 2011 500.000 gebouwen 20 à 30 procent energiezuiniger te maken. 
Vanaf 2012 moeten daar jaarlijks 300.000 gebouwen bij komen. De overheid 
ondersteunt het initiatief door garantstelling of een bijdrage aan een revolving 
fund voor laagrentende leningen, een zogenaamd groenkrediet. In de utili-
teitsbouw wordt verder ruim baan gemaakt voor technieken die mechanische 
koeling kunnen vervangen met warmte-koude-opslag (WKO) en voor energie-
efficiënte verlichting. Het kabinet verruimde daartoe de ‘energie investerings-
aftrek’ en verkent de mogelijkheden van een heffing op CO2-emissie. De over-
heid wil een voorbeeldrol vervullen – onder meer via de Rijksgebouwendienst. 

* W. McDonough and M. 
Braungart (2002) Cradle 
to Cradle; remaking the 
way we make things.

* Al Gore en filmmaker 
Davis Guggenheim 
(2006) An Inconvenient 
Truth.

* China heeft het tot 
voor kort vergeten 
continent Afrika ontdekt 
vanwege zijn grote rijk-
dom aan grondstoffen.

* B. Lietaer Het geld van 
de toekomst.
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De doelstelling is 30 procent CO2-reductie op overheidsgebouwen in 2020 ten 
opzichte van 1990. Met ambitieuze vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, 
installatiebedrijven, ICT-ontwikkelaars en wetenschappers zal worden verkend 
of meer besparingen mogelijk zijn. 
Ook bij de infrastructuur is duurzaamheid niet meer weg te denken. Rijkswa-
terstaat heeft een CO2-prestatienorm ontwikkeld op basis van Dubocalc, een 
computerprogramma dat de milieueffecten berekent van het materiaal- en ener-
giegebruik van infrastructurele werken. Met dit hulpmiddel kunnen ontwerpers 
milieueffecten van ontwerpalternatieven berekenen.

Duurzaamheid en assetmanagement
In het maatschappelijk debat over duurzaamheid en waardecreatie valt steeds 
vaker de term assetmanagement. Welke lading gaat schuil achter dit begrip? 
Waarom maakt het zo’n opgang?
In het transitieproces verschuift de aandacht van ontwikkelen en bouwen naar 
beheren en – duurzaamheid indachtig – naar levensduurkosten van de gebouw-
de omgeving: dit is assetmanagement. Daarmee doemen geheel nieuwe vragen 
op. Zo is in de IT in de afgelopen decennia ruime ervaring opgedaan met de ver-
andering van bouwen naar beheren. Die ervaring heeft geleid tot wat de beheer-
paradox genoemd wordt. Circa 20 procent van alle kosten van IT-infrastructuur 
betreft de plan- en bouwfase, 80 gaat naar het beheer in de daaropvolgende 
jaren. Maar de beïnvloeding daarvan werkt precies andersom: kosten en op-
brengsten worden vooral beïnvloed en bepaald door en gedurende de plan- en 
bouwfase. Voor de beheerfase geldt: roeien met de riemen die je hebt. 

Stadskantoor Venlo: 
volledig energieneu-
traal.
(Impressie: Bureau 
Kraaijvanger)
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Het beheer kost het 
meeste geld maar 
krijgt de minste 
aandacht.

De beheerparadox illustreert een tweede aspect van de verschuiving van ont-
wikkelen en bouwen naar beheren, namelijk de noodzaak van een integraal en 
multidisciplinair perspectief op ruimtelijke ontwikkeling. Uit de beheerparadox 
volgt namelijk dat er in de levenscyclus van informatiesystemen vroegtijdig 
maatregelen nodig zijn om kosten en baten in de beheer- en onderhoudsfase 
te beïnvloeden. Maar het omgekeerde geldt ook: voor economisch beheer is de 
plan- en bouwfase van strategisch belang. En voor wie mocht denken dat infor-
matiesystemen en ruimtelijke ordening onvergelijkbaar zijn: bij infrastructuur 
bedragen de kosten van ontwikkeling en bouw zo’n 30 procent en voor beheer 
en onderhoud 70 procent. Ook in de ruimtelijke wereld veronderstelt en vereist 
economisch beheer het einde van verkokering en strikte vakdisciplines en de 
opmars van integraal denken en doen.

‘Groen gaat het doen met groen’
Onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij 
bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor effecten op mens en milieu, geven 
bedrijven invulling aan people, planet en profit-aspecten (de drie zogenoemde 
pijlers van duurzaamheid) en wegen hun product of dienst af op deze aspecten. 
Ook in de ruimtelijke en logistieke sfeer zijn bedrijven hieraan begonnen.* Be-
drijven zoeken naar ruimte in hun productieproces om hun eigen doelstellingen 
en principes op het gebied van duurzaamheid te kunnen naleven.
In de industrie is een beweging van vergroening opgestart: groene ketens met 
een groen product naar de eindgebruiker. Zo wil de producent van sportartike-
len Nike een groen imago uitstralen. ‘Nike sees corporate responsibility as an 
integral part of how we can use the power of our brand, the energy and pas-
sion of our people, and the scale of our business to create meaningful change. 
The opportunity is greater than ever for corporate responsibility principles and 
practices to deliver business returns and become a driver of growth, to build 
deeper consumer and community connections and to create positive social and 
environmental impact in the world.’*
Alle ketenpartners van Nike moeten hierin meegaan, tot en met de transportsec-
tor toe, op straffe van uitsluiting. Zo vinden wij bij de logistieke dienstverlener 
CeVa Logisitics: ‘The sustainability program is focused on the simultaneous rea-
lization of reducing the environmental impact of our activities and cost reduc-

tions (or increasing revenue). This 
approach ensures that all “sustaina-
ble activities” are related to a clear 
businesscase.’*

Zo ontstaan nieuwe begrippen als 
duurzame logistiek en CO2-voet-
afdruk, en wordt de toegevoegde 
CO2 in de gehele keten inzichtelijk 
gemaakt. De steeds mondiger con-

* www.nike.com.

* id.cevalogistics.com.

* Zie het Programma 
Duurzame Logistiek 
van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 
ondergebracht bij Con-
nekt.
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sument, zo is de redenering, zal in toenemende mate groene merken prefereren 
boven grijze. Dat gebeurt al in energiemarkt, de agrosector, de modewereld en 
de auto-industrie. Als bedrijven en overheden zich inspannen om hun CO2-voet-
afdruk te minimaliseren, waarom zouden ze dat dan ook niet van hun zaken-
partners en toeleveranciers vragen – zeker omdat door schaal- en reikwijdtever-
groting de winstgevendheid toeneemt. 
Voor iedere organisatie die bezig is met CO2-reductie geldt dat de eigen CO2-
voetafdruk de som is van de CO2-voetafdrukken van alle toeleveranciers. Het 
omgekeerde geldt ook: als een organisatie zelf weinig meer kan verbeteren, 
kan ze het wellicht elders uit de keten halen. Ketenmanagement maakt duide-
lijk waarom groene organisaties samenwerken met andere groene organisaties: 
‘Being half green is not good enough.’ Wie niet vergroent doet niet meer mee. 
Dat gebeurt ook tussen de hubs in de wereld. Als Schiphol en Rotterdam niet 
vergroenen, doen ze niet meer mee. 
De businesscases achter vergroening worden steeds aantrekkelijker. Het duur-
zaamheidsdenken dwingt tot heroriëntatie, wat vaak leidt tot herschikkingen in 
de keten. Door dit slim te doen komen we andere werkelijkheden op het spoor 
en ontstaan nieuwe businesscases. Zo wordt vergroening commercieel. En wat in 
de ketens op micro- en mesoniveau kan, kan natuurlijk op macroniveau ook.

Mobiliteit en Duurzaamheid
Het verkeer is een belangrijke bron van broeikasgassen. In Kyoto (1997) en 
Bonn (2001) is voor het tijdvak 2008-2012 een CO2-reductie van zes procent 
ten opzichte van 1990 afgesproken. Als Nederlandse pendant neemt een aantal 
kennisinstituten deel aan een klimaatportaal om kennis te ontwikkelen over 
klimaatveranderingen. Dit kennisportaal is opgericht door een samenwerkings-
verband van klimaatwetenschappers PCCC (Platform Communication on Climate 
Change) en heeft als doel de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van Nederlands 
klimaatonderzoek te verbeteren. Het inmiddels afgeronde onderzoekspro-
gramma Klimaat voor Ruimte, met als resultaat een boek met richtlijnen voor 
klimaatbestendig inrichten, ondersteunt dit portaal.
In de in maart 2011 gepresenteerde toekomststrategie van de Europese Com-
missie staat dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector 

met 60 procent moet zijn gedaald. 
Daarvoor dienen er rond die tijd 
geen auto’s op conventionele 
brandstoffen meer in de steden te 
rijden. Ook moet 40 procent van de 
brandstoffen die in de luchtvaart 
worden gebruikt dan koolstofarm 
zijn. De helft van alle trajecten in het 
goederenvervoer boven de 300 kilo-
meter moet in 2050 per spoor of via 
de binnenvaart worden afgelegd. Het 

Steeds meer op-
laadpunten voor 
duurzame auto’s.
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grootste deel van het passagiersvervoer boven deze afstand moet ook per spoor 
plaatsvinden. Volgens eurocommissaris van Transport Siim Kallas van zijn de 
maatregelen nodig om de economische groei te stimuleren, om te zorgen voor 
werk en voor het klimaatbeleid. ‘De mobiliteit beperken is geen optie, evenmin 
als alles bij het oude laten.’*

Inmiddels zijn er diverse duurzaamheidsprogramma’s voor mobiliteit en logis-
tiek. Het meest omvangrijke was Transumo (Transition to Sustainable Mobiliteit), 
een op initiatief van de overheid ontwikkeld platform van honderden bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelden op het ge-
bied van duurzame mobiliteit. Het doel was om te komen tot een internationaal 
trendsettend kennisnetwerk op mobiliteitsgebied. Dit programma is in 2009 
afgerond met als resultaat de Transumo footprint duurzame mobiliteit. 
Voor personenmobiliteit zijn omvangrijke projecten gelanceerd in vijf regio’s in 
Nederland, met als doel om automobilisten te verleiden hun gedrag te verande-
ren door bijvoorbeeld de spits te mijden en te kiezen voor flexibele ketenmobili-
teitsvormen (deels de auto, deels het openbaar vervoer).
In Amsterdam speelt het project ‘Ontspits/Digitale Mobiliteit’. Hiervan is het doel 
het bestrijden van files en het verbeteren van de mobiliteit van ondernemers 
door onnodig reizen te voorkomen, reistijden te spreiden – vooral buiten de 
spits – en te variëren met effectievere en duurzamere vervoersmiddelen.
Uit de eerste pilot van Digitale Mobiliteit bleek dat een ruime meerderheid (60 
procent) van de participerende MKB-bedrijven hun mobiliteit kon verbeteren. 
Daarbij ging het vooral om het voorkomen en het verspreiden van de momenten 
dat ondernemers en medewerkers reizen.
In de sfeer van goederenmobiliteit is er een groot sectorakkoord Mobiliteit, Lo-
gistiek en Infrastructuur 2008-2020 opgesteld* tussen de overheid, het bedrijfs-
leven en mobiliteitorganisaties (ANWB).
Connekt, een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat duurzame 
verbetering van mobiliteit in Nederland nastreeft, lanceerde in 2007 het pro-
gramma Duurzame Logisitiek, waarbij duurzaamheid vooral vanuit de logistieke 
ketens wordt benaderd. Kernthema is hier: kunnen er in de ketens tussen ver-
laders en vervoerders concepten worden ontwikkeld waarbij duurzaamheid on-
derdeel kan worden van een businesscase? In dezelfde context wordt eveneens 
het concept bouwlogistiek ontwikkeld naar voorbeeld van de landbouwsector, 
waar het concept agrologistiek (ontwikkelen van efficiënte logistieke concepten 
van land tot winkel ter vermindering van transportbehoefte en verbetering van 
product- en omgevingskwaliteit) al stevig op de agenda staat. Bouwlogistiek is 
als concept nog nieuw, maar lijkt afgaande op ervaringen elders kansrijk (zie de 
Britse ervaringen met Considered Construction).  Overigens heeft de bouwsector 
een groot aandeel in de vervoersgoederenstromen over de weg. 
Er bestaan dus voor de bouwsector talloze kansen door verduurzaming van 
de bouwstromen en door te participeren in mobiliteitsprojecten. Ten slotte 
geldt ook dat door een andere manier van aanbesteden, bijvoorbeeld EMVI 
(Economisch meest voordelige inschrijving) duurzaamheid in de beoordeling 

* ‘Vervoer 2050: een 
ambitieus plan van 
de Commissie om de 
mobiliteit te vergroten 
en de emissies terug te 
dringen’ (2011).

* Rijksoverheid, ANWB 
en bedrijfsleven (2008) 
Sectorakkoord Mobiliteit, 
Logistiek en Infrastruc-
tuur 2008-2020.
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kan worden meegewogen. Grote opdrachtgevers bekijken op welke wijze de 
EMVI-parameters moeten worden gedefinieerd. Duurzaamheid speelt hierbij een 
cruciale rol.

Naar een nieuw technologisch paradigma
Energietransitieprocessen krijgen in ruimtelijke processen steeds meer aan-
dacht. Rotterdam neemt het Rotterdam Climate Initiative. Amsterdam roert zich 
met de wijk Watergraafsmeer als voorhoedespeler die internationaal aandacht 
wil vragen. Venlo houdt in 2012 een duurzame Floriade. 
Het besef dringt door dat de CO2-voetafdruk van een stad een belangrijke ves-
tigingsfactor is. Dat vereist nieuwe concepten voor energieopwekking. Kern-
energie is een gepasseerd station, ondanks de forse lobby. Smart grids zijn een 
veelbelovende vernieuwing: zo veel mogelijk opzichzelfstaande infrastructuren 
voor elektriciteit, gas en warmte, waarbij ICT-systemen energiestromen meten 
en het aansturen en regelen van consumptie en productie van energie. Denk ook 
aan andere energiebronnen: windparken, zonne-energie, op den duur getijden-
energie en energie uit afval door pyrolyse op decentraal niveau.
Er komen nieuwe concepten zoals zelfvoorzienende systemen voor vastgoed, 
glastuinbouw, woningen en stadswijken. De plaatsen van voortbrenging veran-
deren (dichter bij de bron), ook van ons voedsel. Gedrag krijgt meer aandacht, 
bijvoorbeeld de verleiding naar ander mobiliteitsgedrag, mede met het prijsin-

Watergraafsmeer: 
hoge duurzaam-
heidsdoelstelling.
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strument. Dat leidt tot minimalisatie van waardevernietiging, ook in het (vaak 
overtollige) vastgoed.
Om deze nieuwe producten en diensten te ontwikkelen is een nieuw technolo-
gisch paradigma nodig. De technische wetenschappen zullen in combinatie met 
sociale wetenschappen de veranderende vraag uit dynamische marktomgevin-
gen moeten converteren in veranderend aanbod van producten en diensten. 
Hierbij gaat het om nieuwe combinaties van het voortbrengen van technische 
waarden, gebruikswaarden en belevingswaarden in de levenscycli van syste-
men. Onze economische en budgetsystemen zullen zich hierop moeten aanpas-
sen. Onze systemen zullen meer open moeten worden, meer koppelbaar en meer 
herstelbaar. Optimale benutting en hergebruik van technologische kennis. Van 
greenfield naar brownfield engineering: (van het ontwikkelen van maagdelijke 
locaties naar het ontwikkelen van binnenstedelijke, veelal vervuilde plekken). 
‘Human beings interact with reality in a cyclic process of impression, understan-
ding and expression. This process is depicted by the cognitive cycle.’* Vastleg-
ging en hergebruik van kennis die voorafgaat aan klassieke ontwerpspecificaties 
leiden tot een wetenschappelijke benadering van ontwerp, productie, beheer 
en gebruik. Deze cognitieve cyclus vormt de grondslag voor de nieuwe socio-
technische processen.

Conclusies
Duurzaamheid loont in termen van levensduurdenken. Er zijn allerlei veelbelo-
vende initiatieven om dit denken te verspreiden. Maar op den duur geldt: wie 
niet verduurzaamt doet niet meer mee.
Duurzaamheid is een kernbegrip bij mobiliteit, en bij de internationale mededin-
ging bij het vestigingsbeleid.
Duurzaamheid leidt naar een nieuw technologisch paradigma. 

* W. Gielingh (2005) Im-
proving the performance 
of construction by the 
acquisition, organization 
and use of knowledge. 
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‘That men do not learn from history is the most important  
lesson that history has to teach.’
– Aldous Huxley (1959)*

Op Prinsjesdag 2011 kondigde het kabinet een omvangrijk bezuinigingspak-
ket aan. Het is merkwaardig dat toen nauwelijks de vraag op tafel kwam hoe 
de gemeenten ervoor staan, vooral met hun grondexploitaties. Een periode van 
uitbundige groei is achter de rug waarin de projecten van ontwikkelaars, beleg-
gers, vastgoedbeheerders, maar ook gemeenten echte winstpakkers waren. Uit-
eindelijk was het de burger die dit allemaal financierde. Die hopte van het ene 
(dure) huis naar het (duurdere) andere. En zo stampten gemeenten het ene na 
het andere project uit de grond. De vereveningswerking* groeide uit tot absurde 
bedragen. Grondkosten hoger dan bouwkosten waren geen zeldzaamheid. In de 
grondexploitaties werd rustig geanticipeerd op te verwachten groei: de lasten 
van investeringen werden in het heden genomen, de toekomstige baten met 
kunstmatig vastgestelde grondprijzen naar de toekomst geschoven. Dit is het 
zogenaamde ‘residueel grondwaardesysteem’, een systeem om grondprijzen om 
het simpel te zeggen door een spreadsheet te laten bepalen in plaats van door 
marktwerking.
Zo is het met veel grondexploitaties in de gemeenten gegaan. Dit is voltooid 
verleden tijd. Niet alleen staan de geldpersen via grondexploitatie van de ge-
meenten stil, in veel gevallen moeten zij forse bedragen afboeken – gemeenten 
zoals Amsterdam en Apeldoorn zijn daar al mee bezig. NRC Handelsblad meldde 
in 2011* een gezamenlijk verlies van 2,9 miljard euro bij 35 gemeenten. In 
datzelfde jaar bleek uit Nicis-onderzoek* hoe ernstig de situatie is. Zo hebben de 
32 grootste gemeenten nog 50 procent van het totaal van de aangekochte grond 
in portefeuille.
Het businessmodel van de ruimtelijke ontwikkeling voldoet niet langer. Het 
bewustzijn dat krimp de financiering van de ruimtelijke ordening ondermijnt, 
dringt langzamerhand wel door. Ook delen van de Randstad kampen met krimp. 
Hoe is dat te financieren? En hoe verhoudt dit fenomeen zich met de gewenste 
verduurzaming?
Bij verevening werd gerekend met handige constructies met zogenaamde boven-
wijkse voorzieningen. Zo profiteren inwoners van de nieuwe Vinex-wijk ook van 
het nieuwe theater in het centrum. Groei van het aantal inwoners en woningen 
vormde de financiële basis voor allerlei maatschappelijk vastgoed. En zo groeide 
de hypotheekschuld in Nederland per capita uit tot de hoogste in de wereld.

* A. Huxley (1959) Case 
of Voluntary Ignorance.

* Hieronder verstaan we 
interne verrekeningen 
waarbij kosten worden 
gecompenseerd met 
opbrengsten elders.

* NRC Handelsblad 
(4 oktober 2011) Voor 
35 gemeenten dreigt 
curatele bouwstop www.
nrc.nl (geopend op 21 
maart 2012).

* Nicis (augustus 2011) 
Handreiking herstruc-
turering woningbouw 
G32. Nicis Institute is 
een kennisinstituut van, 
voor en door steden in 
Nederland.
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Viervoeters en ijzeren paarden
In 1829 schreef een bedrijfje dat een treinverbinding tussen Liverpool en 
Manchester wilde beginnen, een wedstrijd uit waarin bewezen moest wor
den dat een stoomlocomotief een alternatief voor paardentractie en post
koets kon zijn. Dat was het begin van wat zou uitgroeien tot een ongekende 
hype. Door de slechte wegen en relatief trage koetsen werd de nieuwe ma
nier van transport snel populair en gloorden beloftes van winst en welvaart 
aan de horizon. Tallozen doken in de trein en transporttechniek en toen 
koningin Victoria in 1842 voor het eerst een ‘koninklijke treinreis’ maakte, 
was het pleit beslecht. Gefortuneerde investeerders telden enorme bedragen 
neer voor het recht om een spoorwegverbinding aan te leggen en de minder 
gefortuneerden wedijverden om scrip – verhandelbare bonnetjes die een mi
nuscuul deel van een aandeel vertegenwoordigden. Een heuse railway mania 
was op gang gekomen.
Enkele jaren later kwam de terugslag. Door overcapaciteit leverden de bon
netjes geen premie meer op en in het najaar van 1845 daalde de koers van 
een aandeel Great Western Railway met 40 procent. Tegenvallende oogsten 
in het daaropvolgende jaar verergerden de situatie en in oktober 1847 zag de 
Bank of England zich genoodzaakt maatregelen te nemen om een nationale 
economische instorting te voorkomen. Banken sloten hun deuren, gezinnen 
raakten geruïneerd en toen de paniek voorbij was hadden de spoorwegaan
delen 85 procent van hun waarde verloren. Toch was dit niet het einde van 
het treintijdperk. In 1845, vlak voor de crash, lag er in Engeland 2148 mijl 
spoorlijn – 65 jaar later 21.000 mijl.* 

* Brian Arthur (2002) Is 
the Information Revolu-
tion dead?
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Het oude geld is op
Het huidige model voor de financiering van de ruimtelijke inrichting heeft twee 
uitgangspunten:
•  ten eerste grond. In een grondexploitatie worden alle kosten inclusief eventu-

ele bovenwijkse voorzieningen en rente, toegerekend aan de grondprijs. Dit 
heeft tot torenhoge grond- en huizenprijzen geleid. De Nederlandse woonlas-
ten behoren tot de top van Europa. De hypotheekrenteaftrek heeft daarbij flink 
geholpen; 

•  ten tweede groei: van aantallen woningen, commercieel vastgoed en bedrij-
venterreinen. Groei van omvang, nieuwe stadsuitleg, inwoneraantal en dus 
uitkering uit het gemeentefonds. Iedereen, van ontwikkelaar en gemeente tot 
corporatie, deelde in die groei en bijbehorende financiële winsten.

De bouw- en vastgoedsector veranderen structureel. De eindeloze groei is 
voorbij. In de commerciële vastgoedsector leidt het structurele overaanbod tot 
leegstand, inmiddels opgelopen tot bijna 10 miljoen vierkante meter. Fenome-
nen als het ‘nieuwe werken’ komen op. De digitalisering van werk en onderwijs 
stelt andere huisvestingseisen – het overaanbod aan vierkante meters blijft 
groeien. De burger kan bij de aankoop van een huis niet meer uitgaan van de 
oude gedachte dat zijn vastgoed in waarde zou blijven stijgen – dat is voorbij. 
De kruik van de weduwe van Zarfath* is leeg: het geldpersmodel van grond- en 
vastgoedexploitatie werkt niet meer, periodieke exploitatiewinsten zijn verleden 
tijd. Er moet voor miljarden worden afgeboekt. Veel investeringsbeslissingen 
en uitgaven die zijn gedaan op basis van geprognosticeerde winsten, ontberen 
financiële dekking. Een fiasco dreigt.

Verbinden en samenhang
De stad, de wijk en de buurt zijn de nieuwe plaatsen waar de ruimtelijke ont-
wikkeling zal plaatsvinden. Samenhang en verbinden staan daarbij centraal. 
Samenhang door leefactiviteiten, onderwijs, vermaak en vrije tijd – alles inclu-
sief beheer. En samenhang om partijen te verbinden: corporaties, zorgpartijen, 
mobiliteitsbedrijven, winkeliers en burgers. Dit betekent een omslag van (nieuw)
bouw naar continu beheer, met als doel een economisch resultaat: verbetering 
van de leefomgeving en waardestijging. Marketing en branding gaan hand in 
hand met ruimtelijke thema’s en waardecreatie. 
Revitalisering van de stad vraagt om andere verhoudingen in het private en pu-
blieke domein en om andere ontwikkelingsprocessen. Complexiteit, verweven-
heid met thema’s als veiligheid, duurzaamheid en multi-etniciteit hebben aan 
de urbanisatie een nieuwe dimensie gegeven. Het nieuwe paradigma is: anders, 
breder, eerder en integraler. ICT reikt hiervoor nieuwe instrumenten aan, zoals 
BIM (Bouwinformatiemodel). De Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid pleitte voor de revitalisering van stadsbuurten inclusief het onderwijs, 
waarbij burgers een hoofdrol krijgen. Ook daar zijn de sleutelwoorden verbin-
den en samenhang. De corporaties zien het nut in van deze werkwijze en erken-
nen de waarde van maatschappelijk vastgoed. 

* Bijbelse metafoor  
1 Koningen 17:9 . De dure 
olie uit de kruik raakte 
nooit op.

85 Nieuw krachtenveld, nieuwe paradigma’s



Ruimtelijke kwaliteit en nieuwe financieringsmodellen 
Duurzaamheid past niet in het huidige maak- en investeringsmodel. In een 
investeringsmodel gaat het om de aanlegkosten. In een exploitatiemodel komen 
ook opbrengsten in beeld, in de vorm van waardedragers, bijvoorbeeld lagere 
energielasten. De levensduurkosten, (total costs of ownership), zijn vaak vijf 
keer zo hoog als de stichtingskosten. 
Door bij gebiedsontwikkeling de exploitatie als uitgangspunt te nemen ontstaat 
de mogelijkheid om de gegenereerde waarden (total value of ownership) te 
kwantificeren en als hulpbron mee te nemen.

Paradigmaverschuiving – van opbrengst naar levensduur
Deze overwegingen – die logisch voortvloeien uit de noodzaak tot heroverwe-
ging (immers de systeemgrens is bereikt) en verduurzaming (klimaat, CO2) – vor-
men een paradigmaverschuiving. Zo’n verschuiving vraagt om een veranderde 
opstelling van alle partijen inclusief de langetermijnfinanciers en -beleggers. In 
het nieuwe paradigma wordt gebroken met grondopbrengst als vaste waarde en 
is gebiedslevensduur het nieuwe principe. Door het zo te formuleren is het ver-
trekpunt voor ontwikkeling: de koppeling van alle gebiedspotenties in termen 
van risicoallocatie en waardegeneratie. Kernbegrippen: altijd gebiedsgewijs en 
elk project is anders.
Bijbehorende beheerconcepten zijn sterk in opkomst, zoals asset management, 
‘beheerconcepten openbare buitenruimte’, DBFMO (design, build, finance, main-
tain and operate)*, nieuw risicomanagement en ook concepten voor mobiliteit en 
parkeren die opbrengsten voor de gemeente genereren. Uiteindelijk kan hieruit 
een aanbodmodel groeien. Bij een DBFMO-model wordt gedurende langere 
termijn een concessie uitgegeven aan een speciaal hiervoor opgerichte onderne-
ming voor de exploitatie van een asset. Deze onderneming zorgt voor het ont-
werp, de bouw, maar vooral ook de exploitatie. De overheid wordt als het ware 

De kosten van het 
beheer overtreffen 
vele malen die van 
het ontwerp en de 
aanleg.

*Bij een dbfmo-model 
wordt een langdurige 
concessie uitgegeven 
aan een speciaal op-
gerichte onderneming 
voor de exploitatie van 
een onderdeel. Deze 
constructie vindt plaats 
in de fase van het 
ontwerp, de bouw, maar 
vooral ook de exploita-
tie. De overheid wordt 
als het ware ‘ontzorgd’ 
en het businessmodel 
is puur gericht op een 
te leveren prestatie. Ook 
de risico’s worden veelal 
overgedragen. Bouwen 
is geen opzichzelfstaand 
doel maar ondergeschikt 
aan het hoofddoel om 
diensten te leveren. 
Dbfmo, total costs of 
ownership, risicoma-
nagement en asset 
management zijn aan 
elkaar gerelateerd.

Levensduurbaten versus stichtingskosten

Design (10%)

Bouw (100%)

Beheer (300-500%)
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‘ontzorgd’ en het businessmodel is puur gericht op een te leveren prestatie. Ook 
de risico’s kunnen worden overgedragen. Bouwen is dus geen opzichzelfstaand 
doel maar ondergeschikt aan het hoofddoel om diensten leveren. De lengte van 
de concessie dwingt om te denken in termen van levenscyclus. DBFMO’ total 
costs of ownership, risicomanagement en asset management hangen daarom 
samen. Een mooi voorbeeld van een DBFMO-constructie, ook als concessie 
uitgegeven, is de exploitatie van abri’s in het openbaar vervoer. Wat vroeger 
een kostenpost was voor een vervoerbedrijf is nu een opbrengst doordat de abri 
functioneert als een waardevoortbrenger. En wat te denken van Schiphol, ooit 
een kostenpost als vliegveld, nu een geldmachine. 

Gebiedsexploitatie 
Hoewel elk gebied een andere aanpak vereist, is het zinvol om te zoeken naar 
gemeenschappelijk kenmerken. Zo moet er privaat worden gefinancierd op basis 
van een langere-termijnfinancieringsmodel. Hier komt het DBFMO-model in 
beeld. Dit concept is in de Angelsaksische wereld, maar ook in Frankrijk, Spanje, 
Italië en Azië veel verder ontwikkeld dan in Nederland. In Nederland kennen we 
DBFMO voor infrastructuur (hogesnelheidslijn, wegen) en vastgoed (overheids-
gebouwen, scholen) maar nog nauwelijks voor gebieden.
Een veelgehoorde misvatting is dat DBFMO alleen een financieringsconstruct 
is, een gangbaar soort leasing. Maar DBFMO is exploitatiegericht en zorgt dus 
voor waardegeneratie. En juist de contractuele onderhoudsverplichting dwingt 
tot duurzaamheid. DBFMO is in wezen een concessie: bij een weg tot het leveren 
van beschikbaarheid, bij een waterzuivering tot het leveren van gezuiverd 
water, bij vastgoed tot het leveren van bruikbare vierkante meters. Voor de ex-
ploitatie moeten de te leveren prestaties worden gedefinieerd in SLA’s (service 
level agreements). Dit zijn prestatieafspraken, in meetbare output gedefinieerd, 
vastgelegd in een officiële overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtne-
mer. De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld een SLA met Infraspeed, het 
consortium dat de HSL niet alleen heeft gebouwd, maar ook de infrastructuur 
ter beschikking stelt. Het consortium Safire heeft een SLA met de Nederlandse 
overheid voor de beschikbaarheid van het gebouw van het ministerie van 

Financiën en alle daarbij behorende 
faciliteiten, tot en met de dagelijkse 
schoonmaak. In de SLA’s worden de 
kwaliteitsniveaus geregeld van de te 
leveren prestaties. Het vroegere be-
stek voor een bouwwerk is op basis 
van functionele specificaties vervan-
gen door een SLA-prestatiecontract 
dat de kern vormt van de concessie. 

Schiphol ontwik-
kelde zich van 
kostenpost tot waar-
devoortbrenger.
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Een DBFMO vraagt om een organisatorische constructie in de vorm van een 
special purpose vehicle (SPV). Deze vennootschap wordt opgericht om de acti-
viteiten binnen een DBFMO-contract te managen. Het is dus projectventure met 
aandeelhouders, opgericht voor een bepaald project; een bedrijf rondom een be-
paald contract. Deze SPV organiseert zowel de prestaties van het ontwerpen en 
het bouwen als het onderhoud. De prestaties voor het ontwerp en het bouwdeel 
noemt men engineering, procurement and contracting (EPC). Vaak is een EPC-
deel ook een aparte vennootschap die de ontwerp- en bouwcontracten inkoopt. 
Het EPC ‘hangt’ dus onder de SPV en is tijdelijk van karakter. Ook het operatio-
nele deel van de concessie wordt ingebracht in een apart bedrijf onder de SPV. 
Dit operations and maintenance-bedrijf (OM) levert de prestaties op basis van 
het service level agreement, wat we asset management noemen. 
Dit model wordt vaak verward met bestaande PPS-constructies voor ge-
biedsontwikkeling. Zo bestaat er in Amersfoort het OBV, Ontwikkelingsbedrijf 
Vathorst. Het verschil is dat deze bestaande constructies alleen gericht zijn op 
ontwerpen en bouwen – hierboven het EPC-deel genoemd – en niet op de ex-
ploitatie. In zo’n constructie is er alleen een gebiedsgrondexploitatie en blijven 
andere langere-termijnexploitaties voor het onderhoud, maar ook in opbreng-
sten, buiten beeld. Het financieringsmodel is dan dus geheel anders.
Omdat het hier om een langetermijnconcessie gaat met verweving van publieke 
en private belangen, moet er worden getenderd. Dat heeft als voordeel dat alle 
creativiteit van particuliere partijen en baathebbers vrijkomt.* Een bijzonder 
punt van aandacht is de grondpositie. De eigenaar van grond heeft in Nederland 
veelal ook ontwikkelingsrechten. Het is aan te bevelen hier meer beleid op te 
ontwikkelen. Bij de opstelling van de Nota Ruimte heeft de toenmalige minister 
van VROM dat niet aangedurfd. In sommige andere landen kiest men voor het 
beste plan, in plaats van de beste grondpositie. Bij gebiedsexploitatie gaat het 
om de waardestromen in het gebied door de gebiedsexploitant. Deze kunnen per 
gebied verschillen.

* Ervaringen op dit 
punt nemen toe. Zie 
bijvoorbeeld: Leidraad 
aanbesteden (2011). 
Beschikbaar op: www.
leidraadaanbesteden.
nl (geopend op 14 de-
cember 2011). Ook lokale 
grote projecten worden 
via deze lijnen georga-
niseerd. Zie de recente 
ontwikkeling in Almere-
Hout, gewonnen door 
een consortium onder 
leiding van Ymere. Of de 
wijze van procesvoering 
van het Food Centre 
Amsterdam.
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Het Special Purpose 
Vehical organiseert 
de activiteiten bin-
nen een DBMFO-
contract. 

Gebiedswaardestro-
men: toegevoegde 
waarde als gevolg 
van het manage-
ment van stromen.



Tendering
Tendering verloopt meestal via de volgende faseringen:
• aankondiging
• marktconsultatie
• prekwalificatie
• uitnodiging tot tendering
• concurrentiegerichte dialoog
• best and final offer
• financial close
• gunning 
• uitvoering

De concurrentiegerichte dialoog
Bij een concessie gaat het om de risicoallocaties. Wie draagt welk risico? Voor 
Rijkswaterstaat is risicomanagement in het grootste lopende project van Neder-
land, de Schiphol-Amsterdam-Almere-corridor tot een hoofdthema verheven. Ri-
sico’s worden uitonderhandeld in de concurrentiegerichte dialoog. Ook hier gaat 
het om maatwerk, afhankelijk van de context van het project, aanpalende of 
doorkruisende ontwikkelingen, aard en diepte van bijvoorbeeld bodemvervui-
ling en van de bestemming. Het expliciteren van deze kenmerken in de dialoog 
is de winst van deze benadering. In de dialoog kunnen ook andere zienswijzen 
aan de orde komen. In Maastricht wordt mobiliteit geaccommodeerd tijdens de 
bouw en exploitatie van de A2-Maastrichttunnel. In de dialoog is het concurren-
tie-element duidelijk: de bieder wil winnen en organiseert al zijn creativiteit, de 
uitvrager wil de beste oplossing. Ten aanzien van risico’s is het denkbaar dat een 
beperking op risicodeling wordt gezet. Hiermee worden de risico’s (en de kosten 
die daaruit kunnen volgen) bedoeld die ontstaan door externe oorzaken die niet 
van te voren zijn te voorzien, gedeeld door alle partijen. Ook is het denkbaar 
bijzondere risico’s op voorhand te onderkennen en te verdelen. Zo is bij de ho-
gesnelheidslijn het risico van uitval door bijvoorbeeld zelfdoding en koperdief-
stal voor de exploitant, maar bij een natuurlijke ramp is de staat de risiconemer. 
In Amsterdam is in 2011 het gebiedsexploitatiemodel van toepassing verklaard 
op het gebied van het Amsterdam Food Center. De tender richt zich niet op prijs, 
maar puur op kwaliteit en duurzaamheid. Het onderhandelingsproces volgt het 
model van de concurrentiegerichte dialoog. 
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Food Center Amsterdam (FCA)
Het Food Center Amsterdam (FCA) is de groothandelsmarkt van en voor de 
regio Amsterdam. Het FCA is dringend toe aan grootschalige herstructure
ring. Daarmee wil de gemeente onder meer de geluids en verkeersoverlast 
en de luchtvervuiling tegengaan. Tevens wordt deze kans aangegrepen om 
op het terrein woningen te realiseren.
In een ambitiedocument heeft de gemeente de randvoorwaarden en wen
sen neergelegd. Op basis hiervan is een Europese aanbestedingsprocedure 
gestart. De gemeente wil in een concurrentiegerichte dialoog een geschikte 
marktpartij vinden die verantwoordelijk wordt voor de realisatie, het beheer 
en de financiering van het hele project. Dit zal ongeveer 15 jaar in beslag ne
men. De gemeente levert slechts een financiële bijdrage van 20 miljoen euro. 
Daarmee is deze herstructurering niet gebaseerd op dichtgespijkerde plannen 
die enkel realisatie behoeven maar juist op visiegedreven oplossingen die 
door de markt worden voorgedragen. Op deze wijze profiteert Amsterdam 
van de kennis en ervaring op de markt voor complexe opgaven waar de ge
meente zelf niet voor toegerust is.

Wie wordt de ge-
biedsexploitant  
van het Food  
Center Amsterdam? 
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Hart van Zuid, Rotterdam
De gemeente Rotterdam slaat een bijzondere weg in om een centrumgebied 
te creëren waar mensen graag wonen, werken, ondernemen en ontspan
nen. Rondom Ahoy, Zuidplein en omgeving en het Motorstraatgebied ligt 
het Hart van Zuid. Het project Hart van Zuid moet de nu als onprettig en 
onfunctioneel ervaren omgeving een kwaliteitsimpuls geven zodat het een 
volwaardig centrum van RotterdamZuid wordt. Voor deze complexe opgave 
heeft de gemeente gekozen voor een publiekprivate samenwerking, waarin 
de overheid en marktpartijen samenwerken om een gebied te ontwikkelen. 
Door competitie via een concurrentiegerichte dialoog wil de gemeente een 
partner voor langdurige samenwerking vinden. De wensen en doelstellingen 
van de gemeente zijn uitgezet in een set outputspecificaties, afgestemd op de 
mogelijkheden van het gebied. De visies van inschrijvers moeten ingaan op 
alle relevante ruimtelijke, maatschappelijke, sociale en economische aspec
ten. De te selecteren partij neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
binnen het budget en de risico’s maar krijgt ook enorme zeggenschap over 
de inhoudelijke invulling. Zo krijgt hij de ruimte oplossingen uit te werken 
waarbij aan alle gestelde eisen en zo veel mogelijk wensen voldaan wordt. 
Op deze manier profiteert de gemeente Rotterdam optimaal van de kennis en 
ervaring in de markt. 

Conclusies
Het oude systeem van financiering van de ruimtelijke inrichting is niet meer 
adequaat. In een nieuw paradigma nemen gebiedsexploitaties de rol over van 
grondexploitaties.
Veel gemeenten kampen met grote problemen. Niet alleen verliezen zij inkom-
sten uit grondexploitaties. Afwaarderingen zijn onvermijdelijk. Ook zij zullen de 
waarde moeten inzien van nieuwe termen als ruimtelijke kwaliteit, waardecrea-
ties en sociale duurzaamheid. 
Daarbij is de ontwikkeling nodig van nieuwe cocreatiemodellen. Daarin zullen 
verbinding en samenhang sleutelbegrippen zijn. Gebieden met DBFMO-construc-
ten kunnen in dit kader ook privaat worden gefinancierd.
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‘Metropolitan regions will not come to balance until each one is 
small and autonomous enough to be an independent sphere of 
culture.’
– Christopher Alexander

Wereldwijd is de stad in opmars, vooral de megacity met meer dan tien mil-
joen inwoners.* De stad is in trek. Het VN-Bevolkingsfonds (Unfpa) bepleitte in 
2007 een ‘revolutie in denkwijzen’ over de snelheid en omvang van stedelijke 
groei. Naar schatting woont in 2030 zo’n 60 procent van de wereldbevolking 
in stedelijke gebieden. Nu al heeft de agglomeratie Tokio 34 miljoen inwoners, 
Mumbai en Shanghai tellen er elk 23 miljoen, Karachi 17 miljoen en Dhaka 15 
miljoen. De laatste twee steden groeien met circa vijf procent per jaar. Dhaka 
in Bangladesh wordt in 2050 vermoedelijke de grootste stad in de wereld. Er 
ontstaan daar enorme tegenstellingen tussen sloppenwijken en wijken met dure 
hoogbouwappartementen. De Nederlandse historicus Auke van der Woud* wijst 
in zijn boek ‘Koninkrijk vol Sloppen’ op het historisch fenomeen van de groei 
van de steden in Europa in de tweede helft van de negentiende eeuw. Toen was 
er hier een enorm sloppenprobleem, mede door de uitbundige groei van steden 
(in Nederland vooral Den Haag en Rotterdam) en de instroom van bewoners van 
het platteland. De trek naar de steden gaat door. De bekende Harvard urban eco-
nomist Edward Glaeser heeft een positieve kijk op de stad en zegt in zijn jongste 
boek ‘The triumph of the cities’ over het fenomeen stad: ‘Humanity’s greatest 
invention and our best hope for the future’.* 

Wat is een stad?
De antwoorden op deze vraag zijn divers en tijdgebonden. Vroeger stond de 
stad voor handelscentrum, voor bescherming achter stadswallen, voor bestuur 
en rechtspraak, voor cultuur en wonen, of vrijplaats. Tegenwoordig zijn de 
antwoorden anders. Nu gaat het om de netwerkstad. Locaties staan niet meer op 
zichzelf maar maken deel uit van netwerken. Dat kunnen netwerken van steden 
zijn, maar ook van systemen voor bijvoorbeeld mobiliteit, recreatie en nuts-
voorzieningen. Kenmerkend voor netwerken is dat er knooppunten in liggen van 
infrastructuur en functies, maar ook voor het accommoderen van mobiliteit, me-
dische en recreatieve voorzieningen en expertise. Het woord verbinden is in het 
ruimtelijke jargon dan ook ingeburgerd. De stad is een bindmiddel en koppelt 
stedelijke systemen met activiteiten als wonen, werken en vrije tijd. Overigens 
gaan knooppunten zelf steeds meer op steden lijken – zoals Schiphol met zijn 
eigen zwervers, vrijetijdsvoorzieningen, winkels en een moskee. We spreken 
dan van een edge city, een bijna-stad.
Het idee van de stad als vrijplaats is gebleven, maar dan met hedendaagse func-
ties. Wat zijn de motoren voor groei in een stad die zorgen voor de stedelijke 
kwaliteiten, voor de leefbaarheid? Waarom is Amsterdam anders dan Rotterdam, 
en Parijs anders dan Londen? ‘Vanuit iedere dynamische ader die zich vanuit de 

* Trendwatcher Adjiejd 
Bakas (2005) gaat in 
Megatrend Nederland 
zelfs zover dat volgens 
hem de stad de rol van 
de staat overneemt.

* Auke van der Woud 
(2010) Koninkrijk vol 
Sloppen – Achterbuurten 
en vuil in de negentiende 
eeuw.

* E. Glaeser (2011) The 
triumph of the cities.

Hoofdstuk 7 en 8 zijn 
mede gebaseerd op 
de Lectorale rede van 
Willem Verbaan (11 april 
2012).
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Centrum van Dhaka, 
Bangladesh. In 2050 
is Dhaka vermoede-
lijke de grootste stad 
in de wereld. 

Hotel New York, 
Kop van Zuid, 
Rotterdam. Een 
project dat tot de 
verbeelding spreekt.
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stad ontwikkelt, groeien als vanzelf steeds nieuwe aders.’* Door groei ontstaat 
opnieuw groei en wordt de stad zelf een levende groeimachine.
De stad staat weer centraal in het ruimtelijk beleid. Volgens de ‘Nota Ruimte’ uit 
2006* is grootschalige woningbouw alleen mogelijk in het buitengebied en in 
de Randstedelijke gebieden. Maar liefst 40 procent van de nieuwe bouwstroom 
zal daarom uit kleinschalige projecten bestaan op binnenstedelijke locaties. Dat 
betekent een aanzienlijke verdichting. De competitie tussen ruimteclaims neemt 
daardoor toe, want uit kwaliteitsoverwegingen is het gewenst het groen te 
behouden of soms zelfs te intensiveren. Door de toegenomen verharding moet 
er water de stad binnen gebracht worden. Ook neemt de mobiliteit van personen 
en goederen toe, wat leidt tot nieuwe claims voor infrastructuur. Vrijetijdsvoor-
zieningen nemen evenzeer in belang toe. Om al deze claims te honoreren zijn 
meervoudig ruimtegebruik en duurzame gebiedsontwikkeling onontbeerlijk.

Wil een stad zijn ontwikkelingspotentie behouden, dan zal hij moeten doen aan 
city marketing en city branding. De stad als merk, dat is het idee. De vervlech-
ting met ruimtelijke thema’s hoort daarbij: parkstad, kennisstad, bestuurlijke 
stad, werkstad, recreatieve stad. Merken, gezichten, inrichting, landmarks – ze 
gaan hand in hand. Ook hier is multidisciplinariteit belangrijk, waarbij elk pro-
ject beïnvloed wordt door verschillende disciplines, en dus ook rekening gehou-
den moet worden met de vele aspecten die deze disciplines inbrengen.
Nederland heeft prachtige steden met mooie (stedenbouwkundige) tradities. Zo 
zijn er nog sporen te vinden van de Hanze in bijvoorbeeld Deventer en Kam-
pen, heeft Maastricht zijn zuidelijke sfeer, Nijmegen de eerste stedelijke resten, 
Delft zijn eeuwenoude schoonheid, Den Haag zijn lange bestuurlijke traditie met 
prachtig vastgoed. Er zijn mooie stadjes als Bronkhorst, Buren en Hattem. En 
vele voorbeelden van geslaagde stedelijke renovaties. Zo is Rotterdam met veel 
leiderschap het project Hart van Zuid begonnen. Diverse malen heeft Rotterdam 
durf getoond met het ontwikkelen van nieuwe concepten voor stadsrenovatie 
zoals Nieuw Crooswijk. Projecten als de Kop van Zuid, maar ook de skyline van 
het centrum spreken tot de verbeelding.

De schoonheid van Amsterdam
In een lezing voor de Hogeschool van Amsterdam in 2004, citeerde Geert 
Mak* Caspar Barlaeus* uit 1632:
‘Telkens wanneer ik uw stad, die ook de mijne is geworden, aanschouw, en 
mijn ogen laat dwalen langs al haar sieraden en schoonheid, sta ik in twijfel 
wat ik in haar het eerst en het laatst moet bewonderen. Daar is de ontzag
wekkende hoeveelheid koopwaar, uit de vreemde aangevoerd, daar is de 
menigte en macht van schepen en de uitgebreide havens, daar zijn ook de 
rondom de stad gelegen aanlegsteigers van de vloot, dit alles doet de toe
schouwer verstomd staan. Als ik de wijde omvang ervan in ogenschouw wil 
nemen, dan leidt de schoonheid der gebouwen mijn aandacht af. Wanneer 
ik door de schoonheid daarvan gefascineerd wordt, komt het drukke verkeer 

* G. Simmel (1950) The 
sociology of George 
Simmel.

* Rijksoverheid (2004) 
Nota Ruimte.

* Geert Mak (2004) 
Raiffeisenlezing, De 
mercator Sapiens.

* Caspar Barlaeus (1632) 
Rede bij de opening van 
het Atheneaum Illustre.
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der burgers mij in verwarring brengen. En wanneer ik daar aandachtig naar 
sta te kijken ontdek ik in die veelheid de wijsheid van de bestuurders, de eer
bied voor de wetten, de gehoorzaamheid der ingezetenen, hun bedaardheid, 
en, wat het voornaamste is, hun zin voor orde.’
Amsterdam heeft een lange traditie met urbanisatie en bouwen. Gesteund 
door de revolutionaire Woningwet van 1901, het elan van bestuurders als 
Wibaut en de inspiratie van Berlage en later de Amsterdamse School, heeft 
een handvol woningbouwverenigingen in een relatief korte periode het 
vooroorlogse Amsterdam tot een Mekka van de volkshuisvesting gemaakt. 
Zo kon architectuur tot stand komen waar Amsterdam nog steeds beroemd 
door is.*
Amsterdam heeft ook na de Tweede Wereldoorlog een sterk stedenbouwkun
dig beleid gevoerd. Zo bleef echte hoogbouw in het centrale gebied beperkt 
tot een paar uitzonderingen. Maar vooral de omvangrijke renovaties trokken 
de aandacht, waaraan bovenal de naam van wethouder Jan Schaefer verbon
den is. Dankzij hem bleef een juweel als in Pieter Lodewijk Takstraat voor het 
nageslacht behouden. 
Deze lange traditie van urbanisatie is voor de Hogeschool van Amsterdam 
reden urban management tot strategisch speerpunt te verheffen in een gelijk
namig programma dat zich richt op de aanpak van grootstedelijke vraagstuk
ken. De overheid geeft samen met betrokken partijen vorm en inhoud aan 

De Amsterdamse 
Pieter Lodewijk Tak-
straat: voorbeeldige 
volkshuisvesting.

* W. Stissi (2007) 
Amsterdam, het Mekka 
van de volkshuisvesting 
– Sociale woningbouw 
1909-1942.

96 Het fenomeen stad



beleid en uitvoering. In het publieke domein is het besef van deze noodzaak 
doorgedrongen – het versterken van de uitvoeringskracht is het terrein van 
het vakgebied urban management. 
De omstandigheden waarin die aanpak tot stand moet komen zijn echter 
lastig. Er zijn gevestigde, tegenstrijdige belangen. De bestaande aanpakken 
werken elkaar tegen, ook binnen de keten. Assertieve burgers en bedrijven 
hebben eigen belangen en experts zijn het vaak met elkaar oneens. Boven
dien is de politieke context turbulent; door crisis, krimp en de noodzaak 
tot duurzame oplossingen te komen vallen beslissingen soms anders uit. 
Aandacht voor het politiek bestuurlijke, ketenmanagement, het organiseren 
van netwerken, en duidelijke beslissingen en heldere prestatiesystemen zijn 
nodig om die gezamenlijke aanpak te organiseren.
Het samenwerkingsverband Urban Management kiest voor een multidisci
plinaire benadering en bestaat uit een master Urban Management, een hbo
opleiding Bestuurskunde, en het Urban Lab: het onderzoeks en praktijkdeel 
van het arrangement. Urban Management benadert stedelijke vraagstukken 
vanuit het sociale, economische en fysieke perspectief, met als uitgangspunt 
de (onderzoeks)kracht van de drie initiërende domeinen: Maatschappij & 
Recht, Economie & Management, en Techniek.

Duurzame gebiedsontwikkeling en beheer
In het oude businessmodel van de financiering van de stedelijke inrichting func-
tioneerden de grondprijzen en de ontwikkeling van commercieel vastgoed als de 
belangrijkste zakelijke dragers. Dit paradigma is niet langer van kracht. De oude 
financieringsstromen zijn opgedroogd en geheel nieuwe concepten zijn nodig om 
waarde te kunnen genereren en de positieve effecten daarvan in de ruimtelijke 
inrichting te kunnen gebruiken. System engineering moet worden vervangen 
door value engineering. Het proces om waardestromen voor bijvoorbeeld een 
gebied te behouden wordt ook wel value capturing genoemd.
Steden dienen veilig te zijn.* De banlieue in Frankrijk zijn een schrikbeeld voor 
ons land en dus legt Nederland andere accenten bij wijk-en buurtontwikkeling. 
In steden organiseren wijken en buurten zich, als een bijna autonoom en orga-
nisch proces. Dit is niet alleen een institutioneel proces, geholpen door steden-
bouwkundigen en architecten. Het is ook een proces waarbij alle andere actoren 
in de gemeenschap betrokken zijn zoals sociale partijen, scholen, wijkorganen. 
Sociale cohesie is belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en opeenvolgen-
de kabinetten hebben hier in meerdere of mindere mate richting aan proberen 
te geven onder leiding van de ministers Pieter Winsemius* en later Ella Vogelaar. 
De beleidsnadruk ligt op revitalisering van stadsbuurten, waarbij vooral de bur-
gers zelf een hoofdrol krijgen en nemen. Ook de corporaties zien in dat het hun 
toevertrouwd maatschappelijk kapitaal zal worden ingezet voor deze beleidsvi-
sie op wonen, wijken en buurten.
De piramide van Maslow* kan dit verduidelijken. Om als mens een gezonde per-
soonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten volgens Maslow een aantal funda-

* P. van Rooy (et al) 
(2006) Nederland boven 
water, praktijkboek ge-
biedsontwikkeling (deel 1 
en deel 2). Zie ook: Har-
vard Business Review 
(2012). hbr.org/2011/01/
the-big-idea-creating-
shared-value (geopend 
op 28 februari 2012).

* P. Winsemius (2005) 
Vertrouwen in de buurt. 

* A. Maslow (1943) A 
theory of human moti-
vation.
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mentele behoeften bevredigd zijn. Deze behoeften klasseert hij volgens een hi-
erarchie. Als voor wijken en buurten een soortgelijke hiërarchie van toepassing 
is, dienen we, naast uiteraard alle nodige basisvoorzieningen, op zoek te gaan 
naar hoger liggende behoeften. Dat zelfontplooiing voor wijken geen vreemd 
verschijnsel is, blijkt in buurten en wijken waar het gedrag van de bewoners de 
hele gemeenschap aanzet tot een nieuw waardepatroon. Zoals in de Amsterdam-

+

Duurzame gebiedsexploitatie

Aandeelhouder

Operators

Aannemers

L20

Participatiemaatschappij/Ontwikkelgemeenschap

E

PensioenfondsOverheid

Ontwikkelaar

Dienstverlener

Leverancier

Maatschappelijk 
rendement

Economisch
 rendement

(Duurzaamheids) 
Targets

Prestaties

Aanbesteding van 
productiemiddelen Optimale prijs- 

kwaliteitsverhouding

Hiërarchie van 
behoeften.
(Bron: Abraham 
Maslow)

Piramide van Maslow

Lichamelijke behoeften

Veiligheid en zekerheid

Sociaal contact

Waardering en erkenning

Zelfontplooiing

Exploitatiemodel 
voor duurzame 
gebiedsontwikkeling 
(zie ook pagina 99).
(Bron: John Pommer)

98 Het fenomeen stad



se Jordaan en ook in de Vogelwijk in Hellevoetsluis. In deze Zuid-Hollandse wijk 
is een aanzet tot zelfbestuur ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen 
private partijen en bewoners, zonder tussenkomst van de gemeente.*
Duurzame gebiedsontwikkeling is meer dan het halen van energieprestaties, 
meer dan optimale afstemming van logistieke stromen of dan cradle-to-cradle. 
Het gaat uiteindelijk om de manier waarop een gemeenschap omgaat met 
beschikbare middelen en over de manier waarop ze de daartoe noodzakelijke 
besluitvormings-, zorg- en beheerarrangementen vormgeeft. In het PSIBouw-
programma is in 2008 zo’n model voor duurzame gebiedsontwikkeling voorge-
steld. 

Maatschappelijke doelen en duurzame gebiedsontwikkeling
Het denken in het behalen van maatschappelijke doelstellingen in relatie tot 
publieke dienstverlening en gebiedsontwikkeling is niet nieuw. Denk aan het 
aandeelhouderschap van de overheid in NS, Schiphol en het Havenbedrijf 
Rotterdam. De overheid doet dat om daarmee een bepaald maatschappelijk 
rendement te behalen. De overheid zou een dergelijk aandeel ook kunnen 
nemen in bijvoorbeeld een duurzame drijvende stad. 
De mate van duurzaamheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
wijze waarop gebouwen en wegen worden gerealiseerd (CFix, cradleto
cradle, living building), maar ook in het duurzaam managen van die objecten 
(bijvoorbeeld een bedrijventerrein, een weg, energielevering). Al is het maar 
omdat het neerzetten van een object eenmalig is en de exploitatie vele jaren 
beslaat.
‘Het ligt overigens veel meer voor de hand dat die deelneming getrapt gaat, 
namelijk via een ontwikkelingsbedrijf of participatiemaatschappij, waar
onder diverse dienstverlenende bedrijven (operators) actief zijn die moeten 
rapporteren aan hun aandeelhouders op bereikte maatschappelijke en finan
ciële doelen. De participatiemaatschappij geeft de licence to operate (L2O) uit 
aan exploitanten. Op deze manier waarborgt de overheid dat maatschappe
lijke doelstellingen (jaarlijks) worden gehaald, de private investeerder zorgt 
ervoor dat zijn gewenste financiële rendement (jaarlijks) wordt behaald.’
‘Een PPSontwikkelgemeenschap kan de manier zijn om dit proces van 
duurzame gebiedsontwikkeling op gang te brengen en partijen met een 
strategisch belang (zoals pensioenfondsen) te organiseren binnen zo’n PPS
ontwikkelgemeenschap.’*

Een vergelijkbare denkrichting als in het duurzaam exploitatiemodel van Pom-
mer hanteert het platform Maatschappelijke Krachtenfusie – Fysica van Sa-
menwerking* dat sinds 2001 als katalysator optreedt voor de behandeling van 
maatschappelijke vraagstukken, zoals de ontwikkeling van duurzame exploita-
tie. In dit platform, dat vooral gedragen wordt door Rijkswaterstaat, gaat het om 
de samenwerking van de 4 B’s, burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven. 

* TNO, PSIBouw (2009) 
Wat het kabinet wil, 
hebben wij gedaan – In-
tegrale wijkontwikkeling 
in Hellevoetsluis.

* J. Pommer (2008) 
Exploitatie en organisatie 
van gebiedsgerichte 
projecten.

* A. de Rooy (2006) 
Krachtenfusie in de in-
richting van Nederland.
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Pleinen in de stad
Al eeuwenlang vervullen pleinen een cruciale rol in onze steden.* Pleinen bieden 
de mogelijkheid voor verbinding tussen mensen door individuele en collectieve 
ontmoetingen. Vooral in de renaissance zijn prachtige pleinen aangelegd, zoals 
dat van het Venetiaanse fort Palma Nuova en La Grand Place in Arras. Soms 
heeft een plein een structurerende functie voor verkeer, bijvoorbeeld de Place 
de l’Étoile in Parijs, maar meestal staat de ontmoetingsfunctie centraal. Zelfs een 
fortificatie als Boertange in Groningen heeft een stadsplein, en de brinken in 
Drenthe ademen de sfeer van het dorp. Pleinen vormen de gestolde zielen van 
de samenleving. Op pleinen haalt men de helden van de sport binnen, herdenkt 
men de doden, of begint men de revolutie. In de afgelopen decennia zijn veel 
van deze ontmoetingsplaatsen verworden tot parkeerterreinen. De transforma-
tie van het Museumplein in Amsterdam of de Vischmarkt in Harderwijk laat zien 
hoeveel er herwonnen kan worden aan stedelijke kwaliteit.

‘Shared space’
Shared space, ofwel gedeeld ruimtegebruik, is een verkeersconcept dat is 
bedacht door de verkeerskundige Hans Monderman.* Het stelt de multifuncti-
onaliteit en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving van 
de openbare ruimte centraal. In de shared space-benadering vormt de openbare 

Herwonnen stede-
lijke kwaliteit op het 
Museumplein,  
Amsterdam. 

* R. Melik (2005) Spre-
kende pleinen – Ontmoe-
tingen tussen mensen, 
wanden en een vloer. 

* G. Blauwhof (et al) 
(2009) Omgeving bepaalt 
gedrag – Shared Space: 
vormgeving, verkeers-
veiligheid en ruimtelijke 
inrichting vanuit een 
duurzaam en integraal 
perspectief. 
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ruimte de kern van de samenleving. De openbare ruimte is een gebied om te 
verblijven, te ontmoeten, activiteiten te ondernemen, te ontspannen. Het ‘leven’ 
moet door de openbare ruimte vrijheid krijgen, niet beteugeld worden. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte moet daarom rekening gehouden worden met 
zo veel mogelijk functies en betekenissen voor de gebruikers.
In shared spaces zijn de gebruikers gelijkwaardig en krijgen de natuurlijke terug-
koppelingen tussen de gebruikers van de ruimte weer een plaats. In deze ruimte 
zijn weinig verkeersborden en -lichten. De verkeersfunctie komt weer op gelijke 
hoogte met de andere functies. Shared space maakt hiertoe onderscheid tussen 
verkeersruimte en verblijfsruimte. Het principe daarbij is dat het in de verkeers-
ruimtes gaat om snelle verplaatsingen, terwijl in de verblijfsruimte de bewe-
gingsvrijheid en sociale interactie tussen mensen maatgevend is. De verblijfs-
ruimte moet worden ingericht als ‘mensruimte’ en uitnodigen tot sociaal gedrag. 
Shared space heeft daarom als doel dat weggebruikers aan de vormgeving en 
inrichting kunnen zien welk gedrag gewenst en gepast is.
Shared space is meer dan een visie op openbare ruimte. In de visie van shared 
space is het niet de taak van de overheid om alle problemen op te lossen, maar 
moet zij particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties in staat stel-
len het probleem zelf op te lossen. De overheid is facilitator en in-staat-steller. 
Een dergelijke visie op de relatie tussen overheid en burger vraagt om een 
ander proces van ruimtelijke vormgeving en inrichting.
Zo’n ander proces houdt in dat de inrichting van de openbare ruimte een ver-
antwoordelijkheid is van de politiek. Die bepaalt welke ruimte voor verkeer 
bestemd is en welke voor verblijf. Het feitelijke ontwerp en de inrichting op 
functioneel en operationeel niveau komt vervolgens in handen van de direct 
betrokkenen. Hierbij streeft men naar een maximale ruimtelijke en democrati-
sche kwaliteit. De deelnemers aan een ruimtelijk inrichtingsproces via de shared 
space-gedachte zijn niet dezelfden als bij conventionele inrichtingsprocessen. 
Bij shared space ligt het gezag bij de eindgebruikers. De openbare ruimte is het 
domein van iedereen en de besluitvorming hierover moet niet liggen bij een 
selecte groep experts in ruimtelijke ordening en inrichting.
Voor het gebruik van het shared space-concept is de grootste uitdaging om 
integraal te werken aan multifunctionaliteit. De eindgebruiker en de menselijke 
maat zijn de norm. Bij de filosofie van shared space speelt empowerment van 
burgers en maatschappelijke organisaties een grote rol. In de praktijk bete-
kent dit dat de burgers zeer wel in staat zijn om het verhaal van de ruimte te 
begrijpen en zelf adequate verkeersbeslissingen te nemen en het eigen gedrag 
te bepalen. Deze filosofie van ‘respect in plaats van regels’ wordt in diverse ons 
omringende landen toegepast.

‘Brownfields’
Vanwege de beleidsdoelstelling om meer stedelijk te verdichten, moeten ook 
de brownfields worden ontwikkeld. Brownfields zijn vervuilde gebieden in het 
stedelijk gebied. De vervuiling komt meestal voort uit voormalige industriële ac-
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tiviteiten, zoals chemische en gasfabrieken in steden en havencomplexen. Op die 
locaties ligt, naast de mogelijkheid van herontwikkeling van bestaand vastgoed, 
de opgave voor verdere verstedelijking. Een klassieke financiering is voor een 
brownfield in de regel niet mogelijk, anders was de ontwikkeling allang ter hand 
genomen. Het Angelsaksische antwoord is het revolving fund, dat is gebaseerd 
op groenfondsen voor stedelijke vernieuwing door financiële constructies. Het 
is handiger de financiering anders te organiseren en overheidsbijdragen niet als 
lump sum (afgesproken prijs) te gebruiken, maar meer te zien als een vermo-
gensbijdrage in een project, waardoor hefboomwerking (leverage) met private 
financiering wordt bewerkstelligd.
Andere verdienlijnen zijn ‘kleur voor kleur’, wat inhoud dat met de winsten van 
het ene project iets anders in hetzelfde gebied wordt gefinancierd, en concessies 
van businessactiviteiten. Vaak is de huidige aanpak van een project te institutio-
neel en te weinig bedrijfsmatig. Het gaat immers om de best bruikbare gebieden, 
realiseerbaar in termen van grond en initiële kostenverevening. Het risico voor 
de ondergrond was tot dusver te groot. En dus deden de ontwikkelaars het niet, 
al durfde de een wat meer dan de ander, bijvoorbeeld door een voorsprong in 
kennis en technologie. Ontwikkeling van brownfields was geen businesscase in 
het oude model.

De opgave is uit te zoeken hoe een nieuw proces voor de ontwikkeling en 
exploitatie van braakliggende terreinen in stedelijk gebied eruit kan zien. Daar 
is regie voor nodig, want de particuliere sector doet dat kennelijk niet zomaar. 
Eigenlijk gaat het om twee vraagstukken, namelijk het generieke probleem van 

Westergasfabriek, 
Amsterdam: een ge-
slaagde brownfield-
ontwikkeling.
(Foto: Arjen Veldt,  
Westergasfabriek)
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herbestemming en het specifieke probleem van brownfields. Door het zo te for-
muleren is de koppeling van de gebiedspotentie in termen van risicoallocatie en 
waardegeneratie het vertrekpunt. Waardecreaties door herbestemming compen-
seren dan de risico’s van de vervuiling. Dit betekent dat de mogelijkheden van 
het gebied bepalend worden voor de uitkomst. 

De duurzame stad, levende systemen
Duurzaamheid wordt ook in de stedelijke sfeer steeds meer een uitdaging. Ge-
meenten hebben zich verplicht aan het zogenaamde ‘duurzaam inkopen’, waarbij 
een groot deel van de inkoop aan duurzaamheidscriteria moet voldoen.
Het cradle-to-cradle-begrip heeft in korte tijd bij gemeenten voet aan de grond 
gekregen. Zo hebben onder meer Rotterdam, Venlo en Almere hun eigen zogehe-
ten Hannover-principes vastgesteld. Dit is een set van stellingen over gebouw-
ontwerp die effect beogen op het gebied van milieu, duurzaamheid van groei, 
en het gevolg voor de samenleving. Deze stellingen zijn voor het eerst samen-
gesteld door McDonough en Braungard – grondleggers van de cradle-to-cradle-
gedachte – voor de Expo2000 in Hannover. De stellingen zijn:
• mensenrechten en duurzaamheid zijn een vereiste;
• erken de interactie tussen ontwerp en milieu;
• neem de sociale en spirituele aspecten van de gebouwen in acht;
• wees verantwoordelijk voor de effecten van ontwerpbeslissingen;
• zorg ervoor dat gebouwen een lange levensduur hebben;
•  elimineer afval en neem de gehele levensduur van het ontworpen object in 

acht;
• maak gebruik van natuurlijke energie zoals zonne-energie;
• wees bescheiden en gebruik de natuur als model voor het ontwerp;
•  deel kennis, streef naar constante verbetering en bevorder communicatie tus-

sen stakeholders.*

Het originele document waarin de Hannover-principes voor het eerst zijn op-
genomen stelt: ‘The Hannover Principles should be seen as a living document 
committed to the transformation and growth in the understanding of our inter-
dependence with nature, so that they may adapt as our knowledge of the world 
evolves.’ Op de Kop van Zuid in Rotterdam bereidt men aan de hand hiervan 
omvangrijke programma’s voor.
Een initiatief als Urgenda – een organisatie die actie onderneemt voor duur-
zaamheid en innovatie met als doel Nederland snel duurzaam te maken in 
samenwerking met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en 
particulieren – ontwikkelt concepten voor drijvende steden in Rotterdam en Al-
mere. Er zijn initiatieven in Rotterdam met andere vormen van afvalverwerking, 
gebruik van restwarmte en vergroening van de haven. Deze initiatieven bouwen 
voort op het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw.*

* Zie www.mcdonough.
com.

* Ministerie van VROM 
(1999) Nationaal Pakket 
Duurzame Stedebouw.
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Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw en het Verdus  
programma 

Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw (1999) is een gestructureerde 
bundeling van de kennis en ervaring over duurzame stedenbouw. Het pak
ket is bedoeld als hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties 
en de herontwikkeling van bestaande gebieden. Het doel van het pakket is 
de ontwikkeling en het resultaat daarvan zo duurzaam mogelijk te maken. 
Duurzame stedenbouw is een paar jaar geleden vanuit het niets ontstaan 
en nog volop in ontwikkeling. Van recente datum is het Verdus programma 
(Verbinding Duurzame Steden 2011) van het NICIS.* De gedachte is hier om 
de duurzame stad centraal te stellen bij onderzoeksprogrammering, waar
door tevens exportkansen ontstaan. 

Een toekomstgerichte leefomgeving vraagt om een goede afstemming tussen 
mens en stad, veranderende behoeften, terugtredende overheid, individuali-
sering, regionale krimp en grotere participatie van bewoners. Dat zijn voor-
uitzichten die vragen om een creatieve en innovatieve aanpak. Het principe 
van levende systemen biedt waardevolle kennis voor het ontwikkelen van de 
toekomstige stad. Zeer recent verscheen van de hand van stedenbouwkundige 
Elma van Beek het boek ‘Levende stad, stad om in te leven – Cyclische proces-
sen en duurzaamheid in de praktijk’.* Hierin vertaalt Van Beek de filosofie van 
levende systemen naar voorbeelden van de natuur (bijvoorbeeld een termieten-
heuvel) naar het vakgebied van de ruimtelijke ordening en naar stedenbouw. Zij 
combineert een wenkend perspectief met een integrale benadering en prakti-
sche oplossingsrichtingen.

‘Arrival cities’
Vanuit het urban management komen nieuwe begrippen op als smart cities, edge 
cities, living cities. Recentelijk is daar het begrip arrival city bij gekomen. 
In 2010 verscheen van journalist Doug Saunders het boek ‘Arrival City’ – in het 
Nederlands ‘Trek naar de stad’. Een derde van de wereldbevolking is op drift en 
velen komen terecht in zo’n arrival city, een vestigingslocatie voor migranten. 
Deze historisch gezien grootste migratie mondt uit in nieuwe wijken en buurten 
die de komende eeuw het toneel worden van armoede en conflicten. Een voor-
beeld zijn de Gecekondu-wijken in Istanbul (in 40 jaar tijd groeide de stad van 
één naar veertien miljoen inwoners). Succesvol zijn migranten uit Bangladesh 
die zich in de jaren zeventig in Londen vestigden en zich tot de middenklasse 
hebben opgewerkt. Met inkomsten uit eigen bedrijvigheid konden velen zowel 
de achtergebleven familie in Bangladesh als het eigen gezin onderhouden en 
tevens de kinderen de mogelijkheid bieden te gaan studeren. De bedrijvigheid 
trok klanten vanuit de stad waardoor het veel migranten lukte te integreren.
Economische kansen zijn een belangrijke drijfveer voor migranten om naar een 
stedelijk gebied te trekken. Migranten zijn gedreven en ambitieus, zij zijn een 

* Het NICIS is het 
kennisinstituut van de 
Nederlandse steden.

* Elma van Beek (2012) 
Levende stad, stad om in 
te leven.
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belangrijke motor van de economie. Ze willen een beter leven dan ze hebben. 
Een belangrijke factor voor het slagen van dergelijke migratie is het type ste-
denbouw. Smalle straatjes met hoge bevolkingsdichtheid scheppen samenhang 
en sociale cohesie.
De Tuinsteden in Amsterdam, ontworpen door architect Cornelis van Eesteren, 
hadden als doel de overvolle stad te ontluchten. Het stedenbouwkundig ideaal 
was een mengvorm van hoogbouw en laagbouwwoningen met veel buitenruim-
te, voor een gemengd publiek. Tegenwoordig vestigen zich daar en in andere 
buitenwijken vooral Turkse en Marokkaanse migranten. Door de kenmerkende 
hoogbouw met vele open ruimtes is integratie hier nooit goed geslaagd. Het 
stedenbouwkundig ideaal van Van Eesteren werkte averechts. Verspreid wonen, 
anonimiteit en een gebrek aan sociale controle in combinatie met strenge re-
gelgeving hebben ervoor gezorgd dat migranten stil kwamen te staan. Het lukte 
hen niet te integreren in hun nieuwe vestigingsplaats. Mede daardoor baart de 
ontwikkeling van het integratiebeleid zorgen, getuige ook het jaarrapport uit 
2012 van het SCPB.*
Amsterdam Zuidoost is bij uitstek de arrival city van een groot deel van de 
Randstand. Arrival city betekent niet alleen extra problematiek. Het creëert ook 
informele economieën waardoor er allerlei kansen ontstaan. Zo kent Amsterdam 
geslaagde voorbeelden, zoals de stroom Ghanezen tijdens de derde migratiefase, 
grotendeels neergestreken in Zuidoost, en andere niet-westerse allochtonen in 
Amsterdam-Noord en Zeeburg, die zonder veel overheidsinterventie een zelf-
standige positie in de maatschappij hebben opgebouwd.
De bestaande fysieke en bureaucratische barrières vragen aandacht voor ver-
betering en inbreng van de gebruikers. Toekomstig beleid moet zich richten op 
de komst van mensen en niet op het remmen van de trek naar de stad. Amster-
dam telt 178 verschillende nationaliteiten en is daarmee koploper in de wereld. 
Diversiteit biedt kansen en is bepalend voor vitale steden.
Door krimp is het denkbaar dat steden gaan concurreren om migranten. Er ont-
staan multiculturele samenlevingen waarin nakomelingen van migranten belang-
rijke maatschappelijke posities innemen. Eerste ervaringen moeten inspirerend 
werken en migranten uitnodigen zich sociaal en economisch te ontwikkelen en 
daarmee vanzelfsprekend de stad te verbeteren. 

De stad en stadslandbouw
In Japanse supermarkten is bij de groenteafdeling op een display te zien welke 
producten er te koop zijn. Als iemand op een groente klikt, wordt die volkomen 
geautomatiseerd uit een afgesloten unit gepakt, afgesneden en ingepakt. Verser 
dan vers zonder dat deze groentes van ver hoeven te komen, want ze zijn in de 
stad zelf geproduceerd. Wageningen University and Researchcentre (WUR) en 
Philips ontwikkelen vergelijkbare units, met optimale luchtvochtigheid, zuur-
graad, CO2-gehalte en aantal uren licht.
Het leeuwendeel van het voedsel wordt in de stad geconsumeerd. De productie 
ligt grotendeels buiten de stad, en wat bij een maaltijd op het bord ligt, reist 

* Sociaal Cultureel Plan-
bureau (2012) Jaarrapport 
Integratie.
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bij elkaar gemiddeld 30.000 kilometer, met grote logistieke consequenties.* 
De vraag dringt zich op of verlegging van voedselproductie naar het stedelijk 
gebied niet veel duurzamer is. En welke stedelijke kwaliteit daarmee gediend is. 
Denk aan vormen van meervoudig ruimtegebruik, vrijetijdsbesteding en recre-
atie, wellicht gebruikmakend van bestaand vastgoed en aanwezige infrastruc-
tuur.
Vooral voor de logistiek van voedsel zijn oplossingen te bedenken die de om-
vangrijke stromen in en rond stedelijk gebied aanzienlijk verminderen – bij-
voorbeeld door productiefaciliteiten en herverdelingscentra dicht bij elkaar in 
stedelijke centra te positioneren. 
Volwaardige landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving zijn van meerwaar-
de voor boeren, burgers en de stad. Een stadsboerderij kan dicht bij huis recrea-
tiemogelijkheden bieden. Kinderen kunnen er zien waar de melk vandaan komt 
en hoe aardappelen groeien. Inkomsten uit landschapsbeheer en directe ver-
koop van verse producten zijn voordelen voor de boer. Ook kan stadslandbouw 
voorzien in dringende stedelijke behoeften als kinderopvang en goedkoper 
stadsgroen. Onderzoekers van de WUR brachten op initiatief van het voorma-
lige ministerie van LNV de kansen voor stadslandbouw in kaart. In Amsterdam 
worden binnenkort de eerste concepten getest. Moderne technieken maken het 
mogelijk groenten duurzaam te kweken zonder natuurlijk daglicht. Deze nieuwe 
stadskwekerijen zijn werkelijk overal te realiseren en bieden tal van maatschap-
pelijke voordelen.
De productie en verwerking van voedsel dicht bij binnenstedelijk gebied met 
korte verbindingen naar de consument, betekent een aanzienlijke beperking op 

Stadslandbouw in 
Amsterdam.
(Foto: Stadsboeren, 
Amsterdam)

* J. Kluck (2011) Open-
bare les: Water in en om 
de stad.
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de stromen vrachtwagens en bestelbusjes die momenteel dagelijks de winkels 
bevoorraden. En door de kleinere afstanden en de eenduidiger routes, ligt het 
gebruik van elektrische voertuigen of transport over het water voor de hand.

Stad, klimaatverandering en water
Extreme buien zullen steeds vaker voorkomen.* In stedelijke gebieden met veel 
verhard en strakgetrokken oppervlak geeft dit extra verwerkingsproblemen. 
Hobbelvrije zones zijn goed voor de bereikbaarheid, maar als het water op 
straat komt te staan, dringt het makkelijk een huis of winkel binnen. Waterover-
last door pieken komt elk jaar voor, vooral in de zomer. Voorbeelden van ex-
treme wateroverlast zijn Apeldoorn in 2004, Wenen, Deventer en Rio de Janeiro 
in 2010.*
Andere vormen van wateroverlast zijn overstromingen door aanhoudende regen 
stroomopwaarts of door dijkdoorbraak. Het gevolg is dat rivieren of vloedgol-
ven door dorpen en steden denderen, zoals in Australië in 2011, in België in 
2010 en Engeland in 2009.
De Verenigde Staten houden bij het ontwerp van regenwatersystemen in tegen-
stelling tot Nederland rekening met afvoer over straat. Voor extreme neerslag 
bestaan er normen voor het functioneren van het zogenoemde major system, de 
belangrijkste infrastructuur. In een hoofdstraat bijvoorbeeld moet bij een bui die 
eens in de 25 jaar voorkomt nog minimaal één rijbaan begaanbaar zijn. 
Het is tijd om te onderzoeken of onze steden wel voldoende zijn voorbereid op 
extreme neerslag.

Wateroverlast in  
Amsterdam. 
(Foto: Rick Nijman, 
Waternet) 

* American Iron and 
Steel Institute (1999).

* Grow Down Town – De 
groenten uit Amster-
dam (2011). Zie: www.
degroentenuitamster-
dam.nl (geopend op 20 
februari 2012).
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Water in de stad draait niet alleen om waterberging en -afvoer. Bovengronds 
water heeft ook invloed op het klimaat – denk aan het effect van water in de 
stad op de temperatuur, die afneemt bij meer oppervlaktewater. Zeker vanwege 
verwachte klimaatontwikkelingen is dit een belangrijk thema. Het is aannemelijk 
dat groen en water in de stad de opwarming van binnensteden kunnen beper-
ken. Water heeft dus ook positieve effecten. Watergebonden wonen wordt als 
positief ervaren, hetgeen ook weer een positieve waardecreatie inhoudt.

Conclusies
De stad is in trek, de zuigkracht van de steden is groot en de stad als fenomeen 
leeft, ook internationaal. Hierdoor is de internationale competitie tussen steden 
enorm. Het aantrekken en ontwikkelen van talent is daarbij cruciaal. Daarnaast 
is de stad speerpunt in de Nederlandse onderzoeksprogrammering. Het wordt 
een exportproduct met veel kansen.
Klimaatveranderingen hebben invloed op de stedelijke kwaliteit en vitaliteit. 
Voor duurzaamheid kan de bouwsector nieuwe concepten aanbieden met een 
omslag van bouw naar beheer met als doel een verbetering van de leefomge-
ving en met waardestijging als economisch resultaat. Aansturing en multidisci-
plinariteit staan centraal. 
Het oude businessmodel voor de financiering van de stedelijke inrichting is niet 
meer adequaat. Er zijn nieuwe concepten nodig voor waardestromen bij duur-

Water maakt de 
stad duurzaam en 
aantrekkelijk. Hier 
het Wilhelmina Park 
in Rijswijk.
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zame gebiedsontwikkeling. Andere nieuwe voorbeelden van financiering zijn: 
het op langere termijn binden van beleggingen door pensioensfondsen, trusts en 
crowd funding.
Mobiliteit, revitalisering, meervoudig ruimtegebruik in de stad, de wijk en de 
buurt vormen een nieuw paradigma voor de bouwsector. De kernthema’s zijn sa-
menhang en verbinden. Brownfield-ontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik 
zijn goede mogelijkheden voor verdere verdichting.
Samenhang creëren door leefactiviteiten, onderwijs, vrijetijdsbesteding, en-
tertainment en beheer in een gezamenlijke context te brengen en door oog te 
krijgen voor identiteit en cultuur. Hierbij gaat het om het verbinden van profes-
sionele en publieke partijen – denk aan corporaties, zorgpartijen, mobiliteitsbe-
drijven, winkeliers en burgers.
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8 Vitale steden



‘De toekomst van de stad moet iedere keer opnieuw worden 
ontdekt. Dit proces verloopt het meest succesvol als het wordt 
voorafgegaan door de ontmoeting en de dialoog met mensen 
die passie voor de stad hebben en met hen die belang hebben 
bij de vitaliteit van de stedelijke gemeenschap.’ 
– Wim de Ridder (2006)

In het vitaliseringsproces van steden is maatschappelijk vastgoed tegenwoordig 
een belangrijke drager. In dit vastgoed zijn maatschappelijke functies gehuisvest, 
zoals scholen, sportvoorzieningen, buurthuizen, zorgcentra, schouwburgen en 
musea. Er vinden veranderingen plaats die ingrijpen in de wijze waarop maat-
schappelijk vastgoed moet worden ontwikkeld en beheerd. Voorbeelden zijn an-
dere bekostigingsstelsels voor de zorg en het onderwijs, systeemveranderingen 
door krimp en behoefte aan multifunctionaliteit. In de nieuwe systemen is de 
vergoeding voor vastgoed een onderdeel van de bekostiging van de prestatie, 
dus outputgestuurd. Door de budgettaire beperkingen die samenhangen met de 
recessie, en doordat de publieke sector meer bedrijfsmatig gaat werken, neemt 
de behoefte aan herijking toe. Bovendien is de klant tegenwoordig dominant 
waardoor aanbodketens vraaggestuurde ketens worden. Kortom, ruimtelijke 
concepten worden ontwikkeld in samenhang met de wensen van de huidige of 
toekomstige gebruikers.
Bij niet-commercieel geëxploiteerd vastgoed is er doorgaans een publieke ont-
wikkelaar. Die is zich vaak terdege bewust van zijn maatschappelijke taak, maar 
veelal onvoldoende geëquipeerd voor de nieuwe uitdagingen. In het grensvlak 
tussen publiek en privaat ontstaat daardoor drukte. Naast overheden, corpora-
ties, ontwikkelaars en investeerders, melden zich bedrijven voor het beheer van 
de openbare buitenruimte. Zorgaanbieders ontwikkelen zich tot dienstverleners. 
Het bejaardentehuis van vroeger is nu een toprestaurant annex zorghotel. Ook 
de opkomst van de glasvezelinfrastructuur en breedbanddiensten zal leiden 
tot andere werkprocessen. Denkbaar is dat nieuwe investeerders (corporaties, 
particuliere investeerders) de posities van de oude, publieke investeerders op 
termijn overnemen.
Het overgrote deel van het vastgoed is in handen van gemeenten. Dit vastgoed 
heeft een gezamenlijke waarde van naar schatting 40 miljard euro. Het beheer 
van dit vastgoed is bij de meeste gemeenten versnipperd: de afdeling ruimte-
lijke ordening beheert strategische aankopen voor toekomstige uitbreidingen, 
de afdeling maatschappelijke ontwikkeling het theater en facilitaire zaken het 
gemeentehuis. Deze afdelingen hebben elk hun eigen belangen en zitten vaak in 
elkaars vaarwater.
Maatschappelijke organisaties willen maatschappelijke taken vervullen en niet 
vastzitten aan louter denken in termen van kostenminimalisatie en opbrengsten-
maximalisatie. Ruimtelijke ordening verhuurt zijn strategisch vastgoed tijdelijk 
aan ondernemers. Veelal is onduidelijk wat tijdelijk is terwijl de gevraagde 
huren vaak niet marktconform zijn, deugdelijke overeenkomsten ontbreken, de 
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kosten van het beheer onduidelijk zijn, en een visie ontbreekt over wat men 
met het vastgoed wil. De logische stap is de versnippering op te lossen met een 
centralistisch beheer onder voorwaarde van een transparant beleid. 
Bestuurlijke belangen kunnen dit traineren en vertragen, waardoor de financi-
ele druk enorm wordt. Nieuwe duurzame financieringsmodellen zijn meer dan 
gewenst.

De corporaties in steden 
Al meer dan 150 jaar spelen de corporaties een cruciale partij in de urbane 
ontwikkeling. In eerste instantie waren het zonder overheidssteun opererende 
woningbouwverenigingen, maar sinds de Woningwet van 1901 kennen we de 
‘toegelaten instellingen’, de woningcorporaties. Deze corporaties moesten kwa-
liteitshuisvesting bieden aan burgers die dat op eigen kracht niet voor elkaar 
konden krijgen. Ze speelden een hoofdrol in het stedelijk ontwikkelingsproces, 
zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. 
In Amsterdam kon onder aanvoering van krachtige corporaties de Amsterdamse 
School tot grote bloei komen en zelfs internationale faam verwerven. Na de 
Tweede Wereldoorlog verwierven de corporaties opnieuw een stevige posi-
tie, nu in het proces van wederopbouw. Nieuwe concepten als grondgebonden 
woningen en grootschalige tuinsteden kwamen op. De wederopbouw duurde 
tot in de jaren zeventig. De financiering van de woningwetwoningen vond na 
de oorlog plaats door van rijkswege verstrekte woningwetleningen, bedacht 
vanwege kapitaalschaarste in de wederopbouwfase. Deze vorm van rijksfinan-
ciering, tezamen met een complex systeem van objectsubsidies voor de woning 
en subjectsubsidies voor de huurder, moest de woonlasten betaalbaar houden. 
Het jaarlijkse debat over de hoogte van de huurstijging was een politiek hoog-
tepunt. De basis van het objectsubsidiesysteem was het zogenaamde dynami-
sche kostprijsstelsel. Hierbij moesten over de levenscyclus van de woning de 
inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Kapitaallasten vormden 
een groot deel van deze uitgaven. De rentegevoeligheid in zo’n systeem is erg 
hoog. Pas in 1992 maakte staatssecretaris Enneüs Heerma met de zogenoemde 
bruteringoperatie een eind aan deze vorm van financieren, en moesten corpo-
raties als particuliere organisaties op eigen kracht verder. Deze interventie was 
zeer ingrijpend, de rijksoverheid beperkte zich sindsdien tot het beschikbaar 
stellen van goedkope financiering via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW).
Na de bouwstroom van de wederopbouwperiode kwamen er twee nieuwe 
bouwontwikkelingen, namelijk de stedelijke vernieuwing, gefinancierd vanuit 
het stadsvernieuwingsfonds, en een nieuwe uitbreidingsgolf door de zoge-
noemde bloemkoolwijken waarbij de wijk ontsloten wordt met één straat die 
binnen de wijk vertakt in de andere straten. Begin jaren tachtig stagneerde de 
bouw, maar gaandeweg bleek door woningverdunning en andere demografische 
gegevens dat er nog steeds sprake was van een structureel tekort aan huizen. 
Inmiddels was er op basis van de vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 
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1991 een nieuwe bouwontwikkeling op gang gekomen, de Vinex. Doel van de 
Vinex was de woningverdunning en de bevolkingsgroei te accommoderen, de 
doorstroming tot stand te brengen en antwoorden te bieden voor versterking 
van bestaande winkelcentra, mobiliteitsvoorzieningen enzovoort. De steden zelf 
hadden een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van buitenstedelijke gebieden 
zoals Yburg, Ypenburg en Vathorst, maar ook binnenstedelijk zoals de Kop van 
Zuid. De corporaties bleven een hoofdrol spelen in de sociale woningbouw en bij 
de beleidsontwikkeling van de zogenoemde krachtwijken van minister Vogelaar. 
Op basis van een akkoord in 2007 moesten de corporaties in de daaropvolgende 
10 jaar 2,5 miljard euro beschikbaar stellen voor de aanpak van wijken.
Door de brutering en de Vinex leek het alsof het niet op kon bij de corpora-
ties. De heffing voor de Vogelaarwijken in 2007 was een eerste domper, per 
1 januari 2008 volgde een tweede: de verplichting om over alle activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Immers, de corporaties deden actief mee in 
het proces van grondverwerving en projectontwikkeling – zij gedroegen zich bij 
nieuwbouwprojecten steeds meer als particuliere projectontwikkelaars, afgezien 
van de goedkope financiering. Dat laatste leidde tot een interventie uit Brussel 
om voortaan onderscheid te maken tussen Diensten van Algemeen Economisch 
Belang (DAEB) en overige diensten (niet-DAEB). Onder DAEB vallen woondien-
sten met een geliberaliseerde huurgrens, waarvan minimaal 90 procent van de 
woningen toe te wijzen aan mensen met belastbare inkomens onder de 33.614 
euro per jaar. Daarnaast is er een uitputtende lijst met vormen van maatschap-
pelijk vastgoed en leefbaarheidsactiviteiten. Alleen DAEB-diensten komen voor 
goedkope financiering uit het WSW in aanmerking. Bij de huidige (lage) rente-
stand is het verschil tussen DAEB en niet-DAEB ruim een procent. Daarbovenop 
komen beleidsmaatregelen. Zoals invoering van een vermogensheffing in 2014 
en een wetsvoorstel om 75 procent van het bezit aan de bewoners te koop aan 
te bieden, hetgeen volgens velen de doodsteek van het systeem zal betekenen.
Dwars door de min of meer institutionele interventies heen spelen schandalen: 
buitensporig hoge beloningen, financieel uit de hand gelopen projecten. Begin 
2012 dreigde de grootste corporatie van Nederland met een miljardenverlies na 
financieringsspeculaties failliet te gaan. Het betreft hier ingenomen renteswap-
posities voor nog niet gerealiseerde bouwproducties. Verder hebben de corpora-
ties grond gekocht waarop vermoedelijk de komende tijd niets wordt gebouwd 
en waarop dus moet worden afgeboekt.
De toekomstige rol van de corporaties is onzeker, institutioneel maar ook 
financieel, ondanks hun gezamenlijke bezit van 200 miljard euro. Terwijl sterke, 
ondernemende corporaties onmisbaar zijn voor het vitaliseringsproces van de 
stad. Maar hoe kunnen de corporaties geketend door huurbeleid en woning-
waardering met eigen visies komen? Komt er ruimte voor regionale of stedelijke 
waarderingssystemen? Hoe zullen corporaties omgaan met ketenintegratie? Er 
zijn al corporaties die zich bezighouden met co-makership en lean-processen 
(bijvoorbeeld Ymere en Thunnissen). Hoe vertaalt het begrip duurzame gebieds-
ontwikkeling zich in steden en is er een relatie met bijvoorbeeld gebiedsaan-
delen? Ligt het niet voor de hand dat de corporatiegedachte zich uitstrekt tot 
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andere diensten dan alleen woondiensten? Activiteiten voor verduurzaming 
van de energievoorziening en smart grids liggen voor de hand – de corporaties 
hebben een enorme hoeveelheid daken in bezit. Hoe om te gaan met crowd 
funding door bijvoorbeeld spaarmiddelen van huurders in te zetten voor nieuwe 
ontwikkelingen van bezit? Zijn er niet veel slimmere methoden te organiseren 
dan domweg het bestaande bezit uit te ponden aan de bestaande bewoners? 

Leegstaand commercieel vastgoed tijdelijk anders  
bestemmen 

Commercieel vastgoed staat schijnbaar tegenover maatschappelijk vastgoed. Het 
eerste dient een commercieel doel voor de eigenaar of huurder. Er zijn kanto-
ren, winkels, bedrijfsruimtes en recreatievoorzieningen. Betrokken partijen zijn 
huurders of eigenaren als gebruikers, financiers, ontwikkelaars en gemeenten. 
Gedurende enige decennia waren deze partijen nauw met elkaar verknoopt. 
Het ontwikkelen van commercieel vastgoed was een winstgevend vak. De 
gemeenten deden graag mee, want zij profiteerden met hun grondexploitatie. 
Elk van de partijen ontwikkelde zo zijn eigen gedrag. Dit proces wordt ook wel 
padafhankelijkheid (zie hoofdstuk 4) genoemd, wat betekent dat de keuzes die 
gemaakt zijn in het verleden, de keuzes in het heden sturen. Zo denken beleg-
gers in termen van beleggen in vastgoed, andere beleggingsopties hebben in 
hun denken nog nauwelijks plaats. Afwijken van de ingeslagen weg komt niet 
bij ze op. In het vastgoedproces werden in de grondexploitaties rendabele delen 
met onrendabele delen verevend. Ruim baan kreeg gedurende decennia de 
ontwikkelaar, die in de regel twee hoofdactiviteiten bedreef: technische ontwik-
kelen (ruimtelijk, architectonisch en bouwtechnisch) en economisch ontwik-
kelen (wie gaat het kopen of huren en wie gaat het financieren?). De financiers 
ontdekten dat beleggen in commercieel vastgoed aantrekkelijk was, het bruto 
aanvangsrendement lag rond de acht procent. Er ontstond een hausse in nieuwe 
ruimtelijke investeringen. Ontwikkelen werd een prachtig vak, zodanig zelfs dat 
ook banken en aannemers deze markt penetreerden. Aldus ontstonden er drie 
soorten ontwikkelaars – onafhankelijk, bankgebonden, bouwgebonden – binnen 
een systeem dat nooit een lang leven beschoren kon zijn.
De dragers van dit systeem waren grond en groei. Het toerekenen aan de grond-
prijs van bovenwijkse voorzieningen zoals culturele en recreatieve faciliteiten 
en de lage rente zorgden voor grondprijzen die bij de hoogste van Europa 
hoorden. De drager ‘groei’ heeft betrekking op de verwachte groei van de vraag, 
en daarmee van het aantal woningen, commercieel vastgoed en bedrijventer-
reinen waar ontwikkelaars en gemeenten van profiteerden, door uitkeringen uit 
het gemeentefonds op basis van hun aantal inwoners. De verwachte groei nam 
vanaf 2008 snel af en daarmee ook de vraag naar grond, waardoor het systeem 
in elkaar stortte.
Eigenlijk vertoonde het systeem al voor de crisis van 2008 sleetse plekken. In 
Amsterdam was de leegstand van kantoren volgens de vastgoedmonitor in 2010 
16,9 procent. Ontwikkelaars, huurders, beleggers en gemeenten speelden daar-
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bij samen soms een eigenaardig spel. Huurders deelden mee in de winsten van 
de ontwikkelaars en hadden dus baat bij een verhuizing naar een nieuw onder-
komen. Er was altijd wel weer een belegger te vinden, zolang er maar huurders 
waren. De waarde van het vastgoed is nu eenmaal gekoppeld aan de huurop-
brengst. Een soort verschroeide aarde, maar dan met vastgoed. Toen de spoeling 
dunner werd, bedachten ontwikkelaars creatievere deals met de huurders. De 
zogenaamde side letters deden hun intrede. Daarbij verkeerde de belegger in 
de veronderstelling een verhuurd pand te financieren, terwijl de ontwikkelaar 
andere afspraken had gemaakt met de huurders waardoor de inkomsten uit de 
exploitatie achterbleven. Vervolgens steeg de leegstand zodat de exploitatie nog 
moeilijker werd.

De recessie en het ‘nieuwe werken’ kwamen als een double dip in de vraag naar 
kantoorruimte. Het kapitaalverlies wordt in de regel zichtbaar op het moment 
van herfinanciering. Bij de hertaxatie trekken de ten opzichte van de prognose 
lagere huuropbrengsten de waarde van het object omlaag. De meeste financiers 
willen niet meer dan 75 procent van de huidige, veelal lagere waarde financie-
ren of alleen tegen aanzienlijk slechtere voorwaarden. Alternatieve bestemmin-
gen van leeg vastgoed voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting of zorg worden 
wel veel genoemd, maar vaak is de exploitatie hiervan niet rendabel. Er zijn 
indicaties dat stadslandbouw, waarbij agrarische activiteiten plaatsvinden in een 

Leegstaande kan-
toren, Amsterdam 
Bijlmer-ArenA.
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stedelijke omgeving, hier een alternatief kan bieden.
Ook bij de bedrijventerreinen is een ingrijpende herstructurering onvermijdelijk. 
Net als bij vastgoed vindt hier vaak een haasje-over-spel plaats naar nieuwere 
en betere terreinen met parkmanagement en betere bereikbaarheid. In termen 
van afwaarderingen van vastgoedwaarde moet hier nog het vastgoed van MKB-
bedrijven worden genoemd, dat in veel gevallen de pensioenvoorziening van de 
grootaandeelhouder is.
Behalve leegstand van vastgoed zijn er brownfields en ligt er grond waarvan het 
gebruik wordt heroverwogen. Veel gronden zijn verworven door ontwikkelaars, 
corporaties en gemeenten. De financiële druk hiervan op de balans of op de ge-
meentelijke grondexploitaties is in de regel enorm. Toch zijn creatieve tijdelijke 
andere bestemmingen (CO2-binding, viskwekerijen) nog weinig onderzocht.

Zeeburgereiland: tijdelijk anders bestemmen
Vanaf maart 2012 konden er bij de gemeente Amsterdam creatieve initiatie
ven ingediend worden om een braakliggend terrein van ongeveer 3,5 hectare 
in de Sluisbuurt te gebruiken. Amsterdam bood de grond gedurende tien jaar 
aan voor het symbolische bedrag van één euro. Vele partijen meldden zich 
en wethouder Ruimtelijke Ordening Maarten van Poelgeest verwacht dan ook 
‘dat het terrein een hele leuke en spannende functie krijgt voor de komende 
tien jaar’. Een onafhankelijke jury en belangstellenden bepalen gezamenlijk 
de inschrijving met de meeste meerwaarde voor Amsterdam.

Sociale ontwikkelingsmaatschappij en ‘crowd funding’: 
trends in de stad?

Wereldwijd verandert de verhouding tussen overheid, maatschappelijke instellin-
gen en burgers door onder andere een verhoging van het gemiddelde opleidings-
niveau, de bredere toegankelijkheid van participatiemiddelen en de opkomst van 
sociale media. Van burgers wordt verwacht dat zij meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun woon- en leefgebied. Daar is wel ondersteuning door het beleid 
voor nodig. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen twintig jaar zogenoemde deve-
lopment trusts opgekomen die inmiddels onmisbaar zijn bij wijkontwikkeling. 
Development trusts zijn wijkondernemingen, voor het overgrote deel bestuurd 
door bewoners. De gemeenschappen zijn hiermee grotendeels financieel zelf-
voorzienend en exploiteren het plaatselijke postkantoor, ontwikkelen recreatieve 
functies, managen de woningontwikkelingen, investeren in duurzame energie en 
andere programma’s. Het achterliggende idee is dat duurzame herontwikkeling 
het beste geschied door de plaatselijke gemeenschap. Development trusts partici-
peren eveneens in stedelijke herontwikkelingsprogramma’s.
De overkoepelende Development Trusts Association (DTA), opgericht in 1993, 
coördineert en ondersteunt het ontstaan van dergelijke gemeenschappen. Er zijn 
er meer dan vijfhonderd en zij krijgen politieke steun. Deze bottom-up-heront-
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wikkelingsstrategie draait om het binden van bewoners, maatschappelijke en 
vrijwillige organisaties, religieuze instellingen en lokale ambtenaren. In de inspi-
rerende bundel ‘Verkenning nieuw Nederland’ geven diverse auteurs beschrij-
vingen in dezelfde richting.* 

Collectief particulier opdrachtgeverschap 
In de regel zijn particulieren nog zelden opdrachtgever in het bouwproces, 
ondanks de wens van een aantal steden om particulier opdrachtgeverschap te 
bevorderen. Zo heeft Almere particulier opdrachtgeverschap al jaren hoog in 
het vaandel. Recentelijk komen in meer gemeenten initiatieven tot stand voor 
deze vorm van opdrachtgeverschap, vooral in collectieve vorm. Niet alleen in de 
nieuwbouw, ook bij renovatie blijkt dit model te werken. Het kan aantrekkelijk 
zijn voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld starters.

Zelfbouw in Amsterdam
Met voldoende deelnemers gaat er een zelfbouwgroep van start in het project 
Blok Nul in de Houthavens in Amsterdam. Een samenwerkingsverband van 
vijf architectenbureaus, De Hoofden, heeft een groep belangstellenden ver
zameld die naar eigen wens een forse cascoloft kunnen inrichten. Ze bieden 
hun een vaststaande bouwstructuur waarbinnen ze vrij zijn. Dit initiatief 
is door het project Houthaven uitgeroepen tot voorbeeldproject. Door deze 
vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij burgers 
verantwoordelijk zijn, kunnen kosten gespreid worden en werkzaamheden 

* Nathalie Lecinan (et al) 
(2012) Verkenning nieuw 
Nederland.

Geïnteresseer-
den bekijken de 
maquette van Blok 
Nul, Houthaven 
Amsterdam. 
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in samenhang worden uitgevoerd. Individuele plannen gaan vaak gepaard 
met hoge kosten en grote risico’s. Collectief particulier opdrachtgeverschap 
genereert meer betrokkenheid en verbetert het contact tussen de architect en 
de toekomstige bewoner.*

‘Crowd funding’
Crowd funding is een vorm van financiering van projecten waarbij kleinschalige 
investeerders en ondernemers samenwerken en investeren. Als groep brengen 
ze geld bij elkaar om ideeën te financieren. Crowd funding is al jaren gemeen-
goed in de filmwereld en de muziekindustrie. Internet stelt kunstenaars in staat 
direct de stap naar het grote publiek te maken. Maar het principe kan deze ma-
nier van financieren ook op andere manieren worden toegepast. Zo werkt ABN 
AMRO aan een internetplatform voor crowd funding waar bedrijven en kleine 
investeerders met elkaar in contact komen.
Ook bij duurzame gebiedsontwikkeling kunnen de principes van crowd funding 
van pas komen – bijvoorbeeld bij aandeelhouderschap in windmolens of andere 
duurzame energieopwekking. In de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg zijn bewo-
ners zelf verantwoordelijk voor duurzaamheid in de wijk. Zo is het wijkenergie-
bedrijf Thermo Bello in eigendom van de bewoners. TESO, de veerdienst naar 
Texel, heeft duizenden belanghebbende eilandbewoners als aandeelhouder.
Investeerders worden bij gebiedsontwikkeling niet geworven op het wereld-
wijde web (al kan dat natuurlijk prima), maar onder de bewoners en gebruikers 
van het gebied. Gezien de kapitaalkracht van particulieren – medio 2009 hadden 
huishoudens in Nederland gezamenlijk 339 miljard euro aan spaargeld op de 
bank staan en bezaten ze 81 miljard aan beleggingen – en de trend dat bewo-
ners en belanghebbenden veel belangrijker worden in gebiedsontwikkeling, kan 
crowd funding wel eens uitgroeien tot een belangrijk instrument. Wellicht liggen 
hier kansen voor corporaties.

Conclusies 
De ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed speelt een belangrijke rol in het 
vitaliseringsproces van steden. Vooral maatschappelijk vastgoed in de zorgsec-
tor is aan snelle veranderingen onderhevig. De corporaties hebben meer dan 
een eeuw sterk bijgedragen aan de ruimtelijke inrichting van Nederland en aan 
het verstedelijkingsproces. De corporatiesector ligt onder vuur door terug-
vallende (ontwikkelings)inkomsten, systeemwijzingen, star huurbeleid en de 
dreigende verschraling van bezit. Tijdelijk anders bestemmen kan een oplossing 
zijn voor het leegstandsprobleem van vastgoed of het niet kunnen ontwikkelen 
van uitbreidingsgebied. Het oude businessmodel voor de financiering van de 
stedelijke inrichting is niet meer adequaat. Er zijn nieuwe concepten nodig voor 
waardestromen bij duurzame gebiedsontwikkeling. Nieuwe voorbeelden van 
financiering zijn: het op langere termijn binden van beleggingen door pensioen-
fondsen, trusts en crowd funding.

* Ton Damen Eerste zelf-
bouwgroep kan beginnen 
Parool (9-3-2012).
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9 Van bouwkosten  
naar levensduur:  
‘asset management’



‘Hoe het ook zij, de verschuiving in de belangstelling doet niet 
af aan de noodzaak om de strijd voor een leefbare aarde te voe
ren op alle fronten (…) Daarom blijft het parool “Alle hens aan 
dek” geldig.’ 
– Jan Tinbergen

Asset management is het optimaal beheren van fysieke bedrijfsmiddelen en de 
daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen teneinde de doelstel-
lingen van het bedrijfsplan te kunnen realiseren. De relatie met de doelen van 
het bedrijfsplan is cruciaal. Te vaak wordt asset management gedomineerd door 
techniek. Asset management speelt op technisch niveau (hoe wordt er beheerd? 
volgens welke specificaties?), op tactisch niveau (hoe zijn de beheerfuncties 
gestructureerd? wie beheert wat?) en op strategisch niveau (waarom deze orga-
nisatie? waarom uitbesteding? op welke maatschappelijke vraagstukken is asset 
management een antwoord?). 
Asset management past bij de keuze voor core business, waarbij de faciliterende 
diensten apart worden gezet. Steeds vaker wordt onderkend dat asset manage-
ment het primaire proces betreft. Efficiency en waardebehoud zijn daarbij kern-
begrippen. Asset management speelt in op de algemene trend van de verlegging 
van de aandacht van bouwen naar een integrale levensduurbenadering. 

Vastgoed- en gebiedsniveau 
Asset management is vooral sterk ontwikkeld in de wereld van energie-infra-
structuur, wegen, waterwegen en spoor. De ontwikkeling bereikt nu het vast-
goed.* Dat betekent dat de corporaties en de Rijksgebouwendienst inzetten op 
asset management. Bij vastgoedbeleggers is dit als begrip breed bekend, ook in-

Hiërachie van 
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bouwprojecten. 
Bron: De beheerpira-
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Initiative (AMI) van de 
TU Delft. 
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ternationaal. De betekenis ligt in deze branche meer bij portfolio-optimalisaties. 
Van de DBFMO-projecten (design, build, facilitate, maintain, operate, zie hoofd-
stuk 6) van de Rijksgebouwendienst zijn de bedrijfskundige modellen nagenoeg 
identiek als bij infrastructuur, zij het dat de netwerkcomponent bij infrastructuur 
een andere dynamiek geeft. Een gebouw heeft als context het gebied. Infrastruc-
tuur bestaat met het gebied als context, uit het gehele netwerk. Voorts is extra-
polatie mogelijk naar andere ruimtelijke niveaus, zoals wijken en gebieden.
Bij veel grote DBFMO-projecten speelt asset management een doorslaande rol. 
In het businessmodel is beheer de belangrijke component. Centraal staat het 
begrip serviceprovider: het businessmodel is een concessie waarbij de provider 
de beschikbaarheid garandeert gedurende een lange contractperiode. Dit ge-
beurt onder meer voor de hogesnelheidslijn, de wegen A59 en N31, de tweede 
Coentunnel, de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. 
Hapert de beschikbaarheid, bijvoorbeeld door een verkeerde onderhoudsplan-
ning, dan is korting op het honorarium in de regel omvangrijk. Uit evaluaties 
blijken de besparingen van DBFMO-modellen aanzienlijk te zijn.

Het ministerie van 
Financiën in Den 
Haag: geslaagd 
DBFM-project.
(Foto: Imre Csany)
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Projectnaam Ex ante berekende  Gerealiseerde
 meerwaarde meerwaarde  
Renovatie ministerie van Financiën 10 % 14 à 16 % 
PPS Kromhout Karzerne 9 à 11 % 14 à 16 %
A50 10 % 13 à 15 %
N31 7 % 17 à 19 % 
HSL bovenbouw n/a     4 à 6 %
Tweede Coentunnel 5 % 16 à 18 %
Montaigne Lyceum 9 % 15 à 17 %

Asset management is ook zonder vormen van uitbesteding voor de infrabeheer-
der de grote opgave. Rijkswaterstaat zal zijn bestaande wegen- en vaarwegen-
netwerk immers optimaal moeten beheren. De vastgoedwereld in Nederland 
ontwikkelt deze aanpak van asset management nog schoorvoetend. Hoe dat 
proces anders te organiseren, wie krijgt welke rol en zorgt dat spullen zo goed 
mogelijk werken? – dat zijn de centrale opgaven voor de revitalisering van vast-
goed in Nederland.

‘Asset management’ en het nieuwe businessmodel
In de klassieke keten van ontwerpen, bouwen en beheren is het beheer on-
dergeschikt. De meeste aandacht gaat uit naar de bouw. Dit beeld is aan het 
verdwijnen. Nieuwe contractvormen vragen om veel langduriger relaties tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers, omdat duidelijk is dat in omvang het beheer 
de bouw verre overtreft (zie hoofdstuk 3). De tijdshorizon verschuift naar de 
levensduur, naar de total costs of ownership (levensduurkosten) en wellicht naar 
de total values of ownership. Waardestromen worden essentieel in dit nieuwe 
businessmodel, met ook aangepaste financieringsconstructies. In zo’n setting 
krijgt verduurzaming een veel logischer plaats.
Ook andere trends wijzen op groei van vormen van asset management. Zo is er 
een trend om wijkbeheer anders te organiseren: meer integraal, en soms zelfs 
volledig uitbesteed. Een voorbeeld daarvan is de openbare ruimte van Vathorst 
in Amersfoort, waar bouwer Heijmans als asset manager opereert. Andere be-
heerconcepten in steden zijn noodzakelijk, vooral voor het beheer van openbare 
ruimte in relatie tot het eigendom van woningen.
Stelselwijzigingen zoals in de onderwijssector en de zorg, waarbij de financie-
ringsstromen verschuiven naar prestaties (zoals klantbehandelingen) vragen om 
geheel andere beheerconcepten van het vastgoed en aanvullende bezittingen. 
De ‘zorgvastgoed-’ en de ‘onderwijs-vastgoedprovider’ komen op, en bouwbe-
drijven als BAM en VolkerWessels houden zich er al mee bezig. Maar ook niet-
traditionele partners van buiten de bouwsector nemen dit in hun kernactivitei-
ten op, zoals de facilitaire dienstverlener Facilicom, die in 2009 de bouw en het 
beheer van het Belastingkantoor in Doetinchem op zich nam.
Door de budgettaire krapte krijgt de relatie tussen investeringen en levens-

Tabel voortgangs-
rapportage 2010.
Minister van Financiën. 
Voortgangsrapportage 
DBFMO 2010.

123 Nieuw krachtenveld, nieuwe paradigma’s



duurkosten een geheel nieuwe dynamiek. Bezuinigen op de investeringen, door 
budgetgedreven motieven, kan het toekomstige onderhoud ernstig beïnvloeden. 
Dit raakt ook het begroten en administreren. Er zijn daarmee nieuwe kritische 
prestatie-indicatoren nodig, een adequaat baten- en lastenstelsel, nieuwe ver-
ouderingsmodellen en nieuwe databases, maar ook effecten- en veiligheidsana-
lyses zoals een RAMSHE (Reliability, Avaibility, Maintainability, Safety, Health, 
Environment) en een FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis). Risi-
comanagement wordt daarmee een essentieel onderdeel van asset management. 
Men spreekt wel van risk based asset management.
In de marktsector wordt kennis over asset management ontwikkeld door advi-
seurs, ingenieurs, ontwikkelende en beherende bouwbedrijven. Bij universitei-
ten zijn verschillende initiatieven genomen, zoals het AMI-initiatief van de TU 
Delft, samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twente. 
En natuurlijk het platform Next Generation Infrastructure van de TU Delft.*

Relatie met duurzaamheid.
Asset management is nauw gerelateerd aan total costs of ownership en value 
engineering. De levensduurfilosofie heeft een relatie met duurzaamheid (zie ook 
hoofdstuk 5). Maar er is ook een relatie met informatiemanagement. We zullen 
iets moeten weten van de veroudering van een project. Hoe kunnen we hier 
datasystemen voor ontwikkelen? Wat is de invloed van bijvoorbeeld het klimaat 
op het onderhoud?

Conclusies 
Asset management is een nieuw begrip afkomstig uit de Angelsaksische wereld. 
Het speelt een belangrijke rol bij alle DBFMO-contracten. Het gaat immers om 
het optimaal presteren van de te ontwikkelen capaciteit. Maar ook voor de be-
staande capaciteit is asset management van belang. Informatiemanagement en 
risicomanagement zijn essentiële onderdelen van asset management. 

* Next Generation 
Infrastructure, 2011. Over 
ons, Next Generation In-
frastructures beschikbaar 
op: www.nextgenerati-
oninfrastructures.eu. 
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‘Het doen van grote uitvindingen vanaf het kleinste begin is niet 
voor gewone zielen weggelegd, het zoeken naar de wonderlijke 
mogelijkheden van triviale en kinderlijke dingen is een concep
tie van bovenmenselijke talenten.’
– Galileo Galilei 

Op meerdere plaatsen in dit boek wordt betoogd dat de komende ICT-golf grote 
effecten heeft op de samenleving. Informatiesystemen worden steeds sneller, 
cloud computing verbindt ons allemaal, de vraag naar centrale of decentrale 
sturing krijgt een andere dimensie. De burger staat niet langer aan het eind van 
de keten, maar vaak aan het begin. Sociale media versterken dit proces. Ook 
de relatie tussen mens en machine verandert – ze vormen de komende decen-
nia een steeds succesvoller koppel, bijvoorbeeld via zogeheten multi-agent-
software. ICT-communicatieplatformen kunnen daar met een hoge snelheid 
informatie-interactie (classificatie, schematiseren en matching) mee verzorgen. 
Multi-agent software herkent en routeert vervolgens de gewenste informatie 
naar de juiste personen in de communicatielaag en organiseert dit proces steeds 
beter door het genereren en analyseren van feedback van de betrokkenen. Door 
meer communicatie en feedback zijn mensen in staat sneller te reageren, sneller 
te leren en zich sneller aan te passen. Daardoor organiseren zij zichzelf en hun 
netwerken beter. Verbindingen tussen mens en machine zijn in andere maaksec-
toren mede door deze ICT-ontwikkelingen reeds ver ontwikkeld. De bouwsector 
zal hierin ongetwijfeld volgen.
Steden worden ‘intelligenter’. Het smart city-concept maakt steden concurrerend 
voor de vestiging van bedrijven en het aantrekken van talent. Duurzame stede-
lijke gebiedsontwikkeling gaat ook over intelligentie. Smart cities* onderschei-
den zich op zes dimensies: 
• intelligente economie (bijvoorbeeld gaming industrie); 
• intelligente mobiliteit (bijvoorbeeld ketenmobiliteit en reisinformatie);
• intelligente omgeving (kenniscentra, internet in de buitenruimte);
• intelligente mensen;
• intelligent wonen (domotica, ofwel huisautomatisering);
• intelligente governance (cocreatie).
Door deze zes dimensies te verbinden met traditionele, regionale en neoklassie-
ke theorieën van stedelijke groei en ontwikkeling ontstaat zicht op een nieuwe 
professionaliteit. Dit is de basis van het regionale concurrentievermogen, van 
mobiliteitsvoorzieningen, de ICT-infrastructuur, de stedelijke economie, de na-
tuurlijke hulpbronnen, het menselijk en sociaal kapitaal, de kwaliteit van leven 
en de participatie van burgers in het bestuur van steden. Hierdoor ontstaat 
stedelijke vitaliteit. ‘Intelligentere’ steden gaan anders om met data die worden 
gegenereerd door urban flows (stromen van mensen, goederen, informatie en 
water). Deze stromen zijn vooral van belang voor de elders genoemde nieuwe 
waardecreaties. ‘Urban flows generate beautiful cash flows’.
De rijksoverheid gebruikt de term gouden driehoek voor de samenwerking van 

* H. Weenink (2006) 
Smart Cities – Omgaan 
met onzekerheid.
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overheden, marktpartijen en kenniscentra. Amsterdam noemt dit het triple he-
lixmodel. Het bedrijfsleven in de Amsterdamse metropoolregio kent vele markt-
leiders en de kennisinstellingen behoren met hun onderzoek tot de wereldtop. 
Het benutten van deze potenties vereist een gerichte regionale samenwerking 
tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De internationale concur-
rentie neemt immers steeds meer toe. Deze samenwerking wordt vormgegeven 
door de Amsterdam Economic Board. Innovatie is daar het sleutelwoord. Een 
icoonproject van deze organisatie is het World Smart Capital Initiative. Dit initia-
tief beoogt wereldwijde samenwerking om urbane innovaties te verspreiden. De 
nadruk ligt op ICT en slimme systemen die sociale en economische ontwikkeling 
in grote steden ondersteunen.

Ketenintegratie en besparingen
Onder druk van budgettaire krapte zijn grote opdrachtgevers in de bouw op 
zoek naar een andere marktbenadering om forse kostenreducties te kunnen 
invoeren. Zo wil Rijkswaterstaat 30 procent meer kwaliteit en efficiency met  
30 procent minder budget, en duurzaamheid over de hele levensduur. De Rijks-
gebouwendienst uit zich in soortgelijke termen. Rotterdam wil de halveringstijd 
invoeren: alles twee keer zo snel, tegen de helft van het budget. Ook andere 
opdrachtgevers als corporaties zijn bezig hun strategieën bij te stellen. Het is 
duidelijk dat deze opgaven niet met incrementele veranderingen doorgevoerd 
kunnen worden. Ketenintegratie betekent een herijking van de vele schakels en 
partijen in de aanbodketen. Uit onderzoek en proeven blijkt dat ketenintegratie 
inderdaad leidt tot kostenreducties, vooral in de sfeer van faalkosten.* Ketenin-
tegratie wordt steeds vaker gekoppeld aan BIM (Bouwinformatiemodel). BIM is 
inmiddels ook internationaal een begrip voor smart building. 
Op een seminar van UNETO-VNI en Rijkswaterstaat in 2011 gebeurde iets 
bijzonders. De twee grootste opdrachtgevers in de markt, Rijkswaterstaat en de 
Rijksgebouwendienst, kondigden aan dat ketenintegratie op basis van BIM de 
standaard wordt bij aanbesteding van integrale contracten. BIM wordt daarmee 
het communicatieplatform tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarmee 
is dit beleid een sterke interventie in de marktverhoudingen die voor een grote 
versnelling van de implementatie van ketenintegratie en BIM in de sector zal 
zorgen. In een land als Noorwegen, waar BIM voor sommige grote opdrachtge-
vers al jaren verplicht is, is dat ook gebeurd. Het betekent dat partijen die niet 
met BIM werken, niet meer meedoen. En aangezien de keten in het geding is 
geldt dat voor alle partijen. 

* Zie bijvoorbeeld Dura-
Vermeer en Havensteder 
in de Rotterdamse 
regio met zo’n 50.000 
verhuurde objecten.
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BIM in Oslo
In 2009 nodigde de Noorse Rijksgebouwendienst Statsbygg iedereen uit om 
mee te ontwerpen aan de nationale trots: het nieuwe Nationaal Museum. 
Dit museum kreeg de beste plek in Oslo, dus moest het ontwerp van onder
scheidende kwaliteit zijn. Om de beste oplossingen uit de markt te kunnen 
halen en iedereen de gelegenheid te geven ideeën in te brengen werd beslo
ten een volledig transparante competitie op te zetten. Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van ‘openBIM’. Door open uitwisselstandaarden voor bouwinfor
matie te hanteren, konden ontwerpen online geanalyseerd en vergeleken 
worden. Dit gebeurde door het programma van eisen online aan te bieden, 
samen met een 3Domgevingsmodel. Dit programma van eisen moesten de 
ontwerpers verwerken in hun BIMmodel. Dit betekende dat het programma 
van eisen direct getoetst kon worden door de ontwerpers én de jury. Uiter
aard waren vooraf de beoordelingscriteria gepubliceerd, zoals oppervlakte, 
budget en bepaalde meetbare duurzaamheidsaspecten (vooral energie). 
Meer dan 1200 geïnteresseerden downloadden het online programma van 
eisen. Er was dus veel nieuwsgierigheid naar deze nieuwe marktbenade
ring. Een enkeling begreep de transparante benadering niet en ageerde zelfs 
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tegen het gebruik van de open standaarden omdat ze zich buitengesloten 
voelde. Statsbygg antwoordde dat de open standaarden er juist voor waren 
om niemand uit te sluiten, omdat vrijwel elke (BIM)software die informatie 
kan creëren of verwerken. Uiteindelijk zijn er 237 ontwerpen online inge
diend. Deze modellen werden direct ingelezen in een modelserver, waarmee 
de ontwerpen niet als bestand werden opgeslagen, maar conform de open 
standaarden, als informatie in een database.
Daarmee werd het mogelijk om de ontwerpen op vele criteria te vergelijken: 
de openBIMstandaard zorgde immers voor gestructureerde informatie 
en alle 237 aanbiedingen konden zo getoetst worden. De kwaliteit van de 
aanbiedingen was bijzonder goed te noemen, slechts zo’n 40 bestanden vol
deden technisch niet aan de openBIMstandaarden. Dit betekent dat bijna 
200 van de 237 (ruim 80 procent) van de deelnemers goed begrepen hadden 
welke eisen er gesteld werden – wat aantoont dat er voldoende interesse 
en draagvlak is voor het hanteren van deze werkvorm. Statsbygg besloot 
daarom voortaan voor alle projecten de openBIMnorm voor te schrijven.
De 200 resterende ontwerpen werden geanonimiseerd zodat de jury onpar
tijdig de modellen kon bekijken en beoordelen. Alle modellen werden exact 
op dezelfde manier gepresenteerd en geanalyseerd. De 3Dmodellen werden 
opgenomen in presentatievideo’s en fotorealistische renders. Ook werden er 
3Dmodellen van geprint, fysieke maquettes die in een tastbare omgeving 
gepresenteerd werden.
Ook de analyses gebeurden automatisch, omdat het programma van eisen 
geïntegreerd was aangeboden. Daarom konden er ook energiesimulaties en 
andere rekenkundige toetsingen plaatsvinden, zoals bouwsom, oppervlakte 
en lichttoetreding. Uiteindelijk voldeden ruim 35 modellen aan de uitgangs
criteria. De opdrachtgever had dus de keuze uit een ongekend aantal model
len. 
Vervolgens boog de jury zich over uitstraling en architectuur. Het is voor 
de opdrachtgever een verademing om ontwerpen te mogen beoordelen die 
zeker aan de eisen en het budget voldoen. Van de ruim 35 resterende deel
nemers werden er zes genomineerd waarna er drie een betaalde ontwerpop
dracht kregen. Uiteindelijk koos de jury een winnaar.*

De belangrijkste bevinding voor Statsbygg was dat de markt klaar is voor het 
gebruik van open-BIM. De opdrachtgever kan beter inzetten op professioneel 
opdrachtgeverschap omdat hij iedereen gelijkwaardig en compleet informeert. 
Voor de dienstenleveranciers creëert het nieuwe kansen om zich te onderschei-
den met creatieve oplossingen. Open-BIM biedt overzicht van de verschillende 
aanbiedingen, en maakt het mogelijk om op basis van dieper inzicht de oplos-
singen te beoordelen. Opdrachtgevers en ontwerpteam kunnen samenwerken 
om op transparante wijze oplossingen te vinden voor de projectuitdagingen. De 
informatie in het open-BIM-format is vervolgens net zo duurzaam als het ge-
bouw omdat de softwareleverancier onafhankelijk wordt. Alle informatie uit het 
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ontwerp- en realisatieproces kan ingezet worden om het beheer en gebruik te 
optimaliseren. Het virtuele gebouw kan geleverd worden in een online elektro-
nisch gebouwdossier met dashboards en een webportaal voor de gebruikers en 
dienstenleveranciers van het vastgoed. Dit proces zorgt voor aanzienlijke tijd- 
en kostenbesparing en veel meer kwaliteit, ook in de beheerfase.

Bij ketenintegratie moeten bedrijven allereerst op zoek gaan naar hun plaats 
in de keten, en naar de ontwikkeling in de posities in de keten. Wie voegt 
waar, hoeveel toe? En hoe kan dat proces worden verbeterd? In maaksectoren 
als de procesindustrie, de auto-industrie en de vliegtuigbouw hebben ICT en 
verwante technieken als 3D-modellering en simulatie voor enorme veranderin-
gen gezorgd. Hetzelfde geldt voor de logistieke sector. Diverse bedrijven in de 
bouwsector kijken nu ook die kant op. Daartoe moet men ontwerpen, bouwen en 
beheren op elkaar aan laten sluiten. Bedrijven zoeken naar verbetering van de 
resultaten. Ze streven naar een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de klant. 
Minder faalkosten door betere samenwerking tussen partners in de keten. Hoe 
moet dat vorm krijgen? Hoe kunnen we gegevens over installatie(-techniek) kop-
pelen aan data over constructie en technische specificaties? Men wil gebruikers 
in een veel eerder stadium betrekken bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 
investeringen. Kunnen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT (3D-model-
leren, simulaties, serious gaming en augmented reality) daarbij helpen?
Het idee achter een Bouwinformatiemodel (BIM) is dat alle gegevens over een 
object eenmalig digitaal worden ingevoerd en vervolgens aan alle partijen in de 
keten van ontwerpen, bouwen en beheren ter beschikking staan. De voordelen 
zijn dat er minder afstemmingsfouten worden gemaakt en dat de faalkosten 

BIM-experiment: 
van massastudie 
naar gemateriali-
seerd ontwerp.
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(totaal in Nederland naar schatting acht miljard euro per jaar) en de doorlooptij-
den afnemen. Dan zijn de vragen: Wie heeft welke informatie op welk moment 
nodig? Hoe zorgen we ervoor dat gegevens uitwisselbaar zijn? Is er een eige-
naar van de gegevens, wie beheert de data?
In de VS kent men een nog verdergaand concept, namelijk Virtual Design & Con-
struction (VDC).** Het idee erachter is dat voor het bouwen van start gaat, het 
gebouw, het proces en de bouworganisatie virtueel gemodelleerd en gesimu-
leerd worden. Multidisciplinaire ontwerp- en prestatiemodellen van gebouwen 
kunnen zo door meerdere spelers in de keten (architecten, ingenieurs, bouwers, 
opdrachtgevers) worden gebruikt. Ook hier rijzen tal van vragen: Hoe krijgt dit 
model vorm in de praktijk? Wie heeft welk type informatie in welk format op 
welk moment nodig? Wie beheert en onderhoudt het geheel?
Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam* blijkt dat diverse bedrijven 
aangeven dat bouw-ICT mogelijkheden biedt om bedrijfsprocessen te optimali-
seren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Wel staat bouw-ICT nog in de kinder-
schoenen en in praktijk is het nog niet uitgekristalliseerd. Daardoor zijn er on-
duidelijkheden over de (meer)waarde van software A vergeleken met software 
B, semantische discussies over begripsbepalingen (bijvoorbeeld het verschil 
tussen BIM en VDC). MKB-bedrijven zien dat grote bedrijven veel investeren in 
bouw-ICT om risico’s beter te kunnen beheren en faalkosten tegen te gaan. Maar 
MKB-bedrijven realiseren zich ook dat de opkomst van geïntegreerde contrac-
ten (DBFMO en varianten daarop) de eigen concurrentiepositie tegenover grote 
spelers ongunstig beïnvloedt of in ieder geval verandert. Immers, de grotere 
bedrijven ontwikkelen zich meer en meer tot full service providers en gaan 
meer strategische verbintenissen in de keten aan. Ketenintegratie biedt MKB-
bedrijven de mogelijkheid op deze kansen in te spelen mits zij daartoe de be-
nodigde kennis en kunde ontwikkelen. Bouw-ICT en BIM maken het mogelijk om 
grote, complexe projecten op tijd en binnen het budget te realiseren. Bouw-ICT 
draagt bij aan de realisering van maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid 
en waardecreatie door de reductie van faalkosten. ICT in de bouwsector is als 
carrièreoptie aantrekkelijk voor jonge mensen. Bouw-ICT-bedrijven bieden een 
duidelijk concurrentievoordeel. De wereld globaliseert en Nederlandse architec-
ten en stedenbouwkundigen doen mee op het hoogste niveau, zodat BIM kansen 
biedt voor export van kennis en kunde. 

Het Reeshof College – BIM en ‘high performance tendering’
De nieuwbouw in opdracht van onderwijsorganisaties Onderwijsgroep Til
burg en Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg wordt gerealiseerd in de wijk 
Reeshof in Tilburg en zal 6600 vierkante meter bruto vloeroppervlak beslaan, 
verdeeld over vier bouwlagen. De beoogde oplevering is in de zomer van 2012.
De opdrachtgever eiste de implementatie van een integrale bouworganisatie
vorm. Hiervoor onderzocht men via een marktoriëntatie de praktische haal
baarheid van andere organisatievormen. Factoren die belangrijk waren bij 
de uiteindelijke keuze van de ontwerp en bouwpartij waren: de praktische 

* Het concept ‘Virtual 
Design and Construc-
tion’ (VDC) is ontwikkeld 
aan de Universiteit van 
Stanford. Zie J. Kunz and 
M. Fischer (2007) Virtual 
Design and Construction 
– Themes, Case Studies 
and implementation 
Suggestions.

* BIM-literatuur is nog 
dun gezaaid. In de VS 
zijn handleidingen te 
vinden. Een goed over-
zichtsboek is van Finith 
Jernican (2011) Big BIM, 
little BIM –The practical 
approach to Building 
Information Modeling – 
Integrated practice done 
the right way! Verder 
aanbevolen: R.S. Wey-
gant (2011) BIM – content 
development. En: 
R. Deutsch Randy (2011) 
BIM and Integrated 
Design.

* Gertrud Blauwhof 
en andere onderzoe-
kers van het RAAK-
Programma: ‘De 
nieuwe bouwopgave, 
ketenintegratie en ICT’, 
van de Hogeschool van 
Amsterdam (september 
2011). Zie W. Verbaan en 
G. Blauwhof (2011) RAAK 
MKB-voorstel Ketenin-
tegratie – ICT als vehikel 
voor een sterk MKB in 
een veranderende bouw-
wereld.
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invulbaarheid, een hoge kwaliteitprijsverhouding, een korte doorlooptijd en 
een betere juridische positie voor de opdrachtgever.
Uit dit onderzoek kwam high performance tendering (HPT) als beste optie 
naar voren. Dat wil zeggen het uitvoeren van een inkoopproces voor het 
verkrijgen van een bouwwerk met de hoogste gebruiksprestaties (onder meer 
in termen van toekomstbestendigheid, duurzaamheid en onderhoud). HPT 
geldt dus als een slim, hoogwaardig proces voor inkoop en aanbesteding. 
Hierbij wordt op basis van een in hoofdzaak functioneel vraagpakket gezocht 
naar de beste aanbiedersoplossing. Deze oplossing moet passen binnen een 
vooraf bekendgemaakt investeringsplafond, maar kwaliteit wordt nadrukke
lijk meegewogen.
HTP betekent een ommezwaai in de aanbestedingspraktijk: kwaliteit in 
plaats van prijsconcurrentie. Kernbegrippen: total cost of ownership (TCO) en 
de interactie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer in een Bouwin
formatiemodel. BIM ondersteunt hier het gehele proces.

Waar staat de sector nu ?
Internationaal loopt Nederland zeker niet voor, maar is ook geen achterblij-
ver – het is een goede volger. BIM-ervaringen zijn er in de Verenigde Staten, de 
Scandinavische landen, Frankrijk, maar vooral in Azië. In de VS is BIM vooral ge-
koppeld aan duurzaamheid.* Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam 
naar de bekendheid met bouwinformatietechnologie blijkt dat constructeurs en 
installateurs relatief gezien het meest gebruikmaken van BIM-modellen. Onder 
ingenieurs en bouwers is het beeld gemengd: van groot strategisch belang voor 
de koplopers tot aarzeling bij de achterblijvers. Uit het onderzoek blijkt ook dat 
vooral grote spelers in de sector investeren in bouw-ICT en verwante processen 
en technieken. Een van de koplopers is Ballast Nedam. Dit bedrijf heeft BIM als 
strategische prioriteit aangemerkt. Alle complexe megaprojecten (bijvoorbeeld 
de A2-ondertunneling en gebiedsontwikkeling in Maastricht, de A15 tussen 
Maasvlakte en Vaanplein en het Magnum project Energiecentrale in de Eems-
haven) worden volledig ‘geBIMd’, dus gedigitaliseerd. Daarbij is een verschui-
ving zichtbaar in de rol van BIM-modellen: van een digitale ontwerpomgeving 
evolueert die naar een plannings-, communicatie- en afstemmingsomgeving. Bij 
grote, complexe projecten zijn vaak tientallen partijen betrokken (waaronder 
veel MKB-bedrijven). BIM-projectmanager Arjen Adriaanse van Ballast Nedam 
formuleerde het als volgt: ‘Het is zonder BIM niet meer mogelijk om in te schrij-
ven op grote, complexe projecten – laat staan ze binnen bouwtijd en budget uit 
te voeren.’ Het gaat dan dus niet meer om ‘klein’ BIM op operationeel niveau, 
maar om ‘groot’ BIM op het strategisch niveau van de ketenintegratie. Ook het 
ingenieursbureau Tauw investeert veel in BIM-kennis en -technologie. Bij de 
architectenbureaus zijn gepassioneerde voorstanders, maar ook fervente critici. 
BIM vraagt om andere rollen, waarvoor cultuur en plaatsbepaling belangrijk zijn. 
De tekenaar van vroeger heet in een BIM-omgeving bim-modelleur, en heeft 
een centrale plaats gekregen. De oude momenten in de ontwerpketen so-vo-do 

* Zie bijvoorbeeld: E. 
Krygiel Eddy en B. Nies 
(2008) Green BIM. 
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(schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp) moeten plaatsmaken 
voor een vloeiend, veel korter proces. De ontwikkelingen gaan sinds het seminar 
van UNETO-VNI en Rijkswaterstaat in juni 2011 verrassend snel. De branche 
maakt zich op om kennis te verwerven op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. Diverse softwarebedrijven richten zich nu op deze groeimarkt. Daarbij 
moet worden aangetekend dat ontwikkeling nodig is van open standaarden 
zodat systemen met elkaar kunnen communiceren. De eerste volledig in BIM 
ontwikkelde projecten zijn inmiddels gerealiseerd, zoals de N61 in Zeeuws-
Vlaanderen en het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. Gezien de opstelling van 
veel opdrachtgevers zullen er vele volgen.

Eindproduct BIM 
competitie: de win-
nende inzending 
van de studenten 
van de Hogeschool 
van Amsterdam. 
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Hoe snel in BIM kan worden ontworpen heeft de internationale BIM Competi-
tion 2011 in Singapore bewezen. In de categorie Educational deden achttien 
universiteiten mee, voornamelijk uit Azië, aan een 48 uur durende competitie. 
Het programma van eisen was betrekkelijk eenvoudig.* De deelnemende teams 
kwamen alle tot een behoorlijke detailengineering. Een studententeam van de 
Hogeschool van Amsterdam heeft deze internationale BIM-competitie gewon-
nen.

Samenwerken met BIM
Peter Jägers, directeurgeneraal van de Rijksgebouwendienst, concludeerde 
tijdens het congres van UNETOVNI op 29 juni 2011: ‘Het werken met BIM 
vergt nieuw denken en vooral nieuw handelen, zowel bij ons, als bij onze 
partners in de bouw. Openheid van informatie, informatie letterlijk delen is 
in onze sector niet de meest in het oog springende eigenschap. We zullen 
moeten leren met elkaar in hetzelfde model te werken. Een organisatorische 
voorziening in de vorm van een BIMbeheerder is daarvoor een noodza
kelijke maar geen voldoende voorwaarde. We zullen weg moeten van de 
benadering elk bouwwerk te zien als een uniek object met allemaal eenma
lige activiteiten.’

Conclusies
Smartcity-concepten gaan een fundamentele rol spelen bij urban management. 
Ketenintegratie wordt steeds meer gezien als logisch stap naar meer value for 
money. BIM faciliteert ketenintegratie. Daarbij gaat het niet alleen om ontwer-
pen en ontwikkelen maar vooral om beheren. Zonder BIM wordt het lastig, zo 
niet onmogelijk complexe projecten binnen de gestelde tijd en het beschikbare 
budget te realiseren, laat staan efficiënt te beheren. Nu grote opdrachtgevers 
BIM als werkmethoden voor gaan schrijven zal het transitieproces in de sector 
worden versterkt. BIM beïnvloedt ook de cultuur, de rollen en de plaatsbepa-
ling.
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(geopend 20-11-12).



136 xxxxx

11 Een megasector in  
een megatransitie



‘If I would have asked people about their future means of trans
port they would have answered: we want faster horses.’ 
– Henri Ford

In het ten geleide van dit boek staat een omineus citaat van de internationale, in 
Lissabon gevestigde denktank Aftermath Network. De denktank acht de komst 
van een nieuw paradigma onvermijdelijk, en ziet daar veel positieve kanten 
aan. Nu zijn denktanks doorgaans niet samengesteld omwille van hun praktisch 
handelen maar om nieuwe denkrichtingen voor de aanpak van persisterende 
problemen te zoeken. Zelden komen ze in actie.
Ook dit boek presenteert nieuwe denkrichtingen. Maar hoe zit het met het han-
delingsperspectief: als het ‘wat’ bekend is, hoe ziet het ‘hoe’ er dan uit? Waaruit 
moet de actie bestaan?
Over een transitie van de bouwsector bestaat nog weinig literatuur. De Rotter-
damse EUR-hoogleraar Jan Rotmans ontwikkelt in de context van de door hem 
opgerichte Stichting Urgenda boeiende transitieprocessen voor de verduurza-
ming van de samenleving. In 2008 verscheen een agenda voor gedragsverande-
ringen, geschreven in opdracht van het toenmalige innovatieplatform PSIBouw. 
Eerder, in 2006, is voor de bouwnijverheid een interessant sectortransitiemodel 
ontwikkeld door Lout Jonkers, ook op verzoek van PSIBouw. Veel van de com-
ponenten in dit boek figureren in dit model voor sectortransitie. 
Het model van Jonkers ruimt een centrale plaats in voor MSG: modelleren, simu-
leren en gamen. Redenen daarvoor zijn: 
•  de noodzaak voor het scheppen van voorwaarden die sector- en systeeminno-

vatie bevorderen en sectortransitie faciliteren;
•  de noodzaak voor het versterken van de kennisinfrastructuur in de bouw, 

waaronder het verbeteren van de interactie tussen praktijk (overheid en be-
drijfsleven) en wetenschap. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie onderschrijft de noodzaak van deze ‘gouden driehoek’;

•  de noodzaak voor een kennisontwikkelingsmodel ter ondersteuning van de 
succesfactoren voor sectortransitie: verdieping, verbreding en opschaling;* 

•  de noodzaak voor aandacht voor onderwijs, kennisverspreiding en waardering 
van kennis.

(Schema sectortransitieprocesmodel: zie volgende pagina)

MSG neemt een centrale plaats in dit transitiemodel in omdat het kennisont-
wikkeling bevordert. Het gaat daarbij om vertaling, toetsing en verspreiding 
van kennis naar de bouwpraktijk. Simuleren en gamen is in feite het aloude, op 
praktische overdracht gerichte ‘ontdekkend leren’.* 
Zo brengt MSG kennisontwikkeling, (bouw)praktijk en onderwijs en individuele 
beleving bijeen en bevordert sectortransitie.*
(Schema kennisontwikkelingsmodel: zie volgende pagina)

Inmiddels heeft MSG zijn weg naar de sector wel gevonden. Serious gaming is 

Met dank aan Peter 
Vroom die een groot 
deel van dit hoofdstuk 
heeft gecomponeerd.

* De praktijk van 
vernieuwen (2006) 
PSIBouw.

* R. Min Ontdekkend 
leren en simulatie in 
een tijd van zappen en 
zoeken. Zie ook: Cen-
trum voor Telematica en 
Informatie Technologie, 
Universiteit Twente, 
users.edte.utwente.nl/
min.

* G. Blauwhof (2006) 
Modelleren, simuleren 
en gamen (MSG): vehikel 
voor sectortransitie. 
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Visie op verandering

Doelstelling veranderen

Experimentele bouwpraktijk

Acceptatie

Pre competitief

Competitief

= leerprocessen

Diffusie

Sectorbrede diffusie

MSG

Theorieontwikkeling voor nieuwe processen

Theorieontwikkeling voor proces vernieuwing

Tooling:
–   Institutionele  

verandering
–  Gereedschaps verandering
– Certificatie

HR ontwikkeling:
–   Onderwijs
–  Mediaprojecten
– Detachering
–  Tafelmechanismen 

(COP’s)

Bij de omslag in de 
bouwsector gaat 
het vooral om het 
vertalen, toetsen 
en verspreiden 
van kennis naar de 
praktijk. 

Kennis is de motor 
achter de transitie in 
de bouwsector.

Sectortransitieproces-
model

Kennisontwikkeling

Modelleren

Wetenschap Bouwpraktijk Onderwijs Individuele beleving

Simuleren

‘Gamen’
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een vertrouwd instrument aan het worden.* Steeds meer bedrijven zijn actief, 
al dan niet met kennisorganisaties, om te modelleren en te simuleren. Maar is 
de sector op dit moment al in transitie? Er vinden innovaties plaats, maar is er 
ook sprake van innovatiemanagement? In de sector en vooral in de periferie van 
de sector liggen laden vol met uitvindingen. Maar uitvindingen zijn nog geen 
innovaties. In de ICT-wereld of de auto-industrie zijn wel voorbeelden te vinden 
van nieuwe combinaties en werkelijke innovaties. Is de bouw niet in staat om 
bijvoorbeeld voor starters woningen te bouwen voor prijzen waardoor jonge 
mensen ook echt kunnen starten? Is het leegstandsprobleem op te lossen met 
nieuwe concepten en de krimpproblematiek om te buigen naar uitdagingen? 
Wat betekent duurzaamheid voor de sector? En hoe draagt de oudere generaties 
deze vervuilde wereld met zijn enorme schuldenproblematiek over aan jongere 
generaties? Moeten we niet veel dieper zoeken?
In een interview vraagt de Poolse socioloog Wieviorka, lid van de denktank 
Aftermath Network, zich af: ‘Is “het systeem” iets abstracts of gaat het gewoon 
om menselijke actoren?’
In zekere zin is deze vraag retorisch. Wieviorka: ‘Ik denk niet dat we kunnen 
spreken van een abstract systeem dat ineenstort. Sterker nog, het staat helemaal 
niet op het punt ineen te storten, het zal zich weer herstellen. Waar het om gaat 
is dat we naar de actoren kijken. Wie zijn die bankiers? Hoe verdienen ze hun 
geld? Wat willen ze? Wat verwachten ze van het leven? Wat is hun kijk op hoe 
het leven in elkaar zit? Kunnen antropologen ons vertellen hoe ze leven? Dat 
zou interessant zijn. We weten er te weinig van en als we dat niet weten dan 
hebben we de neiging van alles toe te schrijven aan “het” systeem. We moeten 
de notie van “het systeem” transformeren naar de maat van “de spelers”.’*
Columnist Schaberg neemt in november 2011 in NRC Handelsblad een andere 
positie in. Zoek geen schuldige voor de crisis, zegt hij. Het is gewoon een golf 
van kredietcontractie die volgt op een golf van kredietexpansie. ‘Die expansie 
leidde tot rijkdom die we niet verdienden, die viel ons in de schoot. Nu krimpen 
we.’ Dan moet iemand de dief zijn en dat is iedereen die we toch al niet sympa-
thiek vonden, aldus Schaberg. Hij vervolgt: ‘Krediet is vertrouwen en dat is weg. 
Het wordt pas weer leuk als dat vertrouwen terugkomt.’ Daarmee haalt hij in 
feite ‘de dief’ weer via de achterdeur binnen. Immers, vertrouwen bestaat bij de 
gratie van de onderlinge verhouding tussen mensen. Daar wringt hem de schoen 
in de bouw- en ruimtelijke sector. Daar ligt ook een kern van het handelingsper-
spectief om invulling te geven aan de vernieuwingen waar in dit boek voor 
wordt gepleit.

Context en genen
Handelen is iets wat mensen doen of nalaten. Organisaties handelen niet, sys-
temen ook niet. Mensen vertonen gedrag, waarbij de context, hun omgeving, en 
hun genen voor een groot deel bepalen hoe dat eruitziet. 
De (sociale) psychologie heeft interessante hypotheses die licht kunnen werpen 
over hoe het komt dat mensen een kloof tussen hun intenties en hun gedrag 

* www.tegenlicht.
vpro.nl/afleverin-
gen/2011-2012/meta-
morfose-van-een-crisis.
html.

QR-code van de 
uitzending.
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laten bestaan. In de bouwsector is dat zeer herkenbaar. Al sinds het begin van 
de eeuw wordt serieus gezocht naar een alternatieve marktordening. Zichzelf 
opnieuw uitvinden blijkt voor de sector uitermate moeilijk, neem de bouwfrau-
de. Er is heerst een wens om te vernieuwen, maar in feitelijk gedrag is dat ook 
na jaren van nadenken, onderzoeken en proberen nog niet te zien. Aanbesteden 
op kwaliteit in plaats van op de perverse prikkel van laagste prijs? Dat is nog 
steeds niet algemeen, terwijl iedereen er overtuigd voorstander van is. Contrac-
tering op basis van functionele eisen in plaats van dichtgetimmerde bestekken? 
Iedereen weet dat het moet – weinigen durven het aan. Stoppen met arbitreren 
en zoeken naar gemeenschappelijkheid en effectieve samenwerking? Ketenin-
tegratie? Versnellen van het bouwtempo met vermindering van transactie- en 
faalkosten? Investeren in kennisdeling in plaats van kennis afschermen? Aan 
jonge middenmanagers en ervaren projectdirecteuren de ruimte geven voor de 
vernieuwing die door raden van bestuur is afgesproken? Het is duidelijk dat ook 
in de omvang van het capaciteitsaanbod iets zal moeten gebeuren. De sector 
moet kleiner worden, dat erkent bijna iedereen. Maar wie doet het?

‘Decisional dissonance’ en collusie
In 2007 publiceerde PSIBouw een studie waaruit bleek dat met name opdracht-
gevers in de bouwsector de sleutel voor vernieuwing in handen hebben: als zij 
veranderen, kantelt de markt mee. Met die studie werd weinig gedaan, ondanks 
de vorming van een opdrachtgeversplatform, ondanks informele initiatieven 
waarin topopdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoetten om doorbra-
ken in vernieuwing te bewerkstelligen. Taaiheid is een belangrijk beschermings-
mechanisme van organisaties, zelfs van hele sectoren. Vanuit het perspectief 
van de organisatie is taaiheid een voorwaarde om stabiliteit te scheppen in het 
voortbrengingsproces. Breek daar maar eens doorheen.
Tijdens de vele congressen en symposia over vernieuwing in de bouwnijverheid 
lijkt de sector volledig open te staan voor het noodzakelijke transitieproces. 
Toch is het niet zo simpel. De volgende dag blijken de bezoekers aanzienlijk 
terughoudender en zien zij allerlei problemen en belemmeringen. Ondertussen 
zijn er voor vernieuwingsinitiatieven nauwelijks praktijkprojecten te vinden 
waar vernieuwend instrumentarium, nieuwe paradigma’s en nieuwe werk-
vormen zijn uit te proberen. Projecten waar het leren en het ontwikkelen van 
nieuwe kennis onderdeel zijn van de realisatie.
Decisional dissonance noemen psychologen dat: het verschil tussen intentie en 
prestatie dat iemand bij zichzelf onderkent maar waarvoor hij een rechtvaardi-
ging weet te vinden. In een samenwerking kan het rampzalige gevolgen hebben 
als de partners in die rechtvaardiging gaan geloven. Er ontstaat dan onbewuste 
schijnharmonie. We noemen dit collusie.
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Wolf in schaapskleren
Collusie komt in verschillende gedaanten terug in de hardnekkigheid waarmee 
vernieuwingen in de bouw en ruimtelijke ordening niet doorzetten. Zo kent de 
bouwsector voornamelijk win-verliessituaties (zo’n acht miljard euro jaarlijkse 
faalkosten). Collusie is een ogenschijnlijke win-winsituatie die een dramatisch 
negatief effect kan hebben en partijen op hun plek houdt. Collusie is een wolf in 
schaapskleren en dit schaap vergadert bij menig bouwteam, vernieuwingsinitia-
tief of experiment mee. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. 
Een mooi voorbeeld van streven naar vernieuwing is dat van de verbreding 
van de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Enkele jaren geleden kwa-
men Rijkswaterstaat, de ONRI*, PSIBouw* en Bouwend Nederland in een con-
venant overeen om de verbreding naar 2x5 rijstroken versneld op te leveren. 
Dat vergde een andere manier van samenwerken, bijvoorbeeld in een alliantie, 
zonder risico-afwenteling, zonder onderlinge claims, werken met de nieuwste 
ontwerpmiddelen, snelle maar zorgvuldig samengestelde workshops om elkaars 
intenties te begrijpen, de zogenaamde start-ups, met aandacht voor individuele 
kwaliteiten, een teamsamenstelling in termen van drijfveren, en de onderlinge 
klik. Het lukte en de conclusie zou moeten zijn: opzet geslaagd, doel gehaald, dit 
wordt de algemene praktijk. Het is hoopgevend dat partijen als Rijkswaterstaat 
en grote bouwondernemingen steeds vaker afzien van kleine proefprojecten 
en vernieuwingen op levensechte schaal inzetten, getuige bijvoorbeeld de 
wijze van aanbesteden van het miljardenproject voor de infrastructuur tussen 
Schiphol en Almere en de werkorganisatie zoals die is vormgegeven bij de A2 bij 
Maastricht. Maar dit zijn slechts de koplopers.

Kapitaliseren van diversiteit
De sector van de bouwnijverheid kan in de huidige context uitsluitend bestaan 
door samenwerking tussen organisaties. Dat impliceert een diversiteit aan be-
langen, wat instabiliteit oplevert omdat deelnemende organisaties kunnen af- en 
aanhaken. Het betekent een bepaalde tijdsduur van de samenwerking, wat de 
complexiteit nog eens vergroot.
Maar organisaties gedragen zich niet, mensen wel. In de samenwerking tussen 
organisaties ontstaat een psychologische dynamiek. Daarover wordt doorgaans 
gesproken in termen van cultuur en leiderschap. Leden van een organisatie 
gedragen zich volgens een bepaald waardepatroon, een bepaalde manier van 
kennisinzet en samenwerking. Leiderschap gaat over het beïnvloeden van het 
gedrag van anderen. Leiders van organisaties en projecten zijn de hele dag bezig 
met motiveren, involveren, steunen, mobiliseren, controleren, manipuleren, 
representeren, legitimeren, delegeren en interpreteren.
In het A2-project bestond een traditionele relatie tussen opdrachtgever Rijks-
waterstaat en de aannemers en ingenieurs. Tegelijkertijd werd in deelcontracten 
getracht die relaties horizontaler in te richten. Zo is geprobeerd een alliantie 
te maken van opdrachtgever en opdrachtnemer in een van de projecten. Ook 
zouden opdrachtnemers een grotere rol spelen in het formuleren van het project 

* ONRI was de bran-
cheorganisatie van 
Nederlandse advies- en 
ingenieursbureaus, in-
middels opgevolgd door 
NLIngenieurs.

* PSIBouw is het in-
novatieprogramma dat 
onder meer invul-
ling moest geven aan 
de vernieuwing van 
de bouwsector na de 
bouwfraude.

141 Nieuw krachtenveld, nieuwe paradigma’s



door niet simpelweg uit te besteden maar partners vragen mee te ontwerpen. 
Tevens werd tijd ingeruimd om met de convenantpartners in gezamenlijke 
workshops de beoogde samenwerking vorm te geven. Er was dus sprake van 
een tweede informele samenwerkingsarena, namelijk rond het convenant, zo 
analyseert de Utrechtse hoogleraar Sandra Schruijer deze casus.*
Schruijer schrijft letterlijk: ‘Essentieel voor succesvolle samenwerking over orga-
nisatiegrenzen is het kunnen onderkennen, concretiseren, werken met en kapita-
liseren op diversiteit (van belangen, identiteiten, perspectieven, machtsposities, 
et cetera). (...) Het werken met diversiteit is niet eenvoudig en gaat gepaard 
met psychologische dynamiek zoals conflict, wantrouwen, machtsspelletjes en 
sociale beïnvloedingsprocessen. (...) Van deze dynamiek zijn de deelnemers zich 
deels bewust maar ook kunnen deze psychologische processen zich aan het 
bewustzijn onttrekken, zoals het geval is bij collusie. Het zijn emotionele proces-
sen die ten grondslag liggen aan deze psychodynamiek. Deze diversiteitsdyna-
miek wordt beïnvloed door de context waarbinnen het samenwerkingsverband 
opereert. (...) In (het project A2) werden de betrokkenen meegesleept door hun 
behoefte met succes samen te werken en te kunnen versnellen. Ze hadden hun 
nek uitgestoken en wilden samenleving én achterban laten zien dat het anders 
kon in de door win-losepraktijken gekenmerkte bouwsector. Elke verwijzing 
naar een mogelijke vertraging werd hierdoor niet alleen onbespreekbaar maar 
zelfs “ondenkbaar”.’

Vertrouwen als investeringsobject
Het onderkennen van de noodzaak om tussen zakelijke belangen, persoonlijke 
drijfveren en emoties te laveren is belangrijk, maar pas als dit in gedrag tot 
uitdrukking komt. Schruijer noemt dit het ‘psychodynamische perspectief’, dat 
zijn intrede in de bouwnijverheid dient te maken. Dit is niet eenvoudig concreet 
te maken, maar het geeft wel een mooi aangrijpingspunt voor actie. Als mensen 
hun voornemens en feitelijk gedrag immers als inconsistent ervaren, dan moet 
er iets veranderen. Er moet dan wel aan een paar voorwaarden zijn voldaan: de 
actie moet als inconsistent worden ervaren, er moet persoonlijke verantwoorde-
lijkheid voor worden genomen, er moet een fysiek gevoel van ongemak zijn, en 
dat moet te verklaren zijn uit de inconsistentie tussen attitude of voornemen en 
de actie.
Datzelfde valt op te maken uit de terugblik op de Waardse Alliantie. Dit is een 
samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van een deel van de 
Betuweroute die de risico’s wilden delen. Sleutelbegrip was: vertrouwen als 
investeringsobject, verdiepen in wat de andere partij nodig heeft.*

Crisis of verleiding?
Wat kunnen de psychologie en de sociale psychologie voor de sector beteke-
nen? Er is een kloof tussen de wil om te veranderen en het feitelijke gedrag. 
De vraag is dan: hoe sterk of hoe oprecht is die wil? Is die krachtig genoeg? Of 

* S. Schruijer (2011) De 
betekenis van interorga-
nisationeel leiderschap.

* P. Buck (2006) No guts, 
no story – Het verhaal 
achter de Waardse al-
liantie. Betuweroute. Er 
zijn meer voorbeelden, 
zie PSIBouw (2009) 
eindrapportage Durf.
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alleen voor de bühne? Het ligt in elk geval niet aan het instrumentarium. Met 
de talloze studies van PSIBouw is de gereedschapskist voor vernieuwing van de 
sector goed gevuld geraakt. A. Nijhof en zijn collega’s hebben in hun boek ‘En nu 
doorpakken’ zelfs een gedragsveranderingsagenda opgesteld, voorzien van een 
instrumentarium.* Daar schort het niet aan. De moeilijkheid is de overstap van 
het vertrouwde gedragspatroon naar het onbekende en het dan vol te houden. 
Zo heeft een grote speler als Ballast Nedam er tien jaar over gedaan om een 
strategische visie te realiseren op de omslag van asfalteringsbedrijf naar dienst-
verlener. 
Die overstap gebeurt pas in tijden van grote crisis of onweerstaanbare verlei-
ding, dan openbaart zich het menselijk tekort en pas dan komen de werkelijke 
talenten bovendrijven. Kortom: never waste a good crisis.

Slotconclusies
In het voorgaande is het gedragsperspectief naar de kleinst mogelijke schaal 
teruggebracht: die van de mens zelf. Dat lijkt in schril contrast te staan met de 
breedte van dit boek. Maar het ene is een hefboom voor het andere: een breed 
perspectief inspireert. Een vertrouwd vertrekpunt, namelijk de professional in 
de sector van bouw en ruimte, geeft houvast. Het is dus niet ‘het’ systeem of 
‘het’ individu: het gaat om beide. Daarom is het jammer dat in de technische 
opleidingen zo bitter weinig aandacht is voor vaardigheden die jonge profes-
sionals met beta-talenten nodig hebben om hun kijkrichting te verbreden. Dan 
kunnen zij oog krijgen voor de belangen van anderen in het werkproces waarin 
ze terechtkomen. Dan kunnen zij in staat raken om samenwerkingsrelaties te 
ontwikkelen waarin hun vakkennis een veelvoud oplevert van wat het in de 
huidige gefragmenteerde bouwketen waard is. De onomkeerbare introductie van 
BIM biedt hiervoor grote mogelijkheden. Koplopers binnen de Rijksgebouwen-
dienst en Rijkswaterstaat hebben door BIM voor te schrijven de noodzakelijke 
samenwerking, ketenintegratie en faalkostenreductie een grote stap dichterbij 
gebracht. Je kunt dat leiderschap noemen.
Zo komen we terug bij de nieuwsgierigheid van Wieviorka. Wat nodig is, is een 
oriëntatie op spelers, op actoren. Er zijn helden nodig. Mannen en vrouwen 
die bereid zijn hun belangen op tafel te leggen, integer te handelen en die hun 
vormkracht durven inzetten om de in dit boek geschetste trends en kansen om 
te zetten – in leefbare, duurzame ruimte, vastgoed en infrastructuur. Een kijk 
vanuit de gedragswetenschappen kan daarbij heilzaam zijn. En jongeren, kom 
op, we hebben jullie frisse benaderingen keihard nodig.

* A. Nijhof (et al) (2008) 
En nu doorpakken.
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Allianties – Een verdrag tussen opdrachtgever en 

ondernemer waarmee de partijen het risico, de 

lasten en de lusten met elkaar delen.

Asset management – Het binnen organisaties 

gebalanceerd en actief beheer van bedrijfsmid-

delen over de levenscyclus, gekoppeld aan de 

ondernemingsdoelstellingen. Het goed inrichten 

van een asset management-structuur leidt tot 

efficiëntie, kwaliteitverbetering, maar bovenal 

drastische kostenbesparing.

Babyboomers – Mensen die zijn geboren tijdens 

de demografische babyboom na de Tweede 

Wereldoorlog en die zijn opgegroeid tussen 1946 

en 1964.

Beheerparadox – Het fenomeen waarbij de kos-

ten en inspanningen van het beheer hoger zijn 

dan die van de bouw.

Beperking op risicodeling – De risico’s (en de mo-

gelijke kosten) ontstaan door externe oorzaken 

die niet van te voren zijn te voorzien.

Big BIM – Little Bim – BIM gaat over de samen-

werking van verschillende belanghebbenden 

in de verschillende fasen van de levenscyclus 

van een bouwproject. Dit noemt men ‘Big BIM’, 

nauw verwant met ketenintegratie. Daarnaast is 

er software voor 3D-ontwerpen, dit wordt Little 

BIM genoemd.

BIM – Building Information Modeling (BIM) is een 

digitale representatie van fysieke en functionele 

eigenschappen van een bouwproject. Een BIM is 

een gedeelde kennisbron voor informatie over 

een bouwproject. BIM is een betrouwbare basis 

voor de besluitvorming tijdens alle fasen van 

de levenscyclus. Een uitgangspunt van BIM is de 

samenwerking van verschillende belanghebben-

den om informatie in te voegen, weg te halen, bij 

te werken of te wijzigen in het BIM en zo elkaars 

rollen te ondersteunen.

BRIC-economieën – Economieën van Brazilië, 

Rusland, India en China

Brownfields – Binnenstedelijke industriële ter-

reinen die door de aanwezige bodemverontreini-

ging nog niet in ontwikkeling zijn genomen.

BV Nederland – Nederland, gezien als een onder-

neming die op de juiste manier gemanaged moet 

worden.

C-Fix – Een duurzaam, sterk en milieuvriendelijk 

alternatief voor bouwmateriaal als cementbeton. 

De koolstofbetonelementen kunnen een duur-

zame bijdrage leveren aan de bescherming van 

kust- en deltagebieden.

Carbon footprint – De ecologische voetafdruk 

van een product is de som van alle uitstoot 

van broeikasgassen zoals CO2 (kooldioxide), die 

nodig was om het product te produceren en te 

transporteren.

Care-deel – In de zorg sector onderscheid men 

care (zorg) en cure (behandeling).

Cashflow – Stroom van geldontvangsten en- 

uitgaven van een onderneming gedurende een 

bepaalde periode. Men onderscheid wel ‘cash in’ 

versus’ cash out’.

Claw backs – De verplichting tot terugbetaling 

van het voordeel dat genoten is of geacht te zijn 

genoten bij de uitoefening van een toegekend 

optierecht.

Cloud computing – Datagebruik waarbij ap-

plicaties en diensten niet aan de eigen server en 

pc verbonden zijn maar op elk moment op elke 

plaats toegankelijk zijn.

Cocreatie – Samenwerkingsverband van een 

organisatie met consumenten, eindgebruikers of 

andere belanghebbenden, om waardecreactie te 

bereiken.
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Cognitive cycle – De cyclus van kennen, waarne-

men en overdenken van de buitenwereld.

Collusie – (Ongunstig samenspel) Een situ-

atie waarin marktspelers hun gedrag op elkaar 

afstemmen zodat de gezamenlijke en individuele 

winst, hoger is dan bij perfecte mededinging.

Concurrentiegerichte dialoog – Een procedure 

waarbij een geselecteerd aantal aanbieders een 

gescheiden dialoog aangaat met de opdrachtge-

ver teneinde een oplossing te vinden voor de 

behoeften van de aanbestedende dienst.

Concessies van businessactiviteiten – Het alleen-

recht om bepaalde zakelijke activiteiten in een 

bepaald gebied gedurende een bepaalde periode 

te mogen verrichten.

Concessiegevers – De organisatie die de conces-

sie verstrekt. Veelal is dat een overheidsorgani-

satie.

Considered Construction – Term uit Groot Britta-

nië voor het zodanig ingerichte bouwproces dat 

optimale logistieke stromen worden verkregen. 

Vooral opgezet rondom de projecten voor de 

Olympische Spelen. 

Convenantpartners – Partijen die afspraken 

maken worden over doelstellingen op langere 

termijn.

Corebusiness – De kernactiviteit van een bedrijf.

CPO – Staat voor ‘collectief particulier opdracht-

geverschap’. Dit is een vorm van woningbouw-

ontwikkeling waarbij de particuliere kopers zich 

verenigen in een collectief en zelf hun grond-

kavel kopen of pachten en zo met maximale 

invloed hun woning te realiseren. Diverse archi-

tectenbureaus spelen hierop in. CPO wordt ook 

gebruikt bij renovatieprojecten. 

Cradle-to-cradle – De kern van Cradle to Cradle 

principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle 

gebruikte materialen zouden na hun leven in het 

ene product, nuttig kunnen worden ingezet in 

een ander product. Hierbij zou geen kwaliteits-

verlies mogen zijn en alle restproducten moeten 

hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal 

zijn. Deze kringloop is dan compleet en ‘afval is 

voedsel’.

Creative destruction – Term van de wiskun-

dige econoom Schumpeter waarbij hij stelt dat 

innovatie de enige werkelijke bron van econo-

mische groei is. Dit gaat echter gepaard met 

afbraak van het bestaande. Succesvolle innovatie 

verschaft tijdelijke marktmacht, die de winsten 

en marktaandelen van op voorgaande technieken 

gevestigde bedrijven aantast. 

Crowd sourcing – Een fenomeen waarbij orga-

nisaties of personen via internet en/of sociale 

media gebruikmaken van een grote groep niet 

vooraf gespecificeerde individuen (professionals, 

vrijwilligers, geïnteresseerden) voor consultancy, 

innovatie, beleidsvorming en onderzoek, en zelfs 

financiering (crowd funding). 

DAEB – Letterlijk ‘diensten van algemeen belang’. 

Deze term uit de corporatiewereld geeft aan 

dat alleen bepaalde activiteiten nog op een 

goedkope wijze kunnen worden gefinancierd 

met staatsgarantie. Voor de EU is er dan geen 

mededingingsvoordeel ten opzichte van normale 

ontwikkelaars. DAEB staat tegenover niet-DAEB 

waarvoor dat voordeel niet geldt. 

DBFM-contract – DBFM staat voor design (ont-

werpen), build (bouwen) finance (financieren) en 

maintain (onderhouden). Een DBFM-contract komt 

tot stand als een groep private partijen zich orga-

niseert in een consortium dat special is opgericht 

voor één project of in samenwerking met de over-

heid. Vaak berust een DBFM op een concessie met 

een contract waarin de te leveren prestaties staan 

alsook het bijbehorende afrekeningsmodel. 
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DBFMO – DBFMO staat voor design (ontwerpen), 

build (bouwen) finance (financieren), maintain 

(onderhouden) en operate (exploiteren). Bij 

DBFMO-projecten worden al deze activiteiten 

door dezelfde organisatie verricht.

Dealing rooms – Afdelingen in de bancaire sector 

waar financiële posities en producten onderling 

worden verhandeld.

Decisional dissonance – Een psychologische term 

voor de onaangename spanning die ontstaat bij 

het kennis nemen van feiten of opvattingen die 

strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening 

waardoor de persoon afstand neemt van zijn be-

slissingen die waren gebaseerd op eerdere feiten.

Deming circles – De kwaliteitscirkel van Willliam 

Edwards Deming is een creatief hulpmiddel voor 

kwaliteitsmanagement en probleem oplossen. 

De cirkel beschrijft de vier activiteiten (plan, do, 

check, (re)act) die de processen in organisaties 

verbeteren.Het cyclische karakter garandeert 

dat de kwaliteitsverbetering continu onder de 

aandacht is.

EPC – Engineering, Procurement, Contracting. 

Term uit de DBFMO contracten waarmee men het 

bouw- en engineeringsgedeelte bedoeld.

Equity funds – Fondsen die extern eigen vermo-

gen faciliteren door middel van het nemen van 

een belang in de vorm van aandelen.

Extramuralisering – Het streven van zorginstel-

lingen om steeds meer buiten de instelling zorg 

te verlenen, dus bij de mensen thuis.

Faalkosten – Alle kosten veroorzaakt doordat het 

bouwproces niet volgens planning is verlopen.

Feeder/defeeder – Verbindingen in een netwerk 

waar bijstromen de hoofdstroom voedt (=feeder) 

of bijstromen die de hoofdstroom ontzien door 

de stromen over te nemen (=defeeder).

Financial capital – Financieel vermogen waarmee 

financiële transacties worden gefinancierd. Geld 

maken met geld.

FMECA – Failure mode, effect and criticality 

analysis. Term uit de defensiewereld. Procedure 

waarbij een project op mislukking en effecten 

wordt geanalyseerd, en waarbij die effecten wor-

den ingedeeld volgt,op basis van de waarschijn-

lijkheid van optreden en de mate van ernst.

Full service provider – Dienstverlenende instan-

tie die – vaak in een concessie – een integraal 

pakket aan diensten verschaffen.

Gebiedsconfigurator – Een model dat de onder-

linge verhouding of gesteldheid van zaken of 

toestanden in termen van rood (bebouwing), 

zwart (infrastructuur), groen (natuur) en blauw 

(water) binnen een gebied in kaart brengt en 

optimaliseert.

Governance – De handeling of de wijze van 

besturen, de gedragscode, het toezicht op orga-

nisaties.

Greenfield – Vooral overdrachtelijk. Iets geheel 

nieuws beginnen. 

GWW-sector – GWW is een afkorting voor grond-, 

weg- en waterbouw, het werkgebied van de 

civiele techniek.

High Density City – Een stad met een hoge 

bebouwingsdichtheid, veel wooneenheden in 

relatie tot het oppervlakte.

Hub – Hub is het knooppunt in een netwerk waar 

de herverdeling van lading (of passagiers, data) 

plaatsvindt naar volgende bestemmingen.

Increasing returns – Stijgende opbrengsten. 

Hier is sprake van als de productie meer dan 

evenredig toeneemt dan de toename van alle 

productiefactoren. 
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Inputbekostiging – Financiële regeling waarbij 

organisaties jaarlijks op basis van hun kosten-

structuur een bedrag krijgen. Gebaseerd op 

de kostensoorten zoals mensen, grondstoffen, 

energie, informatie.

Inputsturing – Sturing van processen vanaf de 

beginkant het proces. 

Integraliteit – Het proces waarbij verschillende 

disciplines met elkaar werken aan samenhangen-

de problemen door elkaar versterkende fysieke, 

economisch en sociale maatregelen.

Interfaces – Letterlijk de koppeling van twee 

systemen. In dit boek vooral het raakvlak tussen 

mens en computer (de gebruikersinterface) of de 

koppeling tussen componenten (zowel software 

als hardware) in computersystemen. Via de 

interface worden in twee richtingen gegevens 

uitgewisseld.

Intergovernmental coöperation – Samenwerking 

tussen verschillende niveaus van de overheid, 

zoals het nationale provinciale en gemeentelijke 

niveau. 

Just-in-time – Methode voor voorraadbeheer om 

voorraden tot het strikte minimum te beperken 

en de bevoorrading van een fabriek te verzeke-

ren op het moment waarop die ze de goederen 

nodig heeft – precies op tijd. 

Kennisinfrastructuur – Samenwerkingsverbanden 

tussen expertisecentra, overheid, bedrijfsleven 

en/of onderwijsinstellingen gericht op kennisont-

wikkeling en kennisoverdracht op een bepaald 

terrein waarbij er interactie is tussen onderzoek, 

beleid en praktijk.

Ketenintegratie – Samenwerking binnen en 

tussen opeenvolgende schakels binnen een 

organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers 

tot aan de klant. Organisaties in de keten die 

achtereenvolgens een rol spelen in het bouwpro-

ductie- of dienstverleningsproces werken voor 

langere tijd samen.

‘Kleur voor kleur’ – In de gebiedsontwikkeling 

hebben functies verschillende standaardkleuren 

op kaarten. Kleur-voor-kleurbeleid betekent dat 

de winsten van een bepaalde functie – bijvoor-

beeld de opbrengsten van appartementen – 

gebruikt wordt om bijvoorbeeld infrastructuur te 

financieren. In dit voorbeeld rood voor zwart.

Kondratieffcycli – Een cyclus in de moderne 

kapitalistische wereldeconomie die bestaat uit 

lange golven van een periode van vijftig tot 

zestig jaar. Deze beschrijven een afwisseling van 

hoge sectorale groei met tragere groei.

Ladder of liabilities – Aansprakelijksladder. 

Hierbij worden de opdrachtnemer en de op-

drachtgever tegen elkaar afgezet in termen van 

taken en verantwoordelijkheden. Naarmate de 

opdrachtnemer meer taken van de opdrachtgever 

overneemt worden de aansprakelijkheden van de 

opdrachtnemer groter. De opdrachtnemer krijgt 

dus meer de touwtjes in handen en klimt daarbij 

op de aansprakelijkheidsladder. Hoe hoger op de 

ladder, hoe risicovoller de contractvormen zijn 

voor de opdrachtnemer.

Lean-processen – Term uit de auto-industrie. 

Processen die verlopen volgens een manage-

mentfilosofie die gericht op het elimineren van 

verspillingen en zaken die geen toegevoegde 

waarde leveren. Door de ‘slanke productie’ zou 

de kwaliteit van het product omhoog en de kos-

ten omlaag gaan, wat leidt tot een verbetering 

van het bedrijfsresultaat.
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Leisure – Benaming voor vrije tijd – de tijd die 

overblijft na verplichte activiteiten als werk en 

studie.

Level playing field – Gelijk speelveld. Het prin-

cipe dat bij een aanbesteding (veelal door een 

overheid) alle aanbieders volgens dezelfde regels 

worden behandeld.

Levensduurdenken – Een productie- en/of 

consumptiestrategie die rekening houdt met alle 

effecten (ecologische, economische en sociale) 

die een product of dienst zal hebben gedurende 

de gehele levenscyclus, ‘van de wieg tot het graf’.

Leveraging – Hefboombeweging. Een mecha-

nisme waarmee een kleine kracht in combinatie 

met een grote beweging wordt omgezet in een 

kleine beweging die een grote last verplaatst, 

waarvoor een grote kracht voor nodig is. Vooral 

een financiële term. 

Life sciences – De sector van biotechnologie, 

farmacie, biomedische technologie, voeding, 

cosmetica, voedselverwerkende industrie, milieu 

en biomedische apparaten.

Lifetime costs – Het totaal van alle kosten over 

de verwachte levensduur in aanvulling op het 

betaalde bedrag om dit te verwerven. Deze extra 

uitgaven hebben meestal betrekking op het 

onderhoud van het goed.

Lifecycle costing – Een methodiek die financiële 

afwegingen gedurende de levenscyclus mogelijk 

maakt. Hiertoe worden investeringskosten, be-

heer- en onderhoudskosten en ‘sloopkosten’ ver-

gelijkbaar gemaakt. Bedragen over de jaren heen 

worden contant (= gelijke dimensie) gemaakt met 

een discontofactor.

Living building concept – Gebaseerd op het 

idee dat gebouwen niet star zijn maar moeten 

meegroeien met de veranderende wensen van de 

gebruiker. Een revolutionaire manier van anders 

bouwen, door omkering van de bouwketen en 

sturing op waarde voor gebruiker, aan de hand 

van een revolutionair marktidee. Dit heeft gevol-

gen voor de gehele keten.

Lump sum – De overeengekomen prijs tussen 

leverancier en afnemer voor een groep artikelen 

zonder te kijken naar de waarde van de individu-

ele deelprestaties.

Maatschappelijk rendement – Het in enige peri-

ode bereikte nuttige effect in het kader van het 

nagestreefde maatschappelijke doel.

Metropolitane gebieden – Het gehele verstede-

lijkte gebied van een wereldstad en de daaraan 

vastgegroeide omliggende gemeenten.

Micro-, meso- en macroniveau – Terminologie 

bij gebiedsontwikkeling om gelaagdheid aan te 

duiden: macroniveau is bijvoorbeeld een stad of 

stadsdeel, mesoniveau bijvoorbeeld een wijk en 

microniveau bijvoorbeeld een straat.

Mindset – Een mentale houding of karakter dat 

iemands reacties op, en interpretaties van situa-

ties vooraf bepaald.

MIRT – MIRT staat voor Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport van het 

Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het MIRT 

brengt meer samenhang in investeringen in 

ruimte, economie, bereikbaarheid en leefbaar-

heid in industriële processen.

MVO – Maatschappelijk verantwoord onderne-

men. Een vorm van ondernemen gericht op eco-

nomische prestaties, met respect voor de sociale 

kant, binnen de ecologische randvoorwaarden. 

zie ook people, planet, profit.
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OM – Operations and maintenance. Term uit 

DBFMO-contracten over het asset management.

Online demand specification – Het online aan-

sturen van de eisen die aan een product worden 

gesteld.

Operational excellence – De inzet van leider-

schap, teamwork en het oplossen van problemen 

die leidt tot een continue verbetering in de hele 

organisatie door te focussen op de behoeften 

van de klant.

Outputfinanciering – Financiële regeling waarbij 

organisaties jaarlijks worden bekostigd op basis 

van de resultaten die zij boeken.

Outputsturing – Het sturen van processen in 

termen van resultaat.

Outsourcing – Uitbesteding aan derden door 

bedrijven en organisaties van werkzaamheden 

die niet tot de kernactiviteiten behoren zoals ICT, 

schoonmaak, beveiliging en catering.

Paradigma – Een zienswijze, grondhouding, 

wereldbeeld. Het begrip werd door de natuurfi-

losoof Thomas Kuhn geïntroduceerd. Onder pa-

radigma verstaat Kuhn een stelsel van afspraken 

die wetenschappers hanteren. Vooral gebruikt in 

termen van verandering. 

Parallel processing – Gelijktijdige verwerking van 

diverse rekenprocessen door samenwerkende 

processoren.

Parlementaire enquête bouwfraude – In 2001 

onthulde het televisieprogramma Zembla illegale 

prijsafspraken in de bouwnijverheid in Neder-

land bij opdrachten van de overheid. Bouwbe-

drijven zouden facturen, opdrachtbonnen en fi-

nanciële overzichten hebben vervalst. De Tweede 

Kamer stelde een parlementaire enquête in.

Past performance – Een systematiek voor 

het meten van de prestaties van uitvoerende 

bouwbedrijven van in het verleden gebouwde 

projecten en het laten meewegen van de scores 

uit die metingen bij de aanbesteding van nieuwe 

projecten.

Path dependencies – Padafhankelijkheid betekent 

dat de keuzes die gemaakt zijn in het verleden, 

de keuzes in het heden mede bepalen en het 

moeilijk is om af te wijken van een ingeslagen 

weg.

People, planet, profit – Ook wel de ‘drie P’s’ 

genoemd. Is een term uit de duurzame ontwik-

keling. Het staat voor de drie elementen, people 

(mensen), planet (planeet/milieu) en profit 

(opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze 

gecombineerd dienen te worden.

Perseverance Bias – Het herhaaldelijk optreden 

van een systematische fout.

PPS – Publiek-private samenwerking. Een 

vorm van samenwerking waarbij overheid en 

bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit 

en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project 

realiseren.

Proces-based – Een organisatievorm waar het 

beheren van activiteiten voorop staat, in lijn met 

en ondersteund door de visie, missie en waarden 

van de organisatie.

Productive capital – Het deel van het kapitaal 

van een bedrijf, zowel in roerende als in onroe-

rende goederen, waardepapieren, contanten en 

uitstaande vorderingen, dat de bedrijfsvoering 

ondersteunt teneinde inkomen te genereren. Pro-

ductive capital ligt dus vast en staat tegenover 

financial capital dat footloose is.
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Projectventure – Samenwerkingsverband tussen 

organisaties, gericht op een bepaald project.

Provider model – Model waarbij een aanbie-

der tegen betaling beschikbaarheidsdiensten 

verleend.

Quant – Een persoon met sterke vaardigheden 

in de wiskunde, techniek of informatica, en die 

toepast op de effectenhandel. Vooral de ontwik-

kelaar van financiële producten. 

RAMSHE – Reliability, avaibility, maintainabi-

lity, safety, health, environment. Term uit het 

risicomanagement. Model om in samenhang 

betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud-

baarheid en veiligheid te analyseren. Aan de 

hand van deze vier aspecten is voor elk product 

of systeem de gewenste kwaliteit van de pri-

maire prestatie te beschrijven, te bepalen en te 

monitoren.

Resources – Hulpbronnen; (hulp)middelen; ook 

vindingrijkheden; (geld)middelen; bronnen van 

bestaan; verdedigingsmiddelen.

Rethinking construction – Een heroverwegings-

procedure voor de bouwnijverheid afkomstig uit 

Engeland gebaseerd op een verbetering van de 

efficiëntie om een betere positie te verwerven.

Revitalisatie – Opnieuw leven inblazen, opknap-

pen, herstructureren.

Secularisatie – Proces in de samenleving waarbij 

de godsdienst minder betekenis krijgt.

Segregatie – Tegenovergestelde van integratie. 

Een groep mensen zondert zich af van de sa-

menleving en probeert binnen het eigen gebied 

bepaalde waarden en normen te handhaven. Er 

ontstaat dan een getto.

Serious gaming – Een virtuele nabootsing van 

werkelijkheid teneinde onbekende en onvermoe-

de proposities te traceren.

Silo-based – Een organisatievorm waar zakelijke 

doelen, reikwijdte van verantwoordelijkheid en 

controlesystemen worden verdeeld verkokerde 

lijnen. Wordt vaak gebruikt als tegenhanger van 

integraal denken en handelen.

SLA’s – Service level agreements. Een overeen-

komst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

(bijvoorbeeld een automatiseerder) met afspra-

ken over het dienstverleningsniveau.

Smart grids – Term uit de energiewereld. Een 

elektriciteitsnetwerk waarbij in theorie alle 

gebruikers van elektriciteit ook aan het netwerk 

kunnen leveren, mogelijk gemaakt door ‘intelli-

gentie’ in het netwerk. Past in de meer algemene 

trend van decentralisatie en autarkie. 

SPV – Special purpose vehicle. Vennootschap die 

wordt ingericht om de activiteiten binnen een 

DBFM(O)-contract te managen.

Stakeholder – Een persoon of organisatie die 

invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf 

invloed kan uitoefenen op een specifieke organi-

satie, een overheidsbesluit, een nieuw product of 

een project.

Start-up – Nieuw bedrijf, doorgaans op het 

domein van de nieuwe en opkomende technolo-

gieën.

State Wealth Fund – Een overheidsfonds 

waarmee investeringen worden gedaan. Bekend 

voorbeeld is het China State Wealth Fund.
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Subprime hypotheken – Hypotheekvorm voor 

personen die bij een gewone bank geen lening 

krijgen. Bij deze hypotheekvorm wordt in de 

eerste paar jaar een lage rente betaald, over de 

gehele looptijd zijn de rentelasten echter hoger 

dan bij andere hypotheekvormen.

Supply-chain management – Management, 

gericht op het beheren en optimaliseren van de 

goederen-, informatie- en geldstromen binnen en 

tussen schakels in de keten van leveranciers tot 

aan de klant binnen een bedrijfskolom.

Tacit knowledge – Een opslagplaats van onge-

schreven, onuitgesproken, en verborgen kennis, 

in het bezit van vrijwel elk mens, gebaseerd op 

emoties, ervaringen, inzichten, intuïtie, observa-

ties.

Templates – Letterlijk een mal, gebruikersvrien-

delijke standaard.

Tendering – Een procedure waarbij door middel 

van inschrijving getracht wordt een bepaalde 

dienst of product te verkrijgen, die op basis van 

factorenafweging wordt verleend of verstrekt. 

Factoren zijn vaak prijs en/of kwaliteit.

Teso – Texels Eigen Stoomboot Onderneming. 

Opgericht in 1907 opgericht. Het startkapitaal 

werd bijeen gebracht door de Texelaars zelf. In 

dit vroege voorbeeld van crowd funding kreeg 

iedere ingezetene van Texel, arm of rijk, de gele-

genheid om financieel deel te nemen.

Total Costs of Ownership – Een totaal van de 

directe en indirecte kosten van een project, 

product of systeem toegepast op de beoogde 

levensduur

Total quality – Een managementstroming gericht 

op voortdurende verbetering van algemene 

bedrijfsprestaties, met een focus op het voldoen 

aan klanteisen en de bedrijfsstrategie. 

Transmuralisering – Zorgverlening die zowel 

thuis als bij een instelling verleend kan worden, 

de patiënt heeft hierin een vrije keuze.

TVO – Total values of ownership. Het totaal van 

de opbrengsten van een project, product of sys-

teem, toegepast op de beoogde levensduur

Unsolicited proposals – ‘Ongevraagd voorstel’ of 

‘eigen initiatief’. Hiermee kunnen marktpartijen 

(innovatieve) oplossingen aandragen voor een 

probleem, voordat een opdrachtgever daarvoor 

een aanbestedingsprocedure is begonnen.

Urban coproduction – Productieregeling waarin 

verschillende bedrijven de verschillende delen 

van de stedelijke omgeving produceren.

Urban Governance – De som van de vele ma-

nieren waarop personen en instellingen, zowel 

publiek als privaat, de gemeenschappelijke zaken 

van de stad plannen en beheren. Het is een 

continu proces waarbij tegenstrijdige of uiteen-

lopende belangen kunnen worden ondergebracht 

en coöperatieve actie kan worden ondernomen.

Urban Knowledge and Innovation – Kennis en in-

novatie binnen een bepaalde stedelijke setting.

VDC – Virtual design and construction. Het 

beheer van geïntegreerde multidisciplinaire pres-

tatiemodellen van ontwerp-bouwprojecten. VDC 

is nauw gerelateerd aan BIM.

Vinex – Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 

(1989). De belangrijkste veranderingen ten 

opzichte van de Vierde Nota zijn: meer aandacht 

voor milieu en dus beperking van de automobi-

liteit en het officieel opheffen van het groei-

kernenbeleid.

Voedselketen – Voedselrelaties tussen soorten 

in een levensgemeenschap. Overdracht van voe-

dingsstoffen en energie van de ene soort naar 

een andere binnen een ecosysteem.
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Waardeconcepten – Een subjectieve, niet aan de 

markt gebonden waardering van een economi-

sche eenheid.

Waardeketens – Opeenvolging van activiteiten 

waarbij in elke schakel van het proces waarde 

wordt toegevoegd. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de zogenaamde primaire activi-

teiten en de ondersteunende activiteiten.

WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

ringsbeleid.
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